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Духовна єдність зі свободою особистості: 
три тексти професора І.Г. Турцевича 

 
Заголовок даної статті являє собою наближений переспів відомої латинської фрази, 

яку використав видатний ніжинський учений Іван Григорович Турцевич у якості епіг-
рафа до одного досить цікавого віршованого тексту з промовистою назвою “Заповіт” 
білоруса в Малоросії” (див.: Додаток № 1). Епіграф, настільки включений у європей-
ський, а ширше – в загальносвітовий інтелектуальний простір, уже сам собою налаш-
товує на стиль мислення і прагнення професора І.Г. Турцевича досягти злагоди з ото-
ченням і з самим собою. 
Професор російської історії Історико-філологічного інституту кн. Безбородька в 

Ніжині (далі – НІФІ) М. М. Бережков у своєму щоденнику під 21 жовтня 1917 р. запи-
сав: “Ив. Гр. Турцевич прислал мне очень милые стихи; русские стихи, умные, ориги-
нальные (а на наречии малорусском)”* [1]. З точки зору історичного контексту подій, 
що відбувалися в тогочасній Росії загалом і в Україні, зокрема, підстав для написання 
подібного вірша у представника прошарку наукової інтелігенції, до якої належав 
І.Г. Турцевич, було предостатньо. І хоча в Ніжині 1917 р. наростання революційної 
ситуації не відчувалося так гостро, як у великих містах імперії, місцева інтелігенція 
особливо уважно ставилася до змін у державі та суспільстві. 
Для самого І.Г. Турцевича початок 1917 р. був пов’язаний із погіршенням стану здо-

ров’я, зокрема, нервового. Однак, це погіршення не завадило наполегливому пошуку 
відповідей на питання, що гостро стояли перед тогочасним суспільством [2]. Позиція як 
самого І.Г. Турцевича, так і тих його колег, із якими він підтримував дружні стосунки, 
дає можливість дещо несподіваної постановки питання: як саме переживали і сприйма-
ли події 1917 р. представники тієї частини інтелігенції, що не була пов’язана з Украї-
ною етнічно? Іван Григорович народився в родині псаломщика греко-католицької церк-
ви в Білорусі [3]. Не виключено, що саме ця релігійна складова у домашньому вихован-
ні сприяла формуванню толерантності до представників інших народів і релігій. 
Проте, будучи громадянином, котрий постійно відчував особисту відповідальність 

за події, що відбуваються навколо [4], І.Г. Турцевич не міг не сприймати болісно лю-
тневу революцію і зречення престолу Миколою ІІ. В Україні політичні зміни прояв-
лялися в посиленні автономістських тенденцій і в початку українізації війська, освіти 
і релігійного життя. Водночас, слід згадати, що сам термін “українізація”, поруч із та-
кими термінами як “націоналізація”, “соціалізація”, “пролетаріат”, “буржуазія” 
сприймався неавтономістською і, значною мірою, аполітичною частиною суспільства 
в 1917 р. як “наплив варварських слів”[5], що забруднює мову. 
Своєрідною відповіддю на виклики навколишньої дійсності і стало написання 

І.Г. Турцевичем, на той час заслуженим ординарним професором НІФІ, невеликого 
вірша з назвою “Заповіт” білоруса в Малоросії”. 

                                                 
* Підкреслення в тексті цитованого документа авторські (М.М. Бережкова). 
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Уже сама назва відсилає зацікавленого читача до поеми Т.Г. Шевченка, але схо-
жість закінчується вже після другого рядка. Шевченків пафос народного єднання зад-
ля кривавої боротьби за свободу для І.Г. Турцевича залишається цілком чужим і не-
зрозумілим. Частково це пояснюється віковим консерватизмом, оскільки ніжинському 
професорові на момент написання “Заповіту” був 61 рік, у той час як Т.Г. Шевченкові 
– 31. Але основна причина – прохолодне ставлення до революції і кривавої боротьби, 
як такої. Ще в 1912 р. Іван Григорович публікує невелику працю, написану під впли-
вом подій 1905 р. “Борк и Бокль. Об одном замечательном произведении политичес-
кой литературы XVIII века”. В цій роботі він, високо оцінюючи, як із риторичного, 
так і зі змістовного боку “Роздуми про Французьку революцію” Едмунда Бьорка, на-
голошує на особливій актуальності ідей консерватизму для Росії початку ХХ ст. [6]. 
Змістовно, вірш І.Г. Турцевича являє собою римовану автобіографію, де ритміка і 

