
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства

імені М.С. Грушевського



THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
M.S. Hrushevs’ky Institute of Ukrainian Archaeography

and Source Studies

WORKS IN SLAVIC STUDIES

Volume IІІ

Kyiv – 2017



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства

імені М.С. Грушевського

СЛАВІСТИЧНА ЗБІРКА

Випуск IІІ

Київ – 2017



УДК 94(4):930.85(=16)
С 47

Редакційна колегія:

д. іст. н. Г.В. Папакін (голова); к. іст. н. О.О. Маврін (заступник голови);
д. іст. н., проф. Ю.А. Мицик; д. іст. н., проф. В.М. Піскун; д. іст. н. І.Б. Гирич;
д. іст. н. В.В. Корнієнко; д. іст. н. О.А. Однороженко; д. іст. н., проф. Н.І. Ми-
ронець; д. іст. н. О.О. Ковальчук; д. іст., проф. Р. Ковальчик (м. Лодзь, Рес-
публіка Польща); к. іст. н. Д.В. Бурім; к. іст. н. І.О. Каневська; к. іст. н.
А.В. Стародуб; к. іст. н. Н.О. Сінкевич (м. Тюбінґен, ФРН); к. іст. н. Г.В. По-
тульницький; к. іст. н. Д.С. Гордієнко.

Славістична збірка.
Вип. ІІІ: Збірка статей за матеріалами Третього Міжнародного славістич-

ного колоквіуму. До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН Ук-
раїни, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя (1926–
2013). До 25-річчя заснування Інституту української археографії та джерело-
знавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ, 18 листопада 2016 р.) /
За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2017. – 392 с., іл.

ISSN 2522-462X

Матеріали збірки охоплюють досить широке коло слов’янознавства.
Насамперед це публікації, присвячені відомому українському славісту, творцю су-
часної української археографії члену-кореспонденту Національної академії наук
України Павлу Степановичу Соханю. Значний блок складають публікації джерел,
досліджень, присвячених сучасному джерелознавству в сфері слов’янознавства,
історіографічні дослідження, матеріали з історія європейського слов’янознавства.
Низка статей присвячена актуальним питанням вивчення історії та куль-
тури слов’янських країн.

ISSN 2522-462X © Інститут української археографії та джерело-
знавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2017
© Д. Гордієнко, 2017
© В. Корнієнко, 2017
© Автори статей, 2017

За редакцією
Дмитра Гордієнка та Вячеслава Корнієнка

Видання зареєстровано Міністерством юстиції України
(свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –

серія КВ № 22716–12616Р від 04.05.2017)

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту
української археографії та джерелознавства

ім. М.С. Грушевського НАН України (протокол № 7 від 21.11.2017)



Георгій Папакін

П.С. СОХАНЬ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ АРХЕОГРАФІЇ 

Роль і місце видатних українських учених у становленні важливих
наукових напрямів, у нашому випадку археографії та джерелознавства, по-
требує ретельного дослідження й об’єктивного висвітлення. Для того на-
самперед потрібно окреслити коло тих, чий творчий та організаційний
доробок став визначальним для розвитку сучасної академічної археографії.
Не будемо говорити про внесок тих, хто і нині задіяний в “оранні цього
поля” (вислів В. Романовського), бо вони ще продовжують свою працю.

Але, на жаль, маємо цілу когорту відомих учених-археографів і
джерелознавців, які вже пішли з життя. Серед них – Іван Лукич та Марія
Іванівна Бутичі, Ярослав Романович Дашкевич, Микола Павлович Ко-
вальський, і, звичайно ж, Павло Степанович Сохань. Він з 1987 р. очолив
академічну українську археографічну науку, ставши керівником спочатку
відродженої Археографічної комісії АН УРСР, а згодом – новоствореного
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського НАН України. Саме йому належала честь фактично відродити і
розгорнути археографічну діяльність у незалежній Україні, започатку-
вати вітчизняні джерелознавчі дослідження. 

Одразу виникає питання – чи був такий його вибір на користь саме
археографії та джерелознавства з наявного широкого кола наукових ін-
тересів (славістика, болгаристика, історія міжнародних відносин, міжна-
родного співробітництва тощо) випадковим, або ж це стало закономірним
підсумком творчого шляху вченого? 

Думаю, відповідь слід шукати в працях ученого, насамперед у про-
грамній статті “Стан і перспективи розвитку української археографії”,
опублікованої в першому числі “Українського археографічного щоріч-
ника” (1992). П. Сохань, обґрунтовуючи виняткове значення розвитку ар-
хеографії в сучасну епоху, наводив аргументи, пов’язані з “бурхливим
національно-державним відродженням України”, “зростанням інтересу
широкої громадськості до історичного минулого свого народу”, необхід-
ністю “широкої, всебічно вивченої джерельної бази” для “відповіді на
запитання, які хвилюють кожного українця-патріота”1.
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Таким патріотом був усе життя Павло Степанович. Слід відзна-
чити, що навіть за радянських часів він намагався у своїх славістичних
та інших студіях відстоювати яскраво виражену україноцентричну пози-
цію. Він писав не взагалі про радянсько-болгарські чи інші зв’язки, як
це було прийнято в ту історичну добу. Навпаки, він завжди досліджував
конкретну українську складову проблематики, як це не було важко за тих
часів. Під час відродження незалежної України, розбудови української за
формою і змістом науки він побачив, що його покликання полягає в слу-
жінні народові на ключовій позиції: формуванням сучасної археографії
та джерелознавства, розкриттям історичної правди мовою джерел. 

У згаданій статті П. Сохань сформулював основні напрями віднов-
лення джерельної бази української історії. Першим з них мав стати
пошук, повернення, реконструкція, публікація втрачених упродовж сто-
літь історико-культурних пам’яток. Другим завданням визначалося від-
новлення справжньої історії української археографії, в якій поважне
місце мали посісти Київська археографічна комісія; інші наукові осередки
др. пол. ХІХ ст., журнал “Киевская старина” та його наступник – часопис
“Україна”; наукові школи видатних науковців, насамперед М. Грушевського,
археографічні комісії початку ХХ ст., відзначений науковий регрес за радян-
ських часів, коли документальні видання були позбавлені “повноцінної дже-
рельної бази і відповідно – справжньої науковості”. Нарешті, сучасний етап
розвитку української археографії вимагав, на переконання Соханя, розроб-
лення “цілеспрямованої програми археографічної роботи на десятирічну
перспективу, яка передбачає комплексні заходи щодо збирання, вивчення і
видання історичної та історико-культурної спадщини України”2. 

На той момент в рамках АН/НАН України з ініціативи П. Соханя
було здійснено цілу низку організаційних кроків, спрямованих на виді-
лення археографії та джерелознавства в самостійний напрямок академіч-
них наукових досліджень. Першим з них стало відновлення Археографічної
комісії за постановою Президії АН УРСР від 5 жовтня 1987 р. За рік, у
грудні 1988 р. відбулася Республіканська нарада “Українська археографія:
сучасний стан і перспективи розвитку”, яка відіграла визначну роль у ста-
новленні академічної археографії новітньої доби, прощанні з радянським
минулим і формулюванні завдань на майбутнє. Організатором і активним
учасником наради став Павло Степанович. Він виголосив заглавну допо-
відь, в якій окреслив тогочасний стан археографії, і накреслив завдання,
що випливали з нової суспільно-політичної ситуації. Нарада затвердила
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2 П.С. Сохань, Стан і перспективи розвитку української археографії, c. 15. 



рекомендації про розбудову організаційної та регіональної структури ко-
місії, розробку концепції та реальної програми видавничої діяльності
АК3. Також було вирішено створити Комісію з вивчення творчої спад-
щини М. Грушевського, завдяки чому невдовзі почалося репринтне ви-
дання найголовнішого твору академіка – багатотомної “Історії України-
Руси” (перший том побачив світ уже 1991 р.). 

Варто наголосити, що в Постанові Президії АН України № 219 від
14 червня 1989 р. “Про стан і перспективи археографічної роботи в рес-
публіці та завдання Археографічної комісії АН України” передбачалися
її координуюча та методологічна функції, можливості керування всім ар-
хеографічним процесом у межах АН України: “на АК покладено науково-
координаційне та методичне забезпечення підготовки до друку історичних
джерел, пам’яток вітчизняної історії та культури, науково-довідкових ви-
дань відповідного профілю”. 

Упродовж 1989–1991 років, фактично ще до створення Інституту
української археографії, світ побачили кілька документальних видань під
егідою АК, головним редактором яких став Павло Степанович. Це були
тритомник матеріалів з історії Кирило-Мефодіївського товариства4, “Опис
України” Боплана5, “Описи Київського намісництва” кінця XVIII ст.6, пе-
ревидання творів Д. Яворницького7, кілька камеральних видань, а також
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6 Описи київського намісництва 70–80 років XVIII ст., редколегія: П.C. Cохань (відп.
ред.), Л.З. Гісцова, О.І. Гуржій, В.А. Смолій, Ф.П. Шевченко; упорядники: Г.В. Болотова,
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перша методична праця АК, присвячена актуальній проблемі: метагра-
фуванню текстів документів і пам’яток8. 

Програма публікації джерел з історії України до 2000 р., що стала ре-
зультатом Республіканської наради і була опрацьована за безпосередньої
участі П. Соханя, фактично вперше з 1930-х років містила комплексний
план археографічної діяльності, який можна порівняти хиба що з архео-
графічним програмами, розробленими М. Грушевським на початку і в
20-х роках ХХ ст., та О. Прицаком у 1960-х роках. Вона докорінно відріз-
нялася від радянських планів видавання джерел, сконцентрованих пере-
важно на ХХ ст., проблемах класової боротьби, історії робітничого класу,
розвитку промисловості чи сільського господарства тощо. Натомість у цен-
трі уваги Перспективного плану видань АК АН України опинилася видова
тематика: публікація джерел актових, описово-статистичних, картографіч-
них, етнографічних, хронікально-літописних, а також особового поход-
ження: щоденників, мемуарів, листування та ін. Особлива увага зверталася
на оприлюд- нення джерел з історії українського козацтва, східних джерел
з історії України, історії визвольних змагань, політичних репресій ХХ ст.,
історіографічної спадщини. 

Повертаючись до згаданої програмної статті Павла Степановича в
першому номері “Українського археографічного щорічника”, можна про-
цитувати накреслені там завдання і напрями діяльності Інституту укра-
їнської археографії:
– “розробка теоретичних і методичних проблем археографії, джерело-

знавства та суміжних дисциплін з вивченням та узагальненням до-
свіду археографічної роботи в Україні та за її межами; 

– дослідження комплексу джерел з історії України, пам’яток української
історичної та суспільно-політичної думки; 

– систематичний розшук джерел з історії України разом з зарубіжними
колегами, розпорошених за кордоном, та організація їх повернення на
Батьківщину; 

– проведення археографічних експедицій на території України та за її ме-
жами з метою збирання писемних пам’яток з історії та культури ук-
раїнського народу; 
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– підготовка наукових видань різнопланових джерел з історії України; 
– перевидання наукової спадщини видатних українських учених та діячів

культури, пам’яток суспільно-політичної думки. 
Пріоритетними і першочерговими виданнями передбачаються такі: 
– публікація джерел з історії українського козацтва; 
– видання документів 20–30-х років про голод та політичні репресії на

Україні; 
– публікація пам’яток української історіографії, зокрема творчої спадщини

М.С. Грушевського, Д.І. Яворницького, М.П. Драгоманова, В.Б. Анто-
новича, Д.І. Багалія, О.М. Лазаревського, М.І. Костомарова, О.І. Левиць-
кого, В.Л. Модзалевського та ін.; 

– видання зарубіжних джерел з історії та культури України, в тому числі
мемуарів, щоденників та ін.”9

Відтоді і до останнього часу серійні, корпусні та видові джерельні
публікації, здійснені фахівцями Інституту під керівництвом Павла Сте-
пановича, посіли провідне місце в археографічному доробку НАН Ук-
раїни. Не перебільшуючи можна сказати, що за цей період зроблено
більше, ніж за попередні 70 років. Сьогодні вже неможливо уявити будь-
які історичні дослідження, які не спираються на “Архів Коша Нової За-
порозької Січі”, “Український дипломатарій. Універсали гетьманів”,
“Реєстр Війська Запорозького 1649 р.”, “Волинську (Руську) Метрику
1569–1673 років”, “Літопис УПА”, альбоми Де ля Фліза, “Описи” наміс-
ництв лівобережної України, “Історію Академії наук. Документи і мате-
ріали”, “Щоденники” О. Кістяківського, наукову та публіцистичну спад-
щину В. Липинського, “Спогади” Павла Скоропадського, “Щоденник”
М. Грушевського та ін. Найзначнішим доробком, безперечно, є 50-томне
зібрання творів М. Грушевського та перевидання “Історії України-Руси”,
започатковані з ініціативи Павла Степановича. 

Він виступив засновником, головним редактором або ж активним
членом редколегій таких наукових періодичних видань, які існують досі,
займаються “малими формами” археографії: “Український археографіч-
ний щорічник”, “З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ”, “Архіви Ук-
раїни”, “Сіверянський літопис” тощо. 

Великим здобутком П. Соханя стало створення власної школи ар-
хеографів, яка склалася в Інституті і представниками якої є практично
всі його нинішні працівники, багато з тих, хто нині працює в інших на-
укових інституціях. 
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Варто також відзначити надзвичайну увагу першого директора Ін-
ституту до розбудови регіональної структури академічних археографіч-
них інституцій. Саме завдяки його ініціативі та наполегливості акаде-
мічна археографія є нині не лише київською. Маємо потужне Львівське
відділення – складову структуру Інституту, яке здобуло широке визнання
не тільки в Україні, але й далеко за її межами. На жаль, тимчасово орга-
нізаційно втрачені південний і північний осередки, інші регіональні ар-
хеографічні центри. Відновлення їх – справа копітка і тривала, але дуже
потрібна. Прикладом такого відродження нині є Запорізький, Миколаїв-
ський та Чернігівський осередки, що вимушено діють на громадських
засадах, але проводять велику наукову та публікаційну роботу. 

На завершення хотів би наголосити на тому, що не все з наміченого
Павлом Степановичем за ці 25 років здійснено. Але маємо це зробити.
Насамперед ідеться про створення теоретико-методологічної бази сучас-
ного джерелознавства та археографії, серйозних наукових досліджень у
цій царині. Тому сьогодні на порядку денному – підготовка колективних
монографій, присвячених теоретико-методологічним і практичним ас-
пектам джерелознавства, історії і сучасному стану української археогра-
фії тощо. Потрібні монографічні дослідження окремих видів і типів джерел,
насамперед сучасних – електронних, а також картографічних, усно істо-
ричних та ін. 

Гідним шануванням закоханості Павла Степановича в археогра-
фічну грушевськіану має стати продовження і завершення публікації 50-
томного зібрання творів М. Грушевського. Це також нові завдання –
створення Електронного архіву М. Грушевського, опрацювання повної
бібліографії праць ученого та про нього, публікація нових джерел грушев-
ськознавства, консолідація наявних грушевськознавців, і, нарешті, напи-
сання повноцінної академічної біографії академіка, в якій знайшло б місце
окреслення його внеску в розвиток багатьох соціогуманітарних наук, самої
Академії наук, боротьба за ствердження української науки тощо. 

На часі здійснення також іншої заповітної мрії Павла Степановича –
опрацювання повної електронної бази даних про опубліковані впродовж
ХІХ–ХХІ ст. джерела та пам’ятки. Це надзвичайно важлива, амбітна, але
вкрай потрібна робота. На жаль, у нинішньому нашому стані та статусі,
при недостатньому загальному фінансуванні та відсутності коштів на
такі проекти згадана база даних (умовна назва – “Археографічна Украї-
ніка”) виглядає просто непід’ємним завданням. Проте маємо знайти сили
і можливості бодай для її започаткування. Дорогу подолає лише той, хто
вирушає.
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Вячеслав Корнієнко

ГРАФІТІ НА ФРАГМЕНТІ ЛИЧКУВАЛЬНОГО РОЗЧИНУ
ЗОЛОТИХ ВОРІТ КИЄВА: нове дослідження

У 1985 р. побачила світ книга відомого дослідника київських гра-
фіті С. Висоцького “Київські графіті ХІ–XVII ст.”, яка стала своєрідним
підсумком його багаторічної праці та вводила до наукового обігу нові
стародавні написи та малюнки, виявлені ним на різних середньовічних
пам’ятках архітектури Києва1. Серед опублікованих у цій книзі графіті
були й давні написи та малюнки, залишені колись на стінах проїзду Зо-
лотих Воріт. Вони збереглись як безпосередньо на музеєфікованих за-
лишках споруди, так і на уламках личкувального цем’янкового розчину,
які були виявлені під час архітектурно-археологічних досліджень2, що
передували побудові павільйону над автентичними стінами проїзду.

Один з таких уламків з кількома написами та малюнками потрапив
до фондів Національного заповідника “Софія Київська”, де зберігається
до сьогодні3. Коли цей предмет представлений на виставках, складовою
етикетки є виконана у 1980-х рр. С. Висоцьким прорисовка графіті на
його поверхні, де показані два молитовні написи, погрудний малюнок
вояка та зображення “кентавра”. Проте навіть поверхневий огляд цього
фрагмента розчину вказує на неповну кількість показаних на прорисовці
графіті, тому повторне дослідження епіграфічних пам’яток на ньому
стало нагальною необхідністю, аби встановити реальну кількість епігра-
фічних пам’яток на його поверхні4. Результати проведеної роботи з ви-
явлення графіті публікуються нижче.

Уламок личкувального розчину входив до оздоблення південної
сторони західної частини брами, слугуючи заповненням між рядами
плінфи. Саме тому його поверхня добре відполірована, а краї біля зми-
кання з торцями плінфи підрізані, адже саме мурування слугувало деко-
ром проїзду, створюючи смугасту фактуру. Проте відвідувачі воліли
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“прикрасити” стіну ще й написами та малюнками. Тим більше, що тиньк
легко піддавався дряпанню різними гострими інструментами (шила,
ножі, писала, голки тощо). Оскільки порівняно з відполірованою повер-
хнею тиньку прорізи мали відмінний колір, це виділяло графіті візуально,
сприяючи появі численних написів та малюнків.

Після того, як брама перестала грати важливу роль в оборонній
системі міста після розорення Києва військами Батия у 1240 р. і її стіни
почали руйнуватись, то цей шматок личкувального розчину відвалився
та був затоптаний у ґрунт, де і пролежав аж до початку архітектурно-ар-
хеологічних досліджень 1981 р., коли його виявили археологи на глибині
приблизно 2,5 м від денної поверхні. Він був розбитий на кілька шматків,
тому під час камеральної обробки скріплений клеєм ПВА, краплі якого
виступають нині на склеєних поверхнях.

Цей фрагмент розчину має вигляд близького до прямокутної форми
бруска приблизно 26 см довжини. Права нижня частина кута відбита та
втрачена в давнину, як і частина тиньку посередині, де наявний наскріз-
ний отвір. На жаль, лінії розламів проходять також і по графіті, що значно
ускладнює розбір усіх наявних на його поверхні малюнків та написів.
Ймовірно, цими труднощами в плані роботи можна пояснити той факт,
що Висоцьким була пропущена частина з них.

Під час публікації графіті у 1985 р. Висоцький умовно розділив
площину досліджуваної поверхні тиньку на дві частини. До епіграфічних
пам’яток, розташованих ліворуч, опублікованих під № 299, були вклю-
чені “малюнок кентавра” та молитовний напис Василя5. До епіграфічних
пам’яток, розташованих праворуч та опублікованих під № 300, були до-
лучені молитовний напис невідомого автора, малюнок плетінки та зоб-
раження “боротьби монаха з плоттю” у вигляді чоловіка з мечем у руці6.
У процесі сучасних досліджень мною прийнято рішення дотримуватись
такого умовного поділу та зберегти пропоновану Висоцьким нумерацію.

№ 299.
Як вдалося встановити за результатами сучасних досліджень, на

лівій ділянці фрагмента личкувального розчину знаходиться п’ять різно-
часових графіті, з них один є написом, а чотири – малюнками.

№ 299–1. Напис (мал. 2) розташований у лівій верхній частині, він
складається з чотирьох рядків, два нижні рядки пошкоджені обвалом
тиньку, який знищив кілька літер:
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гпомо | ꙁрабу | своем-ва | сл---
З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст

виглядає таким чином:
Г(оспод)и помози рабу своемꙋ Васил[еви].

Господи, поможи рабу своєму Василеві.
На підставі палеографічних ознак, таких як літера в з нижньою ок-

руглою петлею та верхньою петлею, яка більша за нижню, а також з із
переломом хвоста, р з петлею кутом вперед, час появи цього напису може
бути віднесений до середини – кінця ХІІ ст. У цілому таке датування не
суперечить пропонованим С. Висоцьким хронологічним рамкам появи
опублікованих ним графіті.

№ 299–2. Малюнок (мал. 2) знаходиться у нижній частині компо-
зиції, він є зображенням дещо нахиленого ліворуч чотириконечного
хреста, який має біля кінців прокреслених подвійними замкненими рис-
ками щогли та перекладини невеликі прямокутні відгалуження, виконані
такими ж подвійними рисками. Форма прорізів та ступінь їх пошко-
дження аналогічний прорізам напису, що дозволяє зробити висновок про
виконання малюнка в ХІ–ХІІ ст.

№ 299–3. Пізніше (виділено синім) трохи ліворуч від згаданого
вище малюнка інший автор зобразив коня (мал. 2), причому під час ви-
конання круп коня та задня нога пошкодили хрест, особливо постраждала
права частина перекладини. Контури тіла тварини в цілому передані пра-
вильно, проте хвіст чомусь неприродно дугою вигинається вгору. Сам
малюнок пошкоджений вибоями, тож його верхня частина втрачена.
Проте помітно, що зображення голови коня пошкодило літеру л напису.
Зважаючи на ступінь пошкоджень прорізів малюнка, який практично ана-
логічний прорізам напису, нижня хронологічна межа цього графіті може
бути віднесена до середини ХІІ ст. Верхню ж, найвірогідніше, віднести
до першої третини ХІІІ ст., коли Київ був захоплений військами Батия.

№ 299–4. Ліворуч, на рівні голови згаданого вище малюнка, час-
тково збереглося ще одне зображення коня (мал. 2). Від нього залишився
тільки контур крупа та задньої ноги, а також лінія хвоста, який цього разу
цілком природно опускається донизу. Цей малюнок пошкодив початок
нижнього рядка напису – літеру и. За особливостями розташування та
ступенем пошкодження прорізів цей малюнок датується в межах сере-
дини ХІІ – першої третини ХІІІ ст.

№ 299–5. Востаннє (виділено червоним), у центральній частині зга-
даної ділянки було прокреслене погрудне зображення людини, оберненої
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обличчям до глядача (мал. 2). Дуже детально пророблені риси обличчя –
круглі очі, видовжений ніс, рот та довгі вуса, які виступають за лінію під-
боріддя. На голові людина має конічний шолом, всередині розділений
двома вертикальними рисками. Аналогії подібним шоломам, склепаних
чотирма хрестоподібними накладками з розділеною вертикальною бо-
розною кожною чвертю, виявлені на теренах Руси-України7. Деталі тіла
досить спрощені, лінія шиї плавно переходить у лінію правої руки, під-
нятої вгору; кисть не позначена. Ліва рука не збереглась через вивал
тиньку. Цілком можливо, що автор графіті хотів зобразити людину, яка
була йому знайома. Малюнок пошкодив літери напису: п у першому
рядку, и та р у другому, о та е у третьому, и та л у четвертому. Також були
пошкоджені обидва малюнки коней. Зважаючи на особливості розташу-
вання та ступінь ерозії прорізів, хронологічними рамками появи цього
малюнка є середина ХІІ – перша третина ХІІІ ст.

№ 300.
На лівій ділянці личкувального розчину знаходиться сім різних

графіті, два написи та п’ять малюнків. Як і у першому випадку, розгляд
розпочнеться з тих, які виникли вперше (виділено чорним).

№ 300–1. Напис (мал. 2) розташований у верхній частині, він скла-
дається з двох рядків, хоча очевидним є існування третього рядка, який
не зберігся через вибій:

гпомоꙁрабусвоему|моу8--9щ| ---
З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів текст

реконструюється таким чином:
Г(оспод)и помози рабу своему Моу[жи]щ[еви].

Господи, поможи рабу своєму Мужищеві.
Доволі прикметним є вживання автором некалендарного антропо-

німу Мужище (від мѫжъ – чоловік, воїн). Приклади подібних імен на -ище
вже траплялися серед графіті, зокрема вони виявлені в Софійському со-
борі – Петрище, Микулинище, Полище, Брячитомище10.
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7 Див., напр.: А.Н. Кирпичников, Русские шлемы Х–ХІІ векав, СА 4 (1958) 49–50.
8 С. Висоцький наводив можливі інтерпретації цієї літери як у, р або ж; проте у правій
частині тиньк, незважаючи на пошкодження, зберігся все ж добре, аби тут були помітні
залишки складових р або ж, проте вони відсутні. Це залишає єдино можливий варіант ви-
значення літери саме як у. Горизонтальна риска між ними з’єднує складові диграфу оу.
9 Тут помітні дві вертикальні риски, які є верхніми частинами щогл н або и. Зважаючи на
те, що наступна літера приголосна щ, варіант реконструкції и є найбільш вірогідним.
10 Див., напр.: В.В. Корнієнко, Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.).
Ч. IV. Приділ свв. Іоакима та Анни (північна сторона), К. 2014, с. 100.
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На підставі палеографічних ознак, таких як літера б з високою пет-
лею, р з маленькою голівкою й вигнутою щоглою, щ з платформою над
рядком час появи цього напису окреслюється останньою чвертю ХІІ ст.

№ 300–2. У правій частині розчину збереглись фрагменти ще од-
ного напису у вигляді літер О, П та Ѧ, за якими помітні залишки ще однієї
літери (мал. 2). Час появи цього графіті визначити складно, адже для па-
леографічного датування відомостей бракує. Щоправда, форма напи-
сання літери о, одна сторона якої пряма замість дуги, зустрічається у
київських епіграфічних пам’ятках першої половини ХІІ ст., тож найвіро-
гідніше, саме цим часом слід датувати напис.

№ 300–3. Трохи нижче обох написів був виконаний малюнок хижої
тварини з родини котячих. Тіло в цілому передано анатомічно правильно,
воно видовжене та тонке, подібно зображенням пардусів на фресках зі
сценами полювання у розписах сходових веж Софійського собору, хоча
вухо тварини занадто велике й більше нагадує вухо собаки. На морді по-
значене око. Тонкий хвіст піднімається вгору. Можливо, існує смисловий
зв’язок між цим малюнком та зображенням коней ліворуч (№ 299–3 та
№ № 300–4), автор якого прагнув передати сцену полювання з псами на
диких коней, хоча впевнено про це говорити складно, оскільки виконані
малюнки, як показують спостереження над формою прорізів та кутом на-
тиску леза різця на личкувальний розчин, різними інструментами та різ-
ними людьми. Утім, ми не можемо виключати й того, що середньовічні
автори графіті могли доповнювати вже виконані на стіні малюнки, утво-
рюючи таким чином сюжетні сцени. За ступенем ерозії прорізів малюнок
можна датувати в межах ХІІ – першої третини ХІІІ ст.

№ 300–4. Перша літера м другого рядка напису № 300–1 пошко-
джена малюнком вертикальної заплетеної стрічки (мал. 2). Це добре по-
мітно за тим фактом, що одна з ліній цієї стрічки зісковзнула у прорізи
щогли літери м, йдучи шляхом найменшого спротиву. Нижня частина ма-
люнка не збереглась, вона знищена обвалом тиньку.

№ 300–5. Трохи нижче тим же автором, як показує форма прорізів
та напрям тиску леза різця на тиньк, виконана аналогічна вертикальна
заплетена стрічка (мал. 2). Ці два малюнки (виділено синім) доцільніше
датувати у межах останньої чверті ХІІ – першої третини XIII ст.

№ 300–6. У правій частині фрагмента знаходиться візерунок, який
утворений подібними до накладеної одна на одну літер М та W (виділено
синім). Зберігся лише початок фігури (мал. 2), закінчення знищене обвалом
тиньку, тому загальну довжину її встановити неможливо. Малюнок

15

В. Корнієнко. Графіті на фрагменті личкувального розчину Золотих Воріт____________________________________________________________________________________



пошкодив літеру ѧ напису № 300–2. Вірогідними хронологічними рам-
ками появи цього малюнка варто визначити ХІІ – першу третину ХІІІ ст.

№ 300–7. У центрі цієї ділянки фрагмента в останню чергу (виді-
лено червоним) було виконане зображення воїна у профіль. Обличчя лю-
дини опрацьовано досить детально, позначене ліве око, ніс та підборіддя.
На голові воїн має конічний шолом, посередині якого помітні дві верти-
кальні риски. У цілому він подібний тому ж шолому, який зображений
на малюнку чоловіка № 299–5. Руки воїна розведені у боки, у правій він
тримає піднятий вгору меч, яким замахується на те, що тримає в лівій
руці. На жаль, ця частина малюнка знищена обвалом тиньку. Тим не
менш, за збереженими фрагментами можемо визначити, що тут була зоб-
ражена змія – помітний хвіст та частина голови. Схожий малюнок можна
бачити серед графіті Софії Київської, які виявлені у вівтарній частині Ми-
хайлівського приділа11. Порівняно з верхньою частиною тіла, нижня вико-
нана більш схематично, ноги тільки намічені. Малюнок пошкодив літери
у та с верхнього рядка напису (№ 300–1), знищив дві складові іншого на-
пису (№ 300–2) та частково зруйнував зображення собаки (№ 300–3). За
цими особливостями він може бути датований, враховуючи форму про-
різів, у межах останньої чверті ХІІ – першої третини ХІІІ ст. Типологічна
близькість обох зображень воїнів дозволяє припустити, що вони були ви-
дряпані у проїзді Золотих Воріт одним автором.

Отже, сучасні дослідження поверхні фрагмента личкувального роз-
чину Золотих Воріт дозволили розібратись у переплетінні прорізів та
встановити послідовність видряпування тринадцяти написів та малюн-
ків, які є цікавою пам’яткою культури середньовічного Києва.
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Іван Ярмошик

“АПОЛОГІЯ” БЕРНАРДА ПРЕТВИЧА ЯК ДЖЕРЕЛО
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА СЕРЕДИНИ ХVІ cт.

Тема українського козацтва, очевидно, є однією з найбільш дослі-
джуваних в українській історіографії. Помітне місце вона займає і в по-
льській історичній науці. Обидві історіографії дослідили чимало аспектів
козацької історії: походження, становлення, участь у війнах Речі Посполи-
тої проти інших держав, польсько-козацькі конфлікти, боротьба з татар-
ськими нападами та проти турецької загрози, персоналії, дотичні до
козацької історії, тощо. Хочеться пригадати висловлення відомого історика
української діаспори І. Лисяка-Рудницького: “Про козаків чули всі, але при-
роди цього особливого історичного феномену не дуже розуміють”1. Це зу-
мовлює актуальність подальших досліджень з історії козацтва, зокрема
таких аспектів, як роль особистостей в його історії, зробити козацьку іс-
торію більш персоніфікованою, особливо на ранніх етапах його розвитку.

Помітне місце з-поміж військових діячів, котрі разом із козаками про-
тистояли татарським нападам у середині ХVІ ст., займає Бернард Претвич
(1500–1563), німець за походженням (із Шльонська), гербу Вчеле, з 1526 р.
він був на службі польського короля Зигмунта І Старого, виконував різно-
манітні його доручення, дипломатичні та військові. Від 1537 року ареною
його діяльності стає Поділля, на чолі кавалерійського загону. Заснувавши
місто Бар, королева Бона (друга дружина Зигмунта І) призначила його Бар-
ським старостою. Головним його завданням було забезпечення оборони
мирної праці жителів новозаснованого міста та навколишньої території.

Постать Б. Претвича привертала увагу як польських, так і україн-
ських дослідників. Згадки про цього діяча знайдемо в польських джерелах
ХVІ ст., зокрема у “Kronici …” Мартина Бєльського2, у праці Каспра Нє-
сецького3. На його захист від обвинувачень турецького султана перед ко-
ролем Зигмунтом І виступив і відомий історик русинського/українського
походження С. Оріховський у трактаті “Про турецьку загрозу. Слово
друге”4, який назвав Б. Претвича найвідважнішим рицарем і, звертаючись
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1 І. Лисяк-Рудницький, Дослідження з козацької історії [в:] І. Лисяк-Рудницький, Істо-
ричні ессе, т. 1., К. (Основи) 1994, с. 53.
2 Kronika Marcina Bielskiego, Sanok 1856, t. III, s. 1140, 1185. 
3 K. Niesiecki, Korona polska przy złotej wolnośći, Lwów 1740, т. 3.
4 С. Оріховський, Про турецьку загрозу. Слово друге (до польського короля Сигізмунда),
[електронний ресурс], режим доступу: litopys.org.ua/old 14_16/old 14_08/htm#or1.



до короля, підкреслив, що поступитись вимогам турецького султана про
покарання Б. Претвича все рівно, що виступити проти самого себе.

До козацьких ватажків відносить Б. Претвича український історик
Д. Яворницький, зазначивши, що у 1547 р “козаки под начальством Бер-
нарта Претвича, старосты барского преследовали до Очакова татар”5.
Славним вояком його названо у монографії “Історія українського війська”6.

Біографію та діяння Б. Претвича коротко виклав К. Пуласький у
своєму нарисі про містечко Шарівку7. Відомий польський історик Владис-
лав Сєрчик у своїй праці “Na dalekiej Ukrainie” підкреслив, що Б. Претвич
провів більше 70 битв із татарами, а найбільшої слави йому принесла ви-
права на Очаків у 1541 р., коли він із загоном козаків погромив чимало
ворогів. Подібну акцію він повторив і наступного року, чим викликав
скарги турків. У діях Б. Претвича разом із іншими його соратниками кня-
зями Семеном Пронським, Богушем Корецьким, Федором Сангушком,
історик вбачав виразні кроки по творенню перших організаційних форм
козаччини8. В. Сєрчик відмітив, що хоч король і змушений був усунути
Дмитра Сангушка та Б. Претвича із Бару, але вироблені ними форми бо-
ротьби виявилися досить ефективними і використовувалися їх наступни-
ками, вони залишилися “божищами кресової шляхти”9. Про Б. Претвича та
його військово-організаційну майстерність згадано в монографії Марека
Плевчинського “Żołnierz jazdy obrony potocznej…”10. Окрему статтю про
Б. Претвича присвятив Владислав Поцєха11.

Сучасний польський дослідник військової справи козаччини Мацей
Франз вважає його показовою фігурою початків творення козацтва, який
своєю діяльністю не лише реалізовував політику Зигмунта І та Бони Сфор-
ци на Україні, але й дбав про власні інтереси, чим заробив досить пристой-
ний маєток. Його особа перейшла до легенд та українських народних дум12.

Чи не єдиним дослідженням у сучасній українській історіографії
про Б. Претвича є стаття Володимира Сергійчука “Барський староста
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s. 54–55.
9 Ibid., s. 59.
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11 W. Pociecha, Śląski bohater Bernard Pretwicz, Śląsk, R. I, grudzień 10 (1946).
12 M. Franz, Wojskowość Kozaczуzny Zaporoskiej w XVI–XVII wieku. Geneza i character, Toruń
2007, s. 91.



Б. Претвич”13. У ній він на основі опублікованих джерел детально роз-
повів про військові дії воїнів на чолі з Б. Претвичом супроти татар як
оборонні, так і активні наступальні напади в межі татарської держави. Іс-
торик констатував недостатню вивченість цієї постаті, наголосив на його
видатному внеску у становлення козацтва і що він має зайняти належне
місце в історії України14. Оцінку його діяльності знайдемо і в підручнику
Н. Яковенко “Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України”15. 

В українській публіцистиці цей образ спопуляризував Ю. Рудниць-
кий16, який відмітив, що він багато в чому причетний до формування
структури козацтва та запропонував перейти від оборонної тактики бо-
ротьби з татарами до наступальної. Для цього він створив мобільні за-
гони, які не лише відбивали здобич у татар, але й самі здійснювали
напади на татарські терени. Саме Б. Претвича він називає організатором
“великого походу 1545 р. на Очаків”17. 

Одним з найбільш важливих документів про цього діяча є невелика
замітка Яна Тадеуша Любомирського як вступна частина до публікації
“Апології” Б. Претвича на шпальтах часопису “Biblioteka Warszawska”18.
Я. Любомирський опублікував і текст “Апології” Б. Претвича – оправдаль-
ного документа, який Б. Претвич підготував для сейму у 1550 р. як оправ-
дання за свої дії у відповідь на скарги на нього турецького султана Сулей-
мана. Цей же документ проаналізував і польський історик Анджей Томчак
у статті “Memoriał Bernarda Pretwicza do krόla z 1550 r.”19 А. Томчак детально
охарактеризував цей документ, відмітив помилки попереднього видання.

Завданням цієї публікації є проаналізувати діяльність Б. Претвича з
оборони українських земель від татарських нападів та його концепцію бо-
ротьби з такими нападами, котра, на мій погляд, сприяла виробленню вій-
ськової стратегії і тактики українського козацтва, яке у визначений для цієї
статті хронологічний окрес проходило становлення як військовий стан. 

Джерелами для даної статті, які додатково приливають світло на
події 30–40-х років ХVІ ст. є публікації листування між турецьким сул-
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таном Сулейманом та польськими королями Зигмунтом І Старим та його
сином Зигмунтом ІІ Августом, а також листування між згаданим королем
Зигмунтом І та його сином Зигмунтом Августом, який на той час обіймав
престол Великого Князя Литовського. Як відомо, частина українських
земель (Галичина, Західне Поділля) відносилося до Корони Польської,
інша частина (Східне Поділля, Брацлавщина, Черкащина, Київщина, Во-
линь) – до Великого Князівства Литовського. Частина цього листування
опублікована Іваном Крип’якевичем у VIII томі серійного збірника “Жерела
до історії України-Руси”20. Двадцять три документи, які стосуються нападу
на Очаків у 1545 р. та участі у ньому Б. Претвича, видрукував Євген Бар-
вінський як додаток до статті “Набіг козаків на Очаків 1545 р.”21 Важли-
вими для вивчення проблеми є і свідчення “Кроніки…” Мартина
Бєльського та інші видання.

Варто зазначити, що у період, про який мовиться, між Короною
Польською та Туреччиною існували добросусідські мирні відносини на ос-
нові укладеного у 1533 р. у Константинополі мирного договору. Відповідно
до нього, мирні стосунки із Польщею підтримував і Кримський хан Сахіб
Ґірей. Тобто великих бойових дій на польсько/литовсько – турецько/татар-
ському пограниччі у цей час не велося. Однак це не виключало дрібних су-
тичок з метою грабежу як з однієї, так із іншої сторони, у першу чергу з
боку татар та козаків і деяких старост українських міст.

“Апологія” Б. Претвича є важливим документом, який відображає
ситуацію українсько-татарських стосунків у середині ХVІ ст., зокрема у 30–
40-х його роках. У цей період українське козацтво все потужніше виходило
на історичну арену і заявляло про себе не лише як степові здобичники-уход-
ники, але й як мілітарна сила. І в першу чергу ареною бойових зіткнень на
перших етапах його історії стали татари. Меморіал Б. Претвича написаний
у 1550 р. як оправдання на звинувачення, висунуті турецьким султаном.
Меморіал засвідчує, що турки саме Б. Претвича вважали головним вину-
ватцем тих шкод і втрат, котрих вони зазнавали на землях Північного При-
чорномор’я, зокрема навколо замків Очакова та Білгорода.

Поява документа була очевидно спричинена ще й зміною короля
на польському престолі. Перемир’я з Туреччиною 1533 р. закінчилося зі
смертю Зигмунта І. У 1549 р. новий король Зигмунт ІІ Август вислав до
Константинополя посольство для переговорів і продовження мирної
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угоди. Однак у зв’язку із напруженою ситуацією на прикордонні посоль-
ство завершилося невдачею, султан обумовлював укладання договору від-
шкодуванням попередніх збитків. Це і поставило Б. Претвича у складну
ситуацію, коли він змушений був оправдовуватися у своїх військових
діях. А. Томчак вважає, що меморіал написаний між кінцем вересня і по-
чатком грудня 1550 р. і переданий королю особисто Б. Претвичем. Його
зачитав на раді сенату підканцлер Пшеребський 14 грудня 1550 р.22

Очевидно меморіал П. Претвича справив позитивне враження на
короля та сенаторів, вони не могли не визнати його військових здібнос-
тей. Б. Претвич не втратив доброзичливого ставлення до себе короля та
його матері королеви Бони. У 1550 р. король надав йому у володіння маєток
Шарівку на дідичних правах, до цього він утримував її як кролевщизну23.
Усе ж у зв’язку із намаганням укласти нове перемир’я із Туреччиною ко-
роль і сенатори змушені були зважити на скарги султана і вирішили пе-
ревести його із Барського староства на Теребовлянське, а в Бар призначили
Кам’янецького підкоморія Яна Гербурта. 

