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Про дату загибелі князя Святослава

В цій статті здійснюється спроба вирахувати точну дату загибелі князя Святослава на Дні-
провських порогах на підставі аналізу руських та візантійських джерел 

Biletskyy A. V.

About the date of death of prinсe Sviatoslav

This artiсle is an attempt to сalсulate the exaсt date of death of prinсe Sviatoslav on the Dnieper 
rapids based on the analysis of Ruthenian and Byzantine sourсes 
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ІМПЕРСЬКЕ СТАВЛЕННЯ ПЕТРА І ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ
НА ПРИКЛАДІ Г. І. НОВИЦЬКОГО

Постановка проблеми  Дослідження в галузі історії України це не лише можливість 
пізнати славетне минуле наших предків, але і привід робити висновки на майбутнє, щоб 
не допускати тяжких помилок  Уроки історії, на жаль, засвоюються далеко не завжди і не 
всіма  Захопившись «оптимізацією» навчального процесу у вузі, можновладці від освіти 
забули про необхідність готувати у вищій школі не тільки високо кваліфікованого фахівця 
певної галузі народного господарства, але і патріота, здатного відстоювати свою гідність 
і гідність власної держави  Минуле наших предків, життєвий шлях окремих історичних 
постатей, дають можливість на конкретних прикладах виховувати справжніх патріотів  До 
таких постатей у повній мірі можна віднести охочекомонного полковника, автора першої 
фольклорно-етнографічної праці про народи ханти і мансі Григорія Ілліча Новицького 

Аналіз публікацій  Серед наукових досліджень присвяченихвизначеній проблемі 
слід виділити, перш за все, роботу самого Г  І  Новицького «Краткое описание о народе 
остяком, сочинённое Гр  Новицким в 1715 г » [1] з передмовою до нього першого видав-
ця – Л  Майкова і друге видання цього ж твору в 1941 р  [2]  Важливу інформацію також 
надає опис життя та діяльності свояка Г  Новицького, гетьмана-емігранта П  Орлика [3], 
що дозволило краще зрозуміти причини заслання до Тобольську опального охочеко-
монного полковника і весь безвихідь його становища  Певною мірою науковий доробок 
доповнюють матеріали, присвячені митрополитам Сибіру Ф  Лещинському [4], під без-
посереднім керівництвом якого Г  Новицький брав участь у хрещенні північних народів 
остяків і вогулів (ханти і мансі), та І  Максимовичу [5], теж причетного до цих подій 

Мета дослідження полягає тому, щоб показати імперське ставлення Петра І щодо 
представників української еліти на прикладі охочекомонного полковника Г  І  Новицького 
і визначити його доробок в історико-етнографічній спадщині представників козацької 
старшини першої чверті XVIII ст 
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Виклад матеріалу  Батько Григорія, Ілля Федорович Новицький, був охочекомонним 
полковником, сподвижником гетьманів Д  Многогрішного, І  Самойловича та І  Мазепи  
Григорій Ілліч народився від першого шлюбу Іллі Федоровича з Софією  Про його матір 
нічого не знаємо  Невідома також і дата народження Григорія  Зберігся лист до І  Новиць-
кого від ієромонаха Пустинно-Рихловського монастиря Луки Григоровича (16 січня 
1681 р ) [6, с  6 – 7], в якому служитель церкви пригадує дітей Іллі Федоровича, серед 
котрих, ми впевнені, мався на увазі й Григорій – другий після Іллі, син охочекомонного 
полковника 

Дитячі роки Григорій провів у родині  Його батько приділяв велику увагу вихованню 
і навчанню своїх нащадків  У згаданому листі ієромонаха говориться про «черничку», яку 
Новицькі хотіли взяти вчителькою до малих синів [6, с  7]  Григорій був ще дитиною, коли 
померла його мати  Судячи з листа Архимандрита Святої Гори Афонського монастиря Заграф-
ського Єфімія, це відбулось не пізніше 7 березня 1685 р , тобто дати самого листа [6, с  24] 

