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Ф. Я. ФОРТИНСЬКИЙ У ФРАНЦІЇ: З ІСТОРІЇ ЙОГО 
ЗАРУБІЖНОЇ ПОДОРОЖІ 1874–1876 рр. 

Сергій Лиман. Ф. Я. Фортинський у Франції: з історії його зарубіжної 
подорожі 1874–1876 рр. Розглядається наукове відрядження доцента Київського  
університету Св. Володимира Ф. Я. Фортинського до Франції в контексті іс-
торії медієвістики та туризму. Підкреслюється, що ця подорож (1874–1876 рр.) 
була здійснена на етапі зародження вітчизняного наукового туризму. Воно спри-
яла становленню Ф. Я. Фортинського як вченого і широкого впровадження ним 
в навчальний процес практичних занять. 
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Сергей Лиман. Ф. Я. Фортинский во Франции: с истории его загранич-

ного путешествия 1874–1876 рр. Рассматривается научная командировка до-
цента Киевского университета Св. Владимира Ф. Я. Фортинского во Францию 
в контексте истории медиевистики и туризма. Подчёркивается, что это пу-
тешествие (1874–1876 гг.) было осуществлено на этапе зарождения отече-
ственного научного туризма. Оно способствовала становленню Ф. Я. Фортин-
ского как учёного и широкому внедрению им в учебный процесс практических 
занятий. 

Ключевые слова: Ф. Я. Фортинский, Франция, история, Средние века, ту-
ризм. 

Історія вітчизняної науки й вітчизняного туризму в XIX ст. були тісно 
пов’язані одна з одною. Закордонні наукові відрядження з епохи Олександра II
стали, з одного боку, частиною системи підготовки кадрів молодих учених 
Російської імперії, а з іншого, перетворилися на особливий вид туризму – на-
уковий туризм. Такі відрядження не тільки відкривали перед вітчизняним уче-
ними нові можливості оволодіти методикою викладання і наукових досліджень 
в закордонних університетах, але й дозволяли побачити унікальні пам’ятки 
культури і мистецтва, що привертають в наш час мільйони туристів різних 
країн. При цьому особливе місце в маршрутах учених другої половини XIX ст. 
посідала Франція, якій зараз належить незаперечна першість в списку країн, 
найбільш популярних для туристів1 .
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У 1874–1876 рр. в таке відрядження вирушив доцент (згодом професор) 
університету Св. Володимира в Києві Ф. Я. Фортинський. Йому судилося ста-
ти провідним медієвістом цього університету останньої чверті XIX ст. Наукові 
успіхи Ф. Я. Фортинського багато в чому були результатом його дворічної за-
кордонної подорожі: знайомством з провідними вченими, відвідуванням їхніх 
занять, запозиченням передового досвіду викладання та наукових досліджень. 

Внесок Ф. Я. Фортинського у вітчизняну медієвістику визнавався і в ра-
дянській2, і в сучасній українській науці3. В історіографії розглядалися, як пра-
вило, праці Ф. Я. Фортинський з германістики4, слов’янознавства5, слов’яно-
німецьких відносин6. Окрема публікація Н. Г. Подаляк присвячена основним 
віхам усієї творчості вченого7. Виклад історіософських поглядів Ф. Я. Фортин-
ського став частиною узагальнюючих монографій С. П. Стельмаха8 і В. А. Поту-
льницького9. Проте у науці немає окремої публікації, присвяченій аналізу за-
кордонного наукового відрядження Ф. Я. Фортинського в 1874–1876 рр. Таким 
чином, мета статті – розглянути подорож Ф. Я. Фортинського до Франції в кон-
тексті історії медієвістики та туризму і з’ясувати значення цієї подорожі для 
подальшої науково-педагогічної діяльності вченого.