Як видно із “Апології” Б. Претвича, татари нападали на українські
території невеликими загонами від 20–30 до 100–200 вершників і роби-
лося це за погодженням із турками. Вони забезпечували бідніших татар
кіньми та бойовим спорядженням, а за це той повинен був розплатитися
половиною здобичі, а іншу половину міг залишити собі, або продати
тому ж турчину. Очевидно, це був такий своєрідний вид заробітчанства,
який базувався на грабунку простих трударів, як українців так і татар:
рибалок, пастухів, ремісників, пасічників (бортників) тощо.

У своїй “Апології” Б. Претвич досить детально перераховує чис-
ленні такі напади невеликих татарських загонів на українські землі і об-
ґрунтовує необхідність прийнятих ним контрзаходів. “Апологія” подає
односторонній погляд на ці процеси польського ротмістра, слуги по-
льського короля і королеви. Листи султана Сулеймана до Зигмунта І,
опубліковані І. Крип’якевичем та Є. Барвінським, дозволяють поглянути
на такі сутички і з іншого боку. 

Хрестоматійним фактом у підручниках з історії України є нарікання
на те, що українське населення постійно в односторонньому порядку
страждало від татарських нападів (і не лише татарських, але й від поля-
ків, московитів-росіян). Ми самі хочемо створити комплекс меншовартіс-
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ного, незахищеного українця. Як свідчать згадані документи, справа із тра-
гізмом татарських нападів на Україну не є такою однозначною. І. Крип’яке-
вич відмітив, що українська людність “ходить нападами на тих польових
мешканців татарських пастухів, робить їм шкоди в отарах і примушує
платити собі податок”24, так зване “спасне”.

Перші відомості про козаків відносяться до кінця ХV ст. і відразу
ж знаходимо згадки про їх напади в землі татарсько-турецької держави.
Як відмітив Є. Барвінський, ця боротьба йде з обох сторін – “раз татари
нападають в наш край, то знов козаки в їх”25. Згадки про напади козаків
на татар є у 1494 р., напад на Очаків у 1512 р., 1515 – на Білгород, пізніші
згадки у 1527, 1528, 1530 та наступні роки. Султан Сулейман скаржився
Зигмунту І на українців, які зробили напад на Очаків у березні-квітні
1538 р.26 У червні–липні 1538 р. чергова скарга на брацлавських підда-
них, які убили і пограбували вівчарського писаря27. Наступний подібний
напад стався у листопаді 1540 р., із Польщі тайкома близько 100 вершни-
ків напали на очаківський замок, вбили старшого над замковою челяддю,
забрали 250 голів худоби28. М. Бєльський у своїй “Kronici…” повідомляє
про дві виправи Б. Претвича на Очаків у 1541 і 1542 рр.29 Підтвердження
таких походів є і в листах султана до польського короля, що Б. Претвич
був під Очаковим наприкінці 1541 р. та у першому кварталі 1542 р.30 У
польських писемних творах навіть звився термін “jechali w kozactwo”.
Історик кінця XVI – початку XVIІ ст. Анджей Любенецький у своєму
творі “Polonеutychia….” зазначив, що частіше наші їхали в козаки, аніж та-
тари нападали на нас. Очевидно, йдеться про грабіжницькі напади на та-
тарські улуси певних військових людей із території українських земель.

Найбільш голосний та потужний напад на Очаків стався у 1545 р.31

На 32 човнах на чолі походу стояли князі Федір Сангушко (Володимир-
ський староста), Семен Пронський. З-поміж організаторів згаданий і Бар-
ський староста Б. Претвич, хоч дехто з істориків вражає, що він не брав
участі у цьому поході, знаходився в іншому місці. Та й сам Б. Претвич
не згадує про свою участь у ньому.
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У результаті цього нападу туркам і татарам було завдано чимало
руйнувань, “наші накоїли шкоди під Очаковом купцям турецьким, за що
мали халепу від турка”32. Султан Сулейман наполегливо домагався від-
шкодування завданих збитків, а серед активних учасників найбільше зви-
нувачував Б. Претвича33. Король Зигмунт І оправдовувався тим, що цей
напад здійснили якісь розбійники, не піддані Польщі, які випадково опи-
нилися на її території34. Зрештою заподіяні пограбування так і не були
відшкодовані у повному обсязі. Частково їх покрив король із державної
скарбниці. Очевидно сам посланник султана не дуже домагався розшу-
кати награбоване майно, тому що бажав значну частину суми, виплаченої
королем (а це 2333 золотих угорських дукати) привласнити35. Король до-
датково видав суворі накази прикордонним старостам, як Корони По-
льської, так і Великого Князівства Литовського, щоб вони мирно і
спокійно вели себе стосовно Волощини, татар і турків. Але це не зупи-
нило козацьких нападів на татарські і турецькі землі, вони регулярно про-
довжувалися і в наступні десятиліття. Є. Барвінський пояснює це слабкістю
королівської влади і зокрема старим віком короля Зигмунта І, який “не зду-
жав міцно взяти державне кермо у свої руки”36. Очевидно, такі набіги були
спричинені самим способом козацького життя, пошуком військової здобичі.
Можливо вони заохочувалися польсько-литовською державою, яка прово-
кувала козаків нападати на татарські землі, а сама не хотіла брати відпові-
дальність за них. Прикладом цього є королівські грамоти Зигмунта І справці
Київського воєводства князю Андрію Коширському, Черкаському старості
князю Андрію Пронському від 21 липня 1541 р.37 та Зигмунта ІІ до Київ-
ського воєводи князя Костянтина Острозького та до Брацлавського, Черка-
ського, Вінницького, Луцького старост від 14 листопада 1560 р.38 про сувору
заборону організовувати і підтримувати козацькі напади на татар за здо-
биччю та укривати винуватців таких нападів. У разі непослуху королі по-
грожували згаданим урядовцям суворими санкціями.

Про це може свідчити і небажання Польщі чітко розмежувати те-
риторії польсько-литовські від татарсько-турецьких. Домовленість про
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необхідність такого розмежування була досягнута у 1542 р. Для установ-
лення належних межових знаків були направлені урядові уповноважені
від Порти і від Корони. Однак польська делегація прибула із запізненням
і у супроводі 20-тисячного війська. Сілістрійський санджак, який очо-
лював турецьку делегацію, прочекавши 4 дні і, дізнавшись про таке чи-
сельне військо, повернувся назад. Тому офіційно кордони так і не були
визначені. Як зазначено у листі султана, кордони “і надалі дотримувалися
згідно розповідей знаючих людей”39.

Це призводило до того, що українські урядники вимагали від та-
тарських чабанів виплати “спасного”, податку на вівці. Зокрема у 1552 р.
султан скаржився у своєму листі до короля, що до білгородського сан-
джака прибув посланець із листом з королівською печаткою і вимагав ви-
платити податок за пасовища між Дністром та Дніпром. Султан вважав,
що ті землі належать мусульманам і у поляків немає підстав брати
“спасне” з тих земель40. 

Однак і в пізніші роки, зокрема відомий нам князь Дмитро Вишне-
вецький у період, коли обіймав уряд черкаського старости, неодноразово
силоміць збирав податки з татарських чабанів.

Таким чином, зміст “Апології” Б. Претвича та дотичні до неї істо-
ричні документи дозволяють пролити додаткове світло на історію козац-
тва та їх стосунки із татарами у середині ХVІ ст., на проблеми
становлення козацтва як військового стану.

ДОДАТКИ

королівська грамота маршалку князю Андрію коширському про сувору
заборону козакам робити набіги на татарські улуси. 21 серпня 1541 р.

(Переклад здійснено за: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной
России, т. 1. 1361–1598, Санкт-Петербург 1863, с. 109–111)

Жикгимонт, Божою Милістю Король Польський, Великий князь
Литовський, Руський, Пруський, Жомоітський, Мазовецький та інших.
Маршалку нашому, справці воєводства Київського князю Андрію Ми-
хайловичу Коширському. Щонайперше до того, про що багато разів пи-
сали до тебе із ласкою Нашою господарською і під грізним покаранням
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39 Жерела до історії України-Руси, док. 19, с. 13–14.
40 Ibid., док. 18, c. 26–27.



наказуючи, щоб ти мав пильну увагу на те, щоби тамтешні козаки на та-
тарські улуси не ходили і ніякої шкоди їм не чинили. А ви ніколи згідно
того наказу Нашого господарського дотримуватися не хотіли і не лише
козаків від того не стримували, але й самі їм завжди для пожитків своїх
дозвіл на те давали. І від такого вашого недотримання Наші держави ні-
коли не могли перебувати у спокої і зазнавали великої шкоди від татар-
ського поганства. Коли ж Ми хотіли вчинити вічний мир і приязнь із
царем Перекопським і послали до нього Нашого великого посла Оникія
Горностая і через нього самому царю і царевичам мурзам його немалі
упоминки послали, то цар через великий наклад Наш, вічний мир з нами
прийняв і посла свого великого з паном Оникієм до Нас прислав і через
нього в ярликах своїх написав, оповідаючи, що козаки наші прийшли не-
відомо звідки і напали на людей його, які йшли до Москви воювати, на
них вдарили і двадцять чоловік на смерть убили і двісті і п’ятдесят коней
у них забрали. А гінців, які були послані до Нас, на Дніпрі погромили і
майно їх забрали. І до того ж люди царя Перекопського, які із своєю ху-
добою кочують у полях, тих його людей наші козаки часто б’ють і майно
їх забирають. Гінця, якого послав до Нас Казанський цар, брат його, того
гінця на Дніпрі погромили і майно його забрали.

Тому цар Перекопський з великою образою писав до Нас, що через
такі справи, дружби між Нами і спокою між нашими державами бути не
може, поки будуть незгоди і шкоди між підданими, і в ярликах царевих
те описано.

Він з Нами братерську приязнь хоче мати з тою умовою, щоби від
цього часу жодному із його підданих від Наших підданих шкода не чи-
нилась, і якщо в такому спокійному звичаю та приязнь між нами буде
збережена, тоді він мир з Нами, згідно своєї присяги, буде твердо дотри-
мувати. А якщо козаки Наші десь на улус татарський напали б, або шкоду
яку учинили, тоді він сам захоче на державу Нашу піти і обложити якийсь
із окраїнних Наших замків і за ту шкоду свою віддячити. Зрозумій добре,
під якими умовами той мир між нами укладений. І якщо би, чого не дай
Боже, за вашою недбалістю, яке порушення від козаків могло би статися,
держави Наші велику шкоду зазнали б, до чого б ви тоді прийшли? Ра-
ніше багато разів до вас Ми писали нагадуючи, щоби і себе самого і ко-
заків від такого свавільства утримували. Ви ніколи від такого утримуватися
не хотіли. І ми з терплячості Нашої не хотіли ніякої строгості до вас за-
стосовувати і якщо ви того зрозуміти не хочете, то Ми вже більше такого
вашого свавільства терпіти не хочемо, бо ви все відмовки чините, нібито
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без вашої волі і відома підданим царя Перекопського такі шкоди чинили.
То не є річ слушна, щоби урядники не могли про те відати, бо то лежить
не лише на вас урядниках, але й на кожному цнотливому, порядному, до-
брому і вірному слузі Нашому про те бачити, відати і пильність мати,
щоби ніколи ніяка справа не становила шкоду Нам господару і Речі По-
сполитій, і щоби ви повітників урядів своїх, підданих Наших, не могли
утримати в послушенстві і віданні.

А коли козаки, за дозволом вашим, на рибу і на бобрів в добування
ідуть, тоді мали б за тим доглядати, хто або скільки із них за дозволом
вашим за тією здобиччю йдуть, за якою послані були, або з якою іншою,
то кожен із вас міг би про те дізнатися, що у них, супроти волі і наказу
Нашого сталося, чи ні. І кожен може зрозуміти, що тим шкідливим спра-
вам земським причиною є те, що ви для свого пожитку дозволяєте коза-
кам наїжджати на татарські улуси і шкоду їм завдавати, а тією їх
здобиччю з ними ділитеся і через такі ваші пожитки Ми, господар, і Річ
Посполита великий збиток терпить; бо на тому мир між Нами із царем
Перекопським постановлений, що повинні йому кожного року із скар-
бниці Нашої, як із Корони Польської, так із Великого Князівства Литов-
ського по кільканадцять тисяч коп грошей давати.

А якби, за недоглядом вашим, від козаків у свавільствах не було б
зупину і вони би якусь шкоду підданим царя Перекопського заподіяли і
за те цар державам Нашим, чого не дай Боже помсту зробив, а перед тим
ті дари згідно умови нашої, від Нас отримав, яка б то шкода Нам, госу-
дарю, і Речі Посполитій у тому була, то Ми ні від кого іншого не захотіли
б того мати, а лише від того, з чийого б уряду від козаків така шкода ста-
лася, і ні на кого іншого дивитись не будемо, а лише на вас самих.

Для того ж послали дворянина нашого Стрета Солтовича і словами
казали йому від Нас тобі мовити, тих усіх козаків київських веліли йому
на реєстрі списати і ті реєстри до нас принести. Наказуємо тобі, аби тим
усім козакам розповів, щоби вони у того дворянина Нашого записалися
і того наказу нашого не уникали і сам теж тому велику увагу приділив і
пильно те доглядав, щоби надалі від козаків такого свавільства не роби-
лося і щоби підданим царя Перекопського також і царя Турецького ніякої
шкоди не чинили. 

А хто би посмів на те зважитися, незважаючи на цей Наш наказ, і
учинив якусь шкоду татарським улусам, таких би міцно за горло схопили
і карали, або до Нас відсилали. Бо якщо цар Перекопський, за шкоди під-
даних своїх, на держави Наші нападе або людей своїх нашле і шкоду вчи-
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нить, а ти будеш якусь вигоду для себе у Нас просити, тоді жодне твоє
прохання Нами не буде розглядатись і без усякого милосердя такі Наші
шкоди господарські, посполиті, земські на тобі самому розглядати бу-
демо. Щоб про те відав. Писано у Вільно, у рік від Божого народження
1541, місяця липня 21 дня, індикта 14.

Такого ж змісту грамоти надіслані старості Черкаському, князю
Андрію Пронському і старості Київському Бобонду.

Султан Сулейман до зигмунта І, початок березня 1543 р.
переклад здійснено за: Жерела до історії України-Руси, т. VIII. Матеріали до
історії української козаччини, т. 1. Документи по рік 1631, Л. 1908, с. 17–20.

(Після традиційних звертань) Королю польському Зигмунтові
нехай буде відомо, що цим часом деякі злочинці з ваших польських дер-
жав, прийшли під замок наш Очаківський, на державу нашу напали і там-
тешнім обивателям, жінкам і дітям, воли, вівці і іншу худобу забравши,
а деяких повбивали, і відійшли. Щоби такі лотри були покарані і те, що
у кого забрали, щоби повернули і про те з нашим цесарським підданим,
Юсуфом званим, відіслали. Тепер з тим нашим підданим Петро Дума-
ньовський посланець ваш з листом вашим, у якому ви засвідчуєте свою
приязнь високій Порті і що у такій же давній приязні обопільній і далі
жити хочете, повідомляєте, що причиною тих розрух є татари, які на ваші
володіння нападають, багато душ в неволю забирають, утікають і за Оча-
ків ховаються, і там їх наздогнали і про те Очаківського старшого опо-
вістили, а ті не змогли стерпіти і битву завели. Татари, таку велику шкоду
учинивши, мимо Очакова пройшли, а Очаківцям наказано забрані речі і
людей повернути і збитки відшкодувати. Тоді і нашим те ж, що зобрано,
людей, худобу і товари, щоби було повернуто і відшкодовано, жадаємо
такого наказу, про те до нас написали. І те, що у тій справі і про інше на-
писано і з уст вашого чоловіка зрозуміло, усе те нашому маєстату стало
відомо. Оскільки між нами і надалі зберігається взаємне перемир’я і все,
що діється супроти нашої приязні, то не є нашою цесарською волею, але
якщо татари до ваших володінь напавши і шкоди вашим людям натво-
рили, а щоб від Нашої високої Порти, щоб щось супроти нашої приязні
мало б діятись, то такого дозволу ми не давали, ото ж вони без Нашого
дозволу на вашу державу нападали і шкоди наробили. Тоді то була справа
приятельська, з тих, кого упіймали, то вирішували, що такий лотр мусив
бути негайно покараний, але оскільки ніхто не зловлений, а з кордонів
ваших вийшли, то неслушно було вашим людям на наші володіння на-
падати. Щоб у ваших володіннях чинити шкоду не було Нашого дозволу,
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але не є дружнім те, що ви в листі самі написали, що татари вам шкоду
натворили. А ваші люди, окрім татар, маршалка того замку і кілька людей
замкових та інших повбивали, хіба ж то слушно є? Іще окрім того, дуже
багато худоби, речей пограбували, щодень про те скарги до нас звідти
надходять. Оскільки шкоду чинили татари, то хіба ж їх (очаківців) вби-
вати і худобу їх забирати, хіба ж це слушно? і що то за причина? Така
справа суперечить вашому ж писанню. Ви ж написали, що наказали по-
вернути очаківцям худобу і інші забрані речі. А коли ми запитали про те
у того нашого підданого, то він сказав, що ті панове, яким то наказано,
замість півтораста в’язнів відпустити заледве 14, а за одного коня запла-
чено тисячу аспрів, і окрім того із забраної худоби і речей нічого не по-
вернуто. Так багато душ мусульманських загинуло, і хіба це не супере-
чить вашим прикладам, і так багато в’язнів жінок і дітей, взятих у нашій
державі і скарбів і худобу мусульманську забирати, згідно віри нашої і
згідно обов’язку нашого цесарського терпіти того не гоже. Зрештою,
щоби ті всі були віднайдені і що кому належить, щоби повіддавали з
обов’язку Нашого цесарського нагадуємо, і для того Хасана, який раніше
вже там був, знову посилаємо і йому додаємо Юсуфа, щоби жінок і дітей,
речі і худобу і інше, що забрано, щоби з вашого наказу було повернуто.
Якщо хочете, щоби приязнь і перемир’я з нашою високою Портою і на-
далі зберігалося, маєте добре постаратися, щоби в’язні і інші награбовані
речі при тому нашому невільнику були віддані, кому належало. А коли
таку приязнь докажете і про це стане відомо у Нашій Порті, тоді між
нами залишиться тривале перемир’я. І хто з тих в’язнів, худоби і інших
речей буде віддано, то повідомте до нашої високої Порти. І так само, що
з вашої держави татари забрали – в’язні, худобу і інші речі – тих, у кого
забрано, придавши їм своїх людей, пошліть на Україну, оскільки санджа-
кові і кадикові дано наказ, аби то все відшукали, і повернути, а тих, що
це робили, щоби покарали. І те має бути з обох сторін збережено, щоби
те почувши покаялись і злого чинити не наважувалися. Іще ми послали
суворі накази білгородському санджакові і тих країв кадиям і сторожам
на переправах і митникам, якщо трапиться десь у кого на переправі
в’язень, якщо знайдуться в’язні, взяті у ваших державах, то щоб їх відіб-
рати, а тих, хто їх побрав, щоб посадили до ув’язнення і повідомили про
це до високої Порти, щоби в’язні нам були передані, а ті лотри щоб були
покарані, так і наказано. Щодо збереження нашої приязні, згідно нашого
цесарського звичаю на всі сторони дано наказ, але з поміж ваших укра-
їнських панів відомий нам неприязний названий Претвич, який не хоче
сидіти в мирі, він є причиною того всього злого, що тепер між нами ко-
їться. І насправді то дуже не слушно, щоби існуюче між нами перемир’я
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мало бути порушеним через таких свавільних людей. Тому повинні його
звідти усунути, а іншого вірного призначити, щоби могли йому довіряти,
щоби шкоди нашій державі не чинив нічого проти приязні нашої, але так
робив, щоби піддані з обох сторін в мирі перебували. Якось уже раніше
ми призначили сілістрійського санджака для визначення кордонів оча-
ківських від польських володінь, про що в листі своєму згадуєте, для
цього і одного свого капітана теж вислали, а що санджак не приїхав, то
причиною був волоський господар, який учинив йому якийсь пострах,
хотів приязнь між нами порушити, і щоби ви до його облудності не до-
слухалися, то ознайомтеся. Від того воєводи нічого злого про вас ми не
чули, а щодо визначення тих кордонів, то справа безсумнівна, щоби під-
дані наші щодо тих місць більш не сумнівались, то взялись ми за те роз-
межування. Такою була причина призначення і посилання того санджака,
щоби разом із тими, хто був посланий із вашої сторони, зустрівшись до-
мовились про кордони і знаки установили, щоби надалі ваші і наші під-
дані уже на те очікували і не спорили. Тому сенджакові з його людьми
був такий наш наказ, взявши тих, хто знає ті поля, на місцях ті знаки ус-
тановити. Але з вашої сторони прийшло дванадцять тисяч збройного вій-
ська (а кордони з таким військом не визначають), щоби якась звада звідти
не пішла, бо справа кордонів не війська, а розсудливих знаючих людей,
потребує. А що є причиною надіслання такого війська? Хто має розсуд-
ливість застереже, що б із того могло трапитись, такі приготування між
тими, хто мав би жити в дружбі, це мало б викликати підозру у подаль-
шому перемир’ї між нами. Якби у вас на думці було б визначення кордо-
нів, то ви б, як то з Нашої сторони було зроблено, прислали б кілька мудрих
і розсудливих людей, які знають ті місця і могли б визначити кордони. Але
ваше військо не мало наміру визначати кордони, бо прийшло збройно з
рушницями і гарматами. Тай згаданий наш санджак, щоби не трапилось ні-
чого такого, що нарушило б наше перемир’я, подумавши, відійшов назад.
Такою була причина, що він не прийшов.

Султан Сулейман до зигмунта І. Середина січня 1546 р.
переклад здійснено за: Жерела до історії України-Руси, т. VIII. Матеріали до
історії української козаччини, т. 1. Документи по рік 1631, Л. 1908, с. 20–23.

З-поміж вельможних, бога Ісуса восхваляючих, найвищому, з
поміж послідовників месіанського закону найзначнішому, справи наза-
ретян направляючому усілякої честі і похвали достойному, високості і
великих заступників пану, королю польському Зигмунтові (etc.), цей знак
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Наш цесарський коли буде віддано, повинні знати, що недавнім часом
Силістрійський санджак Мехмед бей з Очаківським кадиєм до високої
Порти прислали лист про те, що із замків деяких, які до Польщі нале-
жать, як то із Переяслава Ячко і Мануйло, із Черкас Карп і Єдруско, із
Брацлава, із Києва із інших багатьох замків, прилеглих до границі, а з
деяких і самі панове, як то Претвич, Володимирський41, Бруський42 і пан
Моруський, ці за старших були, на тридцяти двох човнах водою того року
952 місяця реджеб дня 1243, маючи в руках рушниці і іншу зброю, напали
на Очаківський замок і довго воювали, п’ятеро людей забили, а четверо
постріляні і пораненими зосталися, інших мусульман, чоловіків та жінок
тридцять дві особи до полону забрали і на дев’ятнадцять тисяч аспр речей
награбували, потім двадцять осіб оцінили і передали, за що взяли сорок
вісім тисяч шістсот аспр. До цього часу залишаються в’язнями іще сім осіб.
Із підданих також взято в полон тридцять дві особи і на одинадцять тисяч
аспр і на триста тим же речей пограбували і забрали, з тих тридцять на
викуп давши, тридцять дев’ять тисяч чотириста аспр за них взяли, до цього
часу іще один перебуває в полоні. У інших Наших посполитих підданих на
тридцять шість тисяч вісімсот аспр товарів і речей і дев’яносто сім коней
забрали. Про це все Нам повідомив вище згаданий санджак.

Загалом мовлячи, з давнього часу поляки є приятелями Нашої ви-
сокої Порти і є між нами певна домовленість, то чому ж Нашим володін-
ням і підданим з вашої сторони робляться такі шкоди і наїзди? А іще ті
розбійники і лотри, забравши у полон Наших підданих, так їх засмутили
і Нас образили, що ж може більше послужити до неприязні і що є тому
причиною? Іще раніше до того багато разів з вашої сторони Нашим під-
даним багато шкоди завдавали і мало відшкодовували, така робота не
може бути ознакою приязні. З Нашої сторони проти установленого пе-
ремир’я нічого не діялося, а лише з вашої сторони свавільники зло тво-
рять. Аби ті збитки убогим людям відшкодовувати і тих лотрів, де б вони
не були, швидко, невідкладно покарати, сама собою справедливість ви-
магає. Для цього, присланий від згаданого санджака і кадия, реєстр збит-
ків, переписавши, з чаушів, які служать Порті, чауша44 Мехмета до вас
посилаємо. Наше повеління цесарське є таким, щоби без жодних зволі-
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41 Мабуть князь Федір Сангушко, володимирський староста – примітка І. Крип’якевича.
42 Має бути Pronski – князь Андрій Пронський черкаський староста – примітка І. Крип’я-
кевича.
43 =19 вересня 1545 р.
44 Чауш – від тюрк. воїн. У Оттоманській імперії головний церемоніймейстер. Чаушем також
називали старшого наглядача над працівниками, військового гінця, охоронця, глашатая.



кань і відкладання на завтра, згідно нашої приязні, яку маєте у високій
мірі з Портою, тих усіх лотрів, що таке роблять, хто там був, знайшовши,
привести, аби убогим підданим або за кров, або за забрані речі і у викуп
взяті гроші також і за худобу і стада забрані, щоби де виявилося, до-
статню платню тому чаушові віддали, які він згідно Нашого повеління,
повинен віддати тим, кому це належало. А тих, хто такі лотрства вчиня-
ють, хоч то пан чи простий підданий, без всякого зволікання і заступниц-
тва, ким би він не був, з муками і безжально, наказав би стратити для
прикладу іншим, щоби ніхто супроти установленого між нами перемир’я
нічого не насмілився робити. І при тому всьому, щоби був посланий від
високої Порти чауш, щоб про теє знав і про ті усі справи у нашій Порті
зміг розповісти. Про це і ви Нашу вельможність не забудьте повідомити,
про це пам’ятайте. А якщо скажете, що це справа є важкою до виконання,
бо то робилося потайки, і не всі про те знали, то потрібно у ті місця виї-
хати, там і можете дізнатися, що та справа не терпить зволікання, ви зі
своєї сторони маєте порядних і здатних до того людей, намісниками їх
призначивши, послати. Сенджак з кадиєм за повідомленням чауша, здійс-
нять належне опитування, щоби все було слушно і правдиво. А ті усі
збитки, згідно нашого цесарського повеління, були б видані тому нашому
чаушеві, і немає Нашої волі і повеління, щоби та справа відкладалася або
недбало була виконана. Кривда убогих людей має бути швидко відшко-
дована, бо якщо через зволікання то не буде відшкодовано, то це буде
супроти приязні нашої і за божою поміччю такі кривди, нанесені право-
вірним людям, стосуються і нашого високого маєстату і потрібно, щоби
про відшкодування мовити і про це старатися. Про це і знайте. Писано у
півповний місяць зилкада, 952 року у Константинополі.

Султан Сулейман до зигмунта 1, лютий 1546 р.
переклад здійснено за: Жерела до історії України-Руси, т. VIII. Матеріали до

історії української козаччини, т. 1. Документи по рік 1631, Л. 1908, с. 23.

Найвидатнішому з-поміж тих, хто восхваляє бога Ісуса, найзнач-
нішому з-поміж наслідників закону християнського і т. д., пану королю
Польському Зигмунту. Коли цей лист наш цесарський буде переданий,
нехай відомо стане, що до Нашої вельможності через свого чоловіка лист
ви прислали про те, що та злоба і ті кривди, які сталися в Очакові, не від
вас чи від ваших людей, але з Литви і московської держави свавільники
прийшли і того накоїли, і куди, у яку сторону повтікали, ви не знаєте. По-
відомляєте і те, що відправили в погоню мужніх людей, щоби ті лотри
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були піймані, таке у тому листі своєму написали. А незадовго перед тим
Ми з листом Наших цесарських вимог чауша Порти нашої до вас поси-
лали, то й же Наш мандат цесарський залишаємо в силі і підтверджуємо
і не відміняємо його. Отож потрібно згідно Нашого писання, згідно на-
шого обопільного спокою і миру, що є між нами, тих лотрів і нападників
діставши, відшукавши, згідно реєстру, забрані скарби і речі Наших під-
даних, при Нашому чаушу віддати, а лотрів покарати, щоб наказали, щоби
другим було для прикладу і запам’ятання. Так знайте. Писано на закін-
ченні місяця жиліхця 952 року.

Султан Сулейман до зигмунта І, кінець червня 1546 р.
переклад здійснено за: Жерела до історії України-Руси,

т. VIII. Матеріали до історії української козаччини,
т. 1. Документи по рік 1631, Л. 1908, с. 23–24.

(традиційне звертання) королю польському Зигмунту … цей Наш
знак цесарський коли буде переданий, буде хай відомо. Цим часом до ви-
сокої Порти цесарської лист ваш надійшов, у якому йдеться, що згідно
мандату цесарського, ті, котрі заподіяли кривди очаківським обивателям,
піймані і що їх сто попало до рук і що вони при чаушу покарані і те, що
і ті речі, які були забрані, у тих лотрів відібравши, що кому належало,
віддали, і повідомляєте, що з Божою поміччю не хочете, аби щось діялось
від вас супроти установленого перемир’я. І що коло того задумано, усе
вельможності Нашій цесарській достатньо стало відомо, і так підтвер-
джуючи той наш мандат, тих, которі той розбій учиняють, зрештою треба
знайти і суворо покарати, а підданим нашим ті шкоди, які їм завдані, від-
шкодувати і треба повернути, і не згодні, щоби у тій справі було якесь
зволікання чи якась відмовка, але щоби повністю згідно тому Нашому
мандату цесарському і згідно нашої обопільної приязні було зроблено,
бо якщо тратиться якесь зволікання чи якась недбалість у тому, або якщо
тих лотрів, згідно Нашого мандату, не буде покарано і збитків Нашим під-
даним не повернуто, то приязнь між нами буде порушена, бо Ми, згідно
наших цесарських обов’язків, мусимо дбати, щоби піддані Наші шкоди
не зазнавали, або вони були б відшкодовані. А ви в тому вашому листі
деяких лотрів приховуєте і оберігаєте, у тій справі то для Нас важливо і
Ми того не сприймемо, але щоби загалом зрештою щоби Нашим підда-
ним відшкодування було, так бажаємо. Про теє знайте. Писано на початку
місяця джемажил евелля 953 року.
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Султан Сулейман до зигмунта Августа, січень–лютий 1550 р.
переклад здійснено за: Жерела до історії України-Руси,

т. VIII. Матеріали до історії української козаччини,
т. 1. Документи по рік 1631, Л. 1908, с. 24–25.

Я, султан Сулейман, син султана Селіма хана вам, хто зараз є ко-
ролем польським, з-поміж вірними Ісусовими найшановніший, з-поміж
месію сповідуючими народами, найвибраніший, справи усіх назаретян
направляючий, всякої честі і похвали достойний пан і король Польський
теперішній нехай відає, що до воріт, цесарську вельможність відкриваю-
чих, і до справедливого подолка маєстату Нашого через одного з панят
панства вашого, Люблінського капітана, з-поміж Ісуса восхваляючими,
доблесного Миколая Богуша, посла вашого, листа отримали, що давня
приязнь, якої дотримувався ваш батько, і ви хочете міцно дотримувати і
виказувати щирість, любов і згоду щодо гнізда Нашої високої Порти, де-
тально про це написали. Зі всім цим нас ознайомили, усе належно і вірно
повідомили Нашій цесарській вельможності, звідки і стало Нам усе це
відомо. І так, як і за часів славних дідів і прадідів наших (над душами
яких нехай буде спокій Божий) установлення приязні і спокою обопіль-
ними були, так і тепер у тій же мірі зостаються. І поки з вашої сторони
тим установленням нічого не станеться, то і від Нашої вельможності
також нічого супроти такого перемир’я не буде порушуватися. 

Усе ж теперішніми часами із Польщі деякі лотри напали на очаків-
ських мешканців і багато шкоди там натворили, і про те відомо. Для того,
щоб ми істинно і напевно знали справу, одного з підданих Наших кадия
(тобто суддю) туди послали, ви також згідно дружньої слушності при-
слали своїх намісників, аби там на місці, згідно права, опитування учи-
нивши, лотрів, котрих би знайшли, покарати, а убогих підданих обері-
гаючи, на далі не відкладаючи, що кому належало, щоби з повна віддати
наказали, так щоби ні в кого чийогось не залишилося. Якщо це, згідно
спільної угоди, буде зроблено, тоді приязнь і перемир’я, яке у Нас було
із вашим батьком, Ми з вами поновимо і надовго і постійно будемо до-
тримуватися того, аби на тій Україні убогі люди і піддані перебували в
спокої, без боязні, займалися купецтвом і іншим роботами, і щоби нічого
супроти установленого перемир’я не робилося.

Згаданий ваш посол, пристойно виконавши свої посольські
обов’язки з нашим цесарським постановленням повертається назад до
вашої держави. Писано місяця сефер 957 р. в Константинополі (тобто 8
березня 1550 р.).
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АПОЛОГІЯ Б. ПРЕТВИЧА.
ТЕКСТ МЕМОРІАЛУ

переклад здійснено за: А. Tomczak, Memoriał Bernarda Pretwicza do króla z 1550 r.,
Studia і materiały z historii wojskowości 6, zeszyt 2 (Warszawa 1960) 328–357.

Найясніший Милостивий Королю пане, пане мій милостивий. Я
найнижчий службовий Вашої Найяснішої Кмсті будучи оскаржений до
Вашої Найяснішої Кмсті і до всіх панів Ради ВКМсті, мого Милостивого
пана, і з іншими старостами прикордонними45 добрими слугами ВКМи-
лості і усієї Речі Посполитої, через підданих цесаря турецького або са-
мого цесаря за справи, які йому його піддані повідомили. Для тієї справи
остереження, щоби потім з того чогось гіршого не трапилось ВКМилість
повелів вислати комісарів своїх від Ради ВКМилості46. 

Щонайперше, найясніший Милостивий Королю, коли Ймилість
пан Краківський47 за славної пам’яті Його Найяснішої КМилості батька
ВКМилості наймилішого Пана нашого М[илостивого], який цього світу
уже відійшов, до душі якого будь милостивий Пане Боже, зволив при-
йняти гетьманський уряд48, тоді після прийняття того уряду, як правдивий
і добрий пастир Корони нашої славетної, більше дбаючи про справи Речі
Посполитої, ані ж про свої особисті, не рахуючись із затратами і втра-
тами, жодними труднощами, зволив їхати на границю і об’їхати усі замки
і фортечки прикордонні. Там ЙМилість зволив оглянути навколо тих зам-
ків усі пустоші, які вчинили татари не лише там на кордоні, але і поблизу
Львова, Любліна, Перемишля, які тепер з ласки Божої і за стараннями
ЙМилості пана гетьмана великого і ЙМилості пана воєводи Белзького,
гетьмана польного49, були заселені, і не лише навколо Львова, але й на
самому кордоні, де перед цим багато років пусто було. Найясніший ми-
лостивий Королю, а що ж то сталося, що та земля ВКМилості була спус-
тошена? То ж знай ВКМилість, мій милостивий Пане, що це через
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45 Турецькі скарги окрім Претвича спрямовані на Яроша і Миколая Сенявських, синів
гетьмана Миколая [Сеневського], Брацлавського старосту князя Богуша Корецького і
Дмитра Вишневецького (тут і надалі примітки А. Томчака).
46 Тими комісарами були: Ян Мєлецький, воєвода Подільський і Анджей Тенчинський –
Люблінський воєвода.
47 Ян Тарновський, від 1536 р. Краківський каштелян, W. Bogatynski, Hetman Tarnowski
1488–1561, Przegląd Polski 1913, t. 189.
48 Я. Тарновський отримав посаду гетьмана у 1527 р., але у 1533 р. відмовився від неї і
лише через 6 років прийняв її повторно. Поцєха припускає, що Претвич тут говорить про
повторне прийняття гетьманства, але це не зовсім переконливо.
49 Миколай Сенявський, від 1539 р. польський гетьман, від 1542 р. – Белзький воєвода.
Перед отриманням польського гетьманства він багато років ротмістрував на Русі і Поділлі.



ближнє розташування сторожі: бо там де зараз Бар, а там була перша сто-
рожа коронна, а друга там, де на Синьому Полі ЙМилість пан Бєлзький
воєвода зволив збудувати замок50. Тому сторожа помітивши татар не
могла швидко подати звістку до замків і до гетьманів ВКМилості, а вже
татари з тих місць, де сторожа утримувалася, свої загони розпустили, які
за ніч і за день нападали на миль за 30, а сторожа не встигала, панів, па-
нянок в колісницях, інший люд посполитий у костьолів захоплювали, аж
до Опатова безпечно доходили. Але відтепер, Найясніший Милостивий Ко-
ролю, коли Ймилість пан Краківський зволив обійняти гетьманство і коли
польна сторожа і польне гетьманство передані пану Бєлзькому воєводі, тоді
ЙМилість пан Краківський, перебуваючи там на кордоні разом із паном
Бєлзьким воєводою, вирішили віднайти інші місця для тримання сторожі,
далі від тих місць, де вона раніше бувала, на двадцять і кілька миль.

Через таке утримання сторожі люди бувають попереджені тоді,
коли неприятель уже йде, тоді утікають до замків. І тому можливо великі
татарські загони перестали приходити і воювати землі ВКМсті. Лише з
Ясеняком, який був хитрий войовник, білгородські, очаківські, добрудж-
ські, кілійські татари раніше тисячами ходили воювати землю ВКМ під
Кам’янець, якого пан Белзький воєвода, зібравши людей триста і кілька
десятків, на голову розбив біля Зінькова, полонених людей від них назад
відбив. Потім же, дещо почекавши, і року не пройшло, той же Ясеняк,
зібравшись із тими ж татарами, від замків цесарських прийшов і брав по
селах навколо Бару, який тоді іще називали Ровом, де пограбував, спалив,
а пан Белзький воєвода знову ж його на голову розбив на Вжещончинь-
цях. І так, Найясніший Милостивий Королю, завдяки такій пильності,
раді налагодженню такої сторожі ЙМстю паном Краківським разом з
ЙМстю паном воєводою Бєлзьким, почали заселяти пусті землі, і до сьо-
годні панів поважних і мудрих, у час, погоджений із цесарем турецьким
через посла ВКМилості пана Красноставського старосту51, які приїхавши
були готові виконати те, на що було повеління ВКМилості: дізнатися про
усі кривди і судити, якби були посланці зі сторони турецького цесаря. Я
приїхав до Вашої Найяснішої КМилості, до свого Милостивого Пана,
оскільки до справи тоді не дійшло, які мали б робитися, щоби ВКМи-
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50 Напевно йдеться про замок Сенявських над Іквою, близько 50 км на північ від Бару,
також ближче до литовського кордону і осторонь Чорного шляху, який проходив долом
між річкою Бугом і Дніпром. У 1543 р. Зигмунт І дозволив Сенявському локацію міста.
Пізніше воно названо Стара Сенява.
51 Миколая Богуша, від 1541 р. він був Красноставським старостою, див. A. Boniеcki,
Herbаrz Polski, т. 1, s. 355.



лості свою вину і невиновність доповів і ознайомив з причинами такого
оскарження. Про те ВКМилості коротко описую своєму М[илостивому]
Пану, про те прошу, аби ВКМилість з ЇМилостями Пани Ради ВКМилості
милостиво і ласкаво зволили вислухати, а вислухавши, звелів би то
ВКМилість Їх Милостями Панами Ради ВКМилості зважити, з яких то
причин турки більше стараються на нас, слуг ВКМилості, аніж на тих,
через котрих цесар прислав написане Вашій Найяснійшій КМилості.

Після того ж, Найясніший Милостивий Королю, татари почали хо-
дити малими загонами, щоб пройти повз сторожу, найбільше по 200, по
300, а то й по 50, 60, 40 і по 30 і по 10, як коли траплялося, а у полі малу
групу людей важко перейняти, бо порізно ходять, а звіра всюди досить є, і
диких коней, зубрів, оленів між шляхами, якими татари порізно проходять,
важко їх перейняти, і таким то чином ті малі загони викрадали людей із
землі ВКМсті, таке бувало по двадцять раз на рік, і цілими уходили. І турки
з ними ходили і слуг своїх посилали, а інші коней татарам давали за поло-
вину здобичі, та й нині дають. І те їм добре вдавалося, від того й збагачува-
лися: бо що татарин здобув на конях турецьких, то половину мусив віддати
турчинові, а за другу половину турчин йому платив, якщо хотів, а коні свої
забирав назад. І так із того збагачувалися. І цесареві від таких людей, за-
хоплених із земель ВКМсті, надходило по 600 аспр52 мита, той, хто продав,
дає 300, а той, хто купив, теж дає 300. І так кожного року цесареві йшло
кілька сотень тисяч аспр мита із людей в Очакові і Білгороді.

