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Серед паперів маріупольського протопопа Трифілія Карацоглу є три доку-
менти з власноручними підписами останнього митрополита Готії та Кафи Ігна-
тія Гозадинова. Документи, складені російською та турецькою (караманлійським 
письмом) мовами, були призначені для протоієрея Трифілія Карацоглу в період пе-
реселення греків з Криму та облаштування їх у Надазов’ї. У статті представлені 
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Митрополит Ігнатій Гозадинов (Яків Ґозадіні, 1716/1717–1786) як 
одна з тих ключових осіб, що ініцювали або втілювали плани переселення 
до Росії кримських християн у 1778–1780 рр., уже давно привертає увагу 
дослідників [1], зокрема через статус святого, наданий йому Українською 
православною церквою. Однак, попри всі спроби реконструкції життєпи-
су митрополита, найпліднішими на цей час виявилися лише генеалогічні 
розшуки науковців різних держав, котрі намагалися віднайти італійське 
коріння роду Ґозадіні, що мали значні маєтності на островах грецького 
Архіпелагу [2; 3]. Натомість намагання дослідити життя Якова Ґозадіні 
до переходу до чернечого стану або його діяльність уже в якості священ-
нослужителя, особливо в період до поставлення митрополитом Готії та 
Кафи в 1771 р.1, наштовхуються на низку перешкод, серед яких голов-

1 Пізніше, в документах російських канцелярій церковна посада Ігнатія була перекла-
дена як «митрополит Готфийский и Кафинский» і зрештою в постановах Св. Синоду та в ін-
ших державних указах – як «митрополит Готфейский и Кефайский».
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на – відсутність або недосяжність першоджерел. Так, свого часу грець-
кі студенти Корнелій Гарбуз і Костас Хаджинов [4] відвідали острів, ко-
трим володіли Ґозадіні, а під час візиту до Вселенського патріархату здій-
снили спробу віднайти документи, пов’язані з таврійськими єпархіями, в 
патріаршому архіві. На жаль, їхній запит не приніс очікуваних результа-
тів: їм були представлені малозначущі й уже відомі документи, на кшталт 
постанов про призначення митрополитів на кримську єпархію [5]. Дріб-
ніші справи, що нас більше цікавлять, були або знищені, або ж ховають-
ся серед тисяч нерозібраних і неописаних документів архіву. Отож віро-
гідно, що «грецька» частина життя Ігнатія Гозадинова ще довго лишати-
меться нез’ясованою через особливий стан архівів як Вселенського патрі-
архату, так і афонських монастирів, де певний час служив майбутній ми-
трополит. Пліднішими можуть бути пошуки дотичних справ у архівах Ро-
сії та України, але вони або ще не проводилися, або ж також не принесли 
очікуваних результатів. 

Ця розвідка присвячена дослідженню трьох документів, що мають 
беспосереднє відношення до митрополита Ігнатія Гозадинова в період, що 
настав уже після виходу християн з Криму влітку-восени 1778 р. Зберегли-
ся вони у складі колекції Одеського товариства історії та старожитностей 
(далі – ОТІС), куди впродовж ХІХ – на початку ХХ ст. потрапляли рукопи-
си з архівів так званих «маріупольських греків», що оселилися в Надазов’ї 
навесні 1780 р. Більша частина таких рукописів надійшла до ОТІС у складі 
архіву протоієрея Трифілія Карацоглу (1728 – початок ХІХ ст.) [6]. 

Назвати розглянуті в цій публікації рукописи автографами Ігнатія Го-
задинова було б некоректно, оскільки жоден з них не був написаний ру-
кою митрополита. Так, перший, за хронологією, з документів уклав восе-
ни 1779 р. російський канцелярист у Санкт-Петербурзі (ф. V, № 998). Дру-
гий документ був записаний «зі слів» митрополита його особистим писа-
рем «по-турецьки» десять днів потому, можливо, що теж у столиці (ф. V, 
№ 3670). Третій документ, 1782 р., також укладав російською мовою кан-
целярист, але вже маріупольський (ф. V, № 999). Проте всі три докумен-
ти підписані власною рукою митрополита. Тексти документів були видані 
разом з усіма іншими текстами «архіву Трифілія Карацоглу» [7]. 

Ця публікація має на меті дещо поглиблений розгляд цих докумен-
тів, зокрема, пропонується переклад тексту листа, складеного тюркською 
(урумською) говіркою і записаного грецькими літерами (караманлійським 
письмом) [8]. Окрім того, запропонована транслітерація тюркського тек-
сту латинським письмом у формі, наближеній до сучасної турецької мови, 
що значно полегшує сприйняття тексту для тюркологів та інших осіб, обі-
знаних з тюркськими мовами. 
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Отже, перший із документів був укладений 29 жовтня 1779 р. в росій-
ській канцелярії, про що свідчить характерний вихідний запис. Документ 
зберігся на приблизно половині аркуша грубого паперу (175 х 200 мм),
розрізаного вже пізніше так, що була зрізана частина реєстраційного запи-
су на звороті. За формою i назвою це офіційний «білет», тобто перепуст-
ка, видана вже згаданому протоієреєві Трифілію Карацоглу для поїздки до 
Катеринослава (це – так званий «перший» Катеринослав 1776–1783 рр., 
заснований на річці Кильчені при впадінні в Самару, лівий доплив Дні-
пра). Текст був записаний коричневим чорнилом, російською канцеляр-
ською мовою невисокої якості, з огляду на правопис, позаяк ніхто особли-
во не переймався ані змістом, ані правописом подібних документів. Упер-
ше текст «білета» був надрукований І. Лиманом у монографії з історії пра-
вославної церкви на Півдні України [9, c. 209], а пізніше в збірнику доку-
ментів С. Калоєрова [10, с. 373]. Наведемо його ще раз в археографічній 
редакції. 

Былетъ 2 VI
Явителю сему греческому протопопу отцу Трифилію / съ иеродияко-
номъ Ливериемъ и двума звожчиками перваго / московскаго полку от-
правленному на трехъ повозкахъ / и четвертой каляске въ азовскую гу-
бернию въ маю епа / рхию въ городъ Екатеринославъ. Коимъ чиныть 
свобоной / пропускъ на учрежденни караула во увѣреные чего данъ / сей 
Былетъ за подписаніемъ моей руки въ Санкт–Петербурге октября 29 
– 1779 – года 
Митрополитъ Игнатій 
Готфейскій і Кефайскій 

Трохи нижче від російського тексту, посередині, знаходиться підпис 
митрополита в типовій грецькій формулі, зроблений, вірогідно, тим самим 
пером і чорнилом, що й основний текст: Ὁ Γοτθίας καὶ Καφᾶ ἱγνάτιος 
[Готії та Кафи Ігнатій]. 

Вище цього підпису, майже посередині аркуша, згодом була наклеєна 
марка-ярлик ОТІС зі старими шифрами, записаними червоним, чорним та 
фіолетовим чорнилом: ІІ.97а. 131а | II. 95. 131 | 97.131 | 48136. 
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На звороті аркуша у верхній частині знаходяться: вихідний номер 
канцелярії 127, вугільний відбиток печатки із зображенням двоголового 
орла (герба Росії) і ліва частина канцелярського запису: Записанъ въ глав-
нои п[...] | [...]лицы Октября 29 д[ня] | 1779 го[да]. Трохи нижче чор-
ним чорнилом запис протоієрея Трифілія Карацоглу урумською мовою 
про одержання «білета»: πιλέτ πετροπουρκταν γκελτι[...] | δεσποτητέν 
αλτιγιμ [білет з Петербурга дійшов ...  від владики одержав]. 