рима є засобами вираження емоційного стану автора. Основною темою є невпевне-
ність у майбутньому, страх перед можливими наслідками переоцінки подій минулого, 
страх перед можливим розгортанням міжнаціональної ворожнечі. Якщо невпевне-
ність у майбутньому практично завжди супроводжує в революційний час людей, без-
посередньо з політикою не пов’язаних; то дві інші теми перебувають у тісному 
зв’язку з проблемою політичної, а більш широко – ціннісної переорієнтації, що су-
проводжувала поступове набуття Україною прав автономії. Для представника науко-
вої інтелігенції провінційного міста подібна переорієнтація загрожувала розривом на-
укових зв’язків і поглибленням власної провінціальності [7]. Під провінціальністю в 
даному випадку розуміється не стільки географічна локалізація чи інтенсивність життя 
[8], скільки психологічна, аксіологічна позиція людини в світі, відчуття дистанції зі сві-
том науки, песимізм щодо цінності власних наукових здобутків передовсім для най-
ближчого оточення [9] і сумніви в доцільності подальшої діяльності в обраній сфері. 
Для І.Г. Турцевича як білоруса особливий фактор страху і непевності полягав у загро-

зі ізоляції, несподіваної і нічим на виправданої, з огляду на майже 42-річний досвід на-
вчання і науково-викладацької діяльності в Україні. Страх стати чужим у середовищі 
українців, мову і культуру яких він завжди оцінював дуже високо (див.: Додаток № 2). 
Нерозуміння явища українізації в 1917 р., страх перед українським оточенням уже в 

самому “Заповіті білоруса” доходить до своєї межі, за якою може бути або еміграція, 
або пошук компромісу. Для автора актуальним був другий варіант, який потребував 
більш глибокої соціалізації в новому, динамічному суспільстві. Історичні реалії ста-
вили І.Г. Турцевича, як і багатьох схожих долею іноетнічних представників українсь-
кої інтелігенції, перед необхідністю відмови від мислення імперськими категоріями 
протиставлення високої російської культури і неповноцінного, непрестижного мало-
російства з “мужицьким наріччям” і провінціальністю життя. Для заслуженого профе-
сора І.Г. Турцевича, блискучого знавця історії античності, давніх і сучасних мов, ви-
вчення мови молодої української держави, цілком зрозуміло, не було особливо склад-
ним, незважаючи, навіть, на поважний вік та іноетнічне походження. Так, відомий 
учений-філолог, колишній аспірант Ніжинського інституту народної освіти 
П.В. Одарченко, згадуючи ніжинський період свого життя, так описує професора 
І.Г. Турцевича зразка 1928 р.: “Тоді в Ніжинському інституті були ще досить міцні 
традиції пошани до античної літератури і культури. Студенти, серед яких у той час ще 
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було багато колишніх учнів класичної гімназії, читали і студіювали твори класиків 
римської літератури і тому з великим інтересом читали майстерні переклади М. Зеро-
ва. В 1928 році, будучи аспірантом, я деякий час жив на квартирі у професора Івана 
Григоровича Турцевича, великого фахівця в ділянці античної літератури і культури. 
Професор Турцевич (за національністю білорус) дуже добре знав українську мову. 
Він у той час був уже дуже старим і не викладав в інституті, але наукової праці не ки-
дав. Коли я заходив до нього, він цілими годинами не випускав мене з свого кабінету, 
і я мав щасливу нагоду не тільки розмовляти з ним, а й слухати його надзвичайно ці-
каві лекції. Одного разу він показав мені свої переклади українською мовою творів 
Овідія. Ці переклади, на жаль, ніде не були надруковані. Вони були, безперечно, доб-
рі, але мова їх була досить архаїчна. І хоч своїм стилем вони були майстерніші від пе-
рекладів-переспівів Гулака-Артемовського та С. Руданського, все ж вони ніякою мі-
рою не могли дорівнятися блискучим перекладам М. Зерова. Професор Турцевич, 
очевидно, відчував це і тому не посилав їх до друку” [10]. 
Входження в нову українську культуру для І.Г. Турцевича означало визнання пре-