Отож, Найясніший Милостивий Королю, ЙМсть пан воєвода
Белзький, побачивши, що тих людей, які ходять малими загонами і кра-
дуться, не може підстерегти і побити тут в землі ВКМ, зрозумів, що через
те велика шкода робиться і українні села спустошуються, послав до
ЙМсті пана Краківського, гетьмана великого і праведного пастиря слав-
ної Корони, повідомив ЙМсті, що великі шкоди творять татари, котрі на-
падають малими загонами, а їх підстерегти не може, тому просив
ЙМилість порадити йому, щоби мав робити, якби Ймсть зволив наказати
гонити їх там у поля, де вже вони почуваються безпечними, поблизу це-
сарських замків. Отож, ЙМсть пан гетьман, отримавши про те пораду
ЙКМсті, зволив наказати гонити їх доти, поки можна догнати і бити їх
там, де тільки Бог помогти зволить. Тоді ЙМсть пан воєвода Белзький зі
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52 Aспр – грецька назва монети акче, яка була в обігу в Османській імперії і суміжних те-
риторіях. Срібна монета масою 1,15 г, спочатку були добротними монетами, але з другої
половини ХVІ ст. його вартість падала, якість погіршувалася. На початку ХVІ ст. 40–50
акче прирівнювалися до золотого дуката, на початку ХVІІ ст. його вартість впала удвічі,
у ХVІІІ ст. перетворилася на дрібну розмінну монету. 



своєї ласки і милості, яку мені виказує, звелів мені мати на увазі і порадив
до таких послуг Вашій КМилості, що коли сам ЙМилість наздогнати не
зможе, то мені, слузі своєму, з іншими службовими моїми зволив їх гонити,
і я часто їх доганяв і з Божою поміччю громив і розбивав. І для того почав
збирати і гуртувати навколо себе службових, які для цього годилися53.

Пізніше ЙКМсть, матір Вашої Найяснішої КМсті, наймиліша пані
моя милостива, зволила замок і місто Бар великим коштом і власним на-
кладом збудувати і поставити ВКМсті, синові своєму наймилішому і Речі
Посполитій Короні тій славній на вічну пам’ять і оборону, і тим замком
загородила татарам Кучманський шлях, і над тим замком милостиво зво-
лила поставити мене, маловажного слугу свого, а найперше слугу ВКМсті
і усієї Корони. У тому замку я зібрав навколо себе добрих синів нашої Ко-
рони і за щастям ВКМсті, про що добре відомо ЙМилості пану Краків-
ському, моєму М[илостивому] пану із залученням моїх послуг ЙМсті
польному гетьману, якому я завжди буду надавати свої послуги, як і пови-
нен. Ті послуги, Найясніший Милостивий Королю, я подам ВКМилості у
іншому листі, моєму Милостивому Пану, яких прошу, аби ВКМилість зво-
лив милостиво і ласкаво вислухати разом із їх Милостями Панами Ради
ВКМилості, а вислухавши зволив би на те ВКМилість зважити і вирі-
шити з ЇхМилостями Панами Ради ВКМилості, якби щось без причини
зробив, як то перед ВКМилістю і ЇхМилостями Панами Ради ЙКМилості
турецьким цесарем я оскаржений із іншими прикордонними старостами
і з синами ЙМилості пана Белзького воєводи.

Отож, Найясніший М[илостивий] Королю, коли ЙМилість пан воє-
вода Белзький почав пильніше стерегти татар і гонити їх, а також і ми
слуги ВКМилості при ЙМилості, які за ласкою Божою народжені у Кня-
зівстві Литовському, як то князь Пронський54, воєвода Київський (1544),
який зараз є воєводою Київським, а тепер і князь Корецький55, князь Ви-
шневецький56, князь Володимирський57, котрі найясніший мій Королю,
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53 Претвич від 1531 р. служив у роті Сенявського, а від 1535 р. командував власним загоном.
54 Семен Пронський – староста Житомирський (1536 р.), брацлавський і вінницький (1540 р.).
55 Богуш Корецький – у 1548–1550 рр. староста Брацлавський і Вінницький, пізніше ста-
роста Луцький і воєвода Волинський.
56 Дмитро Вишневецький – староста Черкаський і Канівський, відомий ватажок козаків,
повішений турками у 1563 р.
57 Федір Сангушко, від 1531 р. староста Володимирський, а від 1546 р. – Брацлавський і
Вінницький, помер перед 1548 р., чоловік непослушний, винуватець козацького нападу
на Очаків у 1545 р., неодноразово завдавав клопотів королю – див. А. Boniecki, Poczet
rodow w WKs. Litewskim w XV і XVІ wiеku, Warzsawa 1887, s. 299.; W. Pociecha, Krolowa
Bona III, Pozman 1958, s. 139.



посилали і почали научатися при ЙМсті пану воєводі Белзькому, спочатку
научатися і проявляти пильність у рицарських службах для ВКМилості
і почали заростати шляхи нападів тих невеликих загонів на землі ВКМи-
лості, особливо білгородським, очаківським татарам, які у ті роки най-
більші шкоди чинили в землях ВКМилості, незважаючи на мир, який
ВКМилість мали із турецьким цесарем, і тепер їх нападам завдяки пиль-
ності пана воєводи Белзького і нашій, слуг ВКМилості і синів ЙМилості
пана воєводи Белзького, поставлено заслін. 

Я ж, Найясніший М[илостивий] Королю, коли обійняв Барський
замок від Її Королівської Милості моєї милостивої пані, відтоді завжди
тримав загін службових, коли був при службі і коли не був при ній58, про
те все добре відомо ЙМсті пану воєводі Белзькому, але хоч і не був при
службі, коли виникала потреба, яка часто траплялося, то де і коли до мене
звертався ЙМилість пан воєвода Белзький, завжди був готовий виступити
зі всіма своїми службовими супроти кожного неприятеля ВКМилості, як
в присутності ЙМилості, так і без нього. І так, Найясніший Милостивий
Королю, служив не для того, щоб дослужитися якогось багатства у
ВКМилості, але для того, щоби дослужитися ласки ВКМилості, мого ми-
лостивого пана, задля якої уже давно, іще за молодості своєї, вирішив
життя своє положити на службі ВКМилості разом із тими синами рицар-
ськими, яких при собі утримую, супроти всякого неприятеля ВКМилості
і славної нашої Корони.

Найясніший Милостивий Королю, що стосується того оскарження
на мене про ті шкоди турецькі та інших слуг ВКМилості від підданих ту-
рецького цесаря, які про так багато збитків написали, щоби я заплатив сто
тисяч і вісімдесят тисяч злотих червоних. Бо того не було, про що вони так
жваво написали, щоб у тих то було забрано, вони про те написали лише з
тої причини, що вони позбулися своїх раніших прибутків, які вони мали від
татар, і сам цесар тепер теж того не має і загалом місто отримувало пожитки
від татар, як я про те вище писав, що великі прибутки мали раніше від татар
за коней, яких давали за половину здобичі, бо вже рідко які татари уходили
із земель ВКМилості цілими, не побитими і не погромленими. Через це
турки збитки терпіли і зубожіли, бо їх коні пропадають разом із татарами,
яким вони їх давали за половину здобичі. Тому вони потрійну шкоду мали:
щонайперше в конях, потім у тій половині здобичі, що могли б брати від
татар за своїх коней, і третю за другу половину, яку б купили у татарина за
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58 Б. Претвич між 1535 і 1550 р. постійно був на службі за винятком 1536 р., однак з різ-
ною кількістю вершників.



своїми бажаннями, і з якої теж мали б чималий зиск. Отож, вони від того
терплять збитки, а ті всі шкоди записали на вівці і воли. І тих коней, що ги-
нуть під татарами, яких вони дають, щоб ті воювали землі ВКМилості, ті
теж усі записали у той реєстр збитків.

Насправді, Найясніший Милостивий Королю, що коли в погоню
за татарами іде кількасот, двісті, а то й триста чоловік, то повертаючись
назад мусять брати для свого прохарчування на десяток воїнів одну або
дві вівці, як коли вже трапиться, і то загалом буде кілька десятків, але то
не так уже й багато. А вони за одну вівцю по десятку приписували, а то
й більше, а іноді писали й там, де ми нічого не брали. А йдучи в погоню,
а йти мусили вночі, і щоб ніч була темнішою, а вдень відпочивали, щоби
ніхто нас не побачив, бо якби було інакше, тоді би ніякої послуги ВКМи-
лості не зміг би надати і сам би не вернувся і людей погубив би.

Найясніший Милостивий Королю, прошу ВКМилість, мій милос-
тивий пане, зволь подумати, невже ті шкоди є правдивими, як про те турки
написали, щоб сума збитків була такою великою, як про те написали. На-
казали до її милостей панів комісарів через пана Фергата Подвисоцького
дворянина ВКМилості, щоб їм прислали за все 10000 злотих червоних, а
до мене той санджак59 Нікопольський60 наказав через слугу свого, щоби
послав до панів комісарів, щоби за усі ті збитки відшкодували 4000 злотих
червоних у ВКМилості, і щоби ВКМилість забув про свої збитки і не на-
гадував про них. Отож Милостивий Королю, ВКМилість як мудрий пра-
витель із Їхмилостями панами Радами ВКМилості, прошу на те зважити і
помітити, що вони хочуть іти на нас з наклепами і неправдивими, щоби
ми їм за коні заплатили, які загинули з татарами, і хочуть не повертати
людей ВКМилості, кілька тисяч яких татари побрали у Князівстві Литов-
ському і які усі залишилися у цесарських замках. А якби у них так багато
забрали, як то вони написали, тоді б нічого нам не проминули б.

Найясніший Милостивий Королю, що ж стосується лежання на
полі на сторожі поміж шляхами, яке зоветься козацтво, то для того, щоб
вийшовши на поля за діброви, там такі болота, де й би чотири чоловіки
йшло б, то скритися не могли б, бо на болотах всюди їх можна відслід-
кувати і важко було б утікти, де я і сини пана воєводи Белзького, добрі і
старані слуги ВКМилості супроти кожного неприятеля ВКМилості, і
службові мої багато послуг робили ВКМилості. І завдяки такій сторожі
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59 Санджак-бей – правитель санджаку, військово-адміністративної одиниці в Османській
імперії.
60 Санджак Нікопольський Ахмед делегований султаном до комісії.



на полях ВКМилості поміж шляхами іноді траплялося, що не допускав
татар в землю ВКМилості, а часом так достерігав, коли йшли із землі
ВКМилості і яких з Божої ласки і за щастям ВКМилості громив і поби-
вав, Найясніший Милостивий Королю, ВКМилість мій Милостивий Пан,
усі причини тих оскаржень на нас слуг ВКМилості добре зрозуміти
зволь, про те ВКМилість, свого Милостивого пана, прошу, аби ВКМи-
лість зволив на те зважити із ЇхМилостями панами Ради ВКМилості, коли
татари пограбують, то чи їх гонити чи ні, а я буду у всьому дотримува-
тися, як на те буде воля і наказ ВКМилості, мого Милостивого Пана.

Найясніший Милостивий Королю, що стосується нападу Воло-
ського воєводи на Бар, то зволь ВКМилість знати, що у той час, коли Ров
ще не був спустошений і Олчидаїв і Жван, то багато людей проживало
поблизу тих замків, які потім Волоський воєвода спустошив, а людей за-
гнав за Дністер і осадив ними свої землі аж до Прута. А коли був засно-
ваний Бар, багато людей перебігло назад на свою батьківщину, з якої
раніше були загнані у Волощину, і багато сіл було засновано за Баром
біля Дністра. А воєвода Волоський кілька разів посилав до цесаря, що
не може вже давати такої данини, як давав раніше він і його батько, бо
коли став Бар залюднений, то багато його землі опустіло, бо повтікали
від нього до земель ЙКМилості. І просив цесаря про те, аби дозволи йому
спустошити ті землі і людей загнати до своєї землі і щоби зверх того
більше їх повернути і самого Претвича дістати і цесарській милості по-
слати, якщо не живого, то хоча б голову його. Цесар йому це дозволив.
Він тоді саме з тої причини, а не з іншої, на мене військо прислав. Але я
його відбив, з ласки Божої і за щастям і справедливістю ВКМилості, то
не є таємницею. І оскільки мені, Милостивий Королю, не міг він нічого
вдіяти, наказав своїм яничарам, аби турки грабували, забивали у полі
волів, овець брали на мій рахунок.

Про те відомо пану Фергату, дворянину ВКМилості, при якому
турки їх впіймали тричі і дозволили посадити їх на кіл і сам санджак Ні-
копольський про те Фергатові повідав, що вони самі призналися у тому,
що лише називалися моїми службовими.

ІІ
Причини походів пана Претвича у поле в погоню за татарами і об-

ґрунтування його невиновності за його послуги описані нижче з по-
ясненнями супроти оскаржень поданих турецьким цесарем.

Перший похід у поле за татарами був у той час, коли ЙМилість пан
воєвода Белзький ходив до Демкової Луки переймати татар, котрі напали
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на державу ЙКМилості, на Князівство Литовське і йшли із землі Звени-
городської, людей побрали, в пасіках меди вибрали і оминули пана воє-
воду. Довідавшись про це ЙМилість, що вже повернулися, звелів
відправитись мені в погоню за ними зі своїми службовими, догнав їх на
Анжубеку61, самих їх з ласки Божої і за щастям ЙКМилості погромив, в’яз-
нів піймав, людей ЙКМилості у них відбив, а коней з того погрому діста-
лося 170, з поміж яких половина було турецьких, яких давали татарам за
половину здобичі, як то завжди дають. А в’язнів тих віддав пану воєводі
Белзькому, а пан воєвода Белзький пану Краківському у Горличині.

Потім, наступного року, прийшло в нашу землю татарське військо
з царевичем на ім’я Езібек, коли ЙМилість пан воєвода Белзький з паном
воєводою Подільським62 погромив їх біля Панковець і потім ЙМилість
повернувся від Панковець, а я попросився у ЙМилості в погоню за ними.
ЙМилість зволив відправити мене із своїми службовими за ними і звідти
пішов, на полі зіткнувся з людьми Волоського воєводи, а зіткнувшись із
ними погнав їх аж до Беримбою63. Погнавши їх вночі, тричі їх побив тої
ж ночі, а були зі мною і брацлавці. Живих в’язнів піймав, яких віддав
ЙМилості пану воєводі Белзькому, тоді загинув трубач Яблоновського. А
ті татари були білгородські, очаківські і добруджські, над якими стар-
шими були Бєлек мурза, Бігоча, Таксари. Після того погрому нам діста-
лося 560 коней, з поміж яких турецьких було близько 200.

Потім прийшло татарське військо і грабувало у Вінницькій волості,
де був полонений пан Мишко, то були татари білгородські та очаківські,
на ім’я Бєлек і Сінан, Бігоча, Таксари, з якими було біля 300 турків. Про
те добре знає пан Мишко, бо його вели з собою. Зібравшись, погнався за
ними обіч перейнявши білгородських, там був зі мною небіжчик пан
Якуб Сецигньовський, Адам Гославський, Петро Цєпловський, Петро
Карват і Микулинський небіжчик. Один улан, родич царевий, повернув
із білгородськими татарами, ватажком у яких був Бєлек із Очакова і Атока
з Білгорода, яких підстеріг я на Чапчаклею64 і з ласки Божої погромив їх,
того улана і з Атокою живими зловив. КЙМилість наказав Атаку в Кже-
піцах на кіл посадити, а улан сидить у Вєлуні. Там теж нам дісталося
дещо коней татарських і турецьких.

Наступного року прийшло кілька сотень очаківських і білгород-
ських татар, старшими над якими були Бєлек мурза, Таксари, Бігоча, Ісі-
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61 Аджибей, лиман Аджибейський, на північний схід від Білгорода, на його місці при бе-
резі моря виріс осад Аджибей, Хаджибей, Качибей, сучасна Одеса.
62 Ян Мєлецький – від 1544 р. воєвода Подільський, пізніше маршалок великий Коронний.
63 Лиман Дністра.
64 Права притока Бугу, недалеко від його устя до лиману Бугового.



ходжа, Дзянсейм, Тортай і грабували по Бугу і під Хмільником, а я тим
часом на шляхах стеріг, коли нинішній пан Київський воєвода, який на
той час був старостою у Брацлаві65, прислав до мене зі звісткою, що та-
тари в землях грабують. “І так прошу поспішай до мене” і просив мене
прийти в Музоровє66. Там, коли ми об’єдналися з ЙМилістю, пішли ми
за ними в погоню і догнали ми тих, що позаду йшли біля Чапчаклеї, з
котрих ми деяких живими зловили, які нам повідомили, що ті передні
люди мали їх чекати на Бережанських верховинах67, відіслали в’язнів і
мусили повернутися в державу ЙКМилості. Там переодягнувши людей,
послали їх поперед себе, а самі пішли за ними. І там з ласки Божої, роз-
громили їх на голову, зловили 50 в’язнів, а коней нам дісталося понад
1000. Тих в’язнів, які мені досталися, віддав ЙМилості, пану воєводі
Белзькому. А поміж тих коней було десь півтораста турецьких коней, на
котрих турки відправили татар воювати.

На той час, коли вінничани і брацлавці оточили князя Пронського у
Вінниці, я був при ньому68. Прийшов Бєлек мурза, Бігоча, Ісіходжа, Тортай,
ці старшими були, і пограбували Демидовці69, а у мене забрали півтреті
тисячі овець, котрих я набув у прикалабів Сороцьких70, коли воєвода Івона
почав був воювати з турками після вигнання із землі воєводи Петра71 і
трьох службових моїх захопили. Послав за ними в погоню своїх службо-
вих, але вони не змогли догнати, поверталися назад і зіткнулися із Кормо-
накем і з Сурнакем, білгородськими татарами, які йшли із Князівства
Литовського, вони їх погромили і людей КЙМилості у них відбили і в’язнів
піймали. І там мого убили небіжчика Криштофа Швідра. Там теж нам діс-
талося кілька десятків коней, поміж котрими теж були й турецькі. 

Пізніше Дзянахмат, Челей, Ісіходжа, татари білгородські зі своєю
дружиною грабували у князівстві Литовському. Князь Пронський пішов
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65 Князь Семен Пронський.
66 Межирув між Баром і Брацлавом при польсько-литовському кордоні, нині село Межирів
Вінницької обл., Жмерівського району.
67 Бережан – ріка з лиманом тої ж назви, яка впадала обіч устя Дніпрового лиману. Назву
Бережан також мав острівець, що лежав поблизу устя і тамтешній порт, який був голов-
ним портом Очакова, який лежав декілька кілометрів на схід. Бережанські верховини по-
винні були знаходитися десь на північний схід від Очакова, десь недалеко від нього.
68 На початку 1541 р. дійшло до збройного виступу вінницьких і брацлавських земян
проти старости. Бунтівники після здобуття Брацлавського замку оточили князя Прон-
ського у Вінниці. При ньому був і Претвич. “Якби я не був при князю ЙМилості писав
він з Вінниці 22 березня до гетьмана Сенявського – то його давно вже схопили б і спалили
б із замком”. Для вирішення спору король передав Брацлавський замок Носіловському.
69 Село на Брацлавщині.
70 Місто Сороки у Молдавії.
71 Петро Рареш, якого турки у вересні 1538 р. скинули з правління.



їх перейняти до Нерубаю72 і я та мої службові стерегли на бродах під Кєр-
менчуком73. Коли ми прийшли під Нерубай, то татари оминули і втікли,
а інші татари попали на моїх службових, ті татар побили і живих по-
брали, тих в’язнів віддав ЙМилості пану воєводі Белзькому. Там теж діс-
талося нам кілька коней, між котрими були й турецькі.

Наступного року (1542) білгородські і добруджські татари грабували
під Овручем і під Хмільник заходили. ЙМилість пан воєвода зібравшись
пішов на них, був там і пан Рихціцький Андрих дворянин ЙКМилості, Мо-
равець, який був Хмільницьким підстаростою, Йоан Аліта, Павло Сециг-
ньовський. А князь Пронський, не об’єднуючись із ЙМилістю, пішов зі
своїми людьми за ними іншим берегом Бугу і татари зловили його сторожу
і почали остерігатися, бо довідалися, що військо йде за ними по обидві сто-
рони Бугу. Пан воєвода підстерігав їх на бродах, а коли не зміг їх вистежити,
то повернувся назад, а мені наказав залишитися зі своїми службовими. Я
тоді послав сторожу вниз по Бугу, повідомили мені, що татари переправ-
ляються нижче Чапчаклея. Я тоді кинувся в погоню за ними із паном Яном
Собєським, і з паном Іваном Алітою і з іншими службовими ЙМилості пана
воєводи. Прийшов під самий замок до Очакова, татар не знайшов і послав
до Очаківського воєводи запитуючи його, де зараз перебувають татари,
щоби повернули нам людей, щоб він те їм наказав. Він відповів: “ви самі
рішайте з татарами, вони на Бережанських верховинах, а в місті їх немає,
робіть із ними, що хочете”. Тоді я, закликавши Пана Бога на допомогу і
справедливість ЙКМилості, пішов на них, там їх погромив, і багатьох їх
живцем полонив дітей, жінок, заколов, потоптав, мстився за кривди ЙК-
Милості. І там у них коней взяв понад 500, поміж яких було близько 200
турецьких коней, так в’язні розказали, а челядь турки у них вже взяли, за
що їм коней за половину давали, а іншу викупили.

Потім послав лужбових стерегти на шляхах, старшим над якими
був Госліцький. І він вислідив білгородських татар, старшими у яких
були Алаверди і Куртка, а йшли вони із Князівства Литовського, людей
побрали на уходах, пасіки пограбували. І там їх побили і тих двох ватаж-
ків зловили. Після того погрому теж дісталося нам кілька десятків коней,
поміж яких теж були і турецькі.
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72 Ріка, притока Жаботина, і ліс у Київському воєводстві на південь від Чигирина.
73 Кєрменчук, Кременчук. У XVI ст. таку назву мали: 1) осад над Дніпром у Київському
воєводстві, поблизу устя Псла; 2) осад над Дністром, пізніше Ямпіль, на шляху з Києва
через Брацлав до м. Сороки у Молдавії; 3) урочище та неглибокий брід на Бугу поблизу
впадіння в нього Мертвих Вод, на традиційному татарському шляху. Тут безсумнівно
йдеться про цей брід на Бугу.



Потім знову татари приходили в Князівство Литовське, проти яких
ходив пан Белзький воєвода із литовськими панами у погоню аж до Ле-
бедина. Але, не наздогнавши їх, повернулися назад. А я відправив своїх
службових, щоб простежити, чи не вернуться деякі з татар назад у наші
землі. Вони пішли і стерегли під Кайнарами74, а там від того загону біл-
городських татар, повернули дві ватаги татар, над однією старшим був
Сурнак, а над другою Караджа. І там Пан Бог нам допоміг, що їх висте-
жили і обох побили, Сурнака на смерть убили, а Караджу живого до мене
привели із іншими в’язнями, яких передав ЙМилості пану воєводі. Там
також захопили кілька десятків коней, поміж котрими були і турецькі.

Наступного року після Великої ночі75 прийшли татари на Барську
дорогу, старшими над ними були Дзянахмат і Ісіходжа з Білгорода. Я по-
слав службових стерегти шляхи, якими татари ходили у Князівство Ли-
товське, а сам залишився у Барі. Тоді Пан Бог допоміг мені побити тих,
що прийшли під Бар, де я полонив їх ватажка Аларчу та інших, котрі
мене переконали, що татари повинні були іти в державу ЙКМилості, а
інші, очаківські із Бєлек мурзою уже пішли під Черкаси. Я вже третього
дня вийшов і послав до своїх службових, щоби рушали за мною, а сам
ішов вночі і вдень. Коли вже з’єднався із службовими, розіслав їх розві-
дати на шляхи, які ведуть на Київ і Черкаси. Повернулася сторожа і по-
відала, що простежили шлях немалий, коней 500 або й більше. Я тоді
разом зі всіма пішов тим шляхом, щоб перейняти їх біля Очакова і прий-
шов тим шляхом під Очаків на тих татар, які пограбували стада у князя
Андрія Пронського старости Черкаського і службових його погромили.
Там тих татар побив і в’язнів узяв і коней їхніх і черкаських близько 500.

Там же піймав татар, які прийшли до них від білгородців, котрі го-
тувалися іти на державу ЙКМилості і прислали до них татар, щоби ішли
з ними, хто має коней, прямо під Бар. Повідомили мені ті в’язні, де вони
збираються і куди мали йти. Я тоді вночі на те місце пішов і знайшов їх
над Відовим, вище Берімбоя76. А вони вже хотіли вранці вирушати. Там
їх на голову розгромив і їх старшого Татика живого зловив та іще з де-
сяток інших. Там було багато моїх коней підстрелено і службових пора-
нено, але замість них після того погрому взяв я близько 400 коней, між
котрими мало було інших, а більше турецьких, бо турки чи ж всіх татар
відправили за половину здобичі, так мені розповіли в’язні.
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74 Кайнари – брід на Бугу, пізніше і поселення вище устя Синюхи. Поблизу є річка з такою
ж назвою, притока Синюхи.
75 У 1543 р. Велика Ніч випадала на 25 березня.
76 Поблизу устя Дністра у моря, на північ від Білгорода.



Наступного року (1544 р.) прийшли великі татари на Лойову гору77,
яких у Литві громив пан Кжчонович78 і яких пан Белзький воєвода разом
із князем Володимирським79 ходив переймати аж під Балаклею80. Там ми
деяких задніх зловили і людей посполитих і земляків відбили. А інші вже
було перейшли, за якими ЙМилість зволив мене відправити в погоню
разом із сином своїм паном Миколаєм і були з нами пана Подольського
воєводи службові: пан Гославський, Рох Служовський та інші. Там ми
перейняли білгородських і очаківських татар, над якими старшим був
султан Алей, він ішов ззаду за своїми людьми. Там Пан Бог з ласки своєї
святої змилостивився, що ми їх погромили і самого разом з іншими
живим зловили. Тих в’язнів віддали ЙМилості пану воєводі. Там же нам
дісталося близько 100 коней. Султан Алей тоді ж мені і пану воєводі по-
відомив, що було кілька ватаг воїнів, готових іти в землі ЙКМилості, і
які мають іти порізно.

Тоді я попросився у ЙМилості і очікував біля Брацлава тижнів два,
а небіжчика Бутака з кількома десятками воїнів послав стерегти на
шляхи, де Мустафа Турчин, який був у полоні у пана воєводи, йшов з та-
тарами воювати у землі ЙКМилості. Бутак, не допускаючи його в наші
землі, розгромив, а в’язнів прислав до мене під Брацлав. Ті в’язні пові-
домили мені, що Асан пішов зі своєю ватагою під Київ, а Кормонак з
другою – під Канів. Після цього послав я службових на київські шляхи,
а сам пішов стерегти на шляхи канівські. Там Бог з ласки своєї святої
змилостився і за справедливістю ЙКМилості, обох тих войовників і ґвал-
тівників держави ЙКМилості погромив. Карманака служебники на
смерть забили, а я Асана живого зловив, там же взяв більше двадцяти
в’язнів, декого з них віддав ЙМилості пану воєводі, а Асана з іншими
сам віддав у Пйотркові ЙКМилості, якого ЙКМилість звелів стратити. І
там дісталося нам понад 200 коней, серед яких більше половини було ту-
рецьких, яких давали за половину здобичі, так повідали полонені.

Того ж року під осінь прийшли татари на ім’я Байзейт і Тортай на
дорогу, яка веде з Бару у Волощину, пограбували купців і кількох пасіч-
ників і моїх двох стрільців. Я послав за ними в погоню Бернашовського
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77 Лоїв, північніше Києва, знищений татарами ще у 1515 р. Тут Претвич вперше згадує
про “великих” татар, тобто кримських.
78 Тут ймовірно йдеться про Яна Кжчоновича, на той час був Гомельським старостою,
пізніше Черкаським і Канівським.
79 Володимирський староста князь Федір Сангушко.
80 Зруйнований замок Язловецьких при впадінні р. Сухої до Чапчаклея, недалеко від його
впадіння до Бугу.



з іншими службовими, але їх не догнали, бо їх Сербін зрадив. Йдучи
назад зіткнулися з іншою ватагою, яка йшла із Князівства Литовського,
старшими над якими були Челей і Бігоча. Там їх погромили і живих в’яз-
нів зловили, а людей ЙКМилості у них відбили, і коней кільканадцять
дістали, поміж яких були і турецькі.

Потім прийшли на Барську дорогу татари на ім’я Ісіходжа із своїм
загоном і Домабашин, Фергат, Кігея і пограбували черемисів, які повер-
талися із ловів додому, кількох убили на смерть, а дев’ятьох живими зло-
вили і інших людей по пасіках. Послав за ними своїх службових у
погоню і наказав наздоганяти їх аж поки не догонять, хіба що у воді по-
топляться. І так гналися за ними аж до Скелі81 вони прийшли до берега,
а татари, черемиси з турками у воду, бо турки, які давали тим татарам
своїх коней за половину, виїхали їм на зустріч. І там ті татари і турки по-
чали битися з моїми службовими, там же моїх службових убили, кількох
коней підстрелили. Татар і турків теж було убито, не знаю скільки.

Через два роки (1546 р.)82 прийшов Сінанага очаківський мурза і
старші білгородських татар Челей, Мормол, Нечай. Прийшовши під Бар,
розділилися на двоє: одні пішли на Барську дорогу, а другі під Вінницю
шукати стрільців. І знайшли черемисів, вбили Семена і Палтача, інших
людей полонили. Я послав за ними в погоню чоловік 120 з Госліцьким,
щоби гналися за ними допоки не догонять. Догнали їх вище Беримбою,
а другі були вже дійшли до Білгорода, там їх з ласки Божої побили і
живих взяли 20 і взяли у них близько 250 коней, з-поміж яких турецьких
було близько 100.

Того року, коли Ймилість пан воєвода мав ту справу, що неприятель
ЙКМилості хотів вторгнутися у землі ЙКмилості, то доручив нам з кня-
зем Корецьким і деякими ротмістрами Князівства Литовського вийти за
Брацлав і певний час стерегти неприятеля ЙКМилості. А коли не доче-
кався, то з поля повернувся, а мене залишив із своїм сином Миколаєм. І
достерегли ми білгородських татар, які вийшли Кучманським шляхом у
землі ЙКМилості, старшими над якими були Ісіходжа і Кучук. Пан Бог
зволив помогти нам їх розгромити і Кучука зловити. Там же дістали ми
кільканадцять коней, поміж якими декілька було турецьких, що їм давали
за половину здобичі, як завжди.
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81 Брід на Бугу, пізніше і поселення, дещо нижче Кайнарського броду.
82 У цьому році татари проявили велику активність, прагнули відплатити за спалення по-
переднього року Очакова литовськими козаками.



Потім якогось року83 відправив рибалок на Буг і сам пішов їх стерегти,
бо року такого не було, щоби рибалок десь не пограбували й не забрали.

І ото ж пограбували Брацлавських рибалок на Синій Воді84; пові-
домили мені про це ті, кому вдалося утікти. Я пішов за ними в погоню
під Інгул85, там їх погромив, деяких живими полонив, тих в’язнів відіслав
до ЙКМилості іще з поля86. Пішовши тоді у поле, залишив кілька десят-
ків службових стерегти на Кучманському шляху, а старшими над ними
були Бернашовський з Козаком і тиждень потому вони вистежили білго-
родських татар, старшими у яких були Ісіходжа і Тортай, з ними був і Сі-
нанчиков Кігея, які йшли прямо на Бар. Наші пішли за ними і відігнали
їх від Бару на 4 милі, там їх побили, а деяких живими зловили, і коней
там взяли кілька десятків, поміж якими турецьких було близько 20.

А тим часом рибалки, мене не дочекавшись, бо ходив у погоню за
тими татарами, пішли додому. А там їх перейняв Челей, Монаш, Мормол
і Нечай, побили їх і старшого з них на ім’я Богдан зловили. Деякі з руш-
ниць відстрілювалися і послали до мене на Саврань87, повідомили мені
про теє. Я відправив 80 службових, старшими над якими були Госліцький
і Бадовський. Вони гналися за ними аж до Теліголи88, а турки тим часом
вийшли в поле і зустрівши тих татар, затримали їх при собі. Мої воїни,
нічого не відаючи про турків, зіткнулися з татарами і з турками, бо турки
раніше прийшли, їм не можна було битись. Тоді з обох сторін побитих
було немало, і татар, і турків, і моїх теж не мало, там також кілька десят-
ків коней нам дісталося і турецьких, і татарських.

Потому минув рік89. Після жнив прийшли очаківські і білгородські
татари, старшими над якими були Сіман мурза, Ісіходжа, Бігоча, Таксари,
під Брацлав і захопили людей біля міста. У князя Корецького, старости
брацлавського, захопили 12 службових, засаду на них учинивши, а сам
князь сховався у місто. Князь Корецький про той великий жаль і шкоду
ЙКМилості написав до мене жалісливо і з плачем, прохаючи, щоби пішов
із ним за тими татарами і допоміг йому помститися за ті кривди і шкоди
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83 1548 наступає два роки дуже пожвавленої діяльності польських і литовських ротмістрів.
Турецька сторона пояснювала це відсутністю султана в Константинополі, який вирушив
на перську війну. Ця діяльність знайшла яскраве відображення в турецьких джерелах.
84 Синя Вода, Синюха – ліва притока Бугу на Східній Брацлавщині. Була ще й Снивода,
також ліва притока Бугу на пограниччі Поділля польського і брацлавського.
85 Річка, що впадає до Бузького лиману, на північний схід від Очакова.
86 Претвич і Вишневецький двічі у цьому і наступному році присилали татар до Кракова.
87 Права притока Бугу у південній Брацлавщині на межі заселених земель.
88 Річка і лиман на захід від лиману Бережани, у ХVI ст. багатий на рибу.
89 1549. Польські джерела у цьому році згадують лише один напад кримських татар, на-
томість турецькі рясніють повідомленнями про напади польських і литовських ротміс-
трів, особливо на околиці Очакова і Білгорода.



ЙКМилості. Він написав і до ЇхМилостей панів воєводичів Белзьких до
пана Яроша і до пана Миколая, які порозумівшись зі мною, пішли
спільно зі мною до князя Корецького і ротмістра Князівства Литовського
Сіхманчера і поручника Кармінського. Об’єднавшись, пішли спільно за
тими татарами їх шляхом аж під Очаків. Там їх знайшли і з Божою допо-
могою на голову їх розгромили, живими взяли понад 50 в’язнів. А що
там взяли турецького, то їм усе повернули, про що турки дали квитанцію
князю Корецькому, як генералові. Після того погрому, ми взяли й коней
десь півтори сотні, а може й більше, поміж яких було кілька десятків ту-
рецьких, що їх давали татарам за половину здобичі, турки записали усіх
тих коней у завдані їм шкоди і тих, що загинули під татарами, яких да-
вали їм, щоб іти воювати у землі ЙКМилості.

Того року, коли великі татари грабували на Волині, тоді теж робив,
скільки моїх сил вистачало, спільно з тими знатними панами, людьми
рицарськими, які до мене прибували, як то пан Ян Гербурт підкоморій
Кам’янецький, і пан Миколай воєводич Белзький, свідченням чого для
ЙКМилості були ті в’язні, яких ми присилали, і так їх зустрічали і не
було причин щоб розпускати свої загони, не зробивши того, що повинні
були, вигнати їх із землі ЙКМилості.

(Претвич закінчує свій опис оповіданням про напад у 1549 р. крим-
ських татар на Волинь. Турецькі джерела іще згадують про його присут-
ність поблизу Білгорода між 30.ХІІ.1549 і 19.І.1550 р.).

Лист польського короля зигмунта до київського воєводи князя костян-
тина Острозького про татарські справи, про сувору заборону козакам ук-

раїнських міст ходити в поле проти татар за здобиччю.
Переклад здійснено за: Акты, относящиеся к истории Южной и

Западной России, т. 1. 1361–1598, Санкт-Петербург 1863, с. 152–153.

Зигмунт etc. etc.
Воєводі Київському, маршалку землі Волинської, старості Володи-

мирському князю Костянтину Костянтиновичу Острозькому. Раніше пи-
сали і посилали до Білгородського санджака про те, що минулого року
його Білгородські козаки прийшли на наш замок Білу Церкву, службових
твоєї милості і підданих Наших тамтешніх побрали у полон і чимало
шкоди натворили. Про те Білгородський санджак та той лист Наш від-
писав до Нас, що ті козаки його ходили таємно, крадькома, без його ві-
дома й іще раніше до того, як той Наш лист про тих козаків, що посміли
таке учинити, до нього дійшов. Він наказав про те розслідувати, обіцяв
старанно вивідати щодо того нападу, і твоїх службових і підданих Наших,
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яких побрали в полон під Білою Церквою, відшукати і відпустити до
Нашої держави. Одночасно писав до Нас, що із Наших замків – Києва,
Білої Церкви, Брацлава, Вінниці, Черкас і Канева великі шкоди діються
підданим цесаря Турецького. Через це Ми повеліли написати листи до
старост замків Наших українних, наказуючи їм під ласкою Нашою і під
загрозою втратити свої уряди, щоби вони службовим своїм і козакам зам-
ків Наших, староств наказали шкоди підданим цесаря Турецького і улу-
сам царя Перекопського не чинити; і щоби із боку Нашої держави не було
дано причини, щоби наказали своїм слугам і козакам ходити в поле, під-
стерігати татар, не дозволяли. І про те твоїй милості особливо наказуємо,
щоби твоя милість, як Рада Наша, зі свого місця і віри своєї пильно того
достерігала, щоби ніхто для чинення шкоди у поле службових своїх і ко-
заків посилати не смів та й своїх службових і козаків з Києва і з Білої
Церкви також у поле стерегти татар не посилав би, щоби підданим його
милості цесаря Турецького і улусам царя Перекопського шкоди чинити
приводу не мали, щоби через те присяга і перемир’я укладені з його Ми-
лістю цесарем Турецьким і з царем Перекопським не порушувалися. А
коли б неприятельські люди підійшли би до кордонів Нашої держави і
вчинили б якусь шкоду, то за такими нехай би йшли в погоню і давали
порятунок і оборону з Божою допомогою Нашим підданим. А з інших
причин, щоби твоя милість не велів своїм службовим і козакам у поле
ходити, бо за цим Нашим повелінням, якщо хтось пошле в поле і з того
станеться шкода цесарським і царським підданим, накажемо йому са-
мому ті збитки винагородити, а винуватців самому розшукувати, бо через
це велика шкода Нашій державі завдається, бо неприятель приходить і
над Нашими підданими мститься. Тому надумали ми це угамувати і
грізно застерегти, оскільки твоїй милості належить за тим пильнувати і
маємо на те надію, що заспокоюючи той край, пильно стежитимеш, щоби
той, хто шукатиме пожитку в нападах, не зможе заховатися.

Писано у Вільно, літа Божого народження 1560, місяця ноября 14 дня.
У заголовку листа написано: Лист, писаний до воєводи Київського

etc. князя Костянтина Острозького, аби пильно стеріг, щоби ніхто слуг і
козаків своїх у поле стерегти татар не посилав.

У кінці приписка: Такими ж словами написані листи до старости
Брацлавського і Черкаського.

Після того вписаний акт такого ж змісту і від того ж числа: Лист
писаний до старости і від того ж числа: Лист писаний до старости Луць-
кого, Брацлавського і Вінницького князя Богуша Корецького, щоби теж
стеріг, щоб ніхто слуг і козаків не посилав шкоду чинити підданим цесаря
Турецького і царя Перекопського. А в кінці знову приписка: Такими ж
словами писано лист до старости Черкаського.

І. Ярмошик. “Апологія” Бернарда Претвича як джерело до історії українського козацтва____________________________________________________________________________________



Ірина Ворожбит

ЗАКОРДОННЕ ВІДРЯДЖЕННЯ ТИМОФІЯ ФЛОРИНСЬКОГО
У ЛИСТАХ ВІРИ ФЛОРИНСЬКОЇ

“Вы не поверите, как приятно за границей
получать весточки с родины, а для этого, ведь,
необходимо и самим подавать о себе известия

родным и знакомым”
Віра Флоринська, 1886 р.