Документ був укладений у важкий час: пересельці готуються вже до 
другого поспіль зимування поза рідними кримськими домівками, перебу-
ваючи нібито на утриманні російського уряду в очікуванні вирішення їх-
ньої подальшої долі, властиво, призначення місця для остаточного обла-
штування. Усе це відбулося через незгоду греків оселитися в запропонова-
них урядом місцях. Для владнання справ і пошуку іншого рішення митро-
полит Ігнатій з почтом ще влітку 1779 р. виїхав до Санкт-Петербурга, де 
й перебував до листопада [10, с. 542]. У тексті «білета» нема роз’яснення 
мети поїздки протоієрея Трифілія до Катеринослава, але саме там на той 
час знаходилася Азовська губернська канцелярія. Натяк на можливу мету 
поїздки можна вбачати в помітці на звороті аркуша, зробленій невідомою 
особою російською мовою: хлѣбъ. Ім’я супутника протоієрея – ієродия-
кона Ліверія не зустрічається в документах пересельців і надалі в доку-
ментах Маріупольської округи. Вірогідно, що ця особа була з місцевих, 
можливо з Самарського Свято-Миколаївського монастиря, де впродовж 
1778–1780 рр. була ставка митрополита Ігнатія, або з причту катерино-
славської церкви. 

Наступний документ (ф. V, № 3670) належить до пам’яток урум-
ської мови [11, c. 25]. Хоча мова всіх урумських документів з Криму або 
Надазов’я зазвичай теж уважається за урумську, маємо також підстави на-
звати мову «турецькою», оскільки навряд чи уроженець Архіпелагу і вже 
літній митрополит брався за опанування місцевих кримських діалектів. 
Отже, вірогідно, що він диктував листа розмовною турецькою мовою, ко-
тру мали б розуміти кримські уруми. Інша справа, яким чином мову ми-
трополита відтворював на письмі його власний писар. Цей «урумський» 
лист був складенний трохи пізніше від першого документа, – 8 листопа-
да, але, можливо, також у Санкт-Петербурзі, і так само був направлений 
до протоієрея Трифілія Карацоглу. Текст листа знаходиться на обох боках 
дещо подертого аркуша жовтуватого паперу розміром 220 х 165 мм з во-