стижу української мови, як засобу, яким можна не тільки передавати власні думки і 
почуття, але й перекладати, робити доступними широкому загалу написані високим 
стилем твори античних авторів (див.: Додаток № 3). І хоча в наукових працях, у діло-
вих і приватних записах професора І.Г. Турцевича російська мова продовжувала до-
мінувати до кінця його життя, наведені в даній публікації тексти промовисто свідчать 
про успішне вирішення – без втрати етнічної самоідентифікації – тієї світоглядної 
проблеми, що постала перед видатним ніжинцем із початком українізації 1917 р. 

 
Додаток № 1 

 
“Заповіт” Белорусса в Малороссии* 

In necessariis – unitas, 
in dubiis libertas, 

in omnibus caritas! [11] 
“Може найдеться дівоче Мазепу поставлять... 
Серце, карі очі, От будують самостійність 
Що заплачуть на ці думи” В лихую годину, 
Як умру, то не ховайте Коли лютий ворог заліз 
Мене на Вкраїні! в Русь, і в Україну, 
Буде тяжко лежать мені И з братами ділять хату, 
Тут як на чужині..., як ця загорілась, – 
Як одурять стару матір Вже сусідство погорільців 
Нерозумні діти, Добре поживилось… 
Щоб нас кревних відцуравшись, Українська мені мова 
Вже зосібна жити, – Була не чужая, 
Як преславного Богдана Як приїхав ще молодий 
Зрадником ославлять, Я до цього краю. 
А на скелі у Софії Любив мову і чарівні 

                                                 
* Публікація тексту Додатку № 1 подається сучасною українською мовою (переклад наш – авт.), решта 
пропонованих документів – у авторській редакції І.Г. Турцевича. 
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Пісні цього края, – Біженцем втікати 
У злих людей таких пісень, І країни* спокійнійшій 
Думав я, не має. На старість шукати? 
Прожив тут я за працею Чи ця чорна хмара, може 
Літа молодії, Ще й розійдеться 
Пройшов тут свій ясний південь І братів рідне серце 
І вже вечеріє. Согласно забьється? 
Купив соби стару хату, Тоді жити і почати** 
Щоб вік доживати Хочу на Вкраїні, 
Щастя Русі і Вкраїні Тоді буде мир живому 
У Бога прохати. Й покій в домовині. 
Живучи тут я все думав, Напишіте, що знаєте, 
Що живу з своїми, На моїй могилі, 
Аж ось кажуть: це неправда, А од мене привіт щирий 
Це жив я в чужині!... Україні милій. 
Україна так як мати Посадіте надо мною 
Була мені мила, Сумную ялину, 
А тепер мені у неї А під нею (коло неї ж) 
Життя вже постило. Червону калину. 
Може треба – тяжко буде! – 

 
1917 год октябрь 

 
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 

 ф. 53. од.зб. 303, арк. 1 
Рукопис, оригінал. 

 
 

Додаток № 2 
 

Любезнейшая*** Е.В. [12]! 
 