Закордонні відрядження професорів Російської імперії були важ-
ливим етапом у формуванні їх професійних якостей. Історик та філолог
В. Модестов взагалі пов’язував становлення російської науки зі стажуван-
нями вчених за кордоном: “...в наших университетах после возвращения
из-за границы большего количества молодых ученых и вслед за новой
организацией университетов действительно началась научная жизнь”1.

Внаслідок “великих реформ” 1860-х рр. закордонні відрядження ви-
кладачів з метою підготовки кандидатів на заміщення університетських ка-
федр становили особливий пріоритет для системи вищої освіти Російської
імперії. Однак, інколи професори відправлялися за кордон з метою збору
матеріалу для майбутньої дисертації чи монографії2. Вказаний мотив, зок-
рема, визначав характер наукового відрядження Тимофія Флоринського
(1854–1919) – історика-славіста, археографа, візантолога, філолога, профе-
сора Київського університету Святого Володимира, доктора слов’янської
філології. Результати роботи вченого в бібліотеках Праги, Відня, Белграда,
Загреба були втілені в докторській дисертації дослідника “Памятники за-
конодательной деятельности Душана, царя сербов и греков” (1888).

Під час відрядження Т. Флоринського (червень 1886 р. – квітень
1887 р.), вченого супроводжувала його молода дружина – Віра Флорин-
ська, з якою вони побралися у 1885 р. Варто відмітити, що “сімейні по-
дорожі” за кордон були поширеною практикою в середовищі вченого
стану. Окрім поїздки Флоринських, можна згадати спільні подорожі Кіс-
тяківських3, Лучицьких тощо. 
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1 В. Модестов, Русская наука за последние двадцать пять лет, Русская мысль 5 (1890) 81.
2 Р.К. Лесаев, Сравнительный анализ научных зарубежных командировок преподавателей
и выпускников российских духовных академий и университетов (1869–1917), Вестник
ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви 6 (49) (2012) 11.
3 І. Ворожбит, Родина О.Ф. Кістяківського в період закордонного відрядження професора
у світлі епістолярних джерел, Історія та історіографія в Європі 5 (2016) 141–156.



Невід’ємним атрибутом закордонних відряджень була комунікація з
рідними та близькими, які залишилися на батьківщині. У реаліях ХІХ ст.
зв’язок з домівкою забезпечувався листуванням. У фонді № 3 (“Листування”)
Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського збері-
гаються листи Тимофія4 та Віри5 Флоринських, адресовані до батька та
брата, Дмитра та Миколи Флоринських впродовж заявленого періоду.

На перший погляд видається неможливим розглядати листи В. Фло-
ринської окремо від листів її чоловіка, оскільки кореспонденція пов’язана
наявністю спільної тематичної домінанти та адресатів. Більше того, Ти-
мофій та Віра писали до Дмитра та Миколи Флоринських “по черзі”, уни-
каючи дублювання сюжетів. Цей факт є специфічним для дослідження
означених текстів.

Однак, цілісна реконструкція відрядження Флоринських шляхом
співставлення “чоловічого” та “жіночого” епістолярію, а також аналіз ген-
дерних стереотипів, що особливо рельєфно проявляються як рефлексії
спільно пережитого досвіду, є самостійними проблемами для дослідниць-
ких пошуків. Теперішня розвідка присвячена виключно текстам В. Фло-
ринської, які розглядаються в якості самодостатнього джерела. 

До друку пропонується кореспонденція В. Флоринської, написана
лише під час закордонного відрядження. Листи зберігаються в архіві Т. Фло-
ринського: “Флоринская Вера Ивановна Флоринскому Дмитрию Ирадио-
новичу. 19 января 1886 – 1 апреля 1887 гг. из Белграда, Карловиц, Вены
в Петербург”6. Збірка листування налічує одинадцять одиниць зберігання,
дві з яких були адресовані Флоринською з Києва до поїздки7 (тут не пуб-
лікуються). На кожному з листів присутнє датування (рік, місяць, день).
Кореспонденція до Д. Флоринського хронологічно “відкривається” лис-
том від 30.08.1886 р. (за ст. стилем – І.В.) і “замикається” – 01.04.1887 р.

Означена кореспонденція не накладається повністю на тривалість
відрядження. Оскільки, в одному з попередніх листів В. Флоринська за-
значала про початок подорожі: “Мы собираемся выехать из Киева [не]
ранее 20-го июня... (1886 р. – І.В.)”8, а закінчення – відображено в листу-
ванні її чоловіка: “Мы предполагаем быть в Москве 2-го мая (1887 р. –
І.В.) в Лоскутной гост[иннице]”9. Слід відмітити, що в Інституті рукопису
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4 ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. 22316–22321, 22327, 22423–22424.
5 Ibid., од. зб. 22167, 22170–22177.
6 Ibid., од. зб. 22167–22177, 27 арк.
7 Ibid., од. зб. 22168–22169.
8 Ibid., од. зб. 22169, арк. 2.
9 Ibid., од. зб. 22424, арк. 2зв.



НБУВ зберігається не вся кореспонденція В. Флоринської до Д. Флорин-
ського періоду закордонного відрядження подружжя. У листі Т. Флорин-
ського за 07.07.1886 р. вказано наступне: “Из письма Верочки к Вам, Вы,
конечно, знаете некоторые подробности о нашем путешествии и первых
впечатлениях, произведенных на нас «Златой Прагой»”10.

На чотирьох листах позначено місце їх написання: од. зб. 22174,
22175, 22176, 22177 – Відень, Сремськи-Карловци, Белград, Белград, від-
повідно. Місце перебування подружжя Флоринських за од. зб. 22167 (Ві-
день), 22170 (Прага), 22171 (Відень), 22172 (Відень), 22173 (Відень)
визначається контекстуально. Од. зб. 22171 пошкоджено: праві нижні
частини на обох аркушах відірвано, а також після тексту В. Флоринської,
тут присутній короткий лист Т. Флоринського до свого батька.

Джерельно-інформаційне наповнення текстів В. Флоринської – це
широка палітра представлених сюжетів з виразними оцінками побаче-
ного та пережитого. Контент листування дозволяє дослідити особливості
роботи Т. Флоринського над дисертацією; способи влаштування повсяк-
дення та побуту подружжя (проживання, харчування, розпорядок дня);
специфіку організації дозвілля (танцювальні вечори, відвідини опер, те-
атрів); коло спілкування тощо.

Варто враховувати, що чинник особистості адресата впливав на зміст
листів і визначав манеру його викладу. Приналежність Д. Флоринського11

до духовного стану обумовлювала концентрацію уваги В. Флоринської на
відповідних темах: “В воскресенье Тима впервые нарушил наше уеденение,
познакомившись в русской церкви с А.И. Добрянским и всем местным пра-
вославным духовенством”12; “Вчера были мы у батюшки, который устроил
великолепный пир по случаю освещения нового иконостаса в здешней рус-
ской церкви”13 та ін. Стосунки між адресатом та кореспондентом розвива-
лися в рамках статусних ролей (свекор – невістка). Означений фактор
спонукав В. Флоринську постійно “тримати марку” тогочасного ідеалу дру-
жини14 перед батьком свого чоловіка. Текстуально це можна простежити в
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10 ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. 22424, арк. 1.
11 Флоринський Дмитро Родіонович (1827–1888) – батько Т. Флоринського; протоієрей,
ключар Петропавлівського собору в Санкт-Петербурзі, історик церкви; основні праці:
“Историко-статистическое описание спб. Петропавловского собора” (1857), “Сказание о
святыне спб. Петропавловского собора” (1881), “Собор во имя св. первоверховных апо-
столов Петра и Павла в С.-Петербурге” (1882).
12 ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. 22173, арк. 1 зв.
13 Ibid., од. зб. 22171, арк. 1 зв.
14 На подружжя Флоринських накладається модель буржуазної родини, охарактеризована
в праці: Р. Зідер, Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец
XVIII–XX в.), пер. с нем. Л.А. Овчинцевой; науч. ред. М.Ю. Брандт, Москва (Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС) 1997, с. 124–142. 



таких рядках: “Роботу, начатую в Праге, уже окончила и теперь собираюсь
купить новую” 15; “...Тима, по обыкновению, занимался в библиотеке, а я
без него никуда не выхожу”16 та ін. 

Винятковий інтерес становить реконструкція комунікативного
поля подружжя Флоринських під час закордонного відрядження. Зок-
рема, “віденське” коло спілкування визначали: А. Будилович, А. Добрян-
ський, В. Дудикевич, К. Живний, О. Николаєвський, В. Ягич та ін. З
Т. Флоринським їх об’єднували професійні зацікавлення – славістика
(окрім О. Николаєвського, який був священиком), а також ідеологічні пе-
реконання – панславізм (окрім В. Ягича). А. Будилович, як відомо, був
одружений з донькою А. Добрянського. Таким чином, Т. Флоринські вхо-
дять у комунікативне середовище, засноване на професійних, ідейно-по-
літичних та персональних зв’язках.

На спеціальну увагу заслуговує “образ Ягича”, представлений у
текстах Флоринської. В. Ягич вважав російську славістику надто заполі-
тизованою і, викладаючи в Петербурзькому університеті (1880–1886 рр.),
спрямовував свою професійну діяльність на те, щоб поставити славіс-
тику “на чисто научное основание”17. Повернувшись до Австро-Угор-
щини, хорватський вчений намагався підтримувати контакти зі своїми
російськими колегами, про що свідчать листи В. Флоринської.

Дружина Т. Флоринського сприймає 48-річного В. Ягича як “жал-
кого старика”, на чиїх прийомах панує “скука образцовая”18. Окрім влас-
них вражень, В. Флоринська передає висновки свого чоловіка після
розмови з господарем: “...с ожесточением говорит о покинутом Питере,
главная же причина его грусти, кажется, заключается в том, что он опа-
сается быть вычеркнутым из числа академиков”19. Ймовірно, аполітична
позиція В. Ягича щодо проблем слов’янства зазнавала критики в сере-
довищі панславістів: “К нам пришел о. Николаевский и В.В. Ягич. Надо
заметить, что последний посещал нас обязательно каждый раз после
того, как совершить какой-нибудь, обыкновенно весьма мелкий и нич-
тожный русскофильский подвиг”20.
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15 ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. 22173, арк. 2.
16 Ibid., од. зб. 22167, арк. 1зв.
17 М.С. Ващенко, Вартослав Ягич и его восприятие России (к 90-летию со дня смерти
хорватского ученого), Славянский мир в третьем тысячелетии: к 1150-летию славянской
письменности 3 (2013) 115.
18 ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. 22167, арк. 1зв.
19 Ibid., од. зб. 22167, арк. 2.
20 Ibid., од. зб. 22172, арк. 1зв.



Сформований у епістолярії В. Флоринської “образ Ягича”, з одного
боку, є продуктом вражень молодої Віри, в гостях у якого “весьма скудная
еда и питье”21, а також нудно від мовчазного слухання музики. З іншого –
іронічна інтерпретація небажання В. Ягича поривати зв’язків з росій-
ською вченою корпорацією (“русофільські подвиги”) є більшою мірою
віддзеркаленням оцінок Т. Флоринського. 

Листи “віденського періоду” відображають інтенційність у пошу-
ках подружжям “російського кола” в столиці Автро-Угорщини. Зміню-
валося навіть ставлення до самого міста в залежності від збільшення
кількості контактів з “милыми русскими людьми”22. У другому листі, ад-
ресованого з Відня, В. Флоринська наголошувала: “Тима к этому времени
уже окончит свою диссертацию и, следовательно, нас ничто не будет за-
держивать в душной, скучной Вене. Мне ужасно хотелось [бы] поскорее
вырваться из этого гнусного города!”23. Натомість в останньому листі,
написаного в столиці Автро-Угорщини, присутні зовсім протилежні ко-
нотації: “Мы уже так сжились с Веной и, главным образом, ее русскими
обитателями, что уезжать отсюда становится грустно”24.

Белград, навпаки, справив відразу позитивне враження на В. Фло-
ринську. Вона з захопленням описувала тамтешні краєвиди: місце впадіння
Сави у Дунай, архітектуру міста, сад Калемегдан тощо. “Белградські” харак-
теристики кола спілкування більш стримані, ніж “віденські”. Белград як
православне місто викликав у В. Флоринської особливий пієтет: “...при-
ятнее встретить этот праздник в православном городе, нежели в католи-
ческом Загребе”25. У столиці Сербії Флоринські зустрічалися з С. Бошко-
вичем, М. Мілічевичем, П. Сречковичем та ін. Головним чином, белград-
ські контакти визначалися професійними інтересами Т. Флоринського. 

Однак, не слід обмежувати аналіз листування В. Флоринської ви-
значенням політичних, ідеологічних чи релігійних контекстів. Поза всі-
лякими ідентифікаційними маркерами стоїть емоційний стан жінки,
котра просто сумувала за батьківщиною, рідними та друзями. Відтак про-
поную ще раз звернутися до рядків, які від початку було обрано для епі-
графа: “Вы не поверите, как приятно за границей получать весточки с
родины, а для этого, ведь, необходимо и самим подавать о себе известия
родным и знакомым”26. Нижче публікуються листи В. Флоринської, які,
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21 ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. 22171, арк. 1зв.
22 Ibid., од. зб. 22174, арк. 1.
23 Ibid., од. зб. 22172, арк. 2.
24 Ibid., од. зб. 22174, арк. 2.
25 Ibid., од. зб. 22176, арк. 2зв.
26 Ibid., од. зб. 22173, арк. 2зв.



як сподіваюся, будуть корисними не тільки для фахівців, а й викличуть
інтерес у широкого кола читачів.

Археографічне опрацювання листування В. Флоринської здійснено
відповідно до існуючої практики публікації історичних джерел. Текст
публікується мовою оригіналу – російською, без скорочень і перекладу,
з новою орфографією, але зі збереженням орфографічних, фонетичних
та стилістичних особливостей кореспондентки. Окремі вислови іншими
мовами теж подаються без змін – їх переклад здійснюється в коментарях.
Описки, граматичні помилки, а також пунктуація виправлені без засте-
режень. Мовні особливості залишено без змін. Скорочення розкрива-
ються шляхом виділення доданих частин слова квадратними дужками.
Підкреслені слова подаються без змін.

Для зручності читання тексту було уніфіковано систему дат. Всі їх
винесено на початок листа в квадратних дужках, спочатку стоїть рік, день
і місяць. Система датування зберігається за старим стилем. Публікація
супроводжується передмовою та системою коментарів, де послідовно
розкриваються імена; власні назви; географічні назви; рідковживані, за-
старілі слова та терміни.

1. В. Флоринська – Д. Флоринському та М. Флоринському,

Відень – Санкт-Петербург, 30 серпня 1886 р.

[1886 р., 30 серпня]
Здравствуйте, дорогие наши папаша27 и Николай Дмитриевич28, давно

уже не писали мы вам, но ведь и вы и так подробно знали о нашем житье-
бытье в Праге из моих писем к маме. Где-то вы пребываете в настоящее
время: на даче или уже закупорились в четырех стенах городского жилища?
Для верности адресуем это письмо в город. Вот уже приходит конец нашего
житья-бытья в Праге. В конце этой недели, получив деньги от Н.П. Даш-
кевича29, мы двинемся в Вену. Неизвестно сколько времени мы там про-
будем, это будет зависеть от того, открыты библиотеки или нет, т. е. может
ли Тима там заниматься или нет. В последнем случае, отдохнув там денька
2 или 3 и, осмотрев город, поедем далее в Пешт30, Карловицы31, Новый Сад32
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27 Див. коментар № 11.
28 Флоринський Микола Дмитрович – брат Т. Флоринського.
29 Дашкевич Микола Павлович (1852–1908) – літературознавець, історик, фольклорист, про-
фесор Київського університету Св. Володимира (з 1890 р.); основні праці: “Княжение Даниила
Галицкого по русским и иностранным известиям” (1873), “Болоховская земля и ее значение в
русской истории” (1876), “Первая уния Юго-Западной Руси с католичеством” (1884).
30 Пешт – східна, рівнинна частина м. Будапешт, займає близько 2/3 території міста.
31 Сремськи-Карловци – місто в Сербії, в регіоні Срем, на березі р. Дунай, на відстані 8 км
від м. Нови-Сад, резиденція Карловацьких патріархів (з 1848 р.).
32 Нови Сад – місто на півночі Сербії, на березі р. Дунай, адміністративний центр Воєводини.



и Загреб. Если в Загребе окажутся все необходимые Тиме материалы, то
проведем там зиму, следовательно, словом, останемся до тех пор, пока Ти-
мина работа не будет совершенно окончена.

Тима очень много занимается, но тем не менее не худеет, хотя пища
нельзя сказать, чтобы была образцовая, впрочем, есть можно, как он вы-
ражается. Кстати, скажу вам подробнее о принимаемой нами пище, ибо
знаю, что вопрос этот сильно интересует Николая Дмитриевича. Обед
наш очень однообразен и состоит из двух блюд: полевки, т. е. супа, гото-
вящегося здесь совершенно иначе, чем у нас, это какая-то бурда, смесь
всего чего хотите; сперва мы никак не могли привыкнуть к полевке, [те-
перь] уже едим и иногда Тима даже нахваливает; второе кушанье для
Тимы – или жаренная говядина или баранина, я же иногда ем пол под-
жаренного в сухарях цыпленка. За обедом Тима пьет только одну кружку
пива, а я – вино. Ужинаем ростбифом, кот[орый] приготовляется в “Кар-
мазини”33 (наш ресторан) образцово и тут, если есть компания, Тима вы-
пивает 3 или 4 кружки пива. 

Жизнь ведем самую правильную, ложимся в 10, встаем в 7 часов.
Погода у нас стоит очень жаркая. Причем, за отсутствием дождей, жара –
это особенно томительно. В тени от 18 до 25 градусов, многие деревья
совершенно высохли и опали. Только можно вздохнуть часов в 6–7-мь,
когда солнышко закатится, чем мы и пользуемся, отправляясь провести
вечер или в Стромовки34 – парк, или на Жофину35 – остров на Влтаве, на
кот[ором] разбит сад, есть ресторан и иногда играет музыка. Вчера были
мы на Жофине и слушали марш, написанный юным черногорцем-само-
учкой, приехавшим только ныне в Прагу для поступления в местную кон-
серваторию. Мы с ним познакомились – это большой энтузиаст. Ну, вот и
все наши новости. Остальное все уже раньше имели случай узнать от
мамы. Пишите нам в Вену poste-restante36. Крепко целуем Вас. Ваши дети.
Тима и Вера. Поцелуйте от нас Родиона Дмитриевича37, если он у вас.

ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. № 22170, арк. 1–2зв.
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33 “Кармазіні” – ресторан у Празі. 
34 Стромовка (Королівський парк) – найбільший парк м. Праги. Історія парку починається
з ХІІІ ст., коли на цій території знаходилися королівські заповідники та мисливські буди-
ночки. У кінці ХІХ ст. парк перетворився на улюблене місце відпочинку мешканців Праги
та туристів.
35 Жофіна (Слов’янський острів) – острів на Влтаві, отримав назву в 1838 р. в честь матері
австрійського імператора Франца Йосифа І – Софії Баварської. Після Слов’янського з’їзду
в 1848 р. острів названо “Слов’янським”. 
36 Poste-restante – відділення на почті для кореспонденції за вимогою.
37 Флоринський Родіон Дмитрович – брат Т. Флоринського; лікар.



2. В. Флоринська – Д. Флоринському та М. Флоринському,

Відень – Санкт-Петербург, 8 жовтня 1886 р.

[1886 р., 8 жовтня]
Крепко целуем Вас, дорогие наши папаша и Николай Дмитриевич

и поздравляем папашу с днем его рождения, а Николая Дмитриевича – с
дорогим новорожденным. Шлем при этом, конечно, все наши лучшие
сердечные пожелания.

Наконец-то после долгих ожиданий получили мы весточку от Ни-
колая Дмитриевича, за что и благодарим его. Сегодня уже ровно месяц
как мы поселились в Вене. Тима уже много успел за это время нарабо-
тать. Сегодня впервые отправился он в Университетскую библиотеку38

наводить нужные ему справки, а то все это время, он писал диссертацию
дома, чему я от души радовалась. В воскресенье Тима впервые нарушил
наше уединение, познакомившись в русской церкви39 с А.И. Добрян-
ским40, и всем местным православным духовенством. После обедни он
даже пил чай у священника41 и говорит, что ему необычайно приятно
было попасть в среду таких чисто-русских людей и в окружающую их
русскую обстановку после наших продолжительных мытарств по кофей-
ням и трактирам, и знакомств с людьми иноземными, чуждыми нам по
понятиям и взглядам на образ жизни. Я в этот раз, к сожалению, не со-
путствовала ему, так как чувствовала себя не совсем хорошо. В поне-
дельник Тима сговорился вместе обедать с А.И. Добрянским и затем, [с]
проф[ессором] Варш[авского] Унив[ерситета]42, Будиловичем43. После
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38 Бібліотека при Віденському університеті. Віденський університет – один з найстаріших
університетів Європи, заснований у 1365 р.
39 Російська православна церква (московский патріархат) у Відні.
40 Добрянський Адольф Іванович (1817–1901) – закарпатський політичний і громадський
діяч москвофільського напрямку, історик, ідеолог переходу греко-католиків у право-
слав’я, прихильник культурного, мовного та етнічного єднання австрійських русинів з
росіянами Російської імперії; основні праці: “Проект политической программы для Руси
австрийской” (1871), “Политические письма” (1873), “Взгляд на вопрос об общеславян-
ском языке” (1886).
41 В. Флоринська має тут на увазі О.В. Николаєвського; Николаєвський Олександр Васи-
льович (1839–1913) – протоієрей, настоятель російської посольської церкви у Відні
(1885–1913 рр.); в період його служби у Відні було відкрито церкву святителя Миколи
Чудотворця (1893).
42 Варшавский університет – один з найбільших та найпрестижніших вищий навчальний
заклад Польші, заснований 1816 р. у Царстві Польському Російської імперії.
43 Будилович Антон Семенович (1846–1908) – російський філолог, публіцист, славіст, по-
пуляризатор слов’янофільських ідей, ректор Варшавського (1890–1892 рр.) і Дерптського
університетів (1892–1901 рр.); основні праці: “О литературном единстве народов славян-
ского племени” (1877), “Вопрос об общеславянских языках в западническом освящении”
(1892), “К вопросу о племенных отношениях в Угорской Руси” (1903). А. Будилович був
одружений з донькою А. Добрянського – Оленою Адольфівною Добрянською (1855–1920).



обеда они пришли к нам, и здесь я поила их русским чаем и угощала ви-
ноградом. Кстати, в Вене есть чайный магазин “Василия Перлова с сы-
новьями”44, главный приказчик которого, чисто-русский человек, староста
местной русской церкви.

Побывали мы за это время в опере, слышали “[Die] Meistersinger
von Nürnberg”45 Вагнера46. Венский оперный театр47 поражает величиной
своих размеров, но внутренняя отделка в нем уже сильно обветшала, по-
золота потемнела, а местами и вовсе стерлась, бархат выцвел: не мешало
бы уже и подновить его. Постановка оперы роскошная, оркестр громад-
ный и великолепный, есть и между солистами голоса, заслуживающие
полного внимания. Самая эта опера очень оригинальна, много прихо-
дится в ней действующим лицам вести отрывчатых разговоров.

Погода стоит у нас уже совершенно осенняя: небо серое, часто на-
крапывает дождь, сыро, холодно! Вчера и сегодня, впрочем, хотя и пас-
мурно, но все же несколько теплее. Я провожу время в чтении громадного
сочинения Эмилля de Laveleye48 “La Peninsule des Balkans”49, пока одо-
лела еще только один том. Роботу, начатую в Праге, уже окончила и те-
перь собираюсь купить новую. Много посвящаю времени также и писанью
писем. Вы не поверите, как приятно за границей получать весточки с ро-
дины, а для этого ведь необходимо и самим подавать о себе известия род-
ным и знакомым. Ну, вот Вам пока и все наши новости, еще раз целуем
Вас, наши дорогие папаша и Николай Дмитриевич, а также и Иродиона
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38 Бібліотека при Віденському університеті. Віденський університет – один з найстаріших
університетів Європи, заснований у 1365 р.
44 Перлов Василь Олексійович (1784–1869) – один з представників родини Перлових –
московських підприємців-торговців чаєм; відкрив “Товарищество чайной торговли «Ва-
силий Перлов с сыновьями Семеном и Сергеем»” (1860 р.), яке мало представництва за
межами Російської імперії; товариство здійснювало поставки чаю до російського, ав-
стрійського, румунського дворів та ін.
45 Die Meistersinger von Nürnberg – опера В.Р. Вагнера в трьох діях (1861–1867 рр.) на
власне лібрето німецькою мовою, вважається однією з вершин творчості В.Р. Вагнера.
46 Вільгельм Ріхард Вагнер (1813–1883) – німецький композитор, дирегент і теоретик
мистецтва, реформатор опери. 
47 Віденська державна опера (до 1918 р. Віденська придворна опера) – найбільший опер-
ний театр Австрії, центр музичної культури; будівлю опери споруджено 1869 р.
48 Лавеле Еміль Луї Віктор де (1822–1892) – бельгійський вчений, економіст, соціолог та
публіцист, професор Льєзького униіерситету (з 1864 р.), опонував класичній політичній
економії та марксизму; основні праці: “Еssai sur l’économie rurale de la Belgique” (1863),
“De la propriété et de ses formes primitives” (1871), “La péninsile des Balkans” (1886).
49 Переклад праці з’явився в Росії у 1889 р.: Эмиль де Лавеле, Балканский полуостров: [Пу-
тевые записки]: в 2 ч., пер. с фр. с примеч. и доп. Н.Е. Васильева, Москва (изд. К.Т. Солда-
тенков) 1889, 1122 с.



Дмитриевича, если он приехал. Наш общий поклон всем родным и зна-
комым. Ваша Вера Флоринская. Сердечный привет Ив[ану] Ив[ано-
вичу]50, если он уже вернулся с родины. Поклон Ивану Андреевичу51.

ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. № 22173, арк. 1–2зв.

3. В. Флоринська – Д. Флоринському та М. Флоринському,

Відень – Санкт-Петербург, 22 грудня 1886 р.

[1886 р., 22 грудня]
Поздравляю вас, дорогие наши папаша и Николай Дмитриевич с

наступающим праздником Рождества Христова и шлю вам самые луч-
шие, самые сердечные пожелания. В обитаемой [земле праздник] (руко-
пис пошкоджено – І.В.) прошел без особого оживления не то, что на
нашей матушке-земле русской. Встретили мы уже здесь и новый год у
профессора Ягича52, который при этом случае угостил нас в изобилии
музыкой и пением своей дочки, и весьма скудно – пищей и питьем. Наш
праздник будем ожидать в среде живущих сдесь православных славян,
которые устраивают в сочельник вечер по малорусскому обычаю.

Вчера были мы у батюшки53, который устроил великолепный пир
по случаю освещения нового иконостаса в сдешней русской церкви (ру-
копис пошкоджено – І.В.). Он приглашал нас в Пешт, и притом не позднее
масляницы, обещая угостить нас настоящими русскими блинами. Ду-
маем, что действительно попадем в Пешт к этому времени, ибо хотим
выехать из Вены не позднее 8 февраля по нашему стилю. Тима к этому
времени уже окончит свою диссертацию и, следовательно, нас ничто не
будет задерживать в душной, скучной Вене. Мне ужасно хотелось [бы]
поскорее вырваться из этого гнусного города! Обо всем остальном, ка-
сающемся нашего житья-бытья напишем вам (рукопис пошкоджено –
І.В.). Ваша любящая дочь и сестра Вера.

P.S. Мой поклон Ивану Ивановичу.
Поздравляю Вас, мои дорогие, с наступающим великим праздни-

ком и крепко целую Вас. Вот уже полгода как мы живем за границей, ос-
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50 Іван Іванович – особа не встановлена, товариш родини Флоринських.
51 Іван Андрійович – особа не встановлена, товариш родини Флоринських.
52 Ягич Вятрослав Вікентійович (1838–1923) – хорватський лінгвіст, палеограф і архео-
граф, літературознавець, історик, філолог-славіст, один із найбільших експертів у царині
слов’янського мовознавства, засновник журналу “Archiv für slavische Philologie” (1876),
що став першим слов’янським філологічним періодичним виданням; основні праці: “Ис-
тория сербо-хорватской литературы” (1871), “Исследования по русскому языку” (1895),
“История славянской филологии” (1910).
53 В. Флоринська має тут на увазі О.В. Николаєвського.



таемся путешествовать столько же, а между тем уже становится скучно
по России. С нетерпением ждем появления первых признаков весны,
чтобы покинуть столицу Австрии (рукопис пошкоджено – І.В.). Я возоб-
новил свои занятия греческими рукописями. За эти дни высыпало не-
много снегу и стояли легкие морозы, так что похоже несколько на зиму.
Не приедет ли Родя на праздники? Поцелуйте его от нас. Поклонитесь
родственникам и знакомым, кого увидите, Ивану Ивановичу, также по-
здравления и дружественное приветствие. Ваш Тимочка.

ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. № 22171, арк. 1–2зв.

4. В. Флоринська – Д. Флоринському та М. Флоринському,

Відень – Санкт-Петербург, 1 січня 1887 р.

[1887 р., 1 січня]
Крепко целуем вас, дорогие наши папаша и Николай Дмитриевич

и поздравляем с наступившим Новым годом. Как-то встретили вы этот
год? Вероятно, в безмятежном сне. Мы с Тимой встречали его тоже
весьма покойно, вдвоем. Заготовили себе несколько более обильную, чем
обыкновенно трапезу, выпили побольше винца, вот и все наше праздне-
ство. Пили мы за ваше здоровье, благоденствие и спокойствие души. Во-
обще говоря, проводим праздники меж весельем и трудом. В сочельник
и первый день Рожд[ества] Хр[истового] были у батюшки, где встретили
довольно большое и по преимуществу молодое русское общество. Время
провели здесь весьма непринужденно и потому особенно весело. Тима
играл в стукалку54, а я занималась с другими пением, музыкой и даже
удалось нам немножко потанцевать.

В субботу были на танцевальном вечере в офицерском собрании, куда
попали благодаря любезности одного местного офицера, по национально-
сти – галицкого русского. Здесь попрыгала я с австрияками и, представьте,
вынесла о них довольно хорошее впечатление, по крайней мере, танцуют
они весьма порядочно и достаточно оживленно. Во вторник [мы] прини-
мали у себя гостей. К нам пришел о. Николаевский и В.В. Ягич. Надо за-
метить, что последний посещал нас обязательно каждый раз после того,
как совершить какой-нибудь, обыкновенно весьма мелкий и ничтожный
русскофильский подвиг. Так, например, он необыкновенно кичится тем,
что принял у себя А.И. Д[обрянского], что не убоялся сообщить об этом
Миклошичу55. 

60

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

54 Стукалка – різновид азартної гри в карти.
55 Міклошич Франц Ксавер (1813–1891) – словенський та автрійський мовознавець; ос-
новоположник школи порівняльно-історичного вивчення граматики слов’янських мов;



Вчера были мы с Тимой вместе в церкви, а сегодня я чувствую себя
не совсем хорошо и потому предпочла остаться дома, тем более, что и
после церкви мы не свободны, будучи приглашены на обед к батюшке.
Вы себе представить не можете, с какой любовью и с каким чисто-рус-
ским гостеприимством угощают нас добрейший о. Николаевский и су-
пруга его – Елена Павловна56. А как дорог подобный ласковый прием для
людей, привыкших к тихому семейному очагу, и волею судьбы, обречен-
ных на годичное скитание по чужим землям. Об этом судить и оценить
это могут только люди, прошедшие такой искус.

В субботу идем слушать “Джоконду”57 с Луккой58 в главной роли.
Итак, как видите, кутим мы достаточно, а все же мысли наши постоянно пе-
реносятся туда, туда в родные земли. Утешаем себя надеждой, что будущий
год встретим вместе и, притом, Тима уже будет доктором, следовательно,
заграничная жизнь наша не пропадет даром. Ну, вот пока и все наши ново-
сти. Письмо Н[иколая] Д[митриевича] получили и благодарим его за него.
Наш сердечный привет Ив[ану] Ив[ановичу] и всем родным и знакомым.
Еще раз целуем вас, папаша и Николай Дмитриевич, а также и Иродиона
Дмитриевича, если он приехал. Ваш сын, брат, дочь и сестра. Тима и Вера.

Тима просит Вас, Н[иколай] Д[митриевич], прислать ему не-
сколько экземпляров его книги, а также “Описание Петропавловского со-
бора”59 Дмитрия Иродионовича.

ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. № 22172, арк. 1–2зв.

5. В. Флоринська – Д. Флоринському та М. Флоринському,

Відень – Санкт-Петербург, 19 січня 1887 р.

[1887 р., 19 січня]
Здравствуйте, дорогие наши папаша и Николай Дмитриевич, а

также и Иродион Дмитриевич, если последний в настоящее время гостит
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професор (1849–1886 рр.), ректор (1854–1855 рр.) Віденського університету, академік Ві-
денської академії наук (з 1851 р.); основні праці: “Vergleichhende Grammatik der slavischen
Sprachen” (тт. 4, 1852–1875), “Monumenta Serbica Spectantia Historiam Serbiae, Bosniae,
Ragussi“ (1858), “Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen” (1886).
56 Николаєвська Олена Павлівна – дружина О. В. Николаєвського. 
57 “Джоконда” (італ. La Gioconda) – чотирьохактна опера італійського композитора Аміль-
каре Понк’єллі на лібрето Арріго Бойто. В основу опери покладено сюжет п’єси “Ан-
джело, тиран Падуанський” (1835) Віктора Гюго. 
58 Лукка Пауліна (1841–1908) – австро-угорська оперна співачка (сопрано). Співала в
Празі, Берліні, Лондоні, Відні, Нью-Йорку та ін. Її репертуар нараховував понад 60 ролей,
у 1887 р. покинула сцену і присвятила себе концертній та педагогічній діяльності.
59 Див. коментар № 11.



у вас. Давно уже опять не имеем мы никаких известий о вашем житье-
бытье. Впрочем, это ваше дело. За последнее время мы сильно кутим,
постоянно ходим то туда, то сюда, или же к нам кто-нибудь приходит с
кратковременным [визитом], который благодаря необычному здесь на-
шему чисто-славянскому радушию, обыкновенно превращается чуть ли
не в бесконечное посещение.

Так, в среду были мы на сербском вечере, устроенном сербским
обществом “Заря”60 с целью почтить, во-первых, день сербского патрона
Св. Саввы61 и, во-вторых, чтобы отпраздновать день рождения Вуки Ка-
раджича62. Празднество состояло в следующем: утром в церкви русского
посольства отслужена была торжественная обедня, на которой, впрочем,
мы не присутствовали, ибо Тима, по обыкновению, занимался в библио-
теке, а я без него никуда не выхожу. Вечером же в зале гостиницы “Золо-
той Крест” устроен был литературно-музыкальный вечер. Здесь хором
была пропета песнь Святому Савве, создана была невыносимо длинная
речь о Вуке, в которой рассказаны были на сербском языке биография
Вуки и все его ученые заслуги. В этой речи, между прочим, рассказчик
приплел к чему-то имя Ягича, который почтил своим присутствием это
собрание. Едва успел он произнести его имя, как раздался гром руко-
плесканий и крики: “Живио! Живио, Ягич!”, – не умолкавшие до тех пор,
пока Ягич не встал и не поклонился.

Если бы вы знали до какой степени жалок старик после этой,
устроенной студентами, в честь его демонстрации. Он теперь непрестанно
твердит, что несомненно записан в черную книгу и, что теперь долго при-
дется ему ожидать какого-либо повышения. Кстати, в субботу были мы у
Ягича, скука была образцовая, по обыкновению все должны были в немом
молчании слушать музыку на всяких инструментах. Тима потом расска-
зывал, что ему удалось-таки улучить минутку и поболтать с хозяином, ко-
торый с ожесточением говорит о покинутом Питере. Главная же причина
его грусти, кажется, заключается в том, что он опасается быть вычеркну-
тым из числа академиков. Основателен ли подобный страх?

62

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

60 “Зора” – сербське студентське культурно-просвітницьке товариство у Відні (друга по-
ловина ХІХ ст.). 
61 Архієпископ Сава (в миру Растко Неманич, бл. 1169–1236) – один з найбільш вшанову-
ваних святих Сербської православної церкви, релігійний, культурний та політичний діяч.
62 Караджич Вук Стефанович (1787–1864) – сербський лінгвіст, письменник, діяч націо-
нального відродження; створив перший словник сербської мови (1818), здійснив переклад
Нового Заповіту (1847).



Вчера были мы на обеде у К.И. Живнаго63, редактора “Парламен-
тара”64, который принял нас с удивительным радушием. Пищу подал нам
весьма вкусную и здоровую и, притом, в таком изобилии, что вкушали
мы ее до перенасыщения. Напиток приняли в не меньшей дозе. Кроме
нас был тут А.И. Д[обрянский]. Вечер провели у о. А.В. Николаевского.
Итак, вкратце поведали вам все важнейшие факты нашего здесь пребы-
вания, теперь приступлю к делу. Еще раз усердно прошу Вас, Николай
Дмитриевич, будьте столь добры, вышлите Тиме несколько экземпляров
его диссертации65, а также несколько книг Дм[итрия] Ир[одионовича] –
“Описание П[етропавловского] Собора”66. Если не можете сделать этого
сами, то попросите от его имени исполнить эту просьбу Ивана Ивано-
вича, которому оба мы шлем свой сердечный привет. А затем, поцеловав
вас еще раз, остаемся Вашими Тимой и Верой. Тима просит выслать
книги [как] возможно скорее, ибо 8 февраля мы уезжаем из Вены.

ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. № 22167, арк. 1–2зв.

6. В. Флоринська – Д. Флоринському та М. Флоринському,

Відень – Санкт-Петербург, 10 лютого 1887 р.

[1887 р., 10 лютого]
Вена
Здравствуйте, дорогие наши папаша и Николай Дмитриевич, крепко

целуем и обнимаем Вас обоих. Видите, как долго загостились мы в Вене.
Хотели выезжать отсюда еще 8-го, но Тима неожиданно нашел в здешней
придворной библиотеке67 три весьма драгоценные греческие рукописи, не-
посредственно относящиеся к его работе. Желание [как] возможно лучше
ознакомиться с этими памятниками и заставило нас отложить свой отъезд
до пятницы, когда мы уже решительно двигаемся в Пешт.

Последнее время проводим мы весьма бурно и разнообразно.
Здешние милые русские люди всеми силами стараются доказать нам свое
гостеприимство и радушие; они постоянно или сами навещают нас, или
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63 Живний Карел (? – 1939) – юрист, чеський громадський діяч, редактор чеської газети
“Parlamentar” (1880-ті рр.), відомий своїми русофільськими та панславістичними погля-
дами, підтримував перехід чехів у православ’я.
64 “Parlamentar” – чеська газета, виходила у Відні.
65 В. Флоринська має на увазі магістерську дисертацію Т.Д. Флоринського “Южные сла-
вяне и Византия во второй четверти XIV века” (1882).
66 Див. коментар № 11.
67 Австрійська національна бібліотека – найбільша бібліотека в Австрії, знаходиться в
палаці Хофбург.



же приглашают нас к себе. В четверг же, 5-го февраля, устроили даже
русский танцевальный вечер, на котором было очень весело. Жаль
только, что народу собралось очень мало. За ужином было всего 34 че-
ловека. Инициатива вечера принадлежит В.О. Дудыкевичу68. Танцевать
начали около 9 ½ часов и пробезумствовали до 7-го часа утра.

В воскресенье обедали у директора русского банка в Вене – Д.А. Сен-
кевича69, который, не говоря уже о бесподобной пищи, угостил нас и не-
обычайно редкими винами. У Ягича за последнее время совсем перестали
бывать, скука там царит мертвящая. Впрочем, в среду пойдем ненадолго
проститься. Ю.А. Кулаковский70 до сих пор еще не приехал, так мы, ве-
роятно, и не повидаемся за границей. Мы уже так сжились с Веной и,
главным образом, ее русскими обитателями, что уезжать отсюда стано-
вится грустно. Еще скучнее делается мысль о близости отъезда, когда
подумаешь о всех хлопотах и приготовлениях к нему. За последнее время
я страшно обленилась. Погода стоит тоже самая неблагоприятная для пу-
тешествия. Вот уже два дня как падает снег, который вследствие тепла
тотчас же и тает, вследствие чего воздух сырой, и промозглый, тротуары
же – непроходимо грязны. Впрочем, не смотря на все это, оба мы чув-
ствуем, что пора уже покинуть Вену с ее суетой и несколько отдохнуть,
и разобраться во впечатлениях последнего времени.

Тима получил книги, посланные ему Николаем Дмитриевичем,
которого и благодарит сердечно за исполнение его просьбы. Затем еще
раз, крепко поцеловав вас обоих, наши милые папаша и Николай Дмит-
риевич, остаемся горячо любимыми Вас детьми, братом и сестрой, Ти-
мой и Верой.