Федір Якович Фортинський народився в 1846 р. в с. Шост’ї, Касимівського 
повіту Рязанської губернії. Син священика, він навчався в Рязанському духов-
ному училищі та Рязанській духовній семінарії, проте надалі по стопах бать-
ка не пішов. Майбутній вчений пов’язав свою долю з історико-філологічним 
факультетом Санкт-Петербурзького університету, який закінчив у 1869 році. 
Учень знаменитих вітчизняних дослідників І. І. Срезневського, В. І. Ламансь-
кого, В. В. Бауера, В. Г. Васильєвського, він отримав срібну медаль за студентсь-
ке твір «Про значення слова «діми» у візантійського історика VI ст. Прокопія» і 
був залишений в університеті на кафедрі загальної історії. У 1869–1872 рр.
Ф. Я. Фортинський - університетський стипендіат для приготування до профе-
сорського звання і водночас викладач історії та російської мови в Санкт-Пе-
тербурзькому піхотному юнкерському училищі. За ці три роки копіткої робо-
ти він написав і захистив магістерську дисертацію «Тітмар Мерзебурзький та 
його хроніка» (1872)10. 

24 травня 1872 р. історико-філологічний факультет університету Св. Воло-
димира в Києві на своєму засіданні одноголосно проголосував за обрання ма-
гістра Ф. Я. Фортинського доцентом кафедри загальної історії11. Через тиждень
аналогічне рішення дев’ятнадцятьма голосами проти двох прийняла і універ-
ситетський Рада12. З цього часу рівно на 30 років, до самої його смерті в 1902 р. 
науково-педагогічна діяльність Ф. Я. Фортинського буде пов’язана виключно з 
університетом Св. Володимира. 

Як медієвіст Ф. Я. Фортинський викладав в університеті історію Середніх 
віків. Проте його подальше професійне й кадрове зростання як вченого і ви-
кладача цього курсу багато в чому залежало від можливості здійснити наукове 
відрядження. Заборонені ще Миколою II у зв’язку з європейськими революція-
ми 1848–1849 рр., вони були відновлені в 1855 р. Олександром II13. Згідно міністер-
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ських правил, такі відрядження зазвичай тривали два роки і здійснювалися за 
державний рахунок. За рішенням міністра, Ф. Я. Фортинський отримував до-
даткову, «з коштів міністерства народної освіти суму (400 руб. на рік)», що 
становило з його доцентським грошовим окладом 1600 рублів на рік14. Рада 
університету проголосував за це рішення майже одноголосно15. 

Перед початком дворічного відрядження, яке починалася з 16 січня 1874 р.,
Ф. Я. Фортинський отримав інструкцію з чотирьох пунктів; 

«1). п. Фортинський відряджається в Німеччину, Францію, Італію та інші 
держави Західної Європи для ознайомлення зі способами викладання загальної 
історії в закордонних університетах та історичних семінаріях.

2). З університетів п. Фортинський повинен переважно відвідати Берлін-
ський, Лейпцизький, Геттінгенський та école des chartes в Парижі.

3). Відвідуючи університети, п. Фортинський повинен звернути увагу на 
допоміжні вчені установи, особливо на музеї стародавності.

4). Звіти про своїх заняттях п. Фортинський зобов’язаний представляти в 
Міністерство народної освіти в зазначені ним терміни»16.

Одним з таких звітів Ф. Я. Фортинського стала публікація «Історичні за-
няття в École des chartes і в École des hautes études в Парижі». Ф. Я. Фортинський
залишався в першу чергу германістом і фахівцем зі слов’яно-німецьких відно-
син, проте він високо цінував науково-педагогічні здобутки французьких про-
фесорів. Він вважав, наприклад, що у відомій паризькій Школі хартій, «спра-
ва поставлена набагато раціональніше і систематичніше, ніж в історичних 
семінаріях при Геттінгенському університеті»17. Діяльність Школи хартій, від-
критої в 1822 р. за розпорядженням міністра народної освіти Франції, відомого 
дослідника європейського Середньовіччя Ф. Гізо, була невіддільна від успіхів 
французької медієвістики. Це було пов’язано як з особливостями викладання 
в ній навчальних дисциплін, так і з науковими інтересами викладачів. 

Мета Школи хартій, як вірно розумів її сам Ф. Я. Фортинський, – «при-
готувати вчених бібліотекарів та архівістів, які не були б простими храните-
лями доручених ним скарбів, але вміли б або самі користуватися ними для 
науки, або, принаймні, привести їх в таке положення, щоб кожен учений до-
слідник міг легко знайти все те, над чим він має намір працювати»18. При цьому 
«найдорогоцінніший матеріал в цьому випадку представляють всякого роду 
писемні пам’ятки: грамоти, акти, рукописи всіляких творів»19.