Может быть, мне следовало бы поблагодарить Вас за внимание и больше ничего. Отмол-

чаться. Но это, практически самое верное, может показаться Вам жестоким со стороны чело-
века, которого Вам выставляли добрым, а мне не хотелось бы Вам даже малейшую неприят-
ность [учинить]****. И вот пишу Вам, как давно не писал. Вероятно, это будет и последним 
сказанием известного рода в моей жизни, последнею повестью с знакомыми мотивами. “Honni 
soit qui mal y pense!” [13]. Думаю, что Вы по жизненной неопытности ошибаетесь, но верю в 
Вашу искренность. Украинки говорят сердечно и искренне. Я отчасти стал Украинцем долго 
довольно живя в Малороссии. Я надеялся, что здесь устрою свою жизнь окончательно, отчас-
ти и устроил, но в одном, в существенном, не повезло, и вот теперь “некому руку подать в ми-
нуту душевной невзгоды”, или по Шевченку, 

“Сиди один собі в кутку, 
Не жди весни, святої долі, 

                                                 
* Або “містини”. 
** Або “писати”. 
*** Далі закреслено дві літери. 
**** Тут і далі в цьому й наступному документі реконструкція в квадратних дужках наша – авт. 
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Вона не зійде вже ніколи, 
Садочок твій позеленить, 
Твою надію оновить, 
І душу вольную на волю 
Не прийде випустить. Сиди – 
І нічогісінько не жди!…” [14] 
“О сердце, замолчи! Пора забыть страданья. 
Уже любви тебе ни в ком не возбудить. 
Но если возбуждать ее не в состояньи 
Я все еще хочу любить” [15] – писал Байрон, когда ему стукнуло 35 лет. Я вспоминаю 

эти слова теперь, когда мне стукнуло гораздо больше, так как душа жива и не могу сказать: 
“Ныне отпущаеши и раба твоего с миром” [16]; пока нет в ней мира; с грустью любуюсь при-
родою, с грустью иногда заглядываюсь “на черные очи” и другие чары дивочи, как часть той 
же природы… Но вот на Украине, пожалуй еще встречаются Марии Кочубей… “Може най-
дуться дівочі серце, карі очі, що заплачуть на ці думи, я більше не хочу”. Я не могу положить 
камень в протянутую мне руку, но, с другой стороны, едва ли я могу принять вместе и то, что 
она предлагает. Остается разве поцеловать ее, проронив слезу радости и грусти вместе… 

“Буває іноді старий 
Не знає сам чого зрадіє, 
Неначе стане молодий. 
І стане ясно перед ним 
Надія ангелом святим, 
І зоря, молодість його, 
Вітає весело над ним! 
… 
Чого зрадів? – Старий надумав 
Добро якесь комусь зробить. 
… 
Отак буває, в темну яму 
Святеє сонечко загляне. 
І в темній ямі, як на те, 
Зелена травка проросте” [17]. 

Совершенная правда, но не всякое доброе дело по силам всякому иногда нельзя и пожертво-
вать собою. 
Мне кажется, что я Вас раз видел в Дворянском клубе [18]. Правда? 
До свидания, если угодно* 
Шевченковской “Сотник” 
или генерал из “Петруся” [19]. 

 
Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, 

ф. 6112, оп. 1, од.зб. 68 (1938), арк. 118-119. 
Рукопис, оригінал. 

 
 
 

                                                 
* На початку рядка закреслено чотири слова. 
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Додаток № 3 
 