P.S. Николаевский с большим удовольствием прочитал Вашу
книгу, папаша, и собирается непременно сам написать Вам. Наш сердеч-
ный привет Ивану Ивановичу.

ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. № 22174, арк. 1–2зв.
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68 Дудикевич Володимир Феофілович (1861–1922) – громадський та політичний діяч,
один із лідерів галицьких москвофілів, доктор права, адвокат у м. Коломия, посол (депу-
тат) Галицького крайового сейму (1908), один із організаторів і керівників “Русской на-
родной организации” (1900).
69 Сенкевич Д.А. – директор російського банку у Відні. 
70 Кулаковський Юліан Андрійович (1855–1919) – історик, археолог, філолог класичних
мов, візантолог, перекладач, ординарний професор Київського університету Св. Володи-
мира (з 1888 р.), член-кореспондент Петербурзької АН (з 1906 р.); основні праці: “За-
метки по истории и топографии Крыма” (1896), “Прошлое Тавриды: Краткий исто-
рический очерк” (1906), “Истории Византии” (Т. 1–3, 1910–1915).



7. В. Флоринська – Д. Флоринському та М. Флоринському,

Карловиці – Санкт-Петербург, 25 лютого 1887 р.

[1887 р., 25 лютого]
Карловицы
Здравствуйте, дороге наши папаша и Николай Дмитриевич. Ви-

дите, как далеко от вас забросила нас судьба. С тех пор как не писали
вам, мы уже переменили много мест, много видели, следовательно, есть,
о чем поговорить с вами. Вену покинули мы 14-го числа трогательно (а
я так даже со слезами), простились с нашими венскими друзьями-славя-
нами. На вокзал пришло нас провожать человек 15–20 молодежи и в этом
же числе весь клир русской церкви, исключая диакона. Лучшие же
друзья, именно Дудыкевичи, и предс[тавители] русск[ого] кружка “Бу-
ковины”71 – Дзерович72, поехали провожать нас на 1½ часа от Вены. В
вагоне шла у нас самая дружеская беседа, так что в конце концов мы все
выпили дружеский брудершафт и таким образом окончательно закрепили
свой дружеский союз.

Из Вены проехали прямо в Пешт. Это очень красивый по место-
положению, чистый, богатый магазинами, и большой город. На другой
же день побывали у Миролюбовых73. Занимают они небольшую квар-
тирку в 2 комнаты, убрана она не богато, но каждая вещь весьма изящна
и, главное, в общем все опрятно. Старшая дочь их Надя прелестная и
очень маленькая девочка, младшая же – Вера еще ничего из себя не пред-
ставляет и потому судить о ней не берусь. Виктор Иванович очень живой
человек, кажется, любит поболтать. Жаль только, что у него постоянно
происходят пререкания со священником Кардасевичем74, вследствие чего
отношения их ограничиваются только исполнением официальностей.
Ольга Яковлевна же до такой степени поглощена заботами о своих ребятках
и о хозяйстве, что на остальное у нее решительно и не может быть времени.
По словам Тимы, она сильно исхудала. Оба они оказали нам самый радуш-
ный, родственный прием, одарили меня изобильно, так что нам было даже
совестно. Я получила от них хорошенький деревянный ящик для мелких
вещей и такую же резную аптечку с надписью “Будапешт”.
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71 “Буковина” – літературно-наукове товариство москвофільського напрямку західноук-
раїнських студентів у Відні (др. пол. ХІХ ст.).
72 Дзерович – член товариства “Буковина” у Відні.
73 Миролюбови – подружжя, товариші Флоринських у Будапешті. 
74 Кардасевич Феофіл Миколайович (1842–1914) – протоієрей, випускник СПбДА (1869),
після закінчення курсу направлений дияконом у штутгартську церкву; настоятель над-
гробної церкви в Іремі (Угорщина) (1877–1914 рр.).



Кроме Миролюбовых, были мы гостеприимно приняты у священ-
ника Кардасевича, который угощал нас отличным ужином во вторник, а
в среду был Тима [занят] в наносимых им визитах. Миролюбов провожал
нас и на вокзал, где мы и обедали вместе.

Из Пешта выехали 19-го и направились в Новый Сад. Оказалось,
что живя в Нов[ом] Саде, весьма неудобно ездить заниматься в Карло-
вицы, так как поезда идут несвоевременно и потому мы решили пере-
браться в Карловицы. Случай помог нам выбраться из затруднения, ибо
найти в Карловицах приличную квартиру считается положительно чудом
и вот проказница и баловница-судьба забросила нас в лучший дом в Кар-
ловице, принадлежащий инженеру Шайковичу75. Мы занимаем комнату
в 3 окна, с живописным видом на Дунай и полотном железной дороги.
Отделана и меблирована наша комната совершенно по-европейски, она
даже лучше, чем наша венская квартира. Хозяева же дают нам и полное
содержание, ибо кормиться в ресторане здесь решительно невозможно,
пища в единственной здесь, так называемой “Кафале” не удовлетворяет
вкуса даже самого нетребовательного потребителя.

Хозяева наши стараются быть с нами очень любезными, сейчас хо-
зяин водил Тиму в сербскую народную читальню, единственное место,
где можно доставать газеты и, следовательно, сведенья о происходящем
в мире сем. Вчера ездили мы с Тимой в сербский монастырь Крушедол76.
День был великолепный и поездка удалась сама по себе как нельзя
лучше, но, к сожалению, мы там не достигли никакой цели.

Дело в том, что в монастыре этом хранится важная для Тимы син-
тагма Матося Властыря77, но в настоящее время она увезена оттуда Но-
ваковичем78. Ключей от патриаршей библиотеки79 также не получили от
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75 Шайкович – інженер у Сремськи-Карловци, в його будинку проживало подружжя Фло-
ринських. 
76 Монастир Крушедол – один з монастирів Фрушкой Гори (іст.-геогр. регіон Срем); по-
будований (1509–1516 рр.) як усипальниця родини Бранкович на кошти Максима Бран-
ковича, сина сербського деспота Стефана Лазаревича. 
77 Абеткова синтагма – словник з церковного права, укладений грецьким ієромонахом
Матфеєм Властарем (1335); словник складається з 24 відділів (за кількістю букв грецької
абетки) і нараховує 303 розділи.
78 Новакович Стоян (серб. Стојан Новаковић, 1842–1915) – сербський політик, письмен-
ник, дипломат, філолог та історик; розробив проект Конституції Сербського королівства
(1901), заснував та редагував альманах “Віла” (1865–1868 рр.), опублікував Законник
Стефана Душана (1870; 1898); основні праці: “Историja српске књижевности” (1871),
“Српска граматика” (1894), “Законски споменици српска држава средњг века” (1912).
79 Белградська бібліотека патріархів починає свою історію з 1690 р., коли під час переселення
сербів, які рятувалися від наступу турків, Патріарх Печський Арсеній ІІІ (Черноєвич) взяв
з собою в Сремські-Карловці власні книги, що стали основою майбутньої бібліотеки.



местного архимандрита Никодима Бранковича80, который упорно твер-
дил, что не знает, где ключи и, что, по всей вероятности патриарх81 увез
их с собой. Однако, сообщил [он] Тиме, что завтра, т. е. сегодня, приедет
в Карловицы владыка и, чтобы Тима попытался спросить у него эти зло-
счастные ключи. Сначала принял он Тиму очень грубо, не хотел даже го-
ворить с ним, но прочитав рекомендательное письмо, переменил тон и
почти растаял. Тима говорит, что если бы не синтагма, которую он чаял
найти здесь, то ни за что не остался бы даже и одну минуту у этого гру-
бияна. Никодим стал умолять Тиму остаться обедать и слушать не хотел
об его отъезде, а узнав, что я жду его у монастыря, послал за мной.

Таким образом, трапезовали мы с монахами и нечего сказать, и пищи,
и, главное. Напитка, было такое изобилие, как, дай Бог, иметь богатому че-
ловеку. Правда, что пища состояла исключительно из овощей, приготов-
ленных необычайно вкусно со скромным маслом. За столом сидело нас 9
человек: архимандрит, 4 монаха, доктор, один семинарист и мы [двое]. При-
служивало же нам 5 служек. По окончании обеда все служки по очереди
падали ниц перед архимандритом, целовали его руки и опять падали. Хо-
рошо монашеское смирение! Осматривали мы монастырскую церковь, она
очень старая, но живопись в ней до сих пор отлично сохранилась. Видели
также и огромные, великолепно убранные патриаршие покои.

Сегодня утром Тима ходил к владыке. Ключи наконец найдены и
даже получил Тима позволение брать рукописи на дом, так что в настоя-
щее время он сидит и штудирует дома, чему я от души радуюсь. Я так не
люблю, когда его нет дома! Ну, вот пока и все наши новости. Не забы-
вайте же и вы нас, пишите хоть изредка. От мамы не имею ни строки уже
третью неделю. Решительно не понимаю, чем объяснить это? Мы оста-
емся здесь еще 10-ть дней, а затем на месяц едем в Белград.

Еще и еще раз крепко целуем вас, наши дорогие папаша и Николай
Дмитриевич и остаемся любящими Вас, Тимофеем и Верой.

ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. № 22175, арк. 1–4зв.

8. В. Флоринська – Д. Флоринському та М. Флоринському,

Бєлград – Санкт-Петербург, 23 березня 1887 р.

[1887 р., 23 березня]
Белград
Здравствуйте, дорогие наши папаша и Николай Дмитриевич, давно

уже не беседовали мы с вами.
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80 Бранкович Никодим – настоятель монастиря Крушедол.
81 Патріархом Карловацьким у 1881–1888 рр. був Герман (Анжелич).



Вот уже две недели, как мы прибыли в столицу Сербии. Белград
очень красивый по местоположению городок, ибо находится между двух
больших рек – Дуная и, впадающей в него, Савы. В нем много сохрани-
лось еще восточного, всего одна главная улица представляет собой ряд
хороших европейских домов, в других же местах постоянно встречаются
и даже преобладают полуразвалившиеся лачуги восточной архитектуры.
Тротуары встречаются также только на главной улице, мостовые же
самые первобытные, вследствие чего ноги наши немало страдают. Есть
здесь великолепное место для прогулки, именно сад Калемегдан82, рас-
кинутый на горе, возвышающейся над берегом Савы в том месте, где эта
река впадает в Дунай. Нечего и говорить какой великолепный вид откры-
вается отсюда зрителям, особенно при заходе солнца. Мы ежедневно лю-
буемся здесь величественной картиной заката.

Тима ежедневно утром занимается в Народной Библиотеке83 руко-
писями. Он нашел и здесь немало интересного материала. Директор биб-
лиотеки Миличевич84 – очень любезный человек; благодаря ему и у меня
нет времени скучать; г-н Миличевич снабжает меня массою новых рус-
ских и французских журналов, да, кроме того, представляет в мое рас-
положение все имеющиеся в библиотеке русские и французские книги.
Я читаю здесь положительно запоем.

Много имеем мы здесь уже знакомых, так что начали даже кутить.
Так, в субботу были на вечере у Стояни Бошковича85, профессора Великой
Школы86. Здесь собралось многочисленное общество, и мы впервые имели
случай наблюдать сербские нравы и обычаи. Как только пришли, нам по-
дали в изобилии в графинах, налитое белое и красное вино, и целую кол-
лекцию возможных печений, а также черный кофе. Принятие напитка
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82 Калемегдан – найбільший парк у Белграді, розташований поряд з фортецею.
83 Національна бібліотека Сербії (серб. Народна библиотека Србиjе), заснована 1832 р.
84 Мілічевич Мілан (серб. Милан Ђ. Милићевић, 1831–1908) – сербський письменник, ет-
нограф, історик, географ; постійний член Наукового товариства Сербії, іноземний член-ко-
респондент Академії наук у Санкт-Петербурзі, член Югославської академії наук (Загреб),
член Сербської королівської академії наук (Белград) директор Народної бібліотеки Сербії
(1886–1897 рр.); основні праці: “Путничка писма” (1865), “Манастири у Србиjи”(1867),
“Школе у Србиjи” (1868).
85 Бошкович Стоян (серб. Стојан Бошковић, 1833–1908) – сербський політик, дипломат,
історик, професор Великої школи в Белграді (1883–1887 рр.); основні праці: “Историjе
света за народ и школу” (4 т., 1866 р.), “Слике из времена реформациjе” (1877 р.), “Ан-
тикрист или цар Нерон” (1882 р.); написав розвідку про Стефана Душана французькою
мовою, яка вийшла друком у Флоренції у 1866 р.
86 Велика школа – вищий навчальний заклад у Сербії (1863–1905 рр.); з 1905 р. – Бел-
градський університет.



продолжалось вплоть до 12 часов, т. е. до ужина, кот[орый] в свою очередь
обильно орошался винами. По домам разбрелись только в 2 часа ночи.

Вчера обедали у Панты Сречковича87, кот[орый], по принятии
пищи, угостил нас музыкой. Именно его дочери хорошо играют на фор-
тепиано. Они услаждали наш слух исполнением русских песней, а затем
и – гимна. Сегодня идем к профессору Васильевичу88. 

Здесь встречаем мы много людей, говорящих по-русски, и не только
в высших кругах, но и в низших. Так, в двух ресторанах, где мы обедаем и
ужинаем, лакеи говорят по-русски, вчера встретили одного ученика у ча-
совых дел мастера, также говорящем на нашем языке. Познакомились мы
здесь с весьма милым господином-архимандритом Милошем, бывшим уче-
ником Киевской духовной академии89. Погода стояла все время скверная:
холод, дожди, но вчера и сегодня произошла полная перемена, тепло поло-
жительно летнее, если так продержится долго, то скоро все зазеленеет и
тогда-то Белград предстанет нашим взором в полной своей красоте. Думаем
остаться здесь до третьего, четвертого дня Пасхи, приятнее встретить этот
праздник в православном городе, нежели в католическом Загребе.

Ну, прощайте наши дорогие, черкните же и вы нам хоть словечко.
Крепко целуем вас. Тима и Вера. Наш привет Ивану Ивановичу.

ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. № 22176, арк. 1–2зв.

9. В. Флоринська – Д. Флоринському та М. Флоринському,

Бєлград – Санкт-Петербург, 1 квітня 1887 р.

[1887 р., 1 квітня]
Белград
Христос Воскресе! Дорогие наши папаша и Николай Дмитриевич,

крепко трижды целуем вас и поздравляем с светлым праздником, при
этом шлем, конечно [же], пожелания всего, всего лучшего.
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87 Сречкович Пантелія Панта (серб. Пантелија Панта Срећковић, 1834–1903) – сербський
історик-медієвіст, професор (1863–1894 рр.), ректор (1885–1886 рр., 1890 р.) Великої
школи, академік Сербської королівської академії наук ( з 1887 р.); основні праці: “Исто-
рија српского народа од 600–1367” (Т. 1–2, 1884, 1888), “Неколихо српских споменика”
(1892), “Радикалци и српска црква” (1893).
88 Ймовірно, Алімпій Васильєвич (серб. Алимпије Васильевић, 1831–1911) – сербський
філолоф, політик, професор (1869–1876 рр.), ректор (1875–1876 рр.) Великої школи; ос-
новні праці: “Логика удешена за школску употребу” (Т. 1–3, 1871–1873), “О народном
васпитању” (1874), “Успомене на краља Милана” (1901).
89 Київська духовна академія (1819–1919) – вищий духовний православний освітньо-на-
уковий заклад, відкритий у Київському Братському Богоявленському монастирі, на базі
закритої (1817) Києво-Могилянської академії.



Грустно нам встретить этот день на чужбине, хотя и [на] право-
славной земле. Лишены мы обычных приготовлений и хлопот по части
приготовления вкусных яств для разговения. Да и поститься то едва ли
придется, до сих пор в ресторане приготовляется исключительно скром-
ная пища, быть может, в последние дни страстной недели [будет] что-
либо постное. Первый день праздника проведем мы в семействе директора
народной сербской библиотеки Миличевича, кот[орый] пригласил уже
нас на обед. Думаю, что и в остальные дни праздника придется непре-
станно ходить в гости, ибо здешние обитатели чрезмерно даже стараются
о развлечении нас.

В воскресенье были мы впервые в местном театре90, видели драму
“Милош Обренович”. Драма эта не имеет никакого действия и вообще
не представляет никакого интереса, кроме напоминания важного исто-
рического события; последним обстоятельством только и можно объ-
яснить постановку ее на сцене. Самый театр не велик, но хорошо отделан
и, главное, очень чистенький. Тима усердно занимается по утрам в На-
родной библиотеке, вплоть до обеда, т. е. до 12 часов, а затем до 5–7 дома,
если посетители не мешают, что замечу в скобках, случается весьма
редко. После 5-ти обыкновенно отправляемся гулять, последние 5-ть, 6-ть
дней стоит отличная солнечная погода. Не смотря на предшествовавшие
дожди и холода, деревья уже начинают сильно распускаться и судя по
быстроте, с которою зазеленели сады, можно надеяться, что к пасхе все
распустится. В среду или пятницу на Пасху уезжаем мы в Загреб.

Путешествие это предполагаем совершить на пароходе по Саве и,
если погода будет благоприятствовать нам, то впечатление от этой по-
ездки останется у нас самое отрадное. Берега Савы, говорят, необыкно-
венно живописны. Я с величайшим нетерпением ожидаю наступления
часа отъезда из Белграда. Пока прощайте. Мои дорогие, еще раз крепко
целую вас. Если Иродион Дмитриевич у вас, то и его поздравьте и поце-
луйте от нас.

Ваша дочь и сестра Вера. Сердечный привет и поздравьте Ивана
Ивановича, всех родных и хороших знакомых.

ІР НБУВ, ф. 3, од. зб. № 22177, арк. 1–2зв.
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90 Національний театр Белграда – державний театр Сербії, заснований у 1868 р. за роз-
порядженням князя Обреновича М. Обренович Мілош (серб. Милош Обреновић, 1780–
1860) – сербський князь (1815–1839 рр. і 1858–1860 рр.), засновник династії Обреновичів
(з 1882 р. – королівська), у 1830 р. завдяки зовнішній політиці М. Обреновича Сербія от-
римала часткову автономію від Османської імперії. 



Оксана Біла

КУЛЬТУРА ТА НАУКА НА СТОРІНКАХ ВОЛИНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Важливою рисою розвитку вітчизняної історичної науки на сучас-
ному етапі є інтерес до історико-краєзнавчих публікацій у виданнях мину-
лих років, у тому числі й періодичних: на шпальтах газет, журналів, аль-
манахів, бюлетенів. Періодика Волинської губернії ХІХ – початку ХХ ст., і
зокрема історико-краєзнавчі публікації на її сторінках зафіксувала та збе-
регла на своїх сторінках чимало важливих матеріалів. Серед них важли-
вою групою виступають статті з історії культури та науки. На сьогодні
наукової праці, де було б здійснено комплексне дослідження таких істо-
рико-краєзнавчих публікацій, як окремого самостійного історичного
явища, немає. Все ж, маємо низку бібліографічних та історичних праць,
які присвячені окремим проблемам розвитку та функціонування регіо-
нальної періодики в Україні та Російській імперії ХІХ – початку ХХ ст.
Значно менша кількість праць присвячена дослідженню волинської
преси. Деякі з них: “Бібліографія періодики Волині” М. Бойка1, “Періо-
дика Волинської губернії 1838–1917 рр.” Н. Сарапина2, “Періодичні ви-
дання Волинської губернії ХІХ – поч. ХХ ст.” І. Мілясевич3, “Проблеми
науки і культури на сторінках волинських періодичних видань другої пол.
ХІХ – поч. ХХ ст.” В. Мороза4. Увагу дослідників частіше привертали
проблеми бібліографічного вивчення волинської періодики чи викорис-
тання окремих видань як історичного джерела для індивідуальних науко-
вих зацікавлень, проте необхідність її цілісного історіографічного аналізу
досі залишається актуальною.

У статті здійснено системне дослідження тематичного спрямування
та змістовного наповнення публікацій з історії освіти та науки на сторін-
ках волинської періодики ХІХ – початку ХХ ст., проаналізовано характер

71

__________________________________________________________________

1 М. Бойко, Бібліографія періодики Волині, Блументон (Індіана: Волин. вид. фонд) 1982, 156 с.
2 Н.Л. Сарапин, Періодика Волинської губернії 1838–1917 рр., Українська періодика: іс-
торія та сучасність: Доповіді та повідомлення восьмої Всеукраїнської науково-теоретичної
конференції, Львів, 17–18 травня 2002, Л. 2003, с. 62–64.
3 І.В. Мілясевич, Періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ ст.: істо-
ріко-бібліографічне дослідження, Л. 2004, 376 с.
4 В.В. Мороз, Проблеми науки і культури на сторінках волинських періодичних видань другої
половини ХІХ – початку ХХ століття, Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових
статей історичного факультету, ред. Г.О. Дробот 11 (Луцьк 2006) 17–23.



та ідейну спрямованість цих публікацій, а також визначено їх місце та
значення для сучасного розвитку краєзнавчого руху та можливості для
вивчення історії України в цілому.

Під час виконання дослідження ми намагались встановити та ви-
окремити тематичні групи публікацій з історії культури та науки за зміс-
товним наповненням та ідейними тенденціями, провести історіографічний
аналіз кожної з них та визначити їх значення у збагаченні краєзнавчих
знань з минулого Волині та історії України в цілому.

Головним джерелом історико-краєзнавчих публікацій з історії куль-
тури та науки для проведеного дослідження стали такі волинські періодичні
видання ХІХ – початку ХХ ст.: журнали “Почаевский листок”, “Известия
Волынского губернского земства”, газети “Волынские губернские ведомо-
сти”, “Волынская почта”, “Волынь”, “Жизнь Волыни”, “Вестник Волыни”,
бюлетені “Врачебно-санитарная хроника Волынской губернии”, “Ветери-
нарная хроника Волынской губернии”, “Труды метеорологической сети Во-
лынского земства”.

Ці матеріали мали свої особливості за рівнем науковості, об’ємом
поданої інформації, ідейним спрямуванням, предметом зацікавленості,
оригінальності та ін. Відповідно до змістовного наповнення ми умовно
поділили масив історико-краєзнавчих публікацій з історії культури та
науки на такі тематичні підгрупи з проблем:
– щодо культури, історико-краєзнавчі публікації з: 1) історії літератури;

2) історії друкарства та бібліотечної справи; 3) музейної справи;
4) статті з історії театрального та музичного мистецтва;

– щодо науки, історико-краєзнавчі публікації з: 1) діяльності наукових
осередків, 2) біографії провідних вчених та їх наукових винаходів і
відкриттів, 3) медицини, 4) ветеринарії, 5) метеорології.

Серед матеріалів із історії розвитку літератури ми виокремили пуб-
лікації про життя і творчість діячів, які залишили помітний слід в укра-
їнській художній літературі: П. Куліша5, Г. Квітку-Основ’яненка6, І. Франка7

та інших. Звернемо увагу на статтю Б. Грінченка “Из новостей украин-
ской литературы”. Він розповів про оновлення української белетристики
та поезії на сторінках “Киевская старина”, про нові імена в українській
літературі. Автор пропонував ознайомитися з низкою літературних тво-
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5 “Апостол правди і науки” (Пантелеймон Олександрович Куліш), Почаевский листок 28
(23 июля 1910) 11.
6 Григорій Квітка Основ’яненко, ВГВ 81 (17 августа 1893) 4.
7 Украинская жизнь, Волынская почта 19 (1902) 3.



рів: С. Руданського, на теми історії України – “Мазепа”, “Іван Скоропад-
ський”, “Павло Полуботок”, “Истории воссоединения Руси”, “Записки о
Южной Руси” П. Куліша; поемою А. Свідницького “Люборацки”, тво-
рами М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, опублікованих у журналі “Ки-
евская Старина”. Б. Грінченко ставив завданням показати позитивні зру-
шення в українській художній літературі. Він пов’язував це з діяльністю
Наукового товариства ім. Т. Шевченка, збільшенням фінансування періо-
дичної преси, заснування “Видавничої Спілки” у Львові8.

Про поширення українських творів серед волинян дізнаємося зі статті
“Из заметок о селянских чтениях”. Вона інформує, які літературні доробки
заохочувалися до читання, обговорювалися на селянських читаннях. Серед
таких твори П. Куліша: поетична збірка “Досвітки”, поема “Великі про-
води”, роман “Чорна рада”, повісті “Орися”, “Дівоче серце”9 та інші.

Висвітлюючи розвиток української літератури автори газетних ста-
тей не оминали увагою мовну проблему. Адже, їх твори часто друкува-
лися у перекладі російською мовою. Прикладом є публікація уривку
роману “Чорна рада” П. Куліша під назвою “Запорожский суд из романа
«Чорна рада» (Перевод с малороссийского)”10. Деякі з журналістів наго-
лошували на самоцінності україномовних творів, висловлювали свою
любов до них та зауважували, що з перекладом на російську мову вони
втрачають свою самобутність та оригінальність11.

Поруч з матеріалами про представників української літератури пуб-
лікувалися статті про російських. Кількість таких заміток була більшою:
деякі з них: “12 апреля 1892 года прошло 40 лет кончины В. Жуков-
ского”12, “Петр Вейнберг (1831–1908 гг.)”13 та інші.

Проте, цього не можна сказати про публікації щодо Т. Шевченка.
Зацікавленість його особою була невипадковою. Одна із перших заміток
про нього опублікована в газеті “Почаевские известия”, це був портрет з
підписом “Самый знаменитый малороссийский стихотворец”14. Пізніше
акценти змінилися, кожного разу, коли наближалося святкування днів
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8 Б. Гринченко, Из новостей украинской литературы, Волынь 4 (5 января 1902) 2.
9 Ив. П., Из заметок о селянских чтениях, Волынь 24 (30 января 1898) 2; 25 (31 января
1898) 1–2.
10 Запорожский суд из романа “Чорна рада” Стороженко (Перевод с малороссийского),
Жизнь Волыни 165 (2 июля 1911) 2.
11 Григорій Квітка Основ’яненко, ВГВ 81 (17 августа 1893) 4.
12 12 апреля 1892 года прошло 40 лет кончины В.А. Жуковского (1783–1852), ВГВ 40 (2
мая 1863) 4.
13 Петр Вейнберг (1831–1908 гг.), Вестник Волыни 183 (8 июля 1908) 1–2.
14 Тарас Шевченко, Почаевские известия 764 (26 мая 1909) 2.



пам’яті поета, на сторінках періодики розгортався дискусійний двобій
між виданнями демократичного та монархічного звучання. Перші пові-
домляли про наближення свята та організацію заходів вшанування поета,
подавали відомості про нього. На противагу їм, другі намагалися при-
меншити його творчість та осудити його прихильників. На сторінках
газет першого спрямування поета називали: “великий певец «Украины»”15,
“поборник народной доли”16, другі розвінчували такий образ: “Шевченко –
открытый хулитель церкви, учитель разврата, озлобленный враг само-
державия и яркий проповедник сепаратизма”17.

Це ілюструє стаття А. Вязигіна “«Особое мнение» о чествовании
Т.Г. Шевченко”18. Її автор родом із Харківщини, був російським націона-
лістом. Джерелом для створення публікації послугувала замітка М. Сум-
цова “Т.Г. Шевченко и его зарубежная литература”, запозичена з харківської
газети “Южный Край”. А. Вязигін дав негативну характеристику творам
Т. Шевченка за виділеними ним групами: 1) богохульницькі – “Молитви”,
“Гімн Чернечий”, “Світе ясний, світе тихий”, “Якось то йду я у ночі”,
“Марія”; 2) царененавистні – “І Архімед, і Галілей”, “О, люди, люди не-
бораки”, “Саул”, “Хоча лежачого”; 3) розпустні – “Великомучинице
куме”. Негативно згадувалися поезії, в яких він критикував російських
політичних діячів: вірш “Юродивий” про генерал-губернатора Д. Бібікова,
“Я не нездужаю” про царя Миколу І. Пояснення такої нелюбові поета до
згаданих постатей знаходимо у статті “Шевченковский юбилей и киевские
украиноманы”19. Кожне її речення просякнуте негативним ставленням до
постаті Кобзаря. Її автор А. Савенко (1874–1922 рр.) – ідеолог російського
націоналізму в Україні на початку XX ст. Він так відгукнувся про Т. Шев-
ченка: “Ненавидел всех борцов за единое русское дело и глумился в своих
стихах”20. У клубі російських націоналістів 23 лютого 1911 р. виголосив
промову “Певец самостийной Украины”, де заявив про “обробку” Т. Шев-
ченка членами Кирило-Мефодіївського братства, які зробили його музич-
ним інструментом, що видавав бажані їм звуки21.
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15 К столетнему юбилею Т.Г. Шевченко, Известия Волынского губернского земства 5–6
(11 февраля 1914) 1–4.
16 Н.С. Бобрицкий, К юбилею Т.Г. Шевченко, Известия Волынского губернского земства
9 (5 марта 1914) 3–4.
17 Наша Волынь 49 (22 февраля 1914) 3.
18 А. Вязигин, “Особое мнение” о чествовании Т.Г. Шевченко, Жизнь Волыни 27 (29 ян-
варя 1914) С. 2.
19 А. Савенко, Шевченковский юбилей и киевские украиноманы, Жизнь Волыни 46 (18
февраля 1911) 4.
20 А. Савенко, Шевченковский юбилей и киевские украиноманы...
21 А. Гораин, Юбилейное лицемерие, Жизнь Волыни 63 (9 марта 1911) 1.



Відмітим, що коли окремі представники єврейського народу з по-
вагою відгукувалися про творчість Т. Шевченка, російські націоналісти
поспішали їм нагадати: “Шевченко относился с свирепой ненавистью к
«жидам» и «ляхам»”22. Як писав автор замітки “Юбилейное лицемерие”
А. Гораін, подібні мотиви замовчувалися з причини того, що: “Общая не-
нависть к России объединила представителей двух наций, между кото-
рыми история вырыла глубокую яму”. А так би, на його думку, багато
хто охрестив Т. Шевченка “человеконенавистником”23.

Вівся активний пошук негативних рис характеру та шкідливих зви-
чок поета. І одну з таких було знайдено – пияцтво. Цьому послугували
витяги з творів П. Куліша. Без зазначення авторства, вони публікувалися
в періодиці під заголовками “П.А. Кулиш о Т.Г. Шевченко”. За основу
було взято поему П. Куліша “Куліш у пеклі”. У статтях наводилися звер-
нення П. Куліша до Т. Шевченка: “пьяный кобзарь Тарас”, “пьяный как
темная ночь Шевченко”, і те, що він називав його музу “пьяной” і “раз-
нузданной”. Для посилення такої характеристики було використано вір-
шований вислів М. Костомарова: “Козак Тарас, козак Тарас. Ні про що
не дбає, Сидить собі у куточку С чаєм ром кружляє”24.

Не менш різким судженням піддалася збірка “Кобзар”. Журналіст
Д. Донской все ж оцінив її певну літературну цінність, але із жалем
сприймав те, що “Тарас Шевченко выразил в «Кобзаре» многое, что ни в
коем случае не может потерпеть русская государственность”25, інші до-
слідники взагалі відкидали будь-яку її значимість. А. Савенко сказав:
“трудно найти что-то более людофобское и полонофобское чем «Коб-
зарь»”26. Або ж у статті “Позорное дело” читаємо: “Нецензурное, проти-
вогосударственное, антирелигиозное и безнравственное произведение”27.

Як протидію цьому журналісти періодичних видань демократичного
звучання намагалися відстояти та показати достойний життєвий шлях ук-
раїнського поета. Їх сторінки прикрашали портрети Т. Шевченка28, біогра-
фічні довідки, аналізувалися його твори “Як би ви знали паничі”, “Кате-
рина”, “Гайдамаки” та ін. Особлива увага зверталася на ті вірші, в яких він
оспівував мрії про українську державність, наприклад “І на оновленій
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22 А. Савенко, Шевченковский юбилей и киевские украиноманы...
23 А. Гораин, Юбилейное лицемерие...
24 П.А. Кулиш о Т.Г. Шевченко, Жизнь Волыни 39 (11 февраля 1914) 4.
25 Д. Донской, Дайте ответ!, Жизнь Волыни 328 (29 декабря 1914) 1–2.
26 А. Савенко, Шевченковский юбилей и киевские украиноманы...
27 Позорное дело, Жизнь Волыни 24 (26 января 1914) 1–2.
28 Портрет Т.Г. Шевченко, Известия Волынского губернского земства 8 (25 февраля 1914) 1.



землі...” та ін.29 Автор статті чи то редакція порівнювали його творчість з
творами М. Карамзіна, А. Дельвіга, О. Кольцова, М. Некрасова, але відмі-
чали: “напряжение скорбной музы Т. Шевченка сильнее”30.

Різку реакцію викликали замітки, у яких журналісти повідомляли
читачів про організацію заходів до днів вшанування пам’яті поета: кон-
церт, урочиста хода, найменування вулиць та навчальних закладів його
ім’ям, проведення літературних вечорів тощо. Н. Бобрицький закликав
кожного волинянина та ставив риториче запитання: “Что же сделала Во-
лынь, чтобы достойно ознаменовать столетнюю годовщину своего поэта?
Разве не мы сыны той «сердешної Вкраїни», о которой скорбил поэт!”31.
Усе це не могло залишитися непоміченим поборниками російського са-
модержавства та імперського спокою.

У Державній Думі 27 лютого 1914 р. відбулося засідання, про яке
інформувала стаття “Запрос по поводу запрещения чествования памяти
Шевченко”32. Депутати російської Думи розділилися на два табори. Чи-
хідзе, граф Капніст, А. Савенко, В. Пуришкевич, селянин Городілов ви-
сували схожі між собою думки, які можна означити найяскравішим
висловлюванням останнього: “Дело идет о политической борьбе за са-
мостийную Украину, что является новым шагом по пути расчленения
России”. На противагу їм, Мазуре, Н. Бобрицький, Маліков, селянин
Мерщій вбачали причину в іншому: “в желании чествовать память не за-
ключается никаких сепаратистских тенденциях, а лишь проявляется сим-
патия народа к своему поету”33. Російські націоналісти зробили все
можливе, щоб не допустити вшанування “певца украинской «самостій-
ності»” організованого, як вони називали “киевскими украинофилами и
галицкими мазепинцами”, на чолі яких стояли Ю. Романчук та М. Гру-
шевський, які отримали ярлик “польско-австрийских эмиссаров”34.

Деякі волинські газети подбали про те, щоб поінформувати про за-
борону вшанування Т. Шевченка. Постанова Міністерства народної ос-
віти заборонила учням брати участь у шевченківських святкуваннях,
дозволяла вчителям лише коротко ознайомити з біографією і вибраними
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29 Т.Г. Шевченко (по поводу 100-летия со дня рождения поета), Известия Волынского
губернского земства 8 (25 февраля 1914) 1–9.
30 Т.Г. Шевченко (по поводу 100-летия со дня рождения поета)..., 8.
31 Н.С. Бобрицкий, К юбилею Т.Г. Шевченко, Известия Волынского губернского земства
9 (5 марта 1914) 4.
32 Запрос по поводу запрещения чествования памяти Шевченко, Наша Волынь 55 (28
февраля 1914) 2.
33 Запрос по поводу запрещения чествования памяти Шевченко...
34 А. Савенко, Шевченковский юбилей и киевские украиноманы…



віршами поета. А резолюція архієпископа Антонія від 20 січня за № 875,
унеможливила й останнє35. Робилося все, щоб не допустити спорудження
пам’ятника Т. Шевченку, вважалося що це місце стане простором “объеди-
няющим всех ненавистников России, особенно «украинцев»”36. Обговорення
цієї проблеми знайшло своє висвітлення у статтях: “Конкурс на постановку
памятника Т.Г. Шевченко в Киеве”37, “Памятник Т.Г. Шевченко”38, “Рабочие
против постановки памятника Шевченко в Киеве”39 та ін. У статтях “Юби-
лей Шевченка”40, “Демонстрации в Киеве”41 журналісти проінформували
як насправді пройшло святкування ювілею 25 лютого 1914 р. Незважаючи
на всі заборони, у різних частинах м. Києва, зібралося багато людей, сту-
дентської молоді, відбулися демонстрації42. Один із учасників вигукнув:
“Да здравствует автономная Украина!”43. Кінні загони поліції не встигали
розганяти демонстрантів, відбулося понад 70 арештів44.

Наступною групою історико-краєзнавчих публікацій є статті з історії
книгодрукування та бібліотечної справи. Одна із перших розвідок із цієї те-
матики була зроблена краєзнавцем Волині та редактором “Волынских гу-
бернских ведомостей” Акимом Перлштейном. Опублікував він її на
сторінках редагованої ним газети під назвою “Очерк истории типографии
на Волыни”45. Робота містила історичні довідки про заснування перших
друкарень на Волині, їх діяльність, із зазначенням назв надрукованих ними
книжок. І хоча подані відомості про діяльність друкарень є досить стис-
лими, але це було одне із перших досліджень, яке дало поштовх іншим.

Редактор газети Ф. Кітченко надрукував об’ємну публікацію “Жи-
томирские библиографические известия (до 1 октября 1861 года)”46. Вона
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35 К юбилею Т.Г. Шевченко, Наша Волынь 49 (22 февраля 1914) 3.
36 Д. Донской, Дайте ответ!...
37 Конкурс на постановку памятника Т.Г. Шевченко в Киеве, Известия Волынского гу-
бернского земства 3–4 (4 февраля 1914) 18.
38 Памятник Т.Г. Шевченко, Наша Волынь 131 (21 мая 1914) 2.
39 Цытович, Рабочие против постановки памятника Шевченко в Киеве, Волынская земля
30 (6 февраля 1914) 3.
40 Юбилей Шевченка, Наша Волынь 54 (27 февраля 1914) 2.
41 К.Н., Демонстрации в Киеве, Наша Волынь 57 (2 марта 1914) 3.
42 Юбилей Шевченка...
43 К.Н., Демонстрации в Киеве...
44 Юбилей Шевченка...
45 А. Перлштейн, Очерк истории типографии на Волыни, ВГВ 4 (22 января 1855) 1–2; 5
(29 января 1855) 1–2.
46 Ф. К…ко., Житомирские библиографические известия (до 1 октября 1861 года), ВГВ
43 (28 октября 1861) 267–270; 44 (4 ноября 1861) 273–275; 45 (11 ноября 1861); 46 (18
ноября 1861).



присвячена вивченню діяльності житомирських друкарень. Хочеться зга-
дати його висловлювання про саме поняття “типографский станок”: “мо-
гущественный двигатель мысли человеческой, переносимой из страны
в страну, из настоящего к будущему, – окрыляя, расширяя разум человека,
и делая его участком умственной жизни без границ времени и места”47.
У статті йшлося про функціонування друкарні Квятковського в м. Жи-
томирі з 1859 р. та друкарні Хршонща з 1860 р. та ін.

Згадаємо також роботи: “Краткие исторические сведения – о быв-
ших на Волыне православных типографиях“ С. Барановського48, “Исто-
рия русского книгопечатания”49, “Как распространились типографии в
России”50, “Книжное дело в провинциях и столицах”51 та ін. Вони пере-
важно присвячені вивченню історії російських друкарень та лише по-
біжно тих, що діяли на території українських земель.

Матеріали третьої групи історико-краєзнавчих публікацій культу-
рознавчої тематики з історії бібліотечної та музейної справи мали систе-
матичний характер на сторінках волинської періодичної газети “Волын-
ские губернские ведомости”. Після заснування Житомирської публічної
бібліотеки у 1865 р. її шпальта збагатилися замітками з історії створення
та відкриття установи. Наприклад, це статті: “Учреждение в Житомире
русской публичной библиотеки”52, “К вопросу о Житомирской русской пуб-
личной библиотеки”53, “Житомирская публичная библиотека” О. Братчи-
кова54 та ін. А потім їх змінили огляди її відвідуваності читачами55 та звіти
про роботу, пророблену персоналом56. Вони містять багато цікавих фак-
тологічних та статистичних відомостей щодо історії організації та ве-
дення бібліотечної справи в м. Житомирі.
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47 Ф. К…ко, Житомирские библиографические известия (до 1 октября 1861 года), ВГВ
43 (28 октября 1861) 267.
48 С. Барановский, Краткие исторические сведения – о бывших на Волыни православных
типографиях, ВЕВ 18 (16 сентября 1877) 763–787.
49 История русского книгопечатания, ВГВ 22 (24 марта 1873) 1–2.
50 Как распространились типографии в России, ВГВ 2 (8 января 1892) 1; 5 (18 января
1892) 5.
51 Книжное дело в провинциях и столицах, Волынь 185 (1 октября 1895) 2–3.
52 Учреждение в Житомире русской публичной библиотеки, ВГВ 36 (1865).
53 К вопросу о Житомирской русской публичной библиотеке, ВГВ 41, 44, 48–49 (1865).
54 А. Братчиков, Житомирская публичная библиотека, ВГВ 33–37 (1866).
55 О посетителях Житомирской публичной библиотеки, ВГВ 6, 18, 35, 45, 53, 65, 79, 91,
105, 120, 134, 143, 148 (1868); Белоконов, О посетителях Житомирской публичной биб-
лиотеки, ВГВ 3, 17, 27, 41, 53, 67, 78, 91, 105, 119, 130, 147 (1867).
56 Отчеты Житомирской публичной библиотеки, ВГВ 23–24, 29, 32, 41, 46, 50 (1866);
Отчет Житомирской публичной библиотеки за 1865–1866 гг., ВГВ 54, 56 (май 1867).