дяним знаком «одноголовий орел», що не має задовільних аналогів. На 
звороті аркуша іншою рукою (не писаря) були додані кілька рядків ново-
грецькою мовою з підрахунками щодо одержаних грошей з датою 22 лис-
топада, зроблені в Москві. Розглянемо ці тексти.
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ειμέτερε ἰκονόμε παπα τριαντάφιλε 
ντοαμιζί γιολλάριζ σα | νά βε ντάγι-
μα ντοαμίζ ουζεριντέν εξικ όλμα-
σιν μπου κέ | ατημιζλαν σανά μπε-
γιαν εντέρις κι μπιζ ουμιτ εντέρι-
τικ | κι — σιζ γκιττηκτέν σογρά ἰκι 
ούτζ γκιουντέν σογρά μπείζτε | αρ-
τηνά γετησελείμ βε λάκιμ ουμντου-
γουμουζά γκιορέ ὀλματει | ζίρε εισ-
λέρ ζούχουρ ολντου μπουντά νταα 
μπιτμετιλερ μπού γκιουν γιά | ριν 
μπεκλέριζ είμτη μπάχ οντα αρχει-
μανδρίτηγιλαν αραμπά | τζιλαρά σο-
γιλέγιν ἐγερ μουνκιουνού βάρισα 
μπιζε μπιρκατζ γκιου | ουν βαντεμιζ-
τεν σογρά μπεκλεσιννέρ μπακιν πα-
ζαρ εγιλέγιν γκι | ουντε νεστέρλερ 
εγερ μπίρ κολάγίλαν ολούρσα τζε-
κιλετζέκ γκιπεί | γισα κέσιν παζίρι 
οντά μπεκλεσιννέρ γκιοκ έγερ ἰφ-
ρατ ειστέρ | λέρσα μπάκιν παζαρ εγι-
λέγιν σαμαρά κγιτμεσινέ παζαρί |
ουγιγκουνα ολούρσα εμεν στραβρο-
ζουνουζού ἐτινιζτα γκιτινιζ κιρά |
τζιλάρ σιμτει πεκ ουτζούσντουρ σιζ
γκιττικτεν σογρά τζοκ κιρατζι | 
λαρ γκελτηλέρ μπιζέ ον ρούπλι γέ-
τζεκ γκιοτουρετζέκ ολντου | λάρ 
ειμτι μπάκιν οντά ον τορτ ον πές ρο-
ύπλι γκιτερλέρσα εμεν στα | βρο-
ζουνουζού ἐτινιζτα γκιτέσινιζ πε-
κλεμεγέσινιζ γιοκ εγερ εἰφράτ | 
ἰστερλέρσα καλμασινά ντα κιτμε-
σινέ ντα εμεν οντά γιουκλερίνί | [π]  
οσάτηνιζ οντα αρχιμανδριτειγε —
ντοαμιζι σογιλεγέσιν μπιρ γερέ κι |
τλεσίν μπίζ γκελιντζεγεν τεκ βε 
λάκιμ μπακ να έχης την ευχήν | [μ]
ας ατζαν τζικαρατζάκσιν εἰσεγι-
λερί αραμπαντάν γκερεγι γκί |[...] 
ισι μουκαγέτ ολάσιν γκερέκ αγι-
ναλαρά γκερέκ σαατά γκε | [ρε]κ 
μερ[μ/λ]ερε κεντείν ντουράσιν μπα-
σι ουτζουντά μπιρέρ πιρερ τζι | [κ]
αρσίννάρ αλτουστ κομασινναρ εμεν 
νάσιλ τζικαρὶρσαλάρ ο κε | [...] ντέ 
κογιατζαγι γερινέ κοσουννάρ μι πιρ

Наш економе, папа-Тріандафіле, мо-
литву нашу тобі надсилаємо, і нехай 
ніколи нашої молитви тобі не бракує. 
Цим нашим документом тобі сповіща-
ємо, що ми сподівалися через два-три 
дні після вашого від’їзду поспіти за то-
бою, але як сподівалися, не сталося, 
оскільки справи з’явилися, ще й досі 
не завершилися, зо дня на день чека-
ємо. Тепер, дивися, архімандритові й 
візникам там скажіть, як буде можли-
вість, нехай кілька днів після обіцяно-
го терміну нашого прибуття нас ще по-
чекають. Дивіться, торгуйтеся щодня, 
що вoни хочуть. Як буде якeсь полег-
шення, як-от, поступкa, припиняйте 
торг, хай там чекають. Якщо ж ні, ба-
гато вимагають, дивіться, торгуйтеся. 
Щойно на умовах торгу випаде мож-
ливість доїхати до Самари, одразу пе-
рехрестіться і рушайте. Візники тепер 
дуже дешеві, після вашого від’їзду ба-
гато їх приходило до нас, до 10 рублів 
за перевезення трактом вийшло. Те-
пер, дивіться, за 14–15 рублів якщо по-
їдуть, одразу перехрестіться і рушай-
те, не чекайте. Якщо ж ні, багато ви-
магають, то замість того, щоб вагати-
ся – їхати чи залишатися, відразу там 
усе відвантажуйте, архімандритові там 
наше благословення перекажеш, ку-
дись нехай усе заховає до нашого при-
буття, однак простеж, аби мати наше 
благословення. Як вивантажуватимеш 
речі з твого воза, то і за вбранням пиль-
нуй, і за люстерком, і за годинником, і 
за мармуром. Щоб сам стояв у всього 
над головою. Нехай по-одному вийма-
ють, догори дригом не кладуть. Гля-
ди, хай кладуть туди, куди він [архі-
мандрит] сам звелить, аби не було нам 
шкоди. 
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ζαραριμιζ ὀλμασιν | [μπ]ακ μπίρ κο-
λάγιλαν ολουρσα οντα μπεκλεσίν 
μπιζί πεκ | [...] ουντου εισεγιλεριμί-
ζτα μπουζουλούπ ορσελενμεζ ιτη 
μπακ || νάσιλ μακούλ γκιορούρσανιζ 
ογιλε ἐτινιζ χέμεν μπες ἀλτι γκίουν |
ονντα μπεκλεττήρινιζντα μπιζ αρτι-
σιρά τζεβάπ γκοντερίριζ μπου | τα-
ραφταν γιβαν λαζαροβιτζίν ερμινί 
παζίργκιανίν ταραφιντάν ον | τὰ ορ-
ταγινά γιαζάρ κι ‒ 100 ‒ ρούπλια αρ-
χιμανδρίτιγε βερσιν πι | ζιμ εἴτζιν 
μπιζ μπουντά ασιγνάτζια βερντίκ 
μπιζ αρχιμανδρίτιε | γιαζάριζ — 50 ‒
ρούπλι ‒ σανά βερσίν χάιμ ντε αρα-
μπατζιλαρά ακ | τζεἰ λαζίμ ολούρσα 
βερ ελλεριντέν κεατ άλ εμ νέ κι ακ-
τζε αλίρσαν | αρχημανδρίτινην ελιν-
τέν σέν τε κεατ βέρ ονά αλτιγιν 
ακτζεγέ | εἰσβοτζικλέρ μπιζίμ χαρ-
τζιλικλαρί μπιτέρσα γκένε μπιρερ 
ουρουπλ[ε] | βερεσιν ἀντζακ μπακ 
μπιτσίντε σόγρα βερέσιν ογιλε εγι 
λακ | γέσιν βε γιαζτηγκιμειζά ἰταἄτ 
κιλάσιν 1779 νοεμβρίου — 8 —1

Дивись, як буде полегшення, то хай нас 
там чекає. Багато чого сталося, а наші 
речі не попсувалися. Дивися, // як вва-
жаєте за розумне, так і зробіть. Одра-
зу 5–6 днів там змушуйте його поче-
кати, ми вам услід відповідь надішле-
мо. З цього боку, Іван Лазарович, вір-
менський купець, тамтешньому своє-
му компаньйонові пише. 100 рублів ар-
хімандритові нехай дасть, для нас, ми 
тут асигнаціями дали. Ми архімандри-
тові напишемо, 50 рублів тобі нехай 
дасть. Як візникам гроші будуть по-
трібні, дай, з рук їхніх папір візьми. Як 
гроші візьмеш з рук архімандрита, то 
й ти папір дай йому за взяті гроші. Ві-
зникам, як наші гроші закінчаться, зно-
ву по рублю дай, однак дивись, давай 
після того, як закінчаться. Отак чини і 
написаному нами скоряйся. 1779 року 
листопада 8.

1

1 Duamızı yollarız sana, ve daima duamız üzerinden eksik olmasın, bu keatımızlan sana be-
yan ederiz ki, biz ümit ederidik ki, ‒ siz gittikten sonra iki üç günden sonra biz de artına yetişelim, 
ve lakim ümdüğümüza göre olmadı, zire işler zuhur oldu, bunda daa bitmediler, bugün yarın bek-
leriz, imdi bak, onda arhimandritiiyilan arabacılara söyleyin, eğer münkünü varısa, bize birkaç gün 
vademizden sonra beklesinler, bakın, pazar eyleyin, günde ne isterler, eğer bir kolayılan olursa, çe-
kilecek gibi isa, kesin pazırı, onda beklesinler, yok eğer ifrat isterlersa, bakın, pazar eyleyin, Sa-
mara gitmesine pazarı uyuguna olursa, hemen stavrozunuzu ediniz da gidiniz, kiracılar şimdi pek 
ucuzdur, siz gittikten sonra çok kiracılar geldiler, bize on rubliye çek götürecek oldular, imdi ba-
kın, onda on dört, on beş rubli giderlersa, emen stravrozunuzu ediniz da gideysiniz, beklemeyesi-
niz, yok eger ifrat isterlersa, kalmasına da gitmesine da emen onda yüklerini boşatınız, onda arhi-
mandritiye ‒ duamızı söyleysin, bir yere kitlesin, biz gelinceyen dek, ve lakim bak, να έχης την 
ευχήν | [μ]ας. Açan çıkaracaksın işeyileri arabandan, gereği gi[y]isi mukayet olasın, gerek ayı-
nalara, gerek saata, gerek mermere kendin durasın, başı ucunda birer birer çıkarsınlar, alt üst koy-
masınlar, hemen nasıl çıkarırsalar o ke[ndin] dе koyacağı yerine koysunlar, bir zararımız olmasın, 
bak, bir kolayılan olursa, onda beklesin bizi, pek [...]o(l)du, işeylerimiz da bozulup örselenmez idi, 
bak, // nasıl makul görürsanız, öyle ediniz, hemen beş altı gün onda bekletiniriz da biz artısıra ce-
vap göndeririz, bu taraftan Ivan Lazaroviçin, ermeni pazıryanın tarafından onda ortağına yazar
ki, ‒ 100 ‒ rubliya arhimandritiye versin bizim için, biz bunda asıgnaça verdik, biz arhimandriti-
ye yazarız ‒ 50 ‒ rubli ‒ sana versin, hem de arabacılara akçeyi lazım olursa ver, ellerinden keat al, 
hem ne ki akçe alırsan arhimandritinin elinden, sen de keat ver ona altığın akçeye, izvocıkler bizim 
harcılıkları bitersa, gene birer urubl[e] veresin, ancak bak, bitsinde sonra veresin, öyle eyileyesin 
ve yazdığımıza itaat kılasın, 1779 noemvriu 8. 
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Наприкінці листа бачимо власноручний повний підпис митрополита 
Ігнатія Гозадинова грецькою мовою Ὁ Γοτθίας καὶ Καφᾶ Ἰγνά(τιος) καὶ 
ἐν χ(ριστ)ῷ εὐχέτης  [Готії та Кафи Ігнатій і во Христі молільник].

Після того, як нижня частина листа з основним текстом була згорну-
та, на утвореній таким чином згортці в напрямі, протилежному до тексту 
листа, були зроблені ще два записи. У першому, праворуч, бачимо звер-
ху затертий рядок грецьких літер, вірогідно з тією ж датою, що в друго-
му записі, далі – підрахунок чисел у стовпчик (21+15=36+10=46+4=50) 
і висновок стосовно нього: ἔλαβον | ἔτι νά λάβουν ἀπό | τά τῆς π(ετ)
ρούπόλε(ως) [одержав, ще мають одержати з тих, що з Петербурга]. 

Трохи нижче, ліворуч, розміщується другий запис: Μόσχβα | Νοεμ: 
22 ἔτι απεδώ νέα συμφωνία ἕως | νοβασέλτζαν πρ(ὸς) 17 τήν πάρά |
βάζουν — 68 ἅτινα μένουν νά δίδουν [Москва, листопада 22, ще від 
сьогодні нова угода до Новоселиці, до 17 додають 68, котрі залишаєть-
ся дати]. Між основним текстом і наведеними записами наклеєна марка з 
шифрами ОТІС: 48138 | ІІ. 97.132 | 97. 132 (остання цифра виправлена на 
«1»). На верхньому полі арк. 1 збереглося також число 218. Цілком оче-
видно, що обидва додаткові записи зробив не писар основного тексту, а 
найвірогідніше, сам митрополит. 

Отже, можливо, що й лист не був відправлений 8 листопада, як у ньо-
му зазначено, а десь після 22 листопада з Москви або ще пізніше в доро-
зі. За змістом лист є продовженням «білета», позаяк очевидно, що це ін-
струкція Трифілію Карацоглу, який виїхав ще раніше «з трьома візками й 
коляскою» до Катеринослава. Зрозуміло, що у візках знаходився певний 
скарб, придбаний у столиці, щодо якого протоієрей одержує різні вказів-
ки. «Самара», про яку йдеться, це, власне, поселення в центрі Самарської 
паланки (сучасне місто Новомосковськ). Як уже було зазначено, митро-
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полит Ігнатій та його найближче оточення після виходу з Криму замеш-
кали в Самарському Свято-Миколаївському монастирі, звідки лише в лю-
тому 1780 р. попрямували до останнього місця призначення ‒ гирла річки 
Кальміус, де й заснували місто Маріуполь. Мова листа митрополита до-
волі проста й «телеграфічна» за стилем. Головні його тези: пояснення за-
пізнення митрополита, нагадування про заощадження коштів, нагляд за 
речами і передання грошей вірменському архімандриту Петрові Маргосу. 
Очевидно, що текст листа не потребував літературного опрацювання, пи-
сар передавав майже пряму мову митрополита до підлеглого, цілком обі-
знаного з контекстом усіх справ. 

Третій документ (ф. V, № 999) від 25 травня 1782 р. за своїм при-
значенням, подібно до першого документа, також є «білетом», тобто пе-
репусткою. Він був наданий протоієреям Трифілію Карацоглу та Георгію 
для поїздки до того ж таки «першого» Катеринослава з метою освячення 
грецької церкви, облаштованої для тих пересельців з Криму, що вирішили 
лишитися в місті після двох поспіль зимівель у його околицях. Ця поїздка 
відбувалася в напрямку Маріуполь – Катеринослав, оскільки це останнє 
місто також входило до сфери впливу митрополита Ігнатія. Уперше текст 
«перепустки» був виданий у збірнику документів  за редакцією С. Калоє-
рова [10, с. 485]. Однак, наведемо його ще раз.

Объявителямъ сего епархіи моей города Мариуполя / протоиереям Три-
филию и Георгию отъ правленнымъ о(тъ) меня / въ городъ Екатери-
нославъ для освящения тамъ греческой / церкви которымъ воба пути 
благоволенно бъ было чинить сво / бодной пропускъ безъ задержания 
также освятить озна / ченную греческую церковь не припятствовать 
во верность чего / и данъ за подпис(ью) и приложениемъ печати моей 
въ городе / Мариуполе 1782 года маия 25го числа. 
Цей текст міститься на одній стороні невеличкого аркуша білого па-

перу розміром 210 х 320 мм. Папір без водяних знаків, але з вержерами за-
вширшки 30 мм. Писар писав коричневим чорнилом, звичайним канце-
лярським скорописом, російською мовою з багатьма помилками. Власно-
ручний підпис митрополита Ігнатія Гозадинова міститься у продовженні 
останнього рядка тексту. Він зроблений чорним чорнилом і, в порівнянні з 
попередніми розглянутими підписами митрополита, в іншій, скороченій, 
формі: Ὁ Μ(ητ)ροπολίτης Γοτθίας Ἱγνάτιος [Митрополит Готії Ігнатій]. 
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Нижче й ліворуч знаходиться відбиток особистої печатки митропо-
лита на червоному сургучі (дата «1779» під хрестом). Поряд з підписом 
пізніше була наклеєна марка-ярлик ОТІС з трьома рядками чисел (старі 
шифри), зроблених синім, чорним і червоним чорнилом, другий рядок за-
креслено червоною лінією: 48136 | І. 97. 131. | ІІ. 97. 131. 

Стосовно того, що на освячення грецької церкви в Катеринославі ви-
їхав представник митрополита Ігнатія, варто зауважити, що формально те-
риторії півдня України були підпорядковані архієпископам Словенським 
та Херсонським, на той час ‒ греку Никифорові Феотокі (1731–1800). 
Проте резиденція архієпископів знаходилася у Хресто-Воздвиженському 
монастирі в Полтаві, звідки, напевно, не дуже зручно було їхати по вес-
няній багнюці до сумнівної нової південної столиці. Справді, вже за три 
роки це присвячене св. Катерині місто було ліквідоване й водночас пере-
засноване на правому боці Дніпра, де воно знаходиться й зараз під назвою 
Дніпро. Отож 1782 р., не дивлячись на перебування в місті Азовської гу-
бернської канцелярії, архієпископ Никифор цілком міг собі дозволити зне-
хтувати освяченням грецької церкви, передаючи цю справу митрополито-
ві Ігнатію, котрий, у свою чергу, надихнув на виконання дотичного бого-
служіння маріупольського протопопа Трифілія. 

Розглянуті власноручні записи митрополита Ігнатія Гозадинова, що 
збереглися в архіві протоієрея Трифілія Карацоглу, є типовими для грець-
ких архієреїв підписами під документами із зазначенням імені та поса-
ди. Навіть додаючи до цих підписів декілька слів, записаних митрополи-
том Ігнатієм на звороті документа № 998, ми не можемо вповні судити 
про його літературний стиль або мовну компетентність, хоча очевидно, 
що окрім рідної грецької мови він мусив би розуміти також турецьку (з її 
кримськими діалектами), а також опанувати російську мову. Для вирішен-
ня цих питань у майбутньому варто звернутися до інших автографів ми-
трополита, що зберігаються в архівах Росії. 

Тим не менше, сподіваюся, що й представлені в цій статті матеріали 
сприятимуть кращому розумінню всіх обставин проживання християн у 
Кримському ханаті, переселення їх до Надазов’я, а також взаємовідносин 
між очільниками єпархій та їхніми підлеглими. 
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Ye. Chernukhin, O. Kulchynskyi
The autographs of saint Ignatius of Mariupol in the fonds of the Institute of 

Manuscript of V. Vernadsky National Library of Ukraine.
There are three documents signed by the last Metroplitan of Gothia and Kafa Igna-

tius Gozadinov in the archives of the archpriest Trifi llius Karatsoglu. The archives had 
been acquainted by the Odessa Society of History and Antiquities in 1914 from the Azov 
Greeks. Now the collection is kept in the depositories of the Institute of Manuscript of V. 
Vernadsky National Library of Ukraine. Тhe documents were adressed to archpriest Tri-
fi llius Karatsoglu. Two documents were written in Russian, and one was written in Turk-
ish with Hellenic (Karamanli) script. The return of Metropolitan and archpriest from 
Saint Petersburg to Samara Saint Michael monastery in autumn of 1779 is the subject 
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of two documents, while the third one is the permit for Trifi llius Karatsoglu for the trip
to Kateynoslav in May 1782 in order to sanctify the Greek Church. Full texts of the 
documents, the translation of the Karamanli text and comments are peresented. 

Key words: Metropolitan Ignatius Gozadinov, Trifi llius Karatsoglu, Azov Greeks, 
Karamanli script.

Е. К. Чернухин, О. Б. Кульчинский
Автографы св. Игнатия Мариупольского из фондов Института рукописи 

Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. 
Среди бумаг мариупольского протопопа Трифиллия Карацоглу, переданных 

в Одесское общество истории и древностей в 1914 г. из греческого Приазовья и 
хранящихся в настоящее время в Институте рукописи Национальной библиотеки 
Украины имени В. И. Вернадского, находятся три документа с собственноручны-
ми подписями последнего митрополита Готии и Кафы Игнатия Гозадинова. Все 
три документа предназначены протоиeрею Трифиллию Карацоглу. Два из них со-
ставлены на русском языке и один на турецком – греческим (караманлийским) 
письмом. В двух документах речь идет о возвращении митрополита и протоиерея 
из Санкт-Петербурга в Самарский Свято-Николаевский монастырь осенью 1779 г. 
Третий документ является пропуском для поездки протоиерея Трифиллия в Ека-
теринослав в мае 1782 г. для освящения греческой церкви. В статье представлены 
тексты документов, перевод караманлийского текста и комментарии. 

Ключевые слова: митрополит Игнатий Гозадинов, Трифиллий Карацоглу, гре-
ки Приазовья, караманлийское письмо.