Овидий – Назон, смутні Думи, V, I. 
Переклад Ів. Думка-Турцевича 

 
Оце тобі іще книжка, Щаслива людина. 
Друже мій єдиний, У мене ж їх, як у лісі, 
До чотирьох це п’ятая Листя, зверху й долі, 
З Гетської країни. Як зеленої травиці 
Вона така-ж, як поета На Марсовім Полі. 
Нещастная доля, Мов з глибокої криниці 
Гірка, гірка ягідонька Доля жаль черпає; 
Із того-ж все поля. Це не мої пісні, брате, 
Стоять дум[и] на папері Це горе співає. 
Сумними рядами; Тілько й поміч в цім горі 
Поливав я їх доволі Що муза ласкава; 
Своїми сльозами. Єї пісні це лікарство, 
Смутне життя, смутна книжка, як це Не якась забава. 
Скіфське небо; “Коли ж, кажете, Назон цей 
Колись весело співалось, Плакать перестане?” – 
Тепер плакать треба. Тоді, коли мойму горю 
На істрі, кажуть, лебідь* [20] Вже кінець настане. 
Жалібно співає, Верніть мені батьківщину, 
Умираючи: він душу в небо проводжає. Сердечну дружину, – 
Отак і я, закинутий Веселий я тоді стану 
До Гетського краю, В єдину годину. 
Сам себе тут ховаючи, А поки що, як не плакать 
Голосно співаю. Оціми віршами? 
Музо, на що ми з тобою Вони такі, які треба 
Колись жартували? Співать над мерцями. 
За те-ж мене до Дунаю “Може б ліпш було, Назоне, 
Бідного заслали. Мовчки це терпіти, 
От що мені наробили Нишком, а не перед людьми 
Еротові справи, Отак голосити?” 
Правда, вони дали таки Чи ж змордований не сміє 
Мені трохи й слави. Од муки стогнати?! 
Було б, бодай, тої слави Тяжко ранений не сміє 
Мені і не знати, Навіть і зітхати?! 
Та свій вік не на чужині, В міднім волі Фаларис [21] 
Не так доживати. Пік людей: як раки 
“Що так довго – питаєте – Червоніли, а все ж могли 
Й жалібно співаю?” Ревти небораки. 
Ще раз кажу: от одчаю: У Ніоби, кажуть, боги 
Тяжке горе маю. Всіх дітей побили, 
У цих віршах мого горя малая частина. А у неї й каменяної 
Хто ще біди лічить може, – Сльози щоки мили. 

                                                 
* Тут і далі в тексті оригіналу авторські підкреслення І.Г. Турцевича. 
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Дав Пріаму вилить сльози На що?! – хочу хоть як небудь 
Перший ворог його, В ріднім бути краю, 
А ви, гірші й від ворогів, В рідним краю, 
Не даєте й цього… В рідним краю, в славним Римі 
Взяли в мене ІІ моє щастя, Душею вітати, 
Зоставте за його Через ції сумні книжки 
Мені слово, слізне слово, З вами розмляти… 
Дар Бога святого! А от ище зразок: 
Бо великеє це зилля – “Ой ты, море, 
Слово, пісня в горі: Що в перший раз 
Легше було Філоктету [22], Бачило Язона, 
Крик як чули гори. Ой країна безталанна: 
Біль закритий, спертий душить, Сніг та лютий ворог! 
Серце розриває, Чи коли той час настане, 
Він од того іще більше Що я вас покину 
В собі сили має І вже мені легше стане 
Коли мої вірші кепські, Хоч на половину? 
То и не читайте; Чи на це і варварщині 
Вони росли в варварщині, Віку доживати? 
То вже вибачайте. І мій прах в оціх 
Я не хочу рівнятися Полях має почивати?! 
З співцями в столиці Не хочу зневажить тебе, 
І не треба мені слави, Але ти засланцю 
Колись чарівниці. Нещасному іще гіршей 
Тільки хочу, щоб од думок Робиш єго долю. 
Сумних не загинуть: – У тебе весни не має 
Лиш од себе оджену їх, Гарно розквіченой, ні жнеців не видно голих 
Вони знов налинуть… На ниві спаленій, 
Нащо пишу я сказав вам; Ні солодкого під восень 
На що ж посилаю? – Нема винограду” [23] и пр. 

Чтите не кляните сии потуги передать […]* 
Ср[авни] Вл[адимир] Печерин [24], в письме Аксакову [25] (о послан[ном] ему стихотворении: 

“Я сам не могу себе объяснить, для чего я посилаю Вам эти стихи. Это какое-то темное чувство 
– или просто желание переслать на родину хоть один мимолетный умирающий звук” [26]. 