У 1696 р  І  Ф  Новицький порадився з митрополитом київським Варлаамом Ясинським 
бажанням продовжувати навчання одного із синів  Підтримка великої духовної особи 
була отримана  В листі від 25 вересня 1696 р  митрополит писав: «… абы поспешествуючим 
Божиим благословением, в молодых своих летах науками упражняючися и оными ум свой 
изощряючи, могл своего часу достойный принести плод любомудрых малороссийской 
отчизне, к ползе многорадосной целого поважного Вашей Милости, Мосци Пана, дому» 
[6, с  28]  З доступних джерел довідуємось, що саме Григорій отримав освіту у Києво-
Могилянській колегії, з 1701 р  за царським наказом перейменованої в академію 

Після отримання на той час дуже хорошої освіти Григорій вирішив піти по шляху 
батька і теж став охочекомонним полковником  Скоріше за все, він прийнявполк з рук 
Іллі Федоровича 

Наступні роки для Г  Новицького були повні драматизму  Одружившись на дівчині 
з роду Герциків, Григорій породичався (став свояком) з Генеральним писарем гетьмана 
І  Мазепи П  Орликом і тим самим ще більше наблизив себе до панівних кіл України  
Мазепа врахував цей зв’язок при новому призначенні молодшого Новицького  В енци-
клопедичному словнику Ф  А  Брокгауза і І  А  Єфрона стверджується, що Григорій «… как 
свояк Орлика, пришёл на сторону гетьмана и был им сделан «резидентом» при великом 
коронном гетьмане Сенявском» [7] 

Після перемоги у Полтавській битві роздратований Петро І кинувся на пошуки 
«зрадника» Мазепи і його прибічників  До того часу, у 1709 р , Григорій вже подав пови-
нну на ім’я Петра І тільки що призначеному канцлеру графу Г  І  Головкіну  На початку 
Григорія начебто великодушно простили, але через короткий час заслали до Сибіру, 
передавши його конфісковану маєтність Нехаївку, отриману в спадщину від батька 
Г  Милорадовичу 

Інакше пояснив причини заслання Григорія Я  П  Новицький  В його «Новицкие  
Историческая справка к родословной», читаємо: «За что сослан, неизвестно … надо заме-
тить, что Гр  Новицкий и бывший при Мазепе писарем Орлик, были женаты на родных 
сёстрах, что, как надо понимать, и послужило поводом к его ссылке» [8] 

У 1712 р  Г  Новицького з 15 козаками за наказом Петра І викликали до Москви  На 
цей час цар змінив своє відношення до українців  Якщо одразу після Полтавської битви 
самодержець вимушений був враховувати небезпеку відходу України від Росії, то пізніше 
ця небезпека у великій мірі послабла, і почали козаки та їх старшина з сім’ями долати 
тяжкий шлях до Сибіру  Як колись український гетьман І  Самойлович, так само тепер 
Г  Новицький з Москви був засланий в Тобольськ  Лише в енциклопедичному словнику 
Ф  А  Брокгауза і І  А  Єфрона містом заслання Григорія називається Березов [7]  Разом 

Імперське ставлення Петра І щодо української еліти на прикладі Г. І. Новицького



56

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК 15/2

з Новицьким, приблизно в той самий час, у Тобольську знаходилась і майже вся родина 
Мировичів (Ф  Мирович залишався при гетьмані П  Орлику генеральним осавулом, а його 
сестра, що вийшла заміж за С  Забілого, емігрувала разом з чоловіком за кордон) 

Отримавши з рук І  С  Мазепи гетьманську булаву, П  Орлик опинився в дуже скрутному 
становищі, але продовжував активно протидіяти царату  Ця діяльність гетьмана-емігранта 
наносила велику шкоду петровській дипломатії  Тому цар, почавши репресії, змушував 
родичів українських емігрантів звертатись за кордон з проханням припинити антиросій-
ську діяльність  Такий психологічний тиск відчував на собі й П  Орлик  3 грудня 1717 р  він 
звернувся з листом до шведського уряду з проханням допомогти: «… щоб мати наша пані 
Герцикова, котру позбавили рухомостей і нерухомостей і заслали, відзискала свободу і 
була допущена до своїх дібр … Щоб вернули свободу своякові моєму панові Новицькому з 
жінкою, котрого видав цареві Сенявський, і віддали йому його добра» [3, с  10] 