Низку статей журналісти присвятили історії становлення та діяль-
ності музеїв. Публікація “Музей при публичной библиотеке в Житомире”57

інформувала читачів про утворення при Житомирській російській пуб-
лічній бібліотеці музею, який і став прообразом нинішнього Житомир-
ського обласного краєзнавчого музею. Він був створений у результаті
об’єднання колекцій місцевих гірських порід і мінералів. Перша колекція
була зібрана М. Чертковим, а друга краєзнавцем Г. Оссовським. Дізнає-
мося, що нараховувала вона понад 500 зразків різних порід58. 

Кілька статей висвітлюють створення Волинського центрального
музею. Це замітки: “К открытию центрального музея”59 та дві з однако-
вою назвою “Волынский центральный музей”60. Їх матеріали оповідали
про музейні колекції, які експонувалися, кількість відвідувачів, а також
культурних діячів, які долучалися до його функціонування. Так, у одній
із публікацій йшлося про відвідини музею Володимиром Липським, го-
ловним ботаніком Імператорського ботанічного саду у Санкт-Петербурзі.
Працівники музею завдячували йому цінними ботанічними матеріалами,
які науковець передав музею61. Відмітимо, що в подальшому В. Липський
став третім президентом Всеукраїнської Академії Наук (1922–1928 рр.),
член-кореспондентом АН СРСР.

Декілька слів варто сказати про ще одну цікаву публікацію, яка сто-
сується історії Острозького музею. Її назва “Ценные поступления в музей
братства имени князей Острожских”62. У ній повідомляється про попов-
нення його фондів приватною колекцією М. Тіпольта (1864–1948). Зав-
дяки йому музей збагатився книгами з історії Південно-Західного краю,
портретами галицьких князів та польських королів, альбомом вирізок з
газет і журналів, альбомом місцевих історичних пам’яток.

До наступної групи культурознавчих публікацій ми віднесли статті
з історії театрального та музичного мистецтва. На сторінках волинської
періодики їм систематично приділялася увага. Це було пов’язано з від-
криттям у м. Житомирі Дворянського театру у 1855 р. У зв’язку з цим
редакція газети “Волынские губернские ведомости” почала друкувати
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57 Музей при публичной библиотеке в Житомире, ВГВ 16 (16 августа 1876) 559–560.
58 Ibid., с. 559.
59 К открытию центрального музея, Жизнь Волыни 134 (29 мая 1911) 3.
60 Волынский центральный музей, Жизнь Волыни 139 (5 июня 1911) 3; Волынский цент-
ральный музей, Жизнь Волыни 288 (13 ноября 1914) С. 3.
61 Волынский центральный музей, Жизнь Волыни 139 (5 июня 1911) 3.
62 Ценные поступления в музей братства имени князей Острожских, Жизнь Волыни 15
(17 января 1914) 4.



рубрику “Театральная Хроника”. Редактор А. Перлштейн в одному із ого-
лошень заявив про те, що колектив видання: “обещает своим читателям
раза два в месяц сообщать обо всех сценических новостях этого театра”63.
На сторінках видання опубліковано повідомлення О. Братчикова64, яке
містило хроніку діяльності Житомирського дворянського театру, а також
довідку про його створення, як то “Открытие Житомирского Дворянского
театра”65. Автор останньої з гордістю зазначав: “все чего в праве требо-
вать самый изыскательный театр, найдется в Житомирском театре”66.

Пізніше подібну рубрику мала газета “Волынская жизнь”. Назива-
лася вона “Театр и музыка”. У ній розміщувалися статті за типовим най-
менуванням “Городской театр...”, а далі через крапку зазначалася назва
п’єси, яка найближчим часом була поставлена на сцені театру. Серед таких
були твори “Ріголетто”67 та “Травіатта” Д. Верді 68, “Демон”69 та ін. Замітки
містили короткий опис того, що відбувалося на сцені, схвальні або ж кри-
тичні оцінки гри акторів. Вони зберегли імена багатьох діячів, яким ви-
пала доля виступати на театральній сцені м. Житомира.

Виконання чи постановка українських творів засуджувалося. Так,
негативну оцінку заслужила театральна трупа Колесніченка, яка взяла на
себе сміливість зіграти п’єси М. Старицького “Нахмарило”, “Сорочинсь-
кий ярмарок”, “Зимовий вечір”70. Автор замітки, критикуючи ці поста-
новки, підсумував: “показывают редкое отсутствие вкуса на прекрасное”71.
У статті “Малороссийские спектакли”, хоч і визнавалася театральна
майстерність українських артистів М. Садовського та М. Заньковецької,
проте твори зазнавали нищівних характеристик: “Малороссийская му-
зыка и хореография, несмотря на свою примитивность, имеют подкупаю-
щее значение безыскусственности и выразительности”72.
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63 А. Перлштейн, Театральная хроника (от редакции), ВГВ 42 (15 октября 1855) 2.
64 А. Братчиков, Русский театр в Житомире, ВГВ 112 (23 сентября 1867); 115 (30 сен-
тября 1867); 118 (октябрь 1867); 121 (14 октября 1867); 128 (31 октября 1867); 140 (ноябрь
1867); 151 (23 декабря 1867).
65 А. Перлштейн, Открытие Житомирского Дворянского театра, ВГВ 42 (15 октября
1855) 1–2.
66 А. Перлштейн, Открытие Житомирского Дворянского театра...,1.
67 Жизнь Волыни 4 (5 января 1911) 3.
68 Городской театр. “Травиата”, Жизнь Волыни 13 (15 января 1911) 3.
69 Городской театр. “Демон”, Жизнь Волыни 17 (19 января 1911) 3.
70 Городской театр. “Зимовий вечір” и оперетка Бобринецького “Майска ніч”, Жизнь
Волыни 228 (7 сентября 1911) 4.
71 Городской театр. “Зимовий вечір” и оперетка Бобринецького “Майска ніч”...
72 Ч-Ъ, Малороссийские спектакли, Волынская жизнь 54 (19 декабря 1906) 3.



Особливого звучання набули статті про театральне та концертне
життя волинян з початком Першої світової війни. Тетральні критики у своїх
замітках більше акцентували не на оцінці мистецької майстерності, а на
тому, чи піднімає їх творчість бойовий дух народу. Ось як відзначав один із
журналістів роль благодійних концертів, даних хором Н. Бернатовича, що
проводилися на Волині у вересні 1914 р.: “русская песня бодрит человека,
зовет его на подвиг, будит в нем самосознание и вернее всякой дипломатии
содействует объединению единоплеменных народов”73. Інший автор, який
назвав себе “Купец старожил”, схвалив виконання учнями Волинської ду-
ховної семінарії в м. Куп’янск Харківської губернії таких військових ком-
позицій, як: “За святое дело”, “На бой!”, “В бурю во грозу” та ін.74

Отже, перейдемо до розгляду наступної групи історико-краєзнав-
чих публікацій на сторінках волинської періодики. Її становлять мате-
ріали із історії розвитку науки у губернії.

За розробленою нами класифікацією першими йдуть публікації з іс-
торії діяльності наукових осередків. Часто замітки цієї групи приурочува-
лися до святкування річниць створення тих чи інших наукових осередків.
Одною з таких стала стаття “Пятидесятилетие императорского русского
географического общества (1845–1895)”75. У ній подано відомості про іс-
торію становлення товариства, склад, діяльність структурних відділів (ма-
тематичного, фізичного, етнографічного, статистичного), підготовлені та
перекладені з інших мов наукові праці, здійснені дослідницькі експедиції.

Публікувалися й планові звіти із проробленої роботи науковими
товариствами. Наприклад, зі статті “В обществе иследователей Во-
лыни”76 дізнаємося про дослідницькі здобутки історичної секції, виголо-
шені на засіданні 28 вересня 1902 р. Я. Яроцьким та О. Фотинським.
Автор замітки коротко представив зміст їхніх промов. Першого – щодо
археологічних розкопок, проведених у с. Цвіля Новоград-Волинського
повіту, другого – з приводу поповнення Волинського єпархіального дав-
ньосховища одним із екземплярів Острожської Біблії 1581 р. Стислому
переказу доповіді “Волынский вольнодумец XVII в.” О. Фотинського він
приділив найбільше уваги, певно тому, що вбачав необхідність зосере-
дитися на роз’ясненні волинському читачу важливості та сутності цієї
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73 Итоги славянских концертов, Жизнь Волыни 60 (2 марта 1915) 3.
74 Концерт волынцев на чужбине (Письмо из Купянска), Жизнь Волыни 12 (12 января
1916) 4.
75 Пятидесятилетие императорского русского географического общества (1845–1895),
Волынь 22 (27 января 1896) 1–2; 23 (27 января 1896) 1–2.
76 С. М-ва, В обществе иследователей Волыни, Волынь 216 (5 октября 1902) 2.



знахідки. На полях виявленого примірника Острожської Біблії, бувшим
власником книги, було залишено численну кількість рукописних заміток –
філіппіків. Вони стосувалися оцінки релігійного та інколи політичного
життя XVII ст., мали засудливий характер щодо католицтва, церковної унії,
негідної поведінки духовних осіб, деяких чинних церковних канонів77.

Сповіщалося на сторінках волинської періодики і про провідних
російських та українських вчених, їх наукові винаходи і відкриття. Серед
таких публікацій, стаття “Приятные известия о русском ученом”78. У ній
йшлося про відомого мандрівника, географа, дослідника народів Пів-
денно-Східної Азії, Австралії та Океанії М. Миклухо-Маклая, що вва-
жався пропавшим безвісті на острові Нова Гвінея, та як інформував
“Кронштадтский вестник” був знайдений живим у порті Константин. А
також можна згадати замітку “Новое открытие проф. Мечникова”79 про
винайдення біологом І. Мечниковим сиворотки проти тифу. Цікавою та
ґрунтовною є замітка В. Антоновича “По поводу раскопок произведен-
ных у Житомира г. С.С. Гамченко”80. У ній він детально проаналізував
археологічну роботу з дослідження житомирських курганів, здійснену
С. Гамченком, який був одним із засновників Товариства дослідників Во-
лині, пізніше віце-президентом Всеукраїнського Археологічного комітету
та багатьох інших наукових організацій. У цілому В. Антонович схвалив
отримані наукові здобутки, вказав на незначні неточності, та наостанок
доповнив висновки, приведені С. Гамченком, щодо часу і належності жи-
томирських курганів, власними науковими зауваженнями.

У публікаціях з медицини журналісти намагалися подати вичерпну
інформацію з питань розвитку медичної справи та санітарного становища
Волинської губернії. Ці матеріали скоріше становлять собою об’ємні уза-
гальнення статистичних данних, ніж теоретичні наукові розробки, хоча
такі теж траплялися. Краєзнавці працювали у двох взаємопов’язаних до-
слідницьких напрямках. Беручи до уваги матеріали одної із публікацій,
можна проілюструвати як вони визначали їх для себе: перше – “стре-
мится зарегистрировать по возможности все случаи заболевания каждой
болезнью”81, друге – провести просвітницьку роботу “о характере и при-
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77 С. М-ва, В обществе иследователей Волыни, с. 2.
78 Приятные известия о русском ученом, ВГВ 19 (14 марта 1873) 1–2.
79 Новое открытие проф. Мечникова, Волынская почта 109 (28 апреля 1912) 2.
80 В. Антонович, По поводу раскопок произведенных у Житомира г. С.С. Гамченко, Во-
лынь 87 (9 августа 1886) 2–3.
81 А.Г. Бегак, Материалы к медико-санитарному изучению Дубенецкаго уезда, Врачебно-
санитарная хроника Волынской губернии 11 (ноябрь 1911) 111.



знаках появившейся эпидемической болезни, о предохранительных
мерах от нея и правилах борьбы с нею”82. Головним чином робилося це з
метою постійного спостереження за станом захворюваності населення
краю, призупинення чи подолання поширення епідеміологічної небезпеки.

Звернемо увагу на одну із багатьох заміток “Материалы к медико-са-
нитарному изучению Дубенецкаго уезда”83. Вона є типовою для побутую-
чих у той час публікацій на сторінках волинської періодики даного зміс-
товного характеру. Її автор, місцевий земський лікар А. Бегак на початку
дослідження подав “Краткое описание Дубенецкаго уезда”84, яке містить
цінні загальні відомості з історії цієї місцевості: географічних та кліматич-
них особливостей, рослинності, численності населення, видів поширених
занять, житлових умов, дорожної справи. Вивчаючи всі ці аспекти життя
дослідник намагався показати їх значення та вплив на санітарний стан по-
віту. А вже опісля під заголовками “Санитарное состояние”85 та “Положение
земскаго медицинского дела в губернском уезде и желательные его пре-
образования”86 автор подав відомості про наявний медичний персонал, фун-
кціонуючі медичні установи, хворих та померлих жителів, запропонував
заходи для боротьби з хворобами та ін.

Стаття лікаря-дослідника І. Соболевського “Краткий обзор заразных
болезней в Волынской губернии за 1910-й год”87 є ще одним яскравим при-
кладом збору статистичних данних з медичної справи. Автор у вигляді таб-
лиці подає кількість зареєстрованих лікарями і фельдшерами хворих за 1910
р. на найпоширеніші хвороби – понад 153 808 чол. Особливий інтерес ви-
кликали діаграма та карта, намальовані від руки автором. Вони є прикладом
зображальних засобів, які використовувалися для наочного ознайомлення
читачів із тенденціями поширення хвороб у часі та територіально.

Декілька слів варто сказати про статті, у яких журналісти висвіт-
лювали не результати наукової медичної діяльності, а намагалися обго-
ворити проблемні питання, пов’язані з її реалізацією. Одною з таких, є
стаття, в основу якої був покладений лист фельдшера з Новоград-Волин-
ського повіту88. У ньому він висловив власні погляди на питання реорга-
нізації процесу надання медичної допомоги селянам. А саме, критикував
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82 А.Г. Бегак, Op. cit., c. 111.
83 Ibid., c. 95–112. 
84 Ibid., c. 95–98.
85 Ibid., c. 98–99.
86 Ibid., c. 110.
87 Ив. Ал. Соболевский, Краткий обзор заразных болезней в Волынской губернии за 1910-й
год, Врачебно-санитарная хроника Волынской губернии 11 (ноябрь 1911) 113–154.
88 По поводу реорганизации сельской медицины в Волынской губернии, Волынская жизнь
11 (26 октября 1906) 1.



пропозицію волинського лікарського інспектора винесену на розгляд гу-
бернського земського комітету про неохідність закрити всі самостійні
фельдшерські пункти і призначити по два лікарі на волость. На противагу
цьому він намагався показати потребу в покращенні умов функціону-
вання фельдшерських пунктів. За його описами вони знаходилися в жах-
ливому стані: “топорной роботи шкаф, иногда лекарства размещены на
полу, импровизированный стол из двух нечищеных досок, лекарства вы-
даются в бутылках из под вина, пива, пузырьках из под чернил, закупо-
риваются бумажками”89. Проте, факти приведені автором, хоч і не від-
кидалися, але піддавалися сумніву самою редакторською колегією ви-
дання, яка зазначала, що таке положення було не скрізь і “с обобщениями
нужно быть осторожным”90. Проте журналіст був не єдиним, хто вказував
на плачевний стан медицини краю. У замітці “О материальном положе-
нии земскаго медицинскаго персонала”91 наголошувалося на необхід-
ностті підвищення зарплатні лікарям, які у порівнянні з іншими спеціаліс-
тами отримують менше. Публікації такого змістовного наповнення віді-
гравали важливу роль у піднятті і обговоренні наявних проблем, які по-
требували вирішення.

Приділялася увага й обговоренню проблемних питань щодо рефор-
мації та впорядкування ветеринарної справи. Наприклад, Туркевич, який
сам був ветеринаром та безпосередньо стикався з різними труднощами
під час своєї роботи, у замітці “Несколько слов о ветеринарии на Во-
лыни”92 зробив спробу показати нелегке положення лікарів-ветеринарів
і запропонував ряд необхідних нововведень. Його думка базувалася на
тому, що ветеринарна справа мала стати “губернско уездной” не за на-
звою, а по суті, тобто реалізовуватися мала за безпосередньої участі гу-
бернського та повітового земств. А саме, шляхом їх участі у виплаті
зарплати лікарям, доставці медикаментів та засобів для дезинфекції, ви-
значенні ділянки ветеринарного огляду не більше 15 верств, оснащенні
лікарів необхідними приладдями: мікроскопами, термостатами та ін.,
створенні умов для проходження лікарями повторних курсів та бактерео-
логічних занять, забезпеченні житлом та ін.93 Гучні заяви привів у своїй
статті селянин А. Стецюк. Одна з яких: “для оказания ветеринарной по-
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89 По поводу реорганизации сельской медицины в Волынской губернии...
90 Ibid.
91 Ibid.
92 Туркевич, Несколько слов о ветеринарии на Волыни, Известия Волынского губернского
земства 1 (18 января 1913) 9–10.
93 Ibid.



мощи у нас еще уделяется мало внимания”94. Журналісти робили все
можливе для обговорення необхідності зміни ситуації.

Цікаві матеріали на сторінках волинської періодики можна віднайти
з метеорології. Започаткування їх збору та публікації у Волинському краї
було пов’язано з початком функціонування Метеорологічного бюро Волин-
ського земства. Створити таку установу волиняни намагалися ще з 1910 р.,
коли просили фінансових асигнувань у Волинської губернської управи на
її побудову95. Реалізувати свій проект їм вдалося через рік.

У першому ж номері фахового видання новоствореної наукової ус-
танови з’явилася ознайомча стаття “Организация метеорологической
сети”96, яка й інформувала про сутність її подальшої дослідницької ді-
яльності. У ній чітко формулювалося дослідницьке завдання, яке ставили
перед собою журналісти-метеорологи: “Изучение климата Волынской
губернии. Вопрос о предсказании погоды – вопрос более или менее да-
лекого будущего”97. Для допомоги їм у виконанні цієї клопіткої роботи,
через посередництво “Общества иследователей Волыни”, закликалися
вчителі народних училищ, священики й кореспонденти інших професій,
з проханням щомісячно сповіщати спостереження в метеорологічне бюро
для попереднього опрацювання та подальшої публікації в періодичному
бюлетені “Труды метеорологической сети Волынского земства”98.

Головна увага в публікаціях цього тематичного спрямування звер-
талася на вивчення кількості і якості опадів у просторі і часі, та показ їх
залежності від інших метеорологічних елементів, гіпсометричних даних,
рельєфу, рослинного покриву. Через те, що саме опади головним чином
впливали на введення сільського господарства, що було одною із провід-
них галузей економіки краю. Такі помісячні огляди погоди збиралися ко-
респондентами різних повітів при 80-ти дощовимірювальних станціях
(станом на 1911 р.)99. Для ознайомлення з методологією проведення спос-
тережень співробітникам пропонувалася книга А. Воєйкова “Метеоро-
логия для средних учебных заведений и для практической жизни”100.
Зібрати метеорологічні показники кореспонденти могли завдяки спеці-
альним науковим приладдям, про які йшлося в одній із публікацій. А
саме, це були: ртутний барометр Вільда-Фруса, психометричні термо-
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94 А.И. Стецюк, Ветеринарная помощь населению, Известия Волынского губернского
земства 23 (11 июля 1913) 8.
95 Организация метеорологической сети, Труды метеорологической сети Волынского
земства 1 (август 1912) 1–4.
96 Ibid.
97 Ibid.
98 Ibid.
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метри, вологістний гігрометр Соссюра, ваговий евапарометр Вільда, сні-
гомірна рейка, дощоміри з захистом Ніфера, геліограф Величко – з майс-
терні в Санкт-Петербурзі Ф. Мюллера та ін.101

Зібрані матеріали опрацьовувалися та впорядковувалися завідува-
чем метереологічної мережі С. Бржозовським, а потім друкувалися під
однією і тією ж назвою “Краткий обзор погоды в Волынской губернии
за ...” з зазначенням хронологічних рамок, за які робився огляд102. Вони
містили показники барометрів, температури, відносної вологості, хмар-
ності, опадів, вітру та ін. Під його ж редакцією виходили фенологічні до-
слідження з вивчення впливу атмосферних умов на явища неживої
природи, як то льодостав та розриття рік, озер та інших водоймищ103. Ок-
реме місце мали спостереження за впливом погоди та різних сезонів на
ріст і дозрівання озимих посівів104.

Загальні описи підкріплювалися додатковими графіками, таблицями,
діаграмами, картами. Прикладом одної з них є “Диаграма Житомирской
метеорологической станции за 1912 г.”105 Вона намальована від руки, різ-
ними кольорами. Інформація подана в ній була поділена на чотири під-
групи: “барометр”, “температура воздуха”, “влажность”, “высота осадков”.

Окрім збору поточних данних, члени Метеорологічного бюро Во-
лині опрацювали раніше зібраний масив метеорологічних даних. За по-
радою К. Жука – члена Київської школи метеорологів, вони звернулися
з проханням до волинського губернатора – надати їм матеріали зібрані
продовольчими комісіями за 50-річний період, які містили відомості про
зливи, бурі та град106. Вони становили не меншу наукову цінність, допо-
могли їм прослідкувати та визначити певні метеорологічні закономір-
ності, повторювані з року в рік.

На сторінках волинської періодики трапляються наукові публікації,
які ми не віднесли до якоїсь з виокремлених тематичних підгруп. Наприк-
лад: “О производстве опытов приготовления свежих и квашеных овощей в
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прок”107, “Новые изобретения тушения пожаров”108, “Прохождение планеты
Венеры перед Солнцем в 1874 году”109, “Табак и его история”110 та ін. Це
поодинокі статті, які стали результатом реалізації дослідницьких інтересів,
що не мали системного характеру. Журналісти торкалися в них висвітлення
загальнонаукових проблем з метою просвітництва населення.

Отже, на основі аналізу волинської періодики ХІХ – початку ХХ ст.,
можемо зробити висновок, що дослідження з історії культури та різних
сфер науки не тільки мали місце на її сторінках, а більше того займали
вагому змістовну складову. Матеріали є різнотематичними, цікавими,
часто ексклюзивними, в переважній більшості автентичними за своїм по-
ходженням, результатом кропіткої наукової краєзнавчої роботи їх авторів,
наповненні численним статистичним та фактичним матеріалом, порів-
няльними таблицями, графіками, картограмами, оцінками очевидців, фо-
томатеріалами, замальовками тощо.

Проте маємо враховувати й те, що редакційно-видавничі колективи
деколи застосовували практику дублювання та часткових передруків з
інших столичних видань, інколи навіть без зазначення цього факту. Таке
явище було пов’язане з тим, що провінційна волинська періодика деколи
відчувала нестачу інформаційних матеріалів, й намагалася заповнити
прогалини за рахунок статей столичних видань. Іноді таке запозичення
слугувало лише ілюстративним матеріалом при критиці тих чи інших
думок, висловлених столичними журналістами. Опубліковані матеріали
на шпальтах періодики є достатньо інформативними у тій сфері, яку вони
висвітлюють, проте трапляються помилки при наведенні дат та деяких
відомостей. Їх подання супроводжувалося авторським аналізом, однак
частіше він носив не науковий характер, а скоріше описовий, ознайом-
чий, тому що адресувався широкому загалу, а не вузькоспеціалізованому
колу читачів. Більше порушення історичної правдивості помітне при роз-
ставленні ідеологічних акцентів та трактуванні історичних фактів відпо-
відно до завдань імперської національної політики. Тому підходити до
ознайомлення з ними та використовувати їх матеріал потрібно критично.

Беручи до уваги та враховуючи все вище сказане при історіографіч-
ному аналізі історико-краєзнавчих досліджень з історії культури та науки,
маємо сказати, що вони дозволяють ґрунтовніше і всебічніше вивчити куль-
турно-просвітницьке життя Волинської губернії і України в цілому.
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Віталій Хоменко

ПОВЕРНЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДО УКРАЇНИ
У 1924 РОЦІ В СВІТЛІ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

У біографії М. Грушевського є чимало питань, які мають дискусій-
ний характер. Одним з них є поворот історика до Києва з еміграції у бе-
резні 1924 року. Повернення славетного вченого свого часу викликало
бурхливу реакцію українського еміграційного політикуму. Своє став-
лення до вчинку суспільствознавця висловлювали його однопартійці по
Українській партії соціалістів-революціонерів (УПСР) та представники
інших політичних сил, однодумці та ідеологічні опоненти. Причому ці
оцінки мали діаметрально протилежний зміст, починаючи від схвалення
та закінчуючи нищівною критикою. Надалі таким кроком М. Грушев-
ського активно цікавились професійні історики, спочатку українські вчені
за кордоном, а з моменту відновлення Української державності в 1991 р.
й українські вітчизняні науковці.

Потрібно відзначити, що питання повороту М. Грушевського на
Батьківщину залишається актуальним і на сьогоднішній день. Дослід-
ники продовжують вести суперечки навколо розуміння причин такого
кроку визначного історика, з’ясування об’єктивних та суб’єктивних чин-
ників, що зумовили саме такий його вибір. Зрозуміло, що без прискіп-
ливого вивчення джерел про цю подію не можна буде зрозуміти мотиви,
яким керувався колишній голова Центральної Ради, коли наважився на
такий знаковий крок у своєму житті.

Відтак, у статті робиться спроба виокремити та проаналізувати ос-
новні групи джерельних матеріалів, що стосуються повернення М. Гру-
шевського до України у 1924 році.

Варто сказати, що історіографія вищеназваного питання є вже до-
сить об’ємною. За десятиліття досліджень історики опрацювали масу різно-
манітного джерельного матеріалу. Серед великої групи українських на-
уковців, які займались вивченням життя та діяльності М. Грушевського,
можна виділити і вчених, що у своїх працях торкались питання рееміг-
рації славетного історика: Федір Шевченко1, Матвій Стахів2, Василь Дуб-
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1 Ф.П. Шевченко,Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну?, УІЖ 11
(1966) 13–30.
2 М. Стахів,Чому М. Грушевський повернувся в 1924 р. до Києва. Жмут фактів і уривок
із спогадів, ЗНТШ 197 (Нью-Йорк 1978) 109–147.



ровський3, Володимир Дорошенко4, Олександр Оглоблин5, Аркадій Жу-
ковський6, Любомир Винар7, Сергій Плохій8, Павло Сохань9, Леонід Ре-
шодько10, Віталій Тельвак, Руслан Пиріг11, Володимир Потульницький12,
Ігор Гирич13, Валентина Піскун14, Володимир Пристайко, Юрій Шаповал,
Ігор Верба15 та інші.
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кип) 2016, с. 700–704.
14 В. Піскун, Повернення Михайла Грушевського в Україну як зваба більшовизмом й спо-
дівання на дії, Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності, К.
2002, с. 45–54.
15 В. Пристайко, Ю. Шаповал, Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десяти-
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Більшість дослідників вважають повернення до України М. Грушев-
ського складним комплексом суб’єктивно-об’єктивних чинників, які визна-
чили саме такий вибір суспільствознавця. Не вдаючись у деталі різно-
манітних версій та припущень, які висували вищезгадані науковці, можна
коротко підсумувати, що найголовнішими причинами рееміграції потрібно
назвати бажання відомого історика продовжувати політичну боротьбу і зай-
матись науковою роботою саме на рідній землі і таким чином приносити
користь своїй Батьківщині, в яких би умовах не довелося працювати.

Відтак, зупинимося детальніше на тих джерельних матеріалах, які
дозволяють зрозуміти життєві обставини, в яких перебував М. Грушевський
наприкінці еміграційного періоду свого життя, визначити причини його по-
вернення до Радянської України, з’ясувати мету такого вчинку історика та
показати реакцію на це як його однодумців, так і політичних опонентів. 

Проблема повернення М. Грушевського до України активно підні-
малась і розглядалась комуністичними партійними органами та органами
влади УСРР, які чудово розуміли роль та вплив історика в еміграційному
політикумі. В основному вони обговорювали питання, чи дозволяти по-
вернення історика до УСРР. Наведемо кілька прикладів документів, які
переважно є вже опублікованими та доступними для дослідників.

Вперше, офіційно, повідомлення про бажання М. Грушевського по-
вернутися до України розглядалось на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У 25
січня 192116. Наступне обговорення датоване 26 квітня 1921 року17. У під-
сумку радянська влада не дозволила славетному історику повернутись. 

Надалі до цього питання повернулися 4 червня 1921 року. Тепер
риторика рішень дещо змінилась. Знову ж таки, у легалізації УПСР було
відмовлено, але дозволялось повернутись “для советской или ученой
работы отдельным членам УПСР, которые заявят о своем выходе из пар-
тии и ее осудят”18. Тобто ініціатива в питанні повернення надавалась
самим емігрантам. 

Натомість, на засіданні, датованому 30 січня 1922 року, Політбюро
постановило “Поручить т. Раковскому выяснить заграницей вопрос о воз-
можности приезда на Украину группы Грушевского”19. Отже, тепер вже
більшовики відверто демонстрували зацікавленість у М. Грушевському
та його однопартійцях.
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16 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 12.
17 Ibid., арк. 86.
18 Ibid., арк. 112зв.
19 Ibid., спр. 29, арк. 22зв.



16 серпня 1921 р., М. Левицький, який був керівником місії УСРР
у Празі, писав до Народного комісаріату закордонних справ: “Во время
моего прибывания в Вене ко мне обратилась группа Грушевского с про-
бой выяснить как можно скорее их отезд на Украину”20. Сам він вважав,
що їм варто дозволити повернутись до УСРР.

Нарешті, 2 листопада 1923 року на засіданні Політбюро ЦК КПУ
більшовицька влада остаточно вирішила дозволити М. Грушевському по-
вернутися на Батьківщину21. А вже 10 листопада того ж року до справи
долучилось московське керівництво: “Не возражать против допущения
проф. Грушевского в СССР”22. 

У телеграмі уповноваженого НКЗС СРСР в УСРР О. Шліхтера до
представника УСРР в Австрії М. Левицького, датованій 21 листопада
1923 року, говориться, що “Рішення в справі повороту Грушевського на
Україну відбулося. Політбюро ухвалило: не перечити проти в’їзду на Ук-
раїну проф. Грушевського з тим, щоби використання його було доручено
Наркомосові”23. З цього питання М. Левицькому належало зв’язатися з
В. Затонським. Ця інформація повторюється також у листі референта
уповноваженого НКЗС СРСР в УСРР М. Любченка до того ж таки М. Ле-
вицького. Поряд з цим повідомляється, що “Затонський хоче пристроїти
М. Г. при Ак. Наук. Натякнути М. Г., що Наркомосвіти підтримає його
кандидатуру на президента”24.

Крім того, варто процитувати витяг з протоколу засідання Малої Пре-
зидії ВУЦВК: “Слушали: О разрешении на въезд Грушевского на Украину.
Постановили: Ходатайство проф. Грушевского о разрешении ему въезда на
Украину удовлетворить, выдав ему соответствующий охранный лист”25.
Одразу ж наводимо текст вищезгаданого охоронного листа: “Цим посвід-
чується, що Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом нада-
ється право дійсному членові Української Академії наук Михайлові Сергі-
йовичу Грушевському свобідного проживання в межах УСРР і, що з боку
Радянської влади йому ніяких обвинувачень за його попередню політичну
діяльність не пред’являється”26. Подібну інформацію знаходимо й у листі
Раднаркому УРСР до Київського губернського відділу ДПУ27.
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Також інформація про обставини повернення М. Грушевського до
Києва містилася у повідомленнях засобів масової інформації. 

Як відомо, 2 березня 1924 року М. Грушевський разом зі своєю ро-
диною остаточно покинув Відень, щоб повернутися до України. У вар-
шавському часописі “Наш світ” вміщено наступне повідомлення про
шлях М. Грушевського, в якому історик, напевно, вперше після виїзду,
змушений був давати пояснення своїм діям: “Недавно в Варшаві, при по-
вороті на Україну, пробув кілька день проф. М. Грушевський. Ні з ким з
тутешньої емігрантської колонії він не бачився; але кілька емігрантів зус-
тріли його в Здолбунові на двірці при пересядці в світський потяг. В роз-
мові з ними М. С. Грушевський зазначив, що повертає на батьківщину
виключно для наукової праці. Умовою повороту большевики поставили
цілковиту «політичну смерть». Між іншим професор має намір видавати
журнал, присвячений науці і літературі, бо вважає, що зараз нема ні на
Україні, ні на еміграції поважного органу такого типу”28.

Крім того, по дорозі його потяг зробив зупинку у Львові. Тут істо-
рик також пояснював причини того, чому повертається на Батьківщину.
Замітка про це була вміщена в Львівській газеті “Діло”, яка так описує
спілкування з М. Грушевським: “Професор мав дуже бодьорий вигляд,
ніби помолодів. На запитання, як це він наважився їхати до більшовиків,
професор відповів, що радянська влада через Академію наук з певністю
забезпечує йому недоторканність при умові припинення всякої політич-
ної діяльності. М. Грушевський присвятить себе виключно науці і між
іншим має на меті видавання в Києві «Літературно-наукового вісника»”29.
Щоправда датована ця інформація аж 1 квітня, тобто набагато пізніше за
приїзд М. Грушевського до УСРР.

Вже 7 березня вченого зустрічав Київ. Так завершився п’ятирічний
еміграційний період життя та діяльності визначного українського істо-
рика. В українській пресі повідомлення про приїзд М. Грушевського
з’явилось 9 березня. У розмові з представниками харківської газети
“Вісті” вчений зазначив, що вирішив повернутись в Україну ще два роки
тому, тобто, що більшість української еміграції співчувала його рішенню
і що ця більшість “з пильною увагою стежить за всіма успіхами України,
за її відродженням”, що особливу увагу привертає “національна політика
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українського уряду, що здійснює українізацію”. Завершувалося повідом-
лення так: “Як відомо, професора Грушевського обрано академіком Всеук-
раїнської Академії Наук. Грушевський вважає за своє найважливіше
наукове завдання – закінчення своєї «Історії України»”. Він гадає також
відновити працю щодо дослідження первісної культури на Україні … Гру-
шевський оселиться в Києві, де й вестиме наукову працю”30.

У газеті “Новий шлях”, яка видавалась у Торонто, знаходимо за-
мітку “Укр. історик проф. М. Грушевський осліп із нужди”, яка подає ін-
формацію про умови життя історика в Москві. У статті згадується, що
вчений повернувся до СРСР, прагнучи займатись науковою роботою, але
крім цього маємо досить суттєве уточнення, яке не зустрічається в інших
джерелах та яке додатково пояснює мотивацію історика. Пояснюється, що,
нібито, М. Грушевський “під час опрацьовування доби Хмельниччини пе-
реконався, що не може поступати вперед у праці без потрібних історичних
джерел, які в більшости знаходяться в московських архівах” і саме через
цю проблему історик “постановив вернути в Совітський Союз”31.

Поряд з цим, досліджуючи проблему повернення М. Грушевського,
слід звернути увагу і на мемуарну літературу, яка є важливим інформа-
ційним джерелом про закордонний період життя історика. До неї нале-
жать як автобіографічні спогади самого М. Грушевського, так і свідчення
його сучасників: відомих революційних діячів доби українських націо-
нально-визвольних змагань 1917–1921 рр., однопартійців по Українській
партії соціалістів-революціонерів, представників інших політичних сил.
Досить важко відокремити від мемуарів публіцистичні праці сучасників
славетного історика, адже у них авторська оцінка рееміграції суспіль-
ствознавця та вплив її на громадську думку базуються на спогадах. 

У своїй “Автобіографії” від 1926 року М. Грушевський подав на-
ступні відомості про обставини свого повернення до України: “Вибраний
з кінцем 1923 року членом Української Академії й одержавши дозвіл на
поворот, в березні 1924 вернувся на Радянську Україну, до Київа, споді-
ваючись повести інтенсивну наукову роботу в нових умовах на безпосе-
редню користь українських робітничо-селянських мас та соціалістичного
будівництва України. Двохрічне перебування на Радянській Україні
вповні доказало можливість продуктивної праці в сих умовах”32. Тобто
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сам історик писав про те, що метою повернення була саме наукова ро-
бота. Але, на нашу думку, не все так просто, адже автобіографія була на-
писана вже в радянських умовах і суспільствознавець вже не міг вільно
назвати справжні причини свого повороту на Батьківщину.

Про важливість фактору наукової діяльності для М. Грушевського
писав Микола Ковалевський у своїх мемуарах “При джерелах бо-
ротьби”33, Борис Мартос у статті-спогаді “М.С. Грушевський, яким я його
знав”34, Аркадій Животко у статті “Провина М. Грушевського”35. Подібні
думки знаходимо у статті Івана Кедрина “Михайло Грушевський – не
один, а більше їх”36, спогадах Олександра Шульгина “Михайло Сергійо-
вич Грушевський – як політик і людина”37, Івана Макуха “На народній
службі”38, Левка Лукасевича “Роздуми на схилку життя”39.

Поряд з цим, М. Ковалевський підкреслював, що історик не поли-
шав думок про можливість продовження визвольної боротьби на Батьків-
щині40. Про це пише у своїх спогадах і Матвій Стахів. М. Грушевський
говорив М. Стахову: “рішився вертатися до Києва, бо я глибоко перекона-
ний, що там незабаром буде революція і що я там, у тій ситуації буду ко-
нечно потрібний”41. Також автор спогадів вважає, що можливою причиною
рееміграції могла бути вказівка масонської ложі, до якої належав М. Гру-
шевський і яка прогнозувала за кілька років війну з Радянською Росією.

Фактично, закономірним явищем називає повернення М. Грушев-
ського Іван Майстренко у книзі “Історія мого покоління: Спогади учас-
ника революційних подій в Україні”. Автор пише, що славетний історик
вірив у можливість відродження української державності, використавши
політику українізації42. Л. Лукасевич відзначає, що суспільствознавець
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щиро вірив у “…новий світовий лад, який несе з собою більшовизм”43.
Аналогічним чином, О. Шульгин згадував про свої дискусії з М. Грушев-
ським стосовно “нового світу”, під яким історик розумів більшовицьку
владу44. Складається думка, що колишній голова Центральної Ради спо-
дівався використати більшовиків на користь українській справі та, навіть,
за їх допомогою відновити українську незалежність.

У той же час, у мемуарах знаходимо широкий спектр оцінок повороту
М. Грушевського до соціалістичної України. Так, наприклад, критично до
цього кроку історика поставилися О. Шульгин45 та Л. Лукасевич46. Не дуже
прихильно ставиться до повернення М. Грушевського у своїх “Щоден-
никах” і Сергій Єфремов47.

Цікаво прослідкувати як змінюються оцінки рееміграції історика
у спогадах Володимира Винниченка. Спочатку М. Грушевський – “Огид-
ний старий інтриган!”48, згодом автор залишає такий запис у своєму “Шо-
деннику”: “Втягли старого в дурну і тяжку ситуацію і покинули. Шкода
старого”49. А в “Заповіті борцям за визволення” знаходимо таку характе-
ристику: “Михайло Грушевський і його близькі товариші Шраг, Христюк,
Чечель та інші (які з еміграції вернулись на Україну) їхали на великий са-
мокритичний подвиг, на тяжку боротьбу за здобутки нашої революції”50.

Безсумнівно, що найбільш негативно оцінював повернення М. Гру-
шевського до Києва Микита Шаповал. У його “Щоденнику” бачимо такі
дописи-оцінки: “Грушевський – крутій”51, “Це справді зрадник. І не дарма
ми йому не довіряли до кінця. Партію отруїв, деморалізацію посіяв, був за-
вжде егоїстом. Примирився з ворогом-окупантом…”52. Крім того, М. Ша-
повал написав окрему статтю під назвою “Політична смерть Грушев-
ського”, де піддав політичну діяльність славетного історика та його повер-
нення до УСРР нищівній критиці53. Не відстає від М. Шаповала і Микола
Чеботарів, який у своїх спогадах теж відверто називає історика зрадником54.
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Найбільш поміркованою видається позиція Б. Мартоса, який ста-
виться до такого вчинку М. Грушевського з розумінням і частину вини за
це перекладає на українську еміграцію: “Я кинув би каменем – гірким сло-
вом в сторону української еміграції, що не зуміла створити відповідних
умов для праці цього великого патріота, науковця й політичного діяча”55.