Ф. Я. Фортинський у своєму звіті докладно охарактеризував особливос-
ті навчального процесу в Школі хартій. Навчання продовжувалося тут три ро-
ки, а багато дисциплін так чи інакше були пов’язані зі спеціальністю самого 
Ф. Я. Фортинського – історією Середніх віків. Так, наприклад, палеографію на 
першому курсі викладав Леон Готьє, фахівець зі середньовічного французько-
го епосу, відомий своїм виданням «Пісні про Роланда»20 . 

Якщо в університетах Російської імперії чи не єдиною формою проведен-
ня занять з історії Середніх віків до середини 1870-х рр. залишалася лекція21 , то 
«суто практичний» курс Л. Готьє відразу привернув увагу Ф. Я. Фортинського. 
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«Він прямо дав в руки студентів знімки з грамот XI століття, ... і змусив їх чита-
ти під своїм керівництвом», після чого приступав зі студентами до їх аналізу22. 
Згодом Л. Готьє додавав до грамот латинською мовою грамоти давньофран-
цузькою і провансальською мовами й знімки з рукописів середньовічних пое-
тичних і прозових творів»23. Така ефективна організація навчального процесу, 
як зазначав Ф. Я. Фортинський, дозволяла студентам протягом всього одного 
навчального року навчитися читати середньовічні джерела до XVI століття 
включно24. Проте відзначаючи сильні сторони методу Л. Готьє, київський вче-
ний вказував і на недоліки його викладання. За його словами, Л. Готьє на своїх 
заняттях «давав і відзначав факти, не піклуючись ні про їх походження, ні про 
зв’язок, ні про значення в ряді інших. Перераховуючи, наприклад, з приводу 
слова servicia, різні форми панщини, він і не думав зупинятися на питанні про 
походження кріпосних відносин в їх поступової видозміні в середні віки. Він сто-
сувався лише тих сторін середньовічного побуту, на які натрапляв випадково»25. 

Привести в певну систему і «поповнити масу філологічних фактів, що на-
копичилися у них при читанні грамот Л. Готьє» студенти, за словами Ф. Я. Фор-
тинського, могли на заняттях з історії романських діалектів. Ці заняття про-
водив відомий фахівець, автор праць, присвячених пам’яткам середньовічної 
літератури П. Мейер. На заняттях з історії романських діалектів П. Мейер вив-
чав зі студентами знімки з джерел, написаних народною мовою26. 

Важливе місце в системі підготовки фахівців у Школі хартій відводилося 
курсу дипломатики. В університетах Російської імперії, зокрема, в Харківсь-
кому, цей курс читався в першій третині XIX ст.27. Проте до початку науково-
педагогічної діяльності Ф. Я. Фортинського в університетах Києва, Харкова, 
Одеси дипломатики вже не викладалася. У Школі хартій цей курс читав Малат-
рі, автор робіт, присвячених джерелам з історії папства і хрестових походів. Як 
медієвіст Ф. Я. Фортинський особливо виділяв, що в курсі Малатрі перерахо-
вувалися в систематичному порядку «всі види обережності», які вживалися в 
Середні віки проти підробки документів28. 

Відомим французьким медієвістом був і викладач історії політичних і ад-
міністративних установ Е. Бутарік. Автор робіт про Філіпа IV Красивого, вій-
ськової організації в Середні віки і видавець актів парламенту 1254–1299 рр., він 
розглядав на заняттях зі студентами декілька джерел. Серед них – «Капітулярій 
про маєтки», заповіт Філіпа II Августа, один із судових ордонансів Людовика 
IX Святого. Іноді на своїх заняття Е. Бутарік приносив видання грамот і змушу-
вав студентів після прочитання визначити, до якої категорії адміністративних 
або судових актів вони належать. Проте, на думку. Ф. Я. Фортинського, «в по-
дібних читаннях грамот не було певної системи», внаслідок чого вони іноді 
здавалися йому зайвими29 .