В етнографічній праці «Краткое описание о народе остяцком» Г  Новицький дав таку 
характеристику свого становища у Тобольську: «Узриш, яко странник бедствующий и 
пришлец, его же не желание любопытства ниже о всяких вещах искательство видения 
введе семо, но брани смущения междоусобия и времён злоключение передаша неволи; 
неволя же, общое приятелище многих узников, жилище и ужилище» [1, с  10] 

У тяжкій боротьбі за існування (власне і родини) охочекомонний полковник вла-
штувався на службу до нещодавнього сибірського митрополита Філофея (Філарета) 
Лещинського  Ще у наказі від 18 липня 1700 р  Петро І доручав знайти на пост митропо-
лита Сибіру «… пастыря не только добраго и благаго непорочнаго жития, но и учёнаго» 
[2, с  4]  Підшукати необхідну людину було запропоновано Київському митрополиту Вар-
лааму Ясинському (Петро І широко використовував у різних сферах освічених вихідців 
з України), тій самій духовній особі, до якої в 1696 р  звернувся з листом І  Ф  Новицький, 
поділившись бажанням продовжити навчання свого сина  Київський митрополит зупи нив 
сій вибір на Ф  Лещинськом, який народився в небагатій українській дворянській родині 
у 1650 р  Майбутній митрополит отримав вищу духовну освіту в Києво-Могилянській 
колегії  Після смерті дружини він став ченцем і залишився жити у Києво-Печерській 
лаврі  Невдовзі його обрали економом Лаври, а пізніше надали посаду відповідального за 
будівництво Брянського Свенського монастиря, приписаного тоді до Києво-Печерської 
лаври  Наступним кроком стала Сибірська митрополія, на благо котрої Ф  Лещинський, 
починаючи з 1702 р , працював 25 років  Ці події знайшли відображення і в рукописі 
Г  Новицького  «В то время и на престол Сибирской митрополии его же Всероссийского 
императора, повелением Киевския чудотворныя лавры эконом избран, преосвященный 
Филофей» [2, с  62 – 63] 

У 1709 р  митрополит Філофей, тяжко хворий, прийняв схиму (різновид чернецтва) 
і з новим ім’ям Феодор відбув в оновлений їм Тюменський монастир  В листі до ченця 
Іоасафа з Ість Киренського Троїцького монастиря він писав: «Известно тебе буди, что 
аз по воли Божии, оставя архиерейство, восприях схиму и хощу быти на обещании в 
Киево-Печерском монастыре» [4] 

До середини 1711 р  митрополит Філофей, не дивлячись на хворобу, продовжував 
виконувати службові обов’язки, аж поки не передав їх новопризначеному митрополиту 
Іоану Максимовичу (1711 – 1715 рр )  В тому ж 1711 р  ексмитрополит, змінивши попере-
днє бажання їхати в Києво-Печерську лавру, пішов хрестити язицькі народи – остяків і 
вогулів (ханти і мансі)  У цей період життя Ф  Лещинського, а саме в 1712 р , й відбулось 
знайомство з ним Г  Новицького  Святителя привабилов Новицькому не тільки отримання 
їм у Києво-Могилянській академії освіти, а й деякий військовий досвід охочекомонного 
полковника  Наступні події показали правильність зробленого вибору 
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У засланця, крім духовного захисника, був ще й великий світський покровитель – 
губернатор Сибіру князь Гагарін, якому і присвятив свою працю Г  Новицький 

З 1712 р  по 1715 р  опальні охочекомонний полковник і козаки супроводжували 
Ф  Лещинського у подорож по землях ханти і мансі  Ці «мандрування», дали багатий 
матеріал для «Краткого описания о народе остяцком»  Християнська віра, за свідоцтвом 
Г  Новицького, інколи насаджувалась у «диких» народів збройною силою, що викликало 
обурення з боку місцевих мешканців  Новицький був не стороннім спостерігачем, а без-
посереднім учасником цих подій 