Нарешті, надзвичайно багатий фактичний матеріал про політичну,
наукову, організаційну діяльність М. Грушевського в еміграції, його осо-
бисте життя містить епістолярна спадщина як самого історика, так і його
сучасників. Зрозуміло, що питання повернення М. Грушевського до України
теж було відображено в листах. Наведемо декілька найбільш показових
прикладів послань, написаних у різні роки емігрантського життя історика.

Відомий політичний діяч з Галичини М. Лозинський 14 вересня
1920 року писав М. Грушевському з Гейдельберга: “Зацікавила мене
згадка в Вашім листі про «можливість нашого (себто Вашого і ваших
партійних товаришів) виїзду до країни». Коли справді яка можливість є,
то се треба тільки повітати”56.

7 лютого 1921 року М. Грушевський писав до А. Животка: “…ми
тут … гірко роздумуємо над ситуацією і шукаємо способів знов стати на
рідній землі, зв’язатись з народом. Серце болить, чуючи про тяжкі об-
ставини, в котрих опинились Ви там. Передайте мій щирий привіт і по-
бажання скорого побачення на рідній землі всім, хто пам’ятає про мене”57.
Бачимо, що історик вже у 1921 році мав плани повернутись на Батьків-
щину. Натомість, А. Животко у листі-відповіді від 15 березня того ж року
намагається переконати славетного історика в тому, що комуністи є во-
рогами українців: “Одно ясно для мене після досвіду трьох років – там
на Вкраїні наші страшні вороги як з боку національного, так і з боку со-
ціально-економічного … я переконався, мій шлях до нової революції, яка
б знищила цю тюрму во імя світлої і правдивої думки соціалізму”58.

У листі, надісланому 15 серпня 1921 р. В. Мазуренку, який зби-
рався в той час їхати на Україну, М. Грушевський просив його з’ясувати
можливості повернення і умови праці. Зокрема, він наголошував, що Ук-
раїнський соціологічний інститут задумувався “осідком у Києві”. Його
співробітники – члени різних партій соціалістів-радянців – мають збе-
регти за собою свободу наукової мислі, “не зв’язану якоюсь партійною
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програмою”. З такою ж місією у Харкові перебував секретар президії за-
кордонної делегації УПСР О. Жуковський. У листі до Грушевського від
24 серпня 1921 р. він писав, що в одному з офіційних бюлетенів УПСР
характеризується як партія контрреволюційна: “Після всього якось від-
падає охота продовжувати й далі з ними вести переговори”59.

У жовтні 1921 р. М. Грушевський звернувся до львівського жур-
налу “Вперед” з проханням опублікувати листа, в якому намагався пояс-
нити різні звістки про його повернення на Україну. Він писав, що отримував
неодноразові запрошення повернутись на Україну. При цьому історику
ставилася умова “відріктись і вийти з партії укр. соц.-революціонерів”.
Але М. Грушевський з такими умовами не погодився. При цьому він за-
являв, що “українське громадянство без різниці поглядів повинно відда-
вати свої сили культурному будівництву в рамках Укр. Радянської Рес-
публіки, заповнюючи живим змістом сі рамці прокламованої укр. само-
стійності”60. Тобто історик, спростовуючи відомості про його повернення
до України, все таки не відкидав такої можливості в майбутньому.

Про це свідчить і листування М. Грушевського з В. Кузівим. 25
жовтня 1921 року славетний історик писав: “Я з України дістав сими
днями інформації дуже втішні. Але ті елементи, які ставляться до мене з
особливою симпатією і довір’ям, уважають, що приїздити мені на Ук-
раїну ще не час – краще вести за кордоном літературну акцію…”61. У
листі, написаному 10 листопада, читаємо: “З великою тривогою збираюся.
Дістатись туди – мабуть, дістанусь, але звідти – хто зна? І що мене там
чекає?”62. 22 грудня історик згадує свій червневий лист: “Як я вам писав,
в червні я рад би їхати на Україну, коли б не зайшли якісь перешкоди”63.
Майже через два роки, у листі від 18 грудня 1923 р. Михайло Сергійович
писав: “Поворот на Україну ми принципіально вирішили, але тут ще багато
лишається неясного – як і коли. Початком було, що я дав свою згоду Укра-
їнській академії наук, щоб мене обрали на кафедру української історії”64.

Також багатим на інформацію про причини та обставини виїзду
М. Грушевського до України є листування суспільствознавця з Кирилом
Студинським, відомим українським літературознавцем, мовознавцем та
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громадським діячем. З великої кількості листів, в яких є інформація про
повернення історика, розглянемо кілька найбільш промовистих.

9 січня 1923 року М. Грушевський повідомляє К. Студинському:
“Тільки що прийшли листи від сестри з звістками, що процедура мого
вибору академією закінчилася 31.ХІІ і що ВУЦК виніс формальну ухвалу
про дозвіл мого повороту на Укр[аїну]… Питаннє тільки, наскільки
можна буде повести наукову працю організовано в ширших розмірах (і
наскільки можна буде вижити при тамошній платні!)”65. У липні 1923
року з Бадену історик пише, що “в зв’язку з українізацією, з проектом
вибору мене до Академії і т. ін., останніми часами з Києва знову пишуть
про мій приїзд, можливости наукової праці і т. д. А що тут, за кордоном,
іде не до кращого, а до гіршого, і ресурси мого прожитку, і можливости
наукової роботи, зглядно публікацій все зменшуються, отже поневолі
приходиться зважувати сю евентуальність переїзду все серіознійше”66.

У листі від 17 листопада 1923 року М. Грушевський наводить
факти, які свідчать про те, що представники влади УСРР офіційно запро-
шували його повернутися на Батьківщину: “…в 1921 р. Шумський, то-
дішній посол в Ризі, переказував до мене (для Вашої персональної
відомости: через В. Кедровського, переказував ці запросини мині також
Матюшенко) офіціально, щоб я вертав на Україну, взявши з собою своїх
наукових співробітників для праці в академії; весною 1923 р. в офіціаль-
ній розмові з моїм партійним товаришом (для В[ашої] персональної ві-
домости – з Мик. Чечелем) Раковський висловив побажаннє, щоб я вже
нарешті вернув на Україну”67. Крім того, історик згадує ще один аргумент
своєї потреби повернутись, бо “ми тільки при помочи більшовиків можем
визволити зах[ідну] Укр[аїну] і відборонитись від московської навали…
Тому я буду старатись мимо всього вернутись на Укр[аїну]”68.

У листах, які відправляла сім’я М. Грушевського своїм родичам на
Україну з нагоди Нового 1923 року і Різдва, крім добрих побажань ви-
словлювалася впевненість, що наступні свята будуть зустрінуті всіма
разом у Києві. У своєму листі 17 січня М. Грушевський повідомляв, що
чекає проведення деяких формальностей, зв’язаних з обранням його
“членом Академії наук і переїздом”. Сестрі Ганні Сергіївні він писав у
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Київ 21 січня, що має принципіальну згоду радянських властей на його
повернення на Україну69.

Також слід процитувати рядки з листа М. Грушевського до че-
ського вченого Я. Бідло від 2 січня 1924 року: “…Тепер збираюсь до
Київа: Українська Академія наук закликае мене на катедру історії Ук-
раїни…Чекаю ріжних формальностей, і коли вони будуть полагоджені,
то можливо, що ще з кінцем сього місяця виїдемо туди”70.

На можливість рееміграції М. Грушевського не могли не відреагу-
вати його політичні конкуренти по УПСР. У ЦДАВОВ України та Інсти-
туті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
зберігається лист до історика від Закордонного Комітету УПСР71, напи-
саний найвірогідніше його лідером М. Шаповалом72. Бажання славетного
історика повернутись засуджується, наводяться докази шкідливості та-
кого його кроку для українського народу, підкреслюється важливість осо-
бистості М. Грушевського, як своєрідного символа визвольної боротьби.
У листі празькі есери, фактично, висловлюють прохання до суспільство-
знавця відмовитись від повороту до Радянської України: “Ми хочемо ві-
рити, що Ви спинитесь над прірвою і повернетесь від неї”73.

У цьому контексті цікавим документом також є лист воїнів Армії УНР
В. Шевченка, Є. Маланюка, М. Россіневича до М. Грушевського у зв’язку з
чутками про його від’їзд до України, датований 29 січня 1924 року. Вояки
пишуть: “Ми не вірим, щоби Ви, через гори трупів, за волю України покла-
дених, переступити наважились. І коли-б подібні чутки підставу мали, то
ми Вас насмілюємось благати…тут, на еміграції, разом з нами залишитися,
аж доки нарід Український останніх кайданів неволі не розіб’є…”74

Зрештою, слід наголосити, що інформаційний потенціал епістоля-
рію настільки багатий, що його джерелознавче вивчення потребує бага-
тьох років кропіткої праці. Відома українська дослідниця Світлана Панькова
вважає, що проблема рееміграції Грушевськогоне вичерпала всіх епісто-
лярних джерел. Так, не досліджено його неопубліковане листування до
брата й сестри, корпус листів з еміграції доньки Катерини75.
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Отже, у результаті розгляду вищеназваних джерельних матеріалів
можемо зробити такі висновки. По-перше, сам М. Грушевський, найві-
рогідніше, вважав свою вимушену еміграцію тимчасовим явищем. Вся
його активна закордонна діяльність свідчила, між іншим, і про велике
бажання повернутись на Батьківщину. Він поїхав, щоб повернутись і не
планував провести своє життя поза межами України. По-друге, слід ви-
ділити кілька груп джерел з проблеми повернення М. Грушевського,
звісно, не претендуючи на його вичерпність: документи партійних та дер-
жавних органів УСРР і СРСР; матеріали преси; мемуарна література;
публіцистичні праці; епістолярій; історіографічні джерела. По-третє,
джерела дозволяють з’ясувати причини такого кроку історика: прагнення
продуктивної наукової праці; бажання продовжувати політичну боротьбу
на Батьківщині, використавши для цього, як це не парадоксально зву-
чить, більшовицький режим; політика українізації в УСРР, яка попервах
була досить таки успішною; тяжке матеріальне становище вченого та
його сім’ї за кордоном тощо. По-четверте, бачимо, що рішення суспіль-
ствознавця повертатися чи ні не було лише його особистою справою,
хоча М. Грушевський і хотів так думати. Це питання цікавило і радянську
владу і українську еміграцію. Владні кола УСРР вважали повернення сла-
ветного історика фактом, що засвідчував переваги комуністичного ладу
і хотіли використати його особу для своїх закулісних ігор, як в Україні,
наприклад, у справі Української Академії наук, так і на міжнародній
арені, зокрема для дискредитації української політичної еміграції. Саме
тому реакція українського еміграційного політикуму на повернення
М. Грушевського була, головним чином, різко негативною. По-п’яте, дже-
рельна база досліджуваної проблеми має перспективи для розширення, ос-
кільки вітчизняне грушевськознавство є порівняно молодою галуззю
історичної науки. Тому, безперечно, українські та зарубіжні архіви можуть
зберігати чисельні документи з порушеної проблеми, які ще не введені в
науковий обіг. Окрему прискіпливу увагу історикам варто звернути на дже-
рела особистого характеру, як-то, епістолярна та мемуарна література.
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Олександр Музичко

БІЛЯ ВИТОКІВ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ: ДЕМОНТАЖ ПАМ’ЯТНИКІВ
РОСІЙСЬКИМ ЦАРЯМ В ОДЕСІ У 1917–1920 РОКАХ

Більшу частину ХІХ ст. в Одесі не відчувалася велика пошана до
імператриці Єкатерини ІІ. Просвітницькі лекції про неї збирали далеко
не найбільшу аудиторію. Одеський пам’ятник Єкатерині ІІ був лише тре-
тім на території південних губерній Російської імперії: після Катерино-
славського (1846 р.) та Сімферопольського (1890 р.). Пам’ятник планувався
на честь заснування Одеси. Але з усіх запропонованих проектів був об-
раний той, що фактично обернув ідею на пам’ятник Єкатерині ІІ з від-
повідним пропагандивним супроводом, що суперечив історичним фак-
там1. В одеситів, як це часто бувало і є в їх історії, не знайшлося свого
мудреця, що подібно до М. Костомарова, не дозволив би пам’ятнику на-
бути агресивно-імперського забарвлення. Нагадаймо, що саме через
втручання знаменитого історика у київському пам’ятнику Б. Хмельниць-
кому М. Мікешина з під коня гетьмана таки щезли проектовані раніше
поляк та єврей, натомість Єкатерина ІІ і досі топче турецький прапор.
Російсько-імперські назви та пам’ятники, якими Одеса наповнилася у роки
панування чорносотенної Пеліканівської Думи з цілком очевидною сим-
волічною колоніально-монархічною метою, були рішуче відкинуті демо-
кратично та соціалістично налаштованою громадськістю в умовах краху
Російської імперії. Інша справа, що як і у 1941 та 1944 роках (вигнання
спочатку румунами та німцями комуністів, а потім навпаки, що кожна зі
сторін називала “визволенням”, хоча насправді йшлося лише про банальну
окупацію, а потім відновлення окупації), на місце поваленим імперським
символам прийшли не демократичні та українські – національні, а лише
або відверто комуністичні, або своєрідний сплав російської імперськості,
одягненої у нові радянські шати. У комуністичний період була успадкована
концепція “визволення” Південної України від турків російськими вій-
ськами. Новим було хіба що більш виразне підкреслення “народної коло-
нізації” Південної України і визнання її української складової.

Незважаючи на здавалося б тектонічні зміни 1991 року, Одеса
узяла з собою усю цю ідеологічну суміш у незалежну Україну. На цьому
важкому, не оновленому ґрунті закономірно виросли у 1990-х роках от-
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руйні гриби суріловської концепції “Новоросії” та “новоросів”, що мая-
чать в інтелектуальному житті і дотепер, пам’ятники Єкатерині ІІ та
О. Суворову, Лідерсівський бульвар тощо. Голос української громадськості
Одеси при цьому брутально ігнорувався, численні перешкоди існували та
існують для встановлення меморіальних дощок, пам’ятників, назв на честь
численних одеських українських діячів, якими так багата історія міста2.

Парадокс, але саме з 1990-х років тягнеться ідея відновлення ро-
сійсько-імперської символіки та пам’ятників Одеси, що буцімто можна
поєднати з українськими реаліями доби незалежності. Неприємне по-
чуття амбівалентності посилилося в останні чотири роки в умовах агресії
Російської Федерації проти України, коли стало ще важче пояснити при-
родність існування символів російського історичного міфу у містах Ук-
раїни. Прихильники “естетизму”, що запевняють у тому, що “пам’ятник
є лише пам’ятником”, ігнорують саме коріння цього слова, головну сут-
ність, власне “пам’ять”, що визначально впливає на діяльність людей. Іг-
норують вони і важливий контекст, хоча б те, що пам’ятник Єкатерині ІІ
у серці Одеси було відновлено в той самий день, коли в одному з перших
сепаратистських проектів Росії – “Придністровській Молдавській рес-
публіці” – було урочисто відкрито пам’ятник Єкатерині ІІ, виготовлений
одеським скульптором О. Токаревим. Водночас, й дотепер не реалізована
обіцянка влади встановити в Одесі пам’ятник П. Калнишевському. Оде-
ським школярам і донині на тлі пам’ятника Єкатерині ІІ розповідають
про неї як про “засновницю Одеси”, ігноруючи теоретичні та фактичні
здобутки сучасної української історіографії. Декомунізація “сором’яз-
ливо” обійшла увагою проблему російсько-імперської спадщини в Ук-
раїні, переклавши проблему на голови громадськості. Громадськість
виявилася далеко не такою зрілою та проукраїнською, про що яскраво
свідчать нещодавно ледве не втілені ініціативи відродження на мапі Ук-
раїни Єлисаветграда, Єкатеринослава тощо. Створення відповідної при-
хильної аури навколо пам’ятника Єкатерині ІІ в Одесі – з цього ж числа.
На жаль, жодного переосмислення сутності цих пам’ятників не відбу-
лося, перспективою чого заколисували українців під час відомого про-
тистояння під час відновлення прибічники цієї акції. Вони і надалі
служать меті спрямування одеського краєзнавства і громадської думки у
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цілком “русскомірське річище”. Щодо реакції євроструктур та їх про-
світницьких та правозахисних відгалужень, пригадується знаменитий
вірш О. Олеся “Європа мовчала”. Постійно лунають заклики уникати
“мови ворожнечі”, “утриматися від героїзації суперечливих героїв”, якщо
йдеться про українських героїв, і звернені ці заклики саме до українців.
Натомість щодо ситуації навколо пам’ятника Єкатерині ІІ важко прига-
дати відповідних закликів щодо “єкатерининських” активістів. 

Загострення доволі очевидного та простого питання про визна-
чення долі нововідновленого пам’ятника Єкатерині ІІ, який його прихиль-
никами, попри лише 20-річну історію монументу (1900–1920 роки з перер-
вами, коли його накривали брезентом у добу революції 1917–1920 рр.),
проголошений “невід’ємним символом Одеси”, “історичним місцем”
тощо, актуалізує історію цього пам’ятника, історичних документальних
джерел про нього. 

Метою нашої публікації є оприлюднення архівних документів про
долю пам’ятника Єкатеріні ІІ. У чому ж їх цінність? Не говорячи вже про
те, що кожен документ передає нам неповторне “дихання” епох, доку-
менти 1920 р. показують зіткнення інтересів влади та інтелігенції. 

Бурхливі події 1917–1920 років, як і 2014 р., викликали стихійний
рух за знесення пам’ятників російським імператорам як символів деспо-
тизму, якщо йдеться про реакцію лівих та радикально-демократичних
сил, та колоніальної залежності України – з точки зору прибічників ук-
раїнського патріотизму. Відповідні акції небезпідставно сприймалися як
акти вандалізму3. Мотивація противників стихійного знищення пам’яток
з числа інтелігенції, зокрема істориків, була різною. Так, кримський іс-
торик А. Маркевич був рішуче проти ліквідації пам’ятника Єкатерині ІІ
у Сімферополі як носій російської та консервативної, правої, менталь-
ності. Натомість один з засновників українського козакознавства Д. Явор-
ницький, переховував у себе пам’ятник Єкатерині ІІ у Катеринославі з
наукових позицій, як аматор старожитностей, розуміючи їх наукову вар-
тість. Подібно ставився до пам’ятників російсько-імперським діячам ди-
ректор миколаївського музею Ф. Камінський. Зусиллями херсонського
історика В. Гошкевича було врятовано пам’ятник Г. Потьомкіну у Хер-
соні шляхом перенесення його у місцевий музей. 

Знесення пам’ятників російським царям не належало до основних
напрямків діяльності одеського українського національного руху. Проте,
є свідчення про те, що вони перебували у полі зору українських провід-
ників. Ось який показовий епізод наводить І. Гаврилюк про Івана Липу: 
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“Нараз увіходить І. Липа. – Вибачте, що спізнився, але я затри-
мався через випадок, який мене дуже обурив. Коли члени Комітету бажа-
ють, я їх про це поінформую. 

«Просимо! Просимо!» – почулися голоси. С. Шелухин дав Липі
слово й той почав розповідати про те, що зараз юрба п’яних портових груз-
чиків вовтузиться біля пам’ятника Катерини ІІ-ої; якийсь із них під дикий
регіт та сороміцьку лайку виліз догори, зняв червоний прапор, яким було
закрито на пам’ятнику голову, й закутав її знову заялозеним брудним міш-
ком. – А вам не однаково, чим закрито? Червоним, чи жовто-блакитним, чи
брудним мішком? – запитує вічно непримиримий М. Мацан. 

– Так, не однаково, – відповідає спокійно Липа, – бо перш за все це
не естетично, а по-друге, доки буде лишатися цей ганебний пам’ятник най-
більшої нашої гнобительниці на українській землі? Доки він буде стояти на
найкращому місці Одеси на потіху п’яній юрбі й на сором нам? Я пропоную
Керовничому Комітетові звернутися до міського самоврядування та Ради
Робітничих Депутатів, щоби цей пам’ятник було знято й перелято на пам’ят-
ник комусь із наших видатних людей, або віддано до музею. 

Поскільки я пам’ятаю, така постанова й була зроблена”4. 

Опубліковані нами нижче документи зафіксували лише одного ук-
раїнського діяча серед тих, хто був причетний до рішення про ліквідацію
пам’ятника Єкатерині ІІ, – довголітнього члена одеських українських то-
вариств (“Просвіти”, “Українського клубу”) Якова Матвійовича Понома-
ренка, одного з провідних одеських архітекторів початку ХХ ст. Опосередко-
вано згадано про Ф. Нестурха, теж відомого своїм послідовним україн-
ським патріотизмом та ідентичністю. Натомість першим думку про пере-
дання пам’ятника до музею і цим його цивілізоване збереження висловив
популярний на той час російський генерал Нікандр Маркс. Це закономірно,
адже окрім військової діяльності він довгий час захоплювався історією та
етнографією Криму, був членом наукових товариств, автором історичних
праць. У квітні 1917 р. М. Горький, А.М. Бенуа та інші звернулися з про-
ханням до Катеринославської Ради не знищувати пам’ятник Єкатерині ІІ
як художньо цінний, згадавши і про одеський монумент5. 

Документи свідчать, що й після захоплення Одеси комуністами
одеська інтелігенція зайняла цілком виважену позицію до монумента та
обрала єдино правильний шлях збереження пам’ятника для нащадків,
але усунення його з громадського простору. Символічним було те, що
серед тих, хто приймав це рішення, були творці монумента Ю. Дмит-
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ренко та Б. Едуардс. Вони могли бути цілком щирими у своєму бажанні
зберегти пам’ятник від стихійного руйнування, адже на хвилі демокра-
тизації революційного часу пам’ятник таки став своєрідним символічним
місцем “прямої демократії” – вкрився шаром дотепних, щоправда іноді
й нецензурних, виявлень народного гласу, часто з натяком на велелюб-
ність імператриці. У 1918 р. вночі у пам’ятник кинули вибухівку, й тим
самим зруйнували дві гранітні плити у ніг фаворитів імператриці. 

З огляду на сучасні маніпуляції (постійний наголос на тому, що
пам’ятник, мовляв, було вирішено знести лише “після більшовицької ре-
волюції”), підкреслимо, що у 1920 р. вже далеко не демократична кому-
ністична влада та громадськість міста фактично реалізували рішення
таки справді радянської влади середини 1917 року. 

Панує уявлення про те, що основні елементи пам’ятника зберіга-
лися виключно в Історико-краєзнавчому музеї Одеси. Проте, музей було
створено лише у 1956 р. Документи дозволяють намітити такий “рух”
пам’ятника: Археологічний музей (колишній музей Одеського товарис-
тва історії та старожитностей) – Одеський художній музей – Історико-
археологічний музей – Одеський історико-краєзнавчий музей. Втім, не
зовсім ясно, чи пам’ятник перебував певний час у Художньому музеї, чи
це були лише нереалізовані плани. У будь-якому разі у краєзнавчий музей
фігури потрапили у 1965 р. з Археологічного музею, де і перебували до
2007 р., коли у незаконний спосіб були встановлені на майдані. 

Попри існуюче уявлення про тотальну неадекватність комуністич-
ної влади, не були ліквідовані пам’ятники Дюку де Рішельє та М. Ворон-
цову. Тобто існував диференційований підхід до оцінки діянь постатей
імперського періоду. Для знесення обиралися пам’ятники, які викликали
досить обґрунтовану критику у суто політичному, вірнопідданському
встановленні як мотивації, та тим монархам, які символізували найгірші
прояви політики Російської імперії. У цьому зв’язку цікавою виглядає
згадка у документі 1929 р. пропозиції про відновлення пам’ятника Єка-
терині ІІ на попередньому місці (!), що, правда, була відкинута. 

Можна зауважити, що автори композиції “Єкатерина ІІ та її фаво-
рити” “підставили” цих чотирьох діячів, які усі, або хтось з них (напевно,
Де Волан) у разі окремого пам’ятника могли і зберегтися у міському лан-
дшафті. Цікаво, що в уявленні комуністів майдан набув завдяки перебу-
ванню на ньому колись пам’ятника імператриці якогось сакрального
значення. Тому там навіть не встановили пам’ятник В. Леніну, чи якомусь
іншому, більш локальному комуністичному вождю СРСР, а Карлу Мар-
ксу, а потім й символи праці – серп та молот, що надало йому якогось
прямо таки “масонського” колориту. 
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Документи подають інформацію про участь у вирішенні долі пам’ят-
ника відомих одеських істориків С. Дложевського та вихованця Е. фон
Штерна М. Болтенка. На жаль, сьогодні почесним громадянином Одеси
призначено співця російської імперськості та історика-аматора О. Губаря
(активіста сумнозвісного Кулікового поля в Одесі), але через ненависть до
всього українського та відданість затхлій ідеї русского міра зігноровано
думку десятків поважних істориків фахівців, як місцевих, так і загально-
українського рівня, таких як уродженець Одеси та випускник Одеського
державного університету імені І.І. Мечникова, професор С. Кульчицький,
доктор історичних наук, відомий козакознавець Т. Чухліб та багато інших6.
Важливим додатковим фактом до біографії видатного українського живо-
писця Михайла Івановича Жука є його участь у справі вирішення долі
пам’ятника, про що повідомляє документ. Очевидним стає й те, що у 1920-х
роках головним захисником пам’ятника був О. Дерібас.

Отже, через якусь містичну, часто на перший погляд не помітну,
українськість Одеси, про що писав ще Л. Славін, пам’ятники антиукра-
їнського спрямування тут погано приживаються, тим більше з огляду на
демократичні традиції портового міста, що у часи Російської імперії пі-
дозрювалося у недостатній “руськості” та російському патріотизмі, а у
радянські – у занадто очевидній прозахідності7. Тому пам’ятники фаво-
ритам Єкатерини ІІ мають бути повернені до музею. Фігура самої Єка-
терини ІІ, що є лише копією, не має жодного історичного значення, і
може бути продана з благодійного аукціону на користь захисників Ук-
раїни від агресії Росії 2014–2017 років. Ясна річ, в Одесі не може бути й
місця пам’ятнику Алєксандру ІІ, що підписав сумнозвісний українофоб-
ський Емський наказ і т.п. пам’ятників, що ображають українців. Абсо-
лютно неприйнятною є ідея дивного “переосмислення” цих монументів
з відповідною ретушшю, як-то зняття найбільш дражливих елементів.
Цей трагікомічний підхід свідчить лише про бажання “перечекати важкі
часи”, поки “наші прийдуть”, або про створення таких химер, як “Ленін
у вишиванці у жовто-блакитному піджаку”, що сприяють розвитку сус-
пільної шизофренії та втрати чітких світоглядних орієнтирів. Вшанову-
вати маємо тих світлих особистостей, які відстоювали справді
універсальні, людські цінності, і вели відповідну діяльність. 
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Що замість? На нашу думку, аби провести певну санацію-деескала-
цію (нагадаємо, що подібно до Кулікового поля, Катерининська площа є
сумним місцем, адже тут у 1919 р. знаходилося ЧК, де розстріляли багато
людей), слід утриматися від повернення на майдан пам’ятника “Потьом-
кінцям” і встановлення монументу кому-небудь, тим більше, що навпроти
вже є чудовий пам’ятник справжньому будівничому Одеси Ришельє. Як ва-
ріант: встановити красивий фонтан і надати йому символічну назву, наприк-
лад, “Фонтан Соборності”. Красивий пагорб, на якому не досить природно
бовваніє Алєксандрівська колона, не втратить від її відсутності, а додаткові
дерева та квіти на цьому місці будуть дуже доречними. 

Маємо не ходити з головою, постійно оберненою у минуле, а праг-
нути до створення нових сенсів та символів задля розбудови та процві-
тання Одеси як органічної частини українського культурно-інформаційного
простору. Безумовно, варто встановлювати в Одесі пам’ятні знаки на
честь українських діячів, зокрема, й П. Калнишевському, яких тут, на
жаль, ще так мало. Хоча полеміка навколо пам’ятника Єкатерині ІІ є ко-
рисною, бо кристалізує ще досить аморфну українську національну свідо-
мість одеситів, сприяє більш чіткому розмежуванню не менш аморфних
політичних сил у місті, виявляючи своєрідні “лакмусові папірці” для іден-
тифікації “свій-чужий”, українcьким патріотам варто зосередитися не так
на демонтажах, але конструктивній діяльності – передусім робити наголос
на власних героях, а не лише паплюжити антиукраїнських діячів, тим самим
навіть сприяючи їх популяризації та мобілізації їх прихильників.

ДОКУМЕНТИ

1.
Протоколи засідань Виконавчого комітету Одеської Ради Робітничих де-

путатів та представників армії та флоту, 7 березня – 13 жовтня 1917 р.

Протокол
Заседания Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов

и Представителей Армии и Флота гор. Одессы 11 апреля 1917 г. 
Присутствовали: К. Сиренко, Каттенбах, Ю. Куперман, Чижиков,

Милованов, Кангун, Володин, Боркун, Рогов, Гасаненко, Пиваковский,
Прокофьев, Панченков, Левковский, Гоберман, Яхнович, Филипенко,
Зелит, Иваненко, Корде, Волков, Маланьин, Мельников, Рабинович, Гни-
денко, Берштейн, Гельфенбейн, Ачканов, Рейнберг, Рысс.
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Об отношении к памятникам и воззвание от имени Общ. Бюро

Одесская публика проявляет особый интерес к памятнику Екате-
рины и Обществ[енный] комитет решил выяснить мнение по данному
вопросу Петроградской Художественной Комиссии и придти к опреде-
ленному соглашению с Исполн[ительным] Комит[етом] Сов[ета] Раб[о-
чих] Депут[атов]. Указывается на необходимость придти к общему еди-
нодушному решению. 

Т. Левковский, указывает на то, что слишком уж часто толпа соби-
рается вокруг памятника, и не находя, чтоб памятник представлял собою
особую художественную ценность, высказывается за снятие памятника. 

Т. Розенберг докладывает о принятом Президиумом решении пред-
ложить Городск[ому] Самоуправлению закрыть памятник до тех пор,
пока его снимут, а также снять все портреты и эмблемы царствования
Романовых во всех учреждениях, школах и т. д. 

Д-р Богуцкий предлагает примириться с решением временно за-
крыть памятник и вопрос о снятии передать комиссии, которая решит
этот вопрос в окончательной форме. 

Т. Рысс стоит за снятие памятника, памятник не художествен и жа-
леть не о чем. 

Зубков заявляет, что матросы стоят за снятие памятника и за пере-
именование Екатерининской улицы в улицу Шмидта. 

Ген. Эбелов высказался за временное закрытие памятника, ген.
Маркс предлагает памятник снять и передать на хранение в Музей. 

Постановление И. К. Принято единогласно постановление о сня-
тии памятника. Решено предложить Управе возможно скорее выполнить
это постановление. 

Принято предложение – передать Петроградской Художественной
Комиссии под председательством М. Горького разрешение вопроса о том,
как поступить с памятником в дальнейшем. 

Т. Левковский предложил, чтобы от имени Исп[олнительного]
Ком[итета] и Исп[олнительного] Бюро оповестить население о решении
снять памятник и временно поставить охрану. 

Э.А. Бернштейн высказывается против воззвания, которое может
возбудить различные толки по отношению к другим памятникам. 

Предложение о выпуске воззвания отклонено. 
Принимается предложение о том, чтобы дать заметку в печати. 
Принимается предложение о том, чтобы сообщить Исп[олнитель-

ному] Бюро и Управе о постановлении Исп[олнительного] Комит[ета] о
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снятии памятника и командировать одного члена Исп[олнительного]
Ком[итета] в комиссию по снятию памятника. Избран т. Мельников.

ДАОО, ф. Р-3829, оп. 1, спр. 90б, арк. 10.

2.
Копия

Протокол
заседания комиссии по вопросу о снятии памятника Екатерине II без

повреждения, происходившего в четверг 20-го Апреля 1917 года. 

Заседание Комиссии происходило под председательством г. члена
Управы Я.М. Пономаренко.

В заседании принимали участие делегаты: от исполнительного
Бюро Одесского общественного Комитета – Фридман, от Совета Рабочих
депутатов – Мельников, от Одесского Общества Архитекторов-Худож-
ников – Ю.М. Дмитренко и Б.В. Эдуардс, от Одесского Общегородского
Технического Совета – Б.И. Петровский и И.И. Грицай.

По открытии заседания – г. г. художник-архитектор Дмитренко и
художник-скульптор Эдуардс, как строители памятника, сообщили, что
главная фигура Екатерины II состоит из 4-х частей, пустых внутри и со-
единенных гужонами и из них нижняя часть насажена на железный
штырь 5-ти дюймов в диаметре и залита цементом; 4 фигуры, стоящие
ниже: Зубова, Потемкина, Де-Рибаса и Де-Волана – отлиты целиком, с
пустотой внутри и держатся на пьедестале стержнями, вделанными в гра-
нит, все фигуры отлиты из бронзы. Члены комиссии высказались в том
смысле, что съемка фигуры Екатерины ІІ по частям и перевозка ея в
музей не представляет трудности и опасности по отношению к порче ея.

Затруднение может встретиться лишь при съемке нижней части,
залитой цементом. Было высказано два мнения: 1) разбить цемент и
снять нижнюю часть, 2) не разбивая цемента, подсечь гранит пьедестала
на высоте заделки штыря и снять нижнюю часть вместе с частью гра-
нитного пьедестала.

После обмена мнений остановились из первом способе. Что ка-
сается стоимости работ по съемке, перевозке в музей и сборке, то пору-
чить выяснить стоимость устройства лесов и приспособлений архитектору
Ф.П. Нестурху; стоимость работ по снятию фигур – выяснить совместно
с присланным Б.В. Эдуардсом мастером, устанавливавшим памятник. 
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Подписали 
Председатель и члены Комисии
С подлинным верно
Делопроизводитель

ДАОО, ф. 3829, оп. 1, спр. 14, арк. 18. 

3.

ПРОТОКОЛ
Засідання фахівців з приводу рештків пам’ятника Катерини ІІ
та Олександра ІІ Одеського Історико-Археологічного музею.

Присутні: Представник Міськради т. Пономарьов (Голова), проф.
Зейлігер, художник Емський Ц.С., скульптор Мітковіцер П.В., проф. Жук,
художник Чернявський, А.М. Дерибас, в Комісії присутній і Краєвий Ін-
спектор для охорони пам’яток матеріяльної культури проф. Дложевський. 

Слухали: т. Пономарьов з’ясовує мету засідання, а також пояснює,
що остаточно справа про монумент Катерини ІІ та Олександра ІІ повинна
розв’язатися в президії Міської Ради і прохає всіх фахівців докладно ви-
словлювати свої думки. 

Дерибас дає історичну справку про пам’ятник Катерини II: проект
Дмитренко р. 1894, в монументі повинна була відбитися ідея портового
значіння Одеси. У зв’язку з перемогою над турками Катерина попирає
турецькі прапори, навкруги Потьомкін повоюватель т. зв. Новоросії, Де-
рибас – будівник міста, Деволан складач плана міста і порта, і крім цього
адміністратор Одеси молодий Зубов. Частини пам’ятника відлиті р. 1897
Поповим, по прибутті їх до Одеси міський скульптор Едвардс визнав не-
придатними постаті Потьомкіна та Деволана та відлив їх заново. Подіб-
ного пам’ятника Катерини II та інших будівників Одеси нема. Пам’ятник
належить до речей, що їх не можна відтворити і тому цей пам’ятник
треба десь зберігти.

Проф. Жук: українські міста порівнюючи з закордоном зберегли
надзвичайно мало старовини. Треба зберегти цей пам’ятник. Художнє
його значіння збережеться в тому разі, коли його відновити в тій самій
композиції, в якій він був збудований.

Дложевський запитує про ступінь позбавленности художнього зна-
чіння пам’ятника в сучасний мент. 

Проф. Жук: вважає зіпсованість не значною.
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Т. Емський: художня цінність цього пам’ятника спірна, знятий він
революційним натиском населення. Має історичну цінність, треба збе-
регти цілі постаті. Запис картуш, зламані дрібні частини, а також частини
важливі тільки для ансамблю монументу можна було б реалізувати.

Голова т. Пономарьов запитує чи вважає Комісія за можливе від-
новити пам’ятник в такому виді, як він був на тому самому місці.

Комісія приєднується до думки проф. Зейлігера про то, що зняття
пам’ятника й установка його є акт політичний і тому це питання не може
розглядатися в даній Комісії, крім цього він дав справку, що з архітек-
турно-художнього боку площа Карла Маркса через свій стислий характер
не придатна взагалі для аби якого великого монументу. 

Тов. Пономарьов ставить питання про історичну вартість цього
пам’ятника. Комісія одноголосно висловлюється за безумовну історичну
вартість рештків цього пам’ятника. 

Тов. Пономарьов прохає зупинитися на художньому значінні цього
пам’ятника так в його цілому як і його частин. 

Тов. Мітковіцер вважає, що пам’ятник Катерини II з художнього
боку зовсім невдалий, так само як і місце, де він був поставлений. Художнє
значіння мають тільки окремі частини: голова Катерини, постаті 4-х її спів-
робітників та картуш, їх треба зберегти – решту можна реалізувати.

Тов. Дерибас вважає, що поспішати не слід: пам’ятник має безу-
мовне історичне значіння.

Тов. Емський вважає, що оскільки пам’ятник знятий з місця, вос-
тановлення його в цілому коштуватиме бaгато грошей, слід залишити фі-
гури співробітників і голову Катерини ІІ і картуш – напис, решту можна
було б реалізувати.

Проф. Зейлігер вважає, що пам’ятник в його цілому не є високо ху-
дожній твip і художнє значіння мають лише поодинокі частини. 

Проф. Жук і тов. Чернявський вважають, що окремі постаті утво-
рені для цілого ансамблю і тому треба зберегти всі рештки.

Тов. Пономарьов робить остаточні підсумки в дискусії.
Ухвалили:
[1.] 3 огляду на історичне і певне художнє значіння рештків пам’ят-

ника Катерини II вважати його утилізацію недоцільною, що до з’ясування
художнього значіння окремих його частин вважати потрібним глибше ви-
вчення з боку фахівців, а тому звернути увагу місцевих мистецьких ор-
ганізацій про бажаність з боку Міської Ради відкриття дискусії про
доцільність використування рештків пам’ятника Катерини II.
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2. В Міській Раді розв’язати питання, де переховувати рештки цього
пам’ятнику, оскільки вони шкодять Історично-Археологічному Музею.

3. Рештки пам’ятника Олександра II (шапка Мономаха, подушка,
імперська корона та дрібні рештки див. акт № 4 від 4/VIII 1920 р. Оде-
ського Музею) позбавлені художнього значіння та з не незамінним істо-
ричним значінням можна утилізувати.

ГОЛОВА КОМІСІЇ     (Тов. ПОНОМАРЬОВ).
ДАОО, ф. Р-1234, оп. 1, спр. 899, 1929 р., арк. 10–11.

4.

Протокол наради спеціалістів щодо питання використання решток
пам’ятників Катерині ІІ та Олександра ІІ.

К вопросу о хранении частей бывшего памятника Екатерины в
Одессе. 

По предложению Председателя Коммунальной Секции Горсовета
мной было созвано два совещания по вопросу о месте и способе хране-
нии частей бывшего памятника Екатерине в г. Одессе. Совещание сос-
тоялось 17 и 28 сентября 1929 г. В обсуждении этого вопроса принимали
участие член гор. Совета т. Кооп, представители Инспекции по охране
памятников проф. т. Болтенко и т. Смирнов, проф. Зейлигер, скульптор,
художник т. Гриншпун, архитектор, художник т.т. Гольденберг и Хар-
ченко и гр. инженер т. Абт.

Т.т. Емский, Ткаченко не явились. На Совещании, учитывая исто-
рическое и художественное значение памятника Екатерине, было при-
знано необходимым, чтобы части памятника, представляющие художест-
венную ценность, хранились в Художественном Музее, по ул. Короленко.
Для осуществления этого решения необходимо 

1) Получить принципиальное согласие Музея на прием этих частей
памятника для хранения.

2) Просить Комитет по охране памятников созвать специальное со-
вещание для установления, какие части памятника действительно пред-
ставляют художественную ценность и должны быть достойными музея. 

3) Определить стоимость перевозки художественно ценных частей
этого памятника из Археологического музея в Художественный музей по
ул. Короленко. 

4) Просить заведующего Художественным музеем т. Эмского пред-
ставить свои соображения о месте установки частей памятника на тер-
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ритории Музея, о стоимости работ по установке этих частей памятника
и об указании источника для покрытия этого расхода. 

Председатель cовещания. [підпис нерозбірливий].
ДАОО, ф. Р-85, оп. 1, спр. 153, 8 жовтня 1929 р. – 4 січня 1930 р., арк. 5.

5.