Якщо предмети перших двох курсів Ф. Я. Фортинський зараховував до 
категорії «практичних», то предмети третього курсу – історія права в Середні 
віки та археологія – відрізнялися «суто теоретичним характером»30. При цьо-
му, наприклад, Ж. Тардіф читав, за словами Ф. Я. Фортинського, замість істо-
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рії середньовічного права «історію середньовічної судової процедури» і «порів-
няно мало говорив про процедуру часу Меровінгів і Каролінгів»31.

Директором Школи хартій і лектором курсу археології в середині 1870-x рр.
був відомий медієвіст Ж. Кішера, автор кількох монографій, присвячених Жа-
нні д`Арк32. «Кішера, – зазначав Ф. Я. Фортинський, – чи не єдиний відомий 
мені французький професор, який не любить даремно витрачати слова, з йо-
го лекції фрази не викинеш»33. Французька професура традиційно звертала на
себе увагу вітчизняних мандрівників приголомшливими ораторськими здіб-
ностями при відсутності глибини викладу, властивої, наприклад, німецьким 
професорам. На думку Ф. Я. Фортинського, «весь курс Кішера хилився до то-
го, щоб вказати студентам, яким чином можна визначити давнину того або 
іншого речового пам’ятника»34.

Високий рівень викладачів Школи хартій і особливості навчального про-
цесу зумовили фундаментальну професійну підготовку її студентів. У них було 
достатньо часу на самостійну роботу після п’яти лекцій на тиждень на перших 
двох курсах і чотирьох на третьому. Для них був відкритий вільний доступ 
в усі архіви, музеї, бібліотеки Франції і, за висловом Ф. Я. Фортинського, ці 
студенти стають «кращими представниками сучасної французької історичної 
літератури»35.

Незважаючи на високу оцінку рівня викладання в Школі хартій Ф. Я. Фор-
тинський висловив й низку критичних зауважень. Бібліотека Школи хартій хоча 
і містила в собі «всі найважливіші збірки середньовічних пам’яток», але була 
бідна сучасною науковою літературою36. «Дуже великими» пробілами Школи 
хартій, Ф. Я. Фортинський вважав, зокрема, те, що «серед предметів, що чи-
таються в ній, не вистачає двох: історіографії середніх віків та середньовічної 
літератури»37.

Іншим відомим навчальним закладом Франції, в якому готували кадри 
вчених-медієвістів, була Практична Школа вищих досліджень. Відкрита в 1868 р.
вона займала кілька приміщень Сорбонни і, в цілому, будувалася на тих же 
принципах, що і Школа анналів – основою навчання оголошувалися практичні 
заняття. На ці вечірні заняття приходили студенти різних навчальних закладів, 
оскільки в Школі вищих досліджень не було студентів, що навчалися тільки в 
ній одній. Така організація викликала подив Ф. Я. Фортинський. Він навіть на-
зивав Практичну Школу «предивною установою», але в той же час визнавав, 
що вона частково заповнювала прогалини Школи хартій38.

Під час свого відрядження Ф. Я. Фортинський відвідував у Школі вищих 
досліджень курси молодих медієвістів Г. Моно та А. Жірі, які згодом отримали 
європейську популярність. Автор праць з історії Меровінгів, Г. Моно робив на 
заняттях огляд джерел з історії Франції до XIII ст. й джерел з історії Третього 
хрестового походу. Учень відомого німецького джерелознавця Г. Вайца, Г. Мо- 
но проводив заняття за методикою свого вчителя. Так, за словами Ф. Я. Фортин-
сього, на заняттях, присвячених джерелам з історії Третього хрестового по-
ходу, Г. Моно «відділив критику джерел від критики фактів і почав з першої»39.
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Інший медієвіст, вихованець Школи хартій, А. Жірі вивчав зі студентами 
історію виникнення комун на Півночі Франції. Спостерігаючи за його мето-
дикою викладанням, Ф. Я. Фортинський висловив думку про те, що «в самій 
критиці документів, фактів, видно одного з найталановитіших майбутніх 
представни-
ків французької історичної науки»40. Прозорливі зауваження київського вче-
ного збулися: А. Жірі став одним з найбільш видних медієвістів Франції остан-
ньої чверті XIX ст.41. 

Досвід французьких вчених був використаний Ф. Я. Фортинським. Відразу 
після повернення з-за кордону, уже в 1876/1877 навчальному році, крім звичай-
них лекцій з історії Середніх віків київський вчений ввів до навчального про-
цесу практичні заняття – «Огляд джерел історії середніх віків»42. Практичні 
заняття з історії Середньовіччя він проводив протягом всіх наступних років 
служби43. 

Після повернення з закордонного відрядження прискорилося професійне 
зростання Ф. Я. Фортинського. У 1877 р він захистив докторську дисертацію 
«Приморські вендські міста та їх вплив на утворення Ганзейського союзу до 
1370 р.». Цей захист дозволила йому стати екстраординарним, а в 1878 р – ор-
динарним професором кафедри загальної історії. У 1877–1887 рр. Ф. Я. Фор-
тинський – секретар, в 1887–1890 рр. – декан історико-філологічного факуль-
тету, а в 1890–1902 рр. – ректор Університету Св. Володимира. Одночасно з цим
в 1878–1888 рр. він був професором Київських вищих жіночих курсів44. 

Таким чином, відвідування Ф. Я. Фортннським Франції під час закордо-
нного відрядження 1874–1876 рр. відіграло помітну роль у його становленні як 
викладача й вченого. Ця подорож здійснилася на етапі зародження вітчизняного 
наукового туризму, а звіт про неї є цінним джерелом для вивчення цього про-
цесу. Ф. Я. Фортинський отримав досвід викладання різних дисциплін у про-
відних вищих навчальних закладах країни – в Школі хартій та Практичній шко-
лі вищих досліджень. Ці заняття здійснювали відомі французькі медієвісти – 
Ж. Кішера, Л. Готье, Е. Бутарік, Ж. Тардіф, Г. Моно, А. Жірі. Французькі вчені 
мали істотний вплив на всю подальшу науково-педагогічну діяльність. Ф. Я. Фор-
тинського, якому судилося стати одним з найбільш помітних вітчизняних ме-
дієвістів останній чверті XIX ст.
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Sergiy Lyman. F. Y. Fortynskiy in France: from the history of his foreign travel 
1874–1876. We consider the scientific mission of associate professor of Kiev University 
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St. Vladimir F. Y. Fortynskiy to France in the context of the history of medieval studies 
and tourism. It is emphasized that the trip (1874–1876) was made on the stage of the 
birth of national scientific tourism. It contributed to the establishment of F. Y. Fortynskiy 
as a scientist and his wide implementation of workshops to the educational process 
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ЛІТЕРАТУРНІ ТА САТИРИЧНІ ЖУРНАЛИ ВОЛИНІ 
ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

 
Ірина Мілясевич. Літературні та сатиричні журнали Волині періоду 

Російської імперії. Висвітлюється історія літературних та сатиричних пе-
ріодичних видань Волині початку ХХ століття, аналізуються їх функціональ-
ні особливості, тематичний діапазон публікацій, редакторський склад, видав-
ничі характеристики, процеси та фактори, що визначали закономірності роз-
витку.

Стаття написана на основі суцільного перегляду повних комплектів во-
линських періодичних видань, використання архівних документів та раритет-
них джерел. 

Ключові слова: періодичні видання, Волинь, літературні та сатиричні 
журнали, історія, краєзнавство.

Ирина Милясевич. Литературные и сатирические журналы Волыни 
периода Российской империи. Изложена история литературных и сатиричес-
ких периодических изданий Волыни начала ХХ века, в частности литера-
турно-научного журнала «Возрождение» (Кременец, 1906–1908), сатирической 
газеты «Кривое зеркало» (Ривне, 1910), журнала «Кременецкая искра» (Креме-
нец,1910–1914). Анализируются их функциональные особенности, тематиче-
ский диапазон публикаций, редакторский состав, издательские характери-
стики, процессы и факторы, определяющие закономерности развития.

Статья написана на основе просмотра полных комплектов волынских пе-
риодических изданий, использования архивных документов и раритетных ис-
точников, из фондов библиотек и архивов не только Украины, но и России, в 
частности Российской национальной библиотеки, Библиотеки Российской АН 
и Российского государственного исторического архива.

Ключевые слова: периодические издания, Волынь, литературные и сати-
рические журналы, история, краеведение.
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