Що підштовхнуло Новицького, не маючого спеціальної підготовки етнографа-нау-
ковця, взятись за написання своєї праці? Відповідь на це запитання дав сам автор  «Спи-
сано же за повелением его Княжеской Светлости Губернатора Себеры нижайшим его 
рабом Григорием Новицким» [1, титульный лист]  Легко уявити становище людини, яка 
добровільно себе назвала «нижайшим рабом», якщо навіть врахувати особливості епіс-
толярного стилю того часу 

В 1715 р  Ф  Лещинський знову отримав сан митрополита замість померлого І  Макси-
мовича  В цей час і було створено Новицьким «Краткое описание о народе остяцком иже 
в пределах полношных царства сиберского обретается …, а наипаче и житии, обычаях 
и пребывании сего остяцкого народа, тоже их преждном злочестии кумирослужения, о 
обращении в православную благочестивую христианскую веру, еже Господу поспеше-
ствующую … проповедью трудолюбного благочестия проповедника и учителя преосвя-
щенного архиерея Феодора схимонаха собысться …»  Що ж уявляє собою цей твір? На 
перших аркушах автор розташував присвячення М  П  Гагаріну  Після десятивірща на 
честь герба Гагаріна Григорій Ілліч розхвалює губернатора Сибіру за навернення остяків 
і вогулів у християнську віру  Далі автор «Краткого описания» звертається до читача, 
пояснюючи завдання свого твору і ті умови, при яких він був написаний 

У першому розділі даються географічні та історичні відомості про Сибір, його при-
родні багатства, про народи, що населяли цю землю, про «старовинних» татарських 
правителів Сибіру і загарбання його Єрмаком  Всі ці звістки були взяті Новицьким у 
літописі Сави Єсипова  Далі розповідається про сам остяцький народ і його історію  
Під час розповіді автор звертає увагу на схожість деяких слів з латинськими, пояснює 
походження назви «остяки»  З другого розділу починається етнографічна характе-
ристика північного народу  Автор не тільки описує фізичний вигляд остяків, а і зна-
йомить читача з їх звичаями  Особливу увагу до себе приваблюють сторінки праці, 
що містять в собі розповіді про суспільний лад остяків, існування місцевих володарів, 
збори з населення ясака (натурального податку), про пагубні звички людей  Третій 
розділ Новицький присвятив цікавим релігійним поглядам остяків  Описуючи поваж-
не ставлення народу до ведмедя і деяких інших тварин, Григорій Ілліч звертає увагу 
на «нецеремонное отношение остяков к домашним божкам» [9]  В наступних п’яти 
розділах охочекомонний полковник у подробицях розповідає про місіонерську діяль-
ність митрополита Ф  Лещинського, свід ком і співучасником якої він був  Невільний 
літописець сибірського краю наводить велику кількість цікавих фактів і подробиць 
хрещення остяків і вогулів 

У 1719 р  Г  Новицький втратив одного з двох своїх захисників, допомога котрого 
особливо була йому важлива і потрібна в перші роки перебування в Сибіру, – князя 
Гагаріна  Князя звинуватили у злочинах на займаній посаді й пізніше, у 1721 р , стратили 
в Петербурзі 

1721-й рік приніс і зміну митрополита  Замість Ф  Лещинського їм став А  Стаховський, 
який надав Г  Новицькому посаду наглядача за виконанням християнських звичаїв ново-
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хрещеними ханти Кондинської волості  Під час однієї «службової» подорожі повсталі 
вбили Новицького і священика Сентяшева  Точну дату їх загибелі встановити не вдалося  
Перший видавець вищезгаданої роботи Г  Новицького Л  Майков стверджував, що це 
трапилось після того, як помер Ф  Лещинський, тобто після 1727 р 

Г  І  Новицький не тільки залишив у Сибіру багато нащадків, а і маловідоме на протязі 
багатьох років в Росії «Краткое описание о народе остяцком»  Доля цієї праці здебіль-
шого повторила долю її автора  З’явившись у світ у рукописному вигляді в 1715 р , вона 
залишилась незакінченою  Більшість дослідників історії Сибіру погоджуються з думкою 
Л  Майкова, що з 98 аркушів 92 написані рукою Г  Новицького, а 6 – чужою південно-
руською, тобто українською рукою  Разом з тим, навіть тимчасове знайомство з останніми 
сторінками рукопису дає можливість стверджувати, що людина, яка їх написала, не тільки 
добре знала засланого полковника, але і була з ним під час подорожей 

В Європі свідоцтва про невідомий північний народ, зібрані Г  Новицьким, з’явились 
у 1720 р , хоч ім’я автора праці не згадувалось  А поширював ці відомості (не ним 
зібрані) про остяків колишній капітан шведської армії Й  Б  Мюллєр  Перебуваю-
чи як полонений в Тобольську, він мав добру можливість познайомитись з працею 
Г  Новицького  Значно скоротивши цей твір, Мюллєр переписав його, доповнюючи 
деякими зауваженнями, і в такому вигляді у Берліні видав зі своїм тлумаченням робо-
ту нікому невідомого українця під назвою «Життя та звичаї остяків»  А через рік, у 
1721 р , ця робота вийшла як додаток до Гамбургського видання Ф  Х  Вебера «Змінена 
Росія» під тією ж назвою 

В Росії більше ста років про рукопис Г  І  Новицького, котрий зберігався у бібліотеці 
Тобольського кафедрального собору Св  Софії, ніхто не знав до тих пір, поки він не потра-
пив до рук вчителя історії та географії Тобольського повітового училища М  А  Абрамова, 
який підготував два його списки  Перший список у 1840 р  тобольський учитель надіслав 
департаменту народної освіти  В 1874 р  археографічна комісія міністерства народної 
освіти передала його до рук Російського географічного товариства  Другий список був 
підготовлений у 1854 р  і надійшов безпосередньо до Російського географічного товари-
ства, але там його втратили 

Хоч Абрамову і не вдалось надрукувати «Краткое описание о народе остяцком», його 
зусилля не були марними: вони підштовхнули на цю дуже потрібну справу першого видав-
ця Г  Новицького Л  Майкова, у руки якого й потрапив перший список  В цьому списку 
М  А  Абрамов зробив цілий ряд помилок, пов’язаних з читанням деяких незрозумілих 
слів, тому за пропозицією Л  Майкова Російське географічне товариство звернулось до 
Тобольського консисторського архіву з проханням вислати рукопис для підготовки до 
видання  Роботу над текстом закінчили, і в 1884 р  «Краткое описание о народе остяц-
ком» побачило світ  З виданням «Краткого описания» Російське географічне товариство 
повернуло рукопис його господарю – тобольському кафедральному собору 

Після жовтневих подій 1917 р  рукопис колишнього мазепинського полковника 
ледве не потрапив за кордон  У 1919 р , відходячи разом з військами О  В  Колчака, 
духовенство Тобольську забрало з собою не тільки цінності церкви, а і деякі документи  
Залишається невідомим, як частина документів потрапила до рук тобольської надзви-
чайної комісії, серед котрих було і «Краткое описание о народе остяцком» Г  Новиць-
кого  Працівники НК передали його до Томського університету як історичну цінність, 
де у рукописному фонді Музею історії матеріальної культури він зберігався до початку 
Великої Вітчизняної війни 

Напередодні війни «Краткое описание о народе остяцком» витримало друге видання, 
яке стало не тільки більшим за кількістю примірників, але й уникло колишніх помилок 
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Цінність «Краткого описания» полягає в тому, що це одне із перших історико-
етнографічних оповідань про північні народи ханти і мансі  Його автор Г  І  Новицький 
був безпосереднім учасником згаданих в рукописі подій, детально описав хрещення 
цих народів, їх побут та звичаї  Не випадково такі відомі етнографи, як В  Ф  Горленко 
і В  І  Наулко, вважають, що «Краткое описание о народе остяцком» «… є однією з най-
більш ранніх у світовій літературі етнографічних монографій» [10] 

Висновки  Політичні потрясіння на Україні початку XVIII ст  кардинально змінили 
долю Г  І  Новицького  З успішного можновладця він перетворився на бранця Сибіру  
Перебуваючи у політичному засланні на чужині, колишній охочекомонний полковник-
став добре відомим дослідником етнографії північних народів ханти і мансі  Його доля є 
яскравим прикладом імперського ставлення російських правителів, зокрема Петра І, до 
представників козацької еліти 
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Имперское отношение Петра І к украинской элите на примере Г. И. Новицкого

Статья посвящена имперскому отношению Петра І к представителям украинской элиты пер-
вой четверти XVIII в  на примере охочекомонного полковника Г И  Новицкого, ставшего в поли-
тической ссылке известным исследователем этнографии северных народов ханты и манси 
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Brovko B. A.

Imperial attitude of Peter the Great towards the Ukrainian elite illustrated by G.I. Novitskiy

The present artiсle is dediсated to imperial attitude of Peter the Great towards the representatives of 
Ukrainian elite of the first quarter of the XVIII сentury illustrated at the example of okhoсhekomonniy 
сolonel G I  Novitskiy who beсame famous researсher of Mansi and Khanty folks during his politiсal 
exile 

Васильчук В. М.

ПЕРШІ НІМЕЦЬКІ КОЛОНІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (кінець XVIII – XIX ст.)

Для сучасного розвитку історичної науки характерне звернення до проблем міжетніч-
них відносин, які мали значний вплив на розвиток людства у минулому й не втратили своєї 
актуальності нині  Сприяв «національному ренесансу» на терені зруйнованої радянської 
імперії той факт, що більшість суб’єктів соціальних відносин втратили свою ідентичність з 
колишніми соціальними структурами, крім етнічних, значення яких у суспільстві зросло  
За таких умов відбувається, пошук раніше не потрібної етнічної ідентичності  Сьогодні 
українське суспільство дедалі більше потребує осмисленого духовно-інтелектуального 
орієнтиру у вирішенні екзистенціального питання співбуття людини і її країни, міри 
спорідненості окремих етносів  Історія кожного народу є біографією країни, також це 
характерно і для України як багатонаціональної держави 

Отже, актуальність теми дослідження обумовлена безпосередньо етнонаціональною 
специфікою сучасної Україні, де, крім титульного етносу, проживає близько 130 різних 
етнонаціональних груп  Також демократизація суспільства, яка призвела до утворення на 
геополітичній мапі світу нових держав: об’єднаної Німеччини та незалежної України  Це ще 
раз засвідчує що існує практична потреба у формуванні такої національної політики, яка б 
враховувала інтереси всіх етносів, що проживають на теренах України, регулювала б міжет-
нічні відносини в Україні з урахуванням історичної специфіки співіснування всіх народів 

Метою цього дослідження є прагнення висвітлити життя етнічних німців у період 
XVIII – початок XIX ст  Історія німецьких колоній та поселень на Півдні України є 
недостатньо дослідженою  Ця історична реальність викликає особливий інтерес серед 
науковців 

Питаннями заселення півдня України різними етнічними групами займалися А  Кла-
ус, А  Веліцин, Г  Писаревський [1, 102 с , 282 с , 128 с ]  Дослідження даної теми зна-
йшло відображення у публікаціях науковців І Кулинича, Н  Кривець та ін  [2, 271 с ]  
Крім зазначених праць,вийшли цікаві праці та ряд статей під авторством С  Бобилєвої, 
О  Дингеса на історично-економічну та історичну тематику  Дослідниця К  Лях у своєму 
дисертаційному дослідженні «Німецькомовні колоністи Півдня України в мультинаці-
ональному оточенні: проблема взаємодії культур (ХІХ – поч  ХХ ст )» з’ясувала вплив 
модернізацій них процесів у Російській імперії на трансформацію суспільного життя 
німецькомовних колоністів та на перебіг міжетнічних стосунків у Південній Україні 
[3, 269 с ]  За останні десятиріччя в Україні було захищено кілька десятків кандидат-
ських та 2 докторські дисертації з історії етнічних німців та було присвячено більше 
300 розвідок українських істориків 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст  характеризується в німецькій історіографії як період 
підвищеного інтересу до української історії  Різні історики пропонують своє бачення 
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