 
Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім.. В. І. Вернадського, 

 ф. 53, од.зб. 302, арк. 1-3. 
Рукопис, оригінал. 

 
_______________ 
 

1. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ), ф. 23, 
од.зб. 43, арк. 17. 

2. Там само, ф. 23, од.зб. 43, арк. 6. 
3. Там само, ф. 23, од.зб. 58, арк. 21. 
4. “В свое время И.Г. Турцевич пожертвовал крупную сумму на усиление средств русского флота 

(именно 500 рублей)” (див.: ІР НБУВ, ф. 23, од.зб. 35, арк. 7). 
5. Там само, ф. 23, спр. 43, арк. 40. 

                                                 
* Нерозбірливо. 
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оп. 1, спр. 352, арк. 5. 

10. Одарченко П. Під знаком Зерова // Українська література. – К., 1995. – С. 256-257. 
11. “У необхідному єднання, в сумнівному свобода, у всьому любов” – слова, що за традицією припи-

суються блаженному Августину. Висловлені були протестантським письменником-теологом Ру-
пертом Мельденієм у його трактаті присвяченому “Сповіді” Августина (1627). 

12. Адресат листа невідомий. 
13. “Нехай буде соромно тому, хто погано про це подумає” – девіз найстарішого і найвищого британ-

ського ордену – Ордену Підв’язки, заснованого в 1348 р. за правління Едуарда ІІІ Плантагінета. 
14. З поеми Т.Г. Шевченка “Минули літа молодії”. 
15. Неточність І.Г. Турцевича – останній вірш Дж. Байрона написаний у день 36-ліття останнього 

22 січня 1824 р. (тут подано в перекладі М.В. Гербеля). 
16. Фраза з вечірньої літургії. 
17. “Буває іноді старий…” Вірш Т.Г. Шевченка; датується за місцем автографа в “Малій книжці” се-

ред творів 1849 р. 
18. Ймовірно, річ іде про будинок Дворянського зібрання в Ніжині, який знаходився на центральній 

вул. Гоголівській (сучасна вул. Гоголя), якраз напроти будинку жіночої гімназії П.І. Кушакевич 
(сучасна школа № 7). Зараз на цьому місці знаходиться сквер ім. Ю.Ф. Лисянського; будівля ж 
“Дворянського клубу” (точніше, її руїни) була розібрана в повоєнний час, оскільки була сильно 
пошкоджена під час відступу нацистів з Ніжина у вересні 1943 р. 

19. І сотник, і генерал зі згаданої поеми – малосимпатичні шевченківські персонажі похилого віку. 
Симптоматичним є те, що І.Г. Турцевич ставить їх наприкінці листа, у якості власного підпису. 

20. У доступному для ознайомлення оригінальному тексті “Ovidius, Tristia” (V, I) стоїть “Caystrius” 
(Каістр) – річка в Лідії. 

21. Фаларіс – сицилійський тиран VI ст. до н.е., який страчував людей у великому пустотілому бику. 
22. Філоктет – грецький герой, якого греки залишили, пливучи до Трої, на о. Лемнос із невигойною 

раною від укусу змії. За античної доби – символ непотамовуваного страждання. 
23. Фрагмент зі збірки “Листи з Понту” (ІІІ, І), “Дружині”. 
24. Печерін В.С. (1807-1885) – російський релігійний мислитель, філолог-класик, “західник”. 
25. Аксаков І.С. (1823–1886) – російський публіцист, слов’янофіл. 
26. Цитується лист, опублікований у серпні 1865 р в слов’янофільській газеті “День”. 
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Вигляд Покровської церкви з півдненно-східного боку – з берегу Остра на Черновій греблі, де річка 
робить черговий вигин і вбирає в себе меліоративний канал із Ніжин-озера. Фото 2006 р. 