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
Робітничих, червоноарм. та червонофлотських депутатів
4/І дня 1930 р. 
ДО РУДМЕТАЛТОРГУ. 
Копія: ДО МІСЬККОМУНВІДДІЛУ

На В[аш] лист з 27-го Грудня 29 року, Секретаріят Міськради спо-
віщає, що згідно з постановою Президії від 9-го Серпня 1929 року, до-
зволено використання метальовий лом з пам’ятника Александру ІІ, а
справу з використанням інших пам’ятників в місті доручено проробити
відповідним секціям Міськради й визнано при цьому, що зокрема пам’ят-
ник Екатерини ІІ має історичне та художнє значіння й тому утилізації не
підлягає. 

СЕКРЕТАР  (ТОРЧИНСЬКИЙ)
КЕРСПРАВ (ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ)

ДАОО, ф. Р-85, оп. 1, спр. 153, 8 жовтня 1929 р. – 4 січня 1930 р., арк. 16.



Юрій Коренюк

МАЛОВІДОМІ ДОКУМЕНТИ ПЕРІОДУ ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ У
МИХАЙЛІВСЬКОМУ ЗОЛОТОВЕРХОМУ СОБОРІ

(звіт Д. Кіпліка за результатами демонтажу фресок)

У середині ХІХ ст. було опубліковано перший науковий опис мозаїк
Михайлівського Золотоверхого собору (1108–1113), в якому перерахову-
валися усі збережені на той час мозаїчні зображення колишнього ансам-
блю. В середньому регістрі апсиди головного вівтаря розташовувалася
“Євхаристія” (в описі її названо “Тайною вечерею”). У віми в одному рівні
з “Євхаристією” було зображено вісім постатей апостолів (по чотири на
кожній стіні), з них єдиною повністю збереженою була на південній стіні
постать апостола Тадея (біля нього зберігся напис з іменем), поряд з ним
знаходився апостол зі зруйнованим зображенням голови та напису, усі інші
постаті на обох стінах заціліли лише у нижніх частинах. На лопатках вів-
тарної арки поряд з апостолами віми були зображені постаті св. воїна Ди-
митрія Солунського на північній лопатці і архідиякона Стефана на пів-
денній, обидва збереглися відносно задовільно. Під “Євхаристією” в апсиді
та під апостолами на стінах віми пролягав орнаментальний фриз1.

Про існування у Михайлівському Золотоверхому соборі фрескових
розписів, сучасних його побудові, стало відомо в червні 1888 р., коли ви-
сокий іконостас (1718) розібрали і за ним на стовпах вівтарної арки під
шарами тинькування та побілки виявили фрески. Впродовж кількох міся-
ців вони були розчищені А. Праховим2, але у кінці того ж року два нижні
яруси іконостасу встановили на попереднє місце, закривши нижні час-
тини розчищених фресок, а ті розписи, які розташовувалися вище ярусів
іконостасу, у наступному 1889 р. “поновили”, тобто суцільно записали
олійною фарбою3 (мал. 2). Опису усіх виявлених фресок перед їх понов-
ленням зроблено не було, не склали навіть повного списку збережених ли-
цевих зображень. Інформацію про них знаходимо лише в деяких тогочасних
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1 С. Крыжановский, Киевские мозаики, Записки РАО 18 (1856) 261–267.
2 Прахов Адріан Вікторович (1846–1916), художник, мистецтвознавець. З 1880-х рр. жив
і працював у Києві, займався розчисткою та реставрацією мозаїк і фресок у київських
храмах ХІ–ХІІ ст., зібрав бригаду художників, які разом з ним знімали кальки з мозаїк та
фресок і виконували їх копії.
3 О проведенных в прошлом году переделках в Киево-Михайловском Златоверхом мона-
стыре, КЕВ 4–5 (1889) 80–81.



публікаціях4, в архівних документах, пов’язаних з роботами у Михайлів-
ському соборі5 та в особистому листуванні А. Прахова6. Дані цих джерел
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Мал. 1. Михайлівський Золотоверхий собор, західний фасад. Початок ХХ ст.

__________________________________________________________________

4 Киевлянин 139 (26 июня 1888) 2–3; М.М. Захарченко, Киев теперь и прежде, К. 1888,
с. 218–219; Киево-Златоверхо-Михайловский монастырь. Исторический очерк от осно-
вания его до настоящего времени, К. 1889, с. 10–12.
5 Доповідні записки настоятеля Михайлівського Золотоверхого монастиря Ієроніма мит-
рополиту Платону про виявлення у соборному храмі монастиря фрескових розписів ХІІ ст.,
протокол огляду цих фресок комісією Церковно-археологічного товариства при Київській
Духовній академії (О ремонте Киево-Михайловского монастыря, ЦДІАК України, ф. 127,
оп. 875, спр. 1669, арк. 15–18). Ієронім (Екземплярський Ілля Тихонович, 1836–1905), єпис-
коп Чигиринський, настоятель Михайлівського Золотоверхого монастиря (1885–1890).
Платон (Городецький (Шалюхін) Микола Іванович, 1803–1991), митрополит Київський і Га-
лицький (1882–1891). Церковно-археологічне товариство та Церковно-археологіч- ний музей
створені у 1872 р. при Київській Духовній академії (1819–1919), припинили існування
одночасно із закриттям Духовної академії (1919).
6 Лист А. Прахова І. Забєлину від 11.09.1888, Архів НЗСК, НА-ДР 2, № 415/16; Лист А. Пра-
хова настоятелю Михайлівського монастиря Ієрониму від 29.09.1888, Архів НЗСК,
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Мал. 2. Інтер’єр Михайлівського собору. Вівтар з мозаїками, стовпи вівтарної арки з
фресками, записаними олійною фарбою. Початок ХХ ст.

__________________________________________________________________

НА-ДР 2, №415/16. Забєлін Іван Єгорович (1820–1908), російський історик, один з орга-
нізаторів Історичного музею у Москві. 



в багатьох деталях супереч-
ливі, тим не менш, загальна
система розташування ли-
цевих фрескових зображень,
які були виявлені на стовпах
вівтарної арки, за ними ре-
конструюється.

Загальна площа фрес-
кового розпису, розчищеного
на обох стовпах арки, скла-
дала 226 кв. аршин (близько
114 м2). Збережені зображен-
ня на західних лопатках стов-
пів утворювали 5 регістрів. 

У верхньому п’ятому
регістрі (тут і далі порядок ре-
гістрів визначається від під-
логи) розташовувалося по
медальйону з поясним зобра-
женням святого. Написи біля
святих були втрачені, але
А. Праховим відразу після
розчистки ці святі були атри-
бутовані як мученики з числа
Сорока Севастійських. При
поновленні зображень цих
мучеників біля них олійною
фарбою були написані імена
“Йоанн” та “Феодул”, взяті з
групи імен Сорока Севастій-

ських мучеників. Окрім того, як можна бачити на старих світлинах інтер’єра
собору, над поновленими фресковими медальйонами була написана ще одна
пара медальйонів, уже без відповідності з фресковими оригіналами, в яких
були зображені великомучениця Варвара та якийсь святитель (мал. 2–4, 6, 7).

У четвертому регістрі під фресковими зображеннями медальйонів з
мучениками збереглися постаті персонажів сцени “Благовіщення”, архангел
Гавриїл на лопатці північного стовпа та діва Марія на лопатці південного
стовпа (рис. 2–4).
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Мал. 3. Північний стовп вівтарної арки Михайлівсь-
кого собору із записаними олійною фарбою фрес-

ками архангела Гавриїла з “Благовіщення” та
Севастійського мученика (нижній медальйон).

Час зйомки не встановлено



У третьому регістрі
на північному стовпі було
зображено постать свяще-
ника Захарії, а на півден-
ному стовпі постать свя-
щеника Самуїла (обидва зі
збереженими написами)
(мал. 2). 

У другому регістрі
на кожному стовпі було ви-
явлено по постаті святи-
теля, написи біля них були
втрачені (після встанов-
лення пониженого іконос-
тасу цей ярус було суціль-
но перекрито).

У самому ниж-
ньому регістрі на півден-
ному стовпі збереглося
зображення хреста, а на
північному стовпі відпо-
відне йому зображення
було зруйноване. 

Бічні грані захід-
них лопаток обох стовпів,
а також суміжні з ними
бічні грані внутрішніх
лопаток вівтарної арки
були розписані фреско-
вими орнаментами. А. Прахов називає ще одну розчищену ним лицеву
фреску, яка зображала стовпника, але не вказує її місцезнаходження7.
Інші джерела про фреску стовпника з якихось причин не пишуть, тому
єдиною підставою для визначення розташування цієї фрески є світлини
інтер’єру Михайлівського собору, які фіксують на західних бічних гранях
внутрішніх лопаток вівтарної арки зображення двох написаних олією
стовпників, розташованих у п’ятому регістрі, поряд із зображеннями му-
чеників у медальйонах (мал. 2–4).
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7 Лист А. Прахова І. Забелину від 11.09.1888, арк. 3.

Мал. 4. Південний стовп вівтарної арки Михайлівського
собору із записаними олійною фарбою фресками Бого-

родиці з “Благовіщення” та Севастійського мученика
(нижній медальйон). Час зйомки не встановлено



Окрім фресок,
розташованих на стов-
пах вівтарної арки, якась
кількість фрескових роз-
писів була у 1888 р.
виявлена і у інших міс-
цях храмового інтер’єра.
А. Прахов пише про
розчищені ним “куски”
фресок на обох торце-
вих стінах трансепта,
але відомостей про сю-
жети виявлених там
зображень не дає8. Інші
джерела згадують про
“одяг і ноги святите-
лів”, що проглядали з-
під шарів пізнього олій-
ного живопису на арці
південної частини вів-
таря (дияконника)9, але
ці фрескові фрагменти
лишилися нерозчище-
ними і їхня подальша
доля нині відома.

Розташування розчищених А. Праховим на стовпах вівтарної арки
лицевих фресок ілюструють дві картограми. На одній з них фрески, які
дійшли до наших днів, промальовані у гіпотетичному стані на момент по-
чатку демонтажних робіт (карт. I). На другій картограмі ті самі фрески, по-
значені світло-сірими прямокутниками, пропорції яких відповідають їх су-
часному стану на нових основах, а фрески, існування яких зафіксоване
письмовими джерелами, але до наших днів вони не дійшли, позначені
темно-сірими прямокутниками умовної форми (карт. II)10.
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Мал. 5. Д. Кіплік проводить розчистку фресок від олійних
записів у південній сходовій вежі Софії Київської.

1928 р.

__________________________________________________________________

8 Лист А. Прахова настоятелю Михайлівського монастиря Ієроніму від 29.09.1888, арк. 1.
9 Киевлянин 139 (26 июня 1888) 3.
10 Детальніше про виявлені в 1888 р. у Михайлівському Золотоверхому соборі фрески
(Ю.А. Коренюк, Фрески Михайловського Златоверхого собора в Киеве, В созвездии Льва.
Сборник статей по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица, Москва
2014, с. 234–257; Ю.О. Коренюк, Фрески Михайлівського Золотоверхого собору: реконструкція



Після встановлення в Україні більшовицької влади Михайлівський
Золотоверхий монастир у середині 20-х рр. закривають, але служба в
його соборному Михайлівському храмі після цього ще кілька років про-
довжувалася. Закрили собор у 1930 р. і запланували переобладнати його
під студентський гуртожиток. Лиш завдяки Київській крайовій інспектурі
охорони пам’яток культури11 у той період пам’ятку від руйнування вда-
лося вберегти, а через деякий час під опіку Київської інспектури охорони
пам’яток перейшла й частина території Михайлівського Золотоверхого
монастиря, щоправда дуже ненадовго12.
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ансамблю на час його демонтажу та сучасний стан збережених фрагментів, Софійські
читання. Матеріали 7 міжнародної науково-практичної конференції “До 90-річчя від дня
народження С.О. Висоцького”, К. 2015, с. 32–54).
11 Київський крайовий відділ Українського комітету охорони пам’яток культури, створе-
ного у 1926 р.
12 О.О. Нестуля, Доля церковної старовини в України 1917–1941 рр., К. 1995, ч. 1, с. 76–
78; Н. Рубльова, Більшовики творили “нове місто”, ПУ 1 (1999) ІІ–ІV.

Картограма 1. Лицеві фрески й хрести стовпів вівтарної арки,
що збереглися дотепер в стані на початок демонтажних робіт
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1. Медальйон з мучеником на південному стовпі. Санкт-Петербруг. ДРМ, інв. ДРЖ 2113.
Розмір 0,90 х 0,94 м;

2. Архангел Гавриїл з “Благовіщення”. Київ. НЗСК, інв. МЖ 178. Розмір 2,18 х 1,24 м.
3. Богородиця з “Благовіщення”. Київ. НЗСК, інв. МЖ 179. Розмір 2,12 х 1,25 м.
4. Захарія. Київ. НЗСК, інв. МЖ 177. Розмір 2,19 х 1,19 м.
5. Самуїл. Фрагмент, верхня частина постаті. Санкт-Петербруг. ДРМ, інв. ДРЖ 2112.

Розмір 1,20 х 0,95 м.
6. Самуїл. Фрагмент, нижня частина постаті. Київ. НЗСК, інв. МЖ 180. Розмір 0,80 х 1,15 м.
7. Святитель на південному стовпі (Миколай Чудотворець). Москва. ДТГ, інв. 22126. Роз-

мір 2,09 х 0,70 м.
8. Хрест на південному стовпі. Фрагмент, верхня частина. Київ. НЗСК, інв. МЖ 182. Роз-

мір 1,24 х 0,85 м.
9. Медальйон з мучеником на північному стовпі. Втрачений, час втрати не встановлено.
10. Стовпник. Втрачений після демонтажу. 
11. Святитель на південному стовпі. Втрачений. Документами періоду демонтажу зафіксована

наявність тинькової основи фрески з майже повною відсутністю фарбового шару.
12. Хрест на північному стовпі. Втрачений до демонтажу.
13. Хрест на південному стовпі. Фрагмент, нижня частина. Втрачена, час втрати не вста-

новлено.
14. Фрагменти постатей святителів (не менше двох) у дияконнику. Втрачені, час втрати

не встановлено. 
15. Невідомий святий. Втрачений, час втрати не встановлено.

Картограма 2. Лицеві фрески й хрести стовпів вівтарної арки.
Світло-сірі ділянки відповідають розмірам зображень, що збереглися дотепер,

втрачені частини позначені темно-сірими прямокутниками



Рішенням XII з’їзду КП(б)У (18–23 січня 1934 р.) столиця УСРР
переносилася з Харкова до Києва (Харків був столицею більшовицької
України з 1919 р.). 18 лютого 1934 р. Політбюро ЦК КП(б)У видає по-
станову про початок будівництва у Києві в районі Софійської площі та
Михайлівського монастиря центральних установ (урядового центру)13, а
27 березня 1934 р. та ж організація видає постанову про знесення Ми-
хайлівського монастиря14. Зусиллями наукової громадськості вдалося до-
битися лиш того, щоб збережені у Михайлівському соборі мозаїки та
фрески початку ХІІ ст. перед руйнуванням храму були зняті зі стін і пе-
редані музеям15. Замовником робіт зі знімання мозаїк та фресок став На-
ркомат освіти УСРР, оскільки це відомство у той період опікувалося

122

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13 Документи Політбюро ЦК КП(б)У, публ. док. О. Рибалко, ПУ 2 (1991) 49; А. Аниси-
мов, Сегодня большевики решили взорвать Михайловский собор, Комсомольская правда
в Украине, 27 марта 2004, с. 6.
14 Ibid.
15 Проти вандалізму влади активно виступив український археолог і мистецтвознавець
Макаренко Микола Омелянович (1877–1938), один з небагатьох київських та харківських
вчених і пам’яткохоронців, які у 1934 р. не були ще ув’язнені. М. Макаренко ходив на
прийом до другого секретаря КП(б)У П. Постишева, намагаючись переконати його не
зносити Михайлівський Золотоверхий собор, отримавши відмову, надіслав телеграму
Сталіну. Невдовзі М. Макаренка було заарештовано і вислано до Казані, де йому певний
час було дозволено викладати у художньому технікумі, але потім його було знову заареш-
товано, 4 січня 1938 р. у Томську розстріляно. До свого першого арешту, М. Макаренко
встиг, очевидно, повідомити про заплановане знесення Михайлівського Золотоверхого
собору свого ленінградського знайомого і колегу по періоду роботи у С-Петербурзі-Пет-
рограді (до 1918 р.) академіка Д. Айналова. Дізнавшись про цю акцію, Д. Айналов разом
з архітектором Г. Котовим звернувся з листом до Наркомату освіти РРФСР, в якому про-
понували змінити проект урядового центру таким чином, щоб зберегти Михайлівський
Золотоверхий собор. У зв’язку з цим завідувач музейного відділу Наркомату освіти
РРСФР Ф. Кон у період з 2 по 8 квітня 1934 р. надіслав вищому керівництву КП(б)У та
керівництву Наркомату освіти УСРР кілька листів, в яких повідомляв, що чутки про зне-
сення у Києві Михайлівського собору викликали хвилювання в “артистическом мире” і
можуть спричинити небажані пересуди за кордоном. Тому він також рекомендував або
змінити проект, щоб собор зберегти, або хоча б зняти перед його знесенням зі стін мозаїки
та фрески. Пізніше до Наркомату освіти УСРР було переслано і лист Д. Айналова та
Г. Котова (Із листування наркома В. Затонського, публ. док. О. Рибалко, ПУ 1 (1989) 41–
43; А. Анисимов, Op. cit., с. 6). Надходили до Наркомату освіти УСРР і інші листи подіб-
ного змісту, зокрема за підписами І. Грабаря та групи російських діячів культури і
мистецтва (Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы, публ. док., ком. И. Кызласовой,
Софія Київська: Візантія. Русь. Україна, К. 2013, вип. ІІІ: збірка наукових праць, присвя-
чена 150-літтю Єгора Кузьмича Рєдіна (1862–1908 рр.), с. 352, прим. 23). Однак вирі-
шальними були, очевидно, листи Ф. Кона, надіслані в перших числах квітня, оскільки
вже 11 квітня 1934 р. постановою політбюро КП(б)У була створення комісії, яка повинна
була в Михайлівському монастирі (соборі) “вжити необхідних заходів до зняття найбільш
цінних фресок і мозаїк” (Документи Політбюро ЦК КП(б)У.., с. 49).



охороною пам’яток культури, а головним куратором робіт було призна-
чено наркома освіти В. Затонського16.

Оскільки фахівців, які могли б виконати складні операції зі зні-
мання мозаїк та фресок зі стін та монтуванню їх на нові основи у той пе-
ріод не було ні у Києві, ні у Харкові, Наркомат освіти звернувся до
Всеросійської Академії художеств у Ленінграді17 з проханням прислати
спеціалістів для виконання цих робіт.

Для демонтажу мозаїк керівництво Академії відрядило професора
Володимира Фролова18, який прибув до Києва 19 квітня 1934 р. для знай-
омства з характером завдання. 10 червня він провів у соборі перше пробне
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Постишев Павло Петрович (1887–1939), 2-й секретар КП(б)У (1933–1937) та 1-й сек-
ретар Харківського обкому КП(б)У (1933–1934), 1-й секретар Київського обкому КП(б)У
(1934–1937). Репресований, розстріляний (1939). Айналов Дмитро Власович (1862–1939),
історик візантійського та давньоруського мистецтва, член-кореспондент Імператорської
Академії наук, член-кореспондент АН СРСР. Репресований (1930?), пізніше реабілітова-
ний. Котов Григорій Іванович (1859–1942), академік архітектури, дослідник і реставратор
пам’яток архітектури. Кон Фелікс Якович (1864–1941), історик і етнограф, професійний
революціонер, діяч міжнародного революційного руху. В 1919–1922 рр. секретар ЦК
КП(б)У, начальник Політуправління Української Червоної армії (1921–1922), в 1930-х рр.
працює в комісіях Комінтерну, з 1933 р. завідувач відділом музеїв Наркомату освіти
РРСФР. Грабарь Ігор Еммануїлович (1871–1960), художник, мистецтвознавець, громад-
ський діяч, дійсний член АН СРСР (1943), дійсний член Академії мистецтв СРСР (1947),
народний художник СРСР (1956).
16 Затонський Володимир Петрович (1878–1938), за фахом хімік, також викладав фізику,
професійний революціонер. Брав участь у захопленні в Україні влади більшовиками. За
радянських часів партійний і державний діяч, член політбюро ЦК КП(б)У (1933), нарком
освіти УСРР (1922–1924) та (1933–1938), дійсний член Всеукраїнської Академії наук
(1929). Репресований, розстріляний (1938). У 1934 р. здійснював контроль за проведен-
ням демонтажних робіт у Михайлівському Золотоверхому соборі. Завдяки його актив-
ності демонтажні роботи були проведені в щонайстисліші терміни, принаймні по
мозаїках, щоправда, активність академіка В. Затонського носила досить специфічний ха-
рактер. В одному з листів, адресованих завідувачу музейним відділом Наркомату освіти
РРФСР Ф. Кону, він погрожував знести Михайлівський собор разом з усіма його мозаї-
ками та фресками, якщо “вчені любителі стар’я” (так В. Затонський називав майстрів,
які займалися демонтажем мозаїк та фресок) не почнуть ворушитися жвавіше, аналогічні
погрози в дещо пом’якшеній формі зустрічаються і в інших його листах (Із листування
наркома В. Затонського.., с. 43–44). 
17 Академія художеств заснована у 1757 р. при Московському університеті як вищий на-
вчальний заклад мистецтв. Пізніше функціонує у Санкт-Петербурзі як Імператорська
Академія художеств, у 1918 р. постановою Ради народних комісарів закрита. У 1932 р.
відновлює роботу з назвою Всеросійська Академія художеств (нині Санкт-Петербурзький
державний академічний інститут живопису, скульптури і архітектури ім. І.Є. Рєпіна при
Російській Академії Художеств).
18 Фролов Володимир Олександрович (1874–1942), художник-мозаїст. Керував у Санкт-Пе-
тербурзі приватною мозаїчною майстернею (заснована його батьком і братом у 1890-х рр.,
функціонувала до 1918 р.). З 1932 р. професор Всеросійської Академії художеств, в якій
керував мозаїчною майстернею.



знімання невеликого мозаїчного фрагмента. 25 червня прибули поміч-
ники В. Фролова і наступного дня демонтаж мозаїк було розпочато, а 9
серпня з риштовань була спущена остання ділянка композиції “Євхарис-
тія”, яку демонтували в останню чергу. Після цього зняті ділянки мозаїк
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Мал. 6. Стовпи вівтарної арки Михайлівського собору, процес демонтажу фресок.
Липень-серпень 1934 р.



стали звозити на територію
Музейного городка19, де у
спеціально обладнаній майс-
терні ті ж майстри розпо-
чали їх перевід на постійні
цементні основи. Упродовж
всього періоду демонтажних
робіт В. Фролов вів щоден-
ник, який частково зберігся і
опублікований в українсько-
му перекладі20. Завдяки цьо-
му документу ми нині знаємо
і хронологію проведення цих
робіт, і багато важливих тех-
нічних деталей.

З фресками вийшло
складніше. Для їх демонтажу
з Академії художеств приїхав
професор Д. Кіплік21. Роботу
у Михайлівському соборі він
розпочав, очевидно, одночас-
но з В. Фроловим, але вона
лишилася не задокументова-
ною, бо щоденник Д. Кіпліка
не зберігся, або він його про-
сто не вів. Збереглася угода
на виконання демонтажу ми-
хайлівських фресок, укла-
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Мал. 7. Стовпи вівтарної арки Михайлівського со-
бору. Вірогідно вересень 1934 р. (демонтажні ро-
боти Д. Кіпліка завершені: постаті “Благовіщення”
зняті; П. Юкін роботу не розпочинав: медальйон з

мучеником ще на стовпі

__________________________________________________________________

19 Комплекс музеїв, створений на території закритої у 1926 р. Києво-Печерської Лаври,
офіційна назва Всеукраїнський музейний городок.
20 В. Фролов, Робочий щоденник зняття і консервації мозаїк Михайлівського монастиря
в Києві (1934 року), публ. док. А. Бережина, В. Погрібняк, В. Фролов (онук), ПУ
4/1 (1990/1991) 35–39, 1991; 2 (1991) 48–49. У короткому переказі зміст щоденника
(А.В. Фролов, Об истории спасения и реставрации мозаик церкви Архангела Михаила
Михайловского монастыря в Киеве под руководством художника-мозаичиста В.А. Фро-
лова, Санкт-Петербургский фонд культуры. Программа “Храм”. Сборник материалов,
Санкт-Петербург 1996, с. 36–44).
21 Кіплік Дмитро Йосипович (1865–1942), художник, знавець історичних технік станко-
вого та монументального малярства. Викладав техніку живопису в Імператорській Ака-
демії художеств, з 1932 р. професор Всеросійської Академії художеств, працював
реставратором у Державному Російському музеї. Автор відомих підручників та посібни-
ків з техніки живопису.



дена з Д. Кіпліком музейним відділом Наркомату освіти УСРР, текст ос-
новних пунктів якої такий:

“1) Профессор Д. Киплик обязуется снять со стен бывшего Михай-
ловского монастыря в г. Киеве фрески, очистить от масляной записи, сде-
лать их подвижными, портативными, подобными станковым произведе-
ниям живописи, укрепив их на прочной основе. 

2) Снятию подлежат все сохранившиеся фрески, как-то: ангел, Бо-
гоматерь, Николай Чудотворец22, крест и наиболее сохранившаяся и ин-
тересная по рисунку и живописи орнаментика на пилонах главн[ой]
апсид[ы] и других местах, если будут обнаружены. […]

9) За данную работу и окончательное приготовление фресок для
использования в музеях профессор Киплик получает:

а) за один квадратный метр окончательно приготовленной фрески
для использования в музеях, записанной в настоящее время масляной за-
писью, девятьсот двадцять пять (925) рублей.

б) за один квадратный метр окончательно приготовленной фрески
для использования в музеях в настоящее время свободной от масляной
записи семьсот двадцать пять (725) рублей.

Работа по снятию всех фресок со стен должна бать закончена до
15 июля, а приведение фресок в вид, пригодный для использования в му-
зеях, – до 15 августа. […]

Июня…дня 1934 г. г. Киев”23.
У визначені цією угодою терміни Д. Кіплік, скоріш усього, не

вклався, бо свою звітну доповідь представникам музейного відділу На-
ркомату освіти він зачитував місяцем пізніше, 14 вересня 1934 р.24 Після
цього він, очевидно, відразу від’їхав до Ленінграду і письмовий варіант
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22 Миколаєм Чудотворцем названа постать святителя, яка розташовувалася на південному
стовпі вівтарної арки. На час першого виявлення михайлівських фресок у 1888 р., постаті
обох святителів на стовпах вівтарної арки були вже з втраченими написами і в тогочасних
документах та публікаціях вони не атрибутуються. Вперше серед відомих нині докумен-
тів святителя на південному стовпі названо Миколаєм Чудотворцем у цій Угоді. Оскільки
іконографічні ознаки лика цього святителя такій атрибуції не суперечать, надалі вона за
ним закріпилася. Ця атрибуція зберігається в сучасних каталогах Державної Третьяков-
ської галереї у Москві, де ця фреска нині зберігається (Древнерусское искусство Х – на-
чала ХV века. Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания, Москва 1995,
т. 1, с. 43–45). Державна Третьяковська галерея – музей російського мистецтва, заснова-
ний в 1856 р. у Москві Третьяковим Павлом Михайловичем (1832–1898).
23 Договор на снятие фресок в бывшем Михайловском монастыре в Киеве, публ. док.
В. Карпенко, ПУ 1 (1999) ХХV.
24 Стенограмма заседания Комитета по исследованию Михайловского монастыря 14
сентября 1934 г., публ. док. В. Карпенко, ПУ 1 (1999) ХVІІІ–ХХІІІ.
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Мал. 8. Фреска святителя (Миколая Чудотворця) на південному стовпі
вівтарної арки перед демонтажем. Липень 1934 р.
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Мал. 9. Фреска невідомого святого на північній лопатці арки жертвеника.
Процес розчистки від пізнього тинькування. Час зйомки не встановлено
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Мал. 10. Північна лопатка вівтарної арки. Нижній шар тиньку, що лишився на лопатці
після демонтажу мозаїки Димитрія Солунського. Уздовж лівого ребра лопатки ділянка

демонтованого стику фрески з мозаїкою. Після серпня 1934 р.
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Мал. 11. Демонтовані фрески після стоншення тиньку лежать лицевим боком униз
перед монтуванням на підрамники нових основ. Вірогідно серпень–вересень 1934 р.

Мал. 12. Процес монтажу фресок після стоншення тиньку на підрамники нових основ.
Час зйомки не встановлено



свого Звіту за результатами виконаних у Михайлівському соборі робіт
надіслав до Києва вже звідти поштою на початку грудня 1934 р.

Тут виникає ряд запитань. Передусім в угоді перераховані не усі ті
фрески, які були виявлені на стовпах вівтарної арки Михайлівського со-
бору у 1888 р. У своєму усному, а поті і у письмовому Звіті Д. Кіплік по-
яснює це тим, що фрески, які знаходилися вище іконостаса, були записані
олійною фарбою і на той період уже мало хто пам’ятав, де під шарами
цієї фарби збереглися фрескові зображення, відтак, фрески доводилося
спочатку “розшукувати” і лише потім знімати. Саме тому не усі виявлені
в процесі такого пошуку фрески потрапили до укладеної на початку робіт
угоди. Але, як свідчать звітні матеріали Д. Кіпліка, ним були демонтовані
не усі фрески, навіть, з тих, які йому вдалося виявити. Окрім того, кіль-
кість лиш тих фресок, які дійшли до наших днів, істотно перевищує
число тих, що фігурують у звітах Д. Кіпліка.

Тож виникає думка, що демонтажем фресок у Михайлівському со-
борі окрім Д. Кіпліка займався іще хтось. Однак Д. Кіплік у своїй усній
доповіді називає єдиного помічника з демонтажних робіт, М. Касперо-
вича25, а в офіційних документах Наркомату освіти, принаймні тих, що
нині відомі, виконавцем демонтажу фресок фігурує лише Кіплік. Тим не
менш, В. Фролов у доповіді за результат робіт, проведених ним у Києві,
яку він зачитував у 1935 р. в Ленінграді, мимохіть відзначив, що демонта-
жем фресок у Михайлівському соборі займалися Д. Кіплік та П. Юкін26,
але як розподілялася робота між цими виконавцями не уточнив27. В опуб-
лікованій у 1966 р. В. Лазарєвим28 монографії, присвяченій мозаїкам
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25 Стенограмма заседания Комитета.., с. ХVІІІ. Касперович Микола Іванович (1885–
1938), художник, реставратор, професор Української державної академії мистецтв (нині
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури) (1921), керував рестав-
раційною майстернею у Всеукраїнському Музейному городку. Репресований, розстріля-
ний (1938).
26 Юкін Павло Іванович (1883–1945), художник-реставратор. З 1918 р. працював у Комісії зі
збереження і розкриття пам’яток древнього живопису в Росії, перейменованої з 1924 р. у
Центральні державні реставраційні майстерні у Москві, закриті в 1935 р. Професор Все-
союзної Академії архітектури. Репресований (1931–1933), до 1937 р. не мав права про-
живати у Москві, але і у тих умовах продовжував працювати реставратором. З 1934 по
1941 р. щорічно бував у Києві, займаючись розчистками і консервацією фресок та мозаїк
Софії Київської, а також пробними розчистками фресок у інших київських храмах. 
27 [В. Фролов], О снятии мозаик Михайловского монастыря в Киеве, [Ленинград 1935],
Архів НЗСК, НА-ДР 3, № 929, арк. 37–38.
28 Лазарєв Віктор Микитович (1897–1976), мистецтвознавець, історик візантійського та
давньоруського мистецтва, мистецтва італійського Відродження, член-кореспондент АН
СРСР (1943), один із засновників Інституту історії мистецтв АН СРСР (1944) (нині Дер-
жавний інститут мистецтвознавства Міністерства культури РФ), професор, завідувач ка-
федри історії зарубіжного мистецтва у Московському державному університеті.



Михайлівського Золотоверхого собору, він посилається на архівні мате-
ріали В. Фролова, як виконавця демонтажу мозаїк29, а в короткій інфор-
мації про михайлівські фрески пише лише те, що вони були розчищені
П. Юкіним30, а про роботу Д. Кіпліка над ними не згадує взагалі.

Таку незрозумілу ситуацію з виконавцями демонтажу михайлів-
ських фресок дещо прояснює записка-лист, якою Д. Кіплік супроводжує
свій письмовий Звіт. У ній він пише, не приховуючи невдоволення, що у
Ленінграді йому від В. Фролова стало відомо, що після нього до Києва з
Москви приїхав реставратор Юкін і провів у Михайлівському соборі до-
даткове знімання фресок. Далі Д. Кіплік ремствує на те, що його з Фро-
ловим так підганяли з виконанням демонтажу, аби не ця обставина, то
працювати було б значно легше.

З цього очевидно, що для Д. Кіпліка виявилося неприємною неспо-
діванкою те, що недоведені ним у Михайлівському соборі до остаточного
завершення з якоїсь причини демонтажні роботи закінчував П. Юкін. Від-
так, скидається на те, що Наркомат освіти роботою Д. Кіпліка не був по-
вною мірою задоволений, про що свідчать і деякі інші факти. Зокрема, 4
серпня 1934 р. відбулося засідання, на якому В. Фролов звітував пред-
ставникам Наркомату про виконані ним демонтажні роботи по мозаїках,
а один з виступаючих згадав про якийсь “скандал”, який виник з фрес-
ками31, однак причин скандалу у тексті стенограми засідання не вказані
(Д. Кіпліка на цьому засіданні не було). Не виключено, що могли бути не-
погодженості і фінансового порядку: у своєму усному звіті Д. Кіплік на-
голошував на тому, що фреску Самуїла він зняв з власної ініціативи на
додаток до списку фресок, визначених угодою32, а в письмовому Звіті він
заявляє, що зняв цю фреску для того, щоб забрати її до Ленінграда у музей
Академії художеств (детальніше про це в коментарях до тексту Звіту). Але
так, чи інакше, після того, як були зняті усі фрески, обумовлені укладеною
з Д. Кіпліком угодою, він у Михайлівському соборі більше не працював.

Про демонтажні роботи, проведені у Михайлівському соборі
реставратором Павлом Юкіним, деяка дуже скупа інформація міститься
в матеріалах його особистого архіву33 та в нещодавно опублікованих
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29 В.Н. Лазарев, Михайловские мозаики, Москва 1966, с. 33, прим. 40.
30 Ibid., с. 35.
31 О. Костючок, Т. Латуха, Стенограма наради щодо питання зняття мозаїк і фресок
Михайлівського монастиря, яка відбулася 4 серпня 1934 року, RUTHENICA. Щорічник
середньовічної історії та археології Східної Європи 11 (2012) 141.
32 Стенограмма заседания Комитета.., с. ХVІІІ.
33 И.Л. Кызласова, О Павле Ивановиче Юкине (1883–1945). Приложение. Материалы к
биографии Павла Ивановича Юкина: Избранные документы из архива семи, Софійські
читання: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції “Пам’ятки Націо-
нального заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь”, К. 2009, с. 262.
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Мал. 13. Фреска Богородиці з “Благовіщення”. Після монтажу на нову основу
й розчистки від запису. До 1940 р.
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Мал. 14. Фреска Богородиці з “Благовіщення”.
Стан після переміщень періоду Другої світової війни. 1949 р.



спогадах34. Роботу він розпочав, скоріш усього, у жовтні 1934 р., відразу
знявши зі стовпів вівтарної арки, очевидно, усі ті фрески, які з тих, чи
інших причин не були демонтовані Д. Кіпліком (мал. 7). Серед названих
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Мал. 15. Фреска Самуїла. Фрагмент, верхня частина постаті. Після монтажу
на нову основу й розчистки від запису. До 1936 р.

__________________________________________________________________

34 Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы.., с. 345–370.



П. Юкіним фресок, які були ним тоді зняті, “Даниїл стовпник”35, “фігури
мужчин” (кількість не вказана, скоріш усього, це була постать Захарії та
два медальйони з поясними зображеннями мучеників36), стик мозаїки та
фрески37, орнамент38, усього до грудня 1934 р. П. Юкіним у Михалівському
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Мал. 16. Фреска Самуїла. Фрагмент, нижня частина постаті.
Після монтажу на нову основу й розчистки від запису. До 1940 р.

__________________________________________________________________

35 Ім’я “Даниїл” біля фрески стовпника з’явилося при її поновленні олійною фарбою
(А. Прахов у своєму листі пише про цю фреску “стовпник без імені”). До сьогодні фреска
стовпника не збереглася, але вона була демонтована і передана Державному заповіднику
“Софійський музей”, створеному після закриття в 1934 р. собору Софії Київської (нині На-
ціональний заповідник “Софія Київська”). Фреска з назвою “Даниїл стовпник” фігурує в ін-
вентарних списках цього заповідника передвоєнного періоду (Инвентарная книга № 3.
Трехсвятительская ц-вь, Михайловский монастырь 1938–1939, инв. .№417, сектор обліку
НЗСК; Акт внутренней передачи музейных предметов №[…] от 1 апреля 1941 г., сектор
обліку НЗСК, арк. 37). Загинула фреска стовпника, найвірогідніше, в часи переміщень ми-
хайлівських фресок під час Другої світової війни.
36 З них збереглися постать Захарії (НЗСК) і медальйон з мучеником з південного стовпа
(Державний Російський музей), медальйон з північного стовпа втрачений, час і обставини
втрати не відомі. Державний Російський музей у Санкт-Петербурзі, заснований у 1895 р.
указом імператора Миколи ІІ як Російський музей імператора Алєксандра ІІІ, з 1917 р. і до-
нині Державний Російський музей.
37 Маються на увазі смуги фресок на ребрах лопаток вівтарної арки, де вони стикувалися з
уже демонтованими на той час мозаїками Димитрія Солунського та архідиякона Стефана.
На північній лопатці ділянка, звідки було знято такий стик, зафіксована світлиною (мал. 10).
38 Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы.., с. 355.



соборі було демонтовано 6 м2 фресок39. Буваючи у Києві в наступні роки
П. Юкін працював переважно в Софійському соборі, де з групою москов-
ських реставраторів розчищав від записів фрески та промивав мозаїки40.
Але паралельно у Михайлівському соборі він продовжував займатися по-
шуком під пізнішими нашаруваннями збережених залишків фресок. З його
записів відомо, що за кілька днів до вибуху, яким собор було висаджено у
повітря (14 серпня 1937 р.)41, він ще проводив дослідження його стін42.
Точний список знятих П. Юкіним у Михайлівському соборі фресок від-
сутній, тому нині можемо орієнтуватися на ті фрескові зображення і їх
фрагменти, які дійшли до наших днів. Окрім вище перерахованих до сьо-
годні збереглося чотири лицеві фрески, про розташування яких в ін-
тер’єрі храму відомості відсутні, це верхня частина постаті невідомого
пророка, постать мученика, яка збереглася майже повністю, фрагмент
постаті мученика (усі в НЗСК), фрагмент медальйона з поясним зобра-
женням святителя (музей Історії Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря), а також 17 фрагментів орнаментів (зберігаються в різних музеях)43.
Це в основному частини орнаментальних фризів, зняті з бокових граней
лопаток трьох вівтарних арок, що визначається при порівнянні записів
цих орнаментів, зафіксованих світлинами інтер’єра собору, зробленими
до початку демонтажних робіт (мал. 2), зі збереженими орнаменталь-
ними фрагментами після їх розчистки від олійних нашарувань, існують
також світлини, які фіксують сам процес розчистки (мал. 17).
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39 Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы.., с. 352, прим. 23.
40 Т. Рясна, Дневник работ Павла Ивановича Юкина по реставрации фресок Софии Ки-
евской в 1935–1936 гг., Софія Київська: Візантія. Русь. Україна, К. 2012, вип. ІІ: збірка
наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова
(1862–1939 рр.), с. 372–439.
41 Знос Михайлівського монастиря, Більшовик 190 (19 серпня 1937) 3.
42 Процитуємо цю частину спогадів П. Юкіна (пунктуація і дужки І. Кизласової): “Вообще
Михайловский м[онасты]рь превосходный памятник и тем более в нем были мозаики. Какая-
то преднамеренная рука разрушила этот шедевр искусства, не дав вполне заснять места, ко-
торые нужны были для определения [стиля?]. Когда я просил не делать общего взрыва и
рвать стены по частям, т.к. было видно, что [за] приложенными позднее стенами были видны
ранние фрески, мне было обещано [это]. Но прошло 2 суток, прихожу утром – храм был
взорван сразу…” (Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы.., с. 370).
43 Детальна інформація про переміщення мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого со-
бору після їхнього демонтажу та про сучасне місцезнаходження збережених пам’яток
(Ю. Коренюк, С. