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Олена Дзюба

Польська книга у бібліотеках
України ХVІІІ ст.

(до історії українсько-польських
культурних взаємин)

Українсько-польські культурні взаємини, незважаючи на склад-
ні обставини співжиття українського народу з польським в одній 
державі – Речі Посполитій, розвивалися шляхом засвоєння українською 
літературою і мистецтвом при посередництві польської культури 
нових стилів, що зароджувалися в польській культурі, реформ в освіті, 
використання польської мови як літературної тощо. Але відомо, 
що всяке запозичення, перенесене на інший грунт, починає жити 
своїм життям, набирає специфічних рис, властивих тій чи іншій 
культурі. З кінця ХVІ ст. засвоєння надбань польської культури 
ускладнювалося релігійними протистояннями, з середини ХVІІ ст. – 
визвольними рухами, внаслідок яких Лівобережна Україна опинилася 
під протекторатом московського царя. Вектор культурних зв’язків 
поступово змінюється, Лівобережна Україна все більше розвиває як 
торгівельні, так і культурні, зокрема, освітні зв’язки, з німецькими 
землями. Ще на початку ХVІІІ ст. в навчальних закладах Польщі 
навчалися вихованці Києво-Могилянської академії, але пізніше 
найбільш авторитетними стали німецькі університети, де чимало з 
них завершували свою освіту. Звужуються функції польської мови, 
вона поступово витісняється зі стін академії, та все ж характер цього 
навчального закладу, який сформувався під впливом так званої 
польсько-латинської єзуїтської школи, утримував інтерес до польської 
літератури, особливо віршованої та проповідницької, історичних 
хронік, якими продовжували користовуватися українські літописці. 
Про це свідчать описи бібліотек ХVІІІ ст. Розглядаємо тут Лівобережжя 
та Слобожанщину в силу специфіки історичного та культурного 
розвитку. 

Бібліотеки є надзвичайно цікавим феноменом в історії української 
культури цього часу. Великі книгозібрання мали навчальні закла-
ди – Києво-Могилянська академія, Харківський, Чернігівський коле-
гіуми, монастирі, серед найбільших – київські – Софійський, Ми-
хайлівський Золотоверхий, Києво-Печерська лавра, Микільсько-
Пустинний, Межигірський, Чернігівський Троїце-Ільїнський та ін. 
Досить репрезентативними є і приватні зібрання професорів академії, 
митрополитів, єпископів, архімандритів, ігуменів, а також козацької 
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старшини. Необхідно зазначити, що вищу церковну ієрархію в 
Росії до середини ХVІІІ ст. складали переважно вихідці з України, 
вони ж – письменники, поети, проповідники, педагоги. Описи їх 
книгозібрань збереглися, оскільки Синод вимагав після смерті ієрархів 
укладати опис майна, у тому числі й книг, та надсилати до вищої 
духовної інстанції1. Коли на майно не претендували спадкоємці й 
не було заповіту, воно залишалося в розпорядженні Синоду, книги 
передавалися семінаріям при архиєрейських будинках, Московській 
академії, монастирським бібліотекам. Описи укладалися не завжди 
кваліфіковано, іноді кириличною транслітерацією, без місця і року 
видання, або ж вказувалася загальна кількість польських видань. 

Описи вивчалися переважно російськими дослідниками, які 
розглядали книгозібрання церковної ієрархії як невід’ємну частину 
російської книжної культури2. Але необхідно враховувати ту об-
ставину, що майже всі їх власники та утримувачі одержали освіту 
в Києво-Могилянській академії, тут навчалася вся духовна та інте-
лектуальна еліта того часу. Під впливом прочитаних в стінах академії 
курсів формувався їхній світогляд та естетичні уподобання, інтерес 
до збирання книг. Незалежно від своєї професійної діяльності всі 
вони були людьми однієї, так би мовити, корпорації – Києво-Мо-
гилянської академії, їх єднала здобута в цьому закладі освіченість. 
Вона зумовлювала культурну єдність різних верств суспільства, що 
простежується і на репертуарі бібліотечних зібрань: чи-то приватних, 
монастирських та кафедральних, чи-то навчальних закладів – академії, 
колегіумів. 

В бібліотеках, незалежно від кількості книг, помітні певні сталі 
величини щодо репертуару. Переважала латиномовна богословська, 
філософська і антична література, церковнослужебні і богословські 
видання церковнослов’янською і українською книжною мовою 
того часу, полемічні твори, з середини ХVІІІ ст. – російськомовні ви-
дання. Значну питому вагу займали польські видання. Необхідно 
зазначити, що серед приватних зібрань найбільше польської книги 
було у Стефана Яворського, Гедеона Вишневського, Феофілакта 
Лопатинського, оскільки вони завершували свою освіту в польських 
школах. 

Як польські (Р. Лужний, П. Лєвін)3, так і українські дослідники 
(В. Крекотень, Д.Наливайко, Р. Радишевський4) зазначають, що поль-
ська література відігравала велику роль у становленні українського 
літературного бароко. Українська культура через польське посеред-
ництво засвоювала надбання доби Ренесансу та Реформації, література 
ХVІІ – початку ХVІІІ ст. творилася двома мовами – українською та 
польською, органічно властивими письменникам і поетам того часу. 

Певне світло на польські запозичення може пролити аналіз поль-
ської літератури, яку знав український читач ХVІІІ ст. Цьому пи-
танню приділяв увагу польський дослідник Р. Лужний у своєму 
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дослідженні, присвяченому творчості києво-могилянських літераторів 
та українсько-польським літературним зв’язкам. Він зазначав, що 
аналіз польської літератури в книгозібраннях києво-могилянських 
діячів може дати багато цікавого для вивчення польських культурних 
впливів5. Польську книгу в бібліотеках України того часу можна згру-
пувати таким чином: віршована, проповідницька, житійна, поетики 
та риторики; історичні хроніки; видання святого письма та теології і 
популярна література – календарі, травники, підручники, словники 
та ін. Серед віршованої літератури продовжують залишатися попу-
лярними твори польського поета-гуманіста Яна Кохановського. Його 
«Psalterz Dawidów» згаданий у описах бібліотек Стефана Яворського, 
Феофіла Кролика, Лаврентія Горки, Інокентія Неруновича. В ос-
танньому випадку це, ймовірно, примірник Феофіла Кролика, біб-
ліотеку якого Інокентій Нерунович в 1732 р., коли став єпископом 
Іркутським і Нерчинським, вивіз з дозволу Синоду в Іркутськ, де 
відновив «латинську школу», засновану києво-могилянцями. Він 
зберігався у бібліотеці Гедеона Вишневського, ректора Московської 
слов’яно-греко-латинської академії, єпископа Смоленського і Доро-
гобузького, в намісника Києво-Братського монастиря Варлаама Вол-
чанського, в Софійській кафедральній бібліотеці. Тут було також 
видання поезії Яна Кохановського (Краків, 1604)6. В опису бібліотеки 
Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря є «Псалтир Яна 
Кохановського» ( Краків, 1629 р.)7. Це були видання першої половини 
ХVІІ ст., коли інтерес до творчості поета значно зріс. Зустрічаються 
й видання пізнішого часу, зокрема, серед книг Києво-Могилянської 
академії згадується твір Я.Кохановського «Satyr wieku naszego» 
(Варшава, 1773 р.). Сучасні дослідники (Р.Лужний, Р.Радишевський), 
аналізуючи вплив польської літератури на українську в ХVІІ–ХVІІІ ст., 
зазначають, що спадщину польського поета активно використовували 
києво-могилянські письменники при укладанні курсів поетики. 

З польських поетів ХVІІ ст., твори яких знали й перекладали в 
Україні, особливою популярністю користувався С. Твардовський. Його 
«Woyna domowa» (перше повне видання у чотирьох частинах вийшло 
у світ в Каліші 1681 р.), де описувалися події Визвольної війни під 
проводом Богдана Хмельницького, цитувалася відомим українським 
історіографом початку ХVІІІ ст. Самійлом Величком у праці «О войні 
козацкой з поляками». Самійло Величко міг користуватися польським 
виданням, але у 1718 р. переклад частини цього твору українською 
мовою здійснив С. Савицький. Пізніше «Війну домову» перекладав 
С. Лукомський, вихованець Києво-Могилянської академії, полковий 
обозний. Коли у 1763 р. він пішов у відставку, то, «утішая скучноє 
время» займався перекладами з латинської та польської мов. Твір 
С. Твардовського згадується у описах бібліотек Гедеона Вишневського, 
Стефана Яворського, Гавриїла Бужинського, знаходився в бібліотеці 
Києво-Печерської лаври, Михайлівського Золотоверхого монастиря. 
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У бібліотеці Гедеона Вишневського був і переклад пісень з популярної 
поеми Торквато Тассо «Визволений Єрусалим» польського поета П. Ко-
хановського (краківське видання 1684 р.). У викладача Києво-Мо-
гилянської академії І. Самойловича, бібліотека якого перейшла до 
академії, знаходилося варшавське видання цього твору (1687 р.). 
Популярними були і вірші українсько-польського поета Шимона 
Шимоновича «Śielanki» (серед книг Гедеона Вишневського згадане 
краківське видання 1680 р.). Зберігався інтерес до польських збір-
ників сентенцій Беняша Будного під назвою «Апофегмати». Вони 
зустрічаються у описах бібліотек Стефана Яворського, Гедеона Виш-
невського. В останнього, як і у Гавриїла Бужинського, були «Жарти 
і фрашки» В. Коховського. «Фацеції або жарти польські» згадані в 
опису кафедральної Софійської бібліотеки. Поширювалися польські 
переробки таких західноєвропейських літературних творів, як «Велике 
зерцало»(одне з видань, згадане в опису кафедральної Софійської 
бібліотеки, було також серед книг Феофілакта Лопатинського). 
Представлена також мемуарна література ХVІ–ХVІІ ст., зокрема, 
опис подорожі до святих місць М.Радзивіла. Це видання у переробці 
А. Варгоцького «Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Żiemi Swiętej» 
(Краків, 1607), а також опис посольства Х. Збаразького до Туреччини 
знаходилися серед книг Феофілакта Лопатинського. «Перегринації» 
згадані в описах бібліотек Чернігівського та Харківського колегіумів. 
Популярними були також польські видання «Історії Олександра 
Македонського», читали твір польського письменника ХVІ ст Л. Гур-
ніцького «Dworzanin polski» (перше видання – Краків 1566 р., друге 
1633 р.). У бібліотеці Феофіла Кролика були латиномовні видання 
Епістолій польського короля Сигизмунда Августа та А. Залуського, 
твір Миколая Корибутки «Sarmacia coronata». 

Досить широко представлені у бібліотеках києво-могилянських ви-
хованців польські поетики і риторики. Викладачі академії, розробляючи 
власні курси поетик та риторик, широко використовували польську 
барокову літературну теорію. Твори відомого польського теоретика 
бароко і поета М.К. Сарбєвського, який викладав поетику і риторику у 
єзуїтських колегіумах, був професором філософії та теології Віленської 
академії, знаходилися у бібліотеці Симона Тодорського (ймовірно, 
кельнське видання 1721 р.), оскільки він привіз свою бібліотеку з Галле, 
де протягом тривалого часу навчався в університеті й співпрацював 
з вченими цього закладу, а також у бібліотеці Стефана Яворського. 
У 1757 р. ігумен Онуфрієвського Жаботинського монастиря Єфрем 
Биковський купив видання творів М.К. Сарбєвського («Матвія Кази-
мира Lуricorum») і ще «Книгу ліриків польських», як вказано в опису8. 
«Вчення М. Сарбєвського про барокові художні засоби, – як зазначає 
Р.Радишевський, – справило певний вплив не лише на польські пое-
тики, але й на українські праці з красного письменства, створені у 
Києво-Могилянській колегії»9.
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У Лаврентія Горки, вихованця, а потім професора поетики в ака-
демії, знаходилися поезії польського поета і проповідника, вчителя 
багатьох єзуїтських шкіл, ректора Сандомирського колегіуму А. Ка-
нона («Kanon poeta liricade Polonis»). В кафедральній Софійській 
бібліотеці була його риторика «Lucubrationes oratoriae regum prin-
cipum et ceterorum»(Краків, 1676). Києво-могилянські вихованці корис-
тувалися польськими риториками Й. Квяткевича «Phenix rhetorum», 
І. Пісарського «Mowca polski». Зокрема, популярною була праця Я. Бо-
чиловица «Orator politicus», «Wymowny politik» (знаходилася у біб-
ліотеках Христофора Чарнуцького, І. Самойловича, Гедеона Виш-
невського, Стефана Яворського, Гавриїла Бужинського, монастирських 
бібліотеках). Зберігалися польські видання творів барокового тео-
ретика Кипріана Соарі, зокрема, в Софійській кафедральній бібліотеці, 
Михайлівському Золотоверхому монастирі. Серед книг І. Самойловича 
були польські видання «Zabawky oratorskie» (Вільно, 1755 р.), «De arte 
rhetorica»(Люблін, 1754)10.

Але найповніше представлена у бібліотеках польська проповідницька 
література переважно творами єзуїтських проповідників ХVІІ ст. 
Дослідники відзначають, що українська ораторська проза другої 
половини ХVІІ ст. була споріднена із західноєвропейською і поль-
ською, причому, західноєвропейські запозичення йшли через поль-
ське посередництво11. Українські письменники та церковні діячі 
використовували проповіді і житія святих відомого католицького 
діяча, єзуїта Петра Скарги. Його переклад з латинської мови житія 
святих («Żywoty świętych», Вільно, 1579), а також власні недільні й 
святкові проповіді на цілий рік користувалися великою популярністю. 
Петро Скарга переклав польською мовою «Історію церкви» Цезаря 
Баронія. Цей твір широко використовували українські письменники-
полемісти ХVІІ ст.: він зберігався в багатьох бібліотеках, зокрема, в 
Кирилівському, Софійському монастирях. Проповіді Петра Скарги 
високо цінували сучасники. Ф.Бірковський, який став королівським 
проповідником після П. Скарги, на його похоронах казав, що «не скоро 
Польща матиме такого проповідника, який серця людські тримав у 
своїх руках»12. Проповіді і житія святих Петра Скарги були в багатьох 
бібліотеках: Димитрія Ростовського, який використав їх при укладанні 
своєї «Книги житій святих», а також Стефана Яворського, Гедеона 
Вишневського, Феофілакта Лопатинського, в київських монастирських 
бібліотеках (Софійській, Михайлівській Золотоверхій, Кирилівській 
церкві, Межигірській Києво-Печерської лаври).

В багатьох бібліотеках знаходилися видання творів одного з 
найкращих польських барокових проповідників першої половини 
ХVІІ ст. Ф. Бірковського, теолога і проповідника королевича Володи-
слава ІV. Його «Kazania na niedziele i święta doroczne» (Краків, 
1620 р.; перевидавалися у 1623 і 1628, у 2-х томах) були у бібліотеках 
Стефана Яворського, Лаврентія Горки, Гедеона Вишневського, 
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Феофіла Кролика, Платона Малиновського, у книжних зібраннях 
Михайлівського Золотоверхого монастиря, Софійській кафедральній 
бібліотеці. Проповіді Шимона Старовольського згадані у Гедеона 
Вишневського, монастирських зібраннях. Зберігалися проповіді 
ректора єзуїтських колегіумів у Львові і Ярославі О. Лоренцовича, для 
якого характерна «велика ерудиція, гарна польська мова і легкий стиль, 
риси панегиризму»13; А. Кохановського, якого вважали найкращим 
проповідником свого часу. В його проповідях, крім цитат зі святого 
письма, є сентенції з класичної літератури, творів Я. Кохановського, 
байки, анекдоти. Він проповідував у Любліні, Перемишлі14. В описах 
зустрічаються твори Я. Ольшевського, префекта Віленської академії, 
професора теології П. Качинського, який казав проповіді перед 
Люблінським коронним трибуналом, Ф. Рихловського (згадані в описі 
Софійської кафедральної бібліотеки), В. Гутовського, Я. Красновського, 
Б. Завадського, Г. Ліберіуша, С. Стефановича та ін., видані у Варшаві, 
Познані, Любліні, Кракові, Каліші, Вільно тощо. Найкраще польська 
проповідницька література представлена у зібранні Стефана Явор-
ського15 та Гедеона Вишневського. 

Значний інтерес викликали твори Томаша Млодзяновського, 
хоча його стиль піддав нещадній критиці Феофан Прокопович у 
своєму курсі риторики, прочитаному у академії протягом 1706 р. Він 
характеризував його проповіді як такі, де повно всяких нісенітниць, 
увага слухача акцентується на другорядних питаннях, невдалих до-
тепах проповідника16. Проповідь латино-польського типу здавалася 
Ф. Прокоповичу відірваною від життя і беззмістовною, зокрема, в його 
«Духовному регламенті» навіть заборонялося читати «казнодеишков 
легкомисленних, какови наипаче польские бивают»17. Прокопович 
виступав переважно як оратор світський і панегиричний, намагався 
підтверджувати свої положення не алегоріями, а раціональними 
доказами чи історичними свідченнями. Але сучасники називали 
Млодзяновського найдосконалішим проповідником, його проповіді 
не позбавлені громадянського пафосу, він звертався до проблем 
політичного життя, засуджував магнатсько-шляхетську гонорість, 
нетолерантне ставлення до нижчих станів, байдужість до долі вітчизни. 
Багато уваги приділяв проблемам моральним, засуджував розпусту, 
заздрість, закликав до християнської смиренності. Проповідник від-
гукувався на події політичного життя, зокрема, в казанні з приводу 
взяття турками Кам’янця (1672 р.) говорив, що «не має більшого 
нещастя для Речі Посполитої як падіння Кам’янця, втрата Поділля, 
відступ з України»18. Свою останню проповідь Томаш Млодзяновський 
проголосив перед польським королем Яном Собєським, коли той 
повернувся з перемогою з-під Відня (1683 р.). Зібрання його проповідей 
у 4-х томах знаходилися у бібліотеках Димитрія Ростовського, Фео-
філакта Лопатинського, єпископа тобольського і сибірського Філофея 
Лещинського, Софійській кафедральній, Михайлівського монастиря. 
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Щодо польської проповідницької літератури ХVІІІ ст., то популярними 
були багатотомне видання проповідей А. Янушевського «Kazania na 
niedziele y święta calego roku» (Бердичів, 1779).

Як у приватних, так і монастирських книгозібраннях зберігалася 
правнича література, зокрема, видання Литовського Статуту 1588 р., 
постанови сеймів, а також підручники з арифметики, геометрії, кни-
ги з медицини, словники, календарі. Особливо популярним був 
словник Г. Кнапського «Thesaurus polono-latino-graecus» (перше ви-
дання 1621 р.). Він був майже у всіх бібліотеках. Словник вплинув 
на українську лексикографію ХVІІ ст., його широко використо-
вував Єпіфаній Славинецький при укладанні свого «Лексикона 
латинського»19. В описах зустрічаються польські видання теологічної та 
філософської літератури, зокрема, досить часто згадується «Політика 
Арістотеля».

Як відомо, польська історична література мала великий вплив на 
формування української історичної думки ХVІІ – першої половини 
ХVІІІ ст. Невипадково як у приватних, так і в монастирських кни-
гозібраннях були Хроніки Вацлава Кадлубка, Яна Длугоша, Мартіна 
Кромера, Мартіна Бєльського, Мацея Стрийковського, А. Гваньїні, 
М. Кояловича, П. Пясецького, щоденник С. Окольського. Так, у 
кафедральній Софійській бібліотеці зберігалися твори польських 
істориків Я. Длугоша, М. Бєльського, М. Мєховського, А. Гваньїні, що-
денник С. Окольського, а також «Корона Польська» Каспара Несєць-
кого в чотирьох томах. У Гедеона Вишневського зберігалися Аналли 
Веспасіана Коховського.

«Хроніка європейської Сарматії» А. Гваньїні в польському перек-
ладі, видана в Кракові 1616 р., містила багато фактів з української 
історії й протягом тривалого часу була для західноєвропейського 
читача популярним джерелом відомостей про Україну20. Хронікою 
користувалися українські літописці ХVІІ ст., її перекладали в середині 
ХVІІІ ст., а Стефан Лукомський на основі її уклав свою історичну працю 
«Собрание историческое» (1770 р.) Він перекладав також щоденник 
С. Окольського, записки польського історика М. Титловського. Особ-
ливою популярністю користувалася «Хроніка польська, литовська, 
жмудська і всієї Русі» Мацея Стрийковського. Очевидно, українського 
читача приваблювало широке коло джерел, авторська концепція, за 
якою історія Русі поставлена в один ряд з історією Польщі і Литви. 
Стрийковський згаданий в каталогах бібліотек Києво-Печерської 
лаври, Софійського, Михайлівського, Межигірського монастирів, в 
багатьох приватних зібраннях. 

Необхідно зазначити, що в бібліотечних зібраннях досить широко 
представлені видання польською мовою Святого письма. У єпископа 
Тобольського Філофея Лащевського знаходилася «біблія польською мо-
вою в лицях». Ігумен видубицького монастиря Сиф Гамалія мав у себе 
в келії Новий Завіт польською мовою21. У І. Самойловича була «Historia 
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Starego y Nowego Testamenta» (Варшава, 1776 р.). Biblia polonica (Краків, 
1599) знаходилася у кафедральній бібліотеці Софійського монастиря 
в 4-х примірниках, а ще два примірники, без вказівки на місце і рік 
видання. Польські видання Біблії були у бібліотеках Межигірського 
і Микільського Пустинного монастирів. В опису книг Іркутського 
єпископа Інокентія Неруновича згадана «Biblia polonica», «De vere fide 
liber Polonicus». У кафедральній Софійській бібліотеці представлені 
видання польською мовою творів Василія Великого, Фоми Аквінського, 
в Микільському Пустинному монастирі – Теофіла Рутки. Іноді ли-
ше вказувалося про наявність польських книг, наприклад в описі 
бібліотеки Інокентія Неруновича згадані «Kronici polski» і просто 
«Liber polonicus».

Отже, описи бібліотек, переважно києво-могилянських вихо-
ванців, які займали високі посади в церковній ієрархії, були пись-
менниками, поетами, проповідниками, засвідчують поширення серед 
освічених верств польської літератури, яка справила великий вплив, 
за визначенням відомого польського дослідника Р. Лужного, на «баро-
козацію давнього українського письменства»22. В межах цього стилю 
розвивалася українська література ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. 
Яскравими представниками її є власники чималих зібрань польської 
літератури – Стефан Яворський, Лаврентій Горка, Гавриїл Бужин-
ський, Христофор Чорнуцький, Гедеон Вишневський, Феофілакт 
Лопатинський та ін. Аналіз складу їх бібліотек надасть можливість 
для дослідників української літератури прослідкувати польські запо-
зичення та впливи. Водночас польська книга в бібліотеках Лівобережної 
України свідчить про характер освіти, який сформувався під впливом 
польсько-латинських шкіл і утримувався протягом тривалого пере-
хідного періоду з огляду на відсутність сприятливих умов для виник-
нення власної світської вищої школи. Незважаючи на зміну орієнтацій 
в культурних взаєминах Лівобережної України у ХVІІІ ст., польська 
книга до його середини зберігала свою функціональну роль в укра-
їнській літературі та культурі.

1 При написанні статті використані описи бібліотек, що зберігаються у Ро-
сійському державному історичному архіві (м.Санкт-Петербург), фонді N 796 
(Канцелярія Синоду): Бібліотека Гавриїла Бужинського – оп. 12, спр. 174; Феофіла 
Кролика – оп.13, спр. 248; Феофілакта Лопатинського – оп. 20, спр. 67; Гедеона 
Вишневського – оп. 42, спр. 61; Симона Тодорського – оп. 35, спр. 424; Інокентія 
Неруновича – оп. 29, спр. 99; Христофора Чорнуцького – оп. 7, спр. 236; Філофея 
Лещинського – оп. 8, спр. 282; Лаврентія Горки – оп. 4, спр. 537; Сильвестра 
Ляскоронського – оп. 35, спр. 424. Описи монастирських бібліотек та навчальних 
закладів також зберігаються в цьому архіві (Ф. 834. Рукописи Синоду) та у 
НБУ ім. В. І. Вернадського (Інститут Рукопису). Частина описів опублікована 
М. Петровим в «Актах, относящихся к истории Киевской академии».

2 Див.: Луппов С.П. Книга в России в первой четверти ХVІІІ в. – Л., 1973; Его же. 
Книга в России в послепетровское время. – Л., 1976; Его же. Польская литература 
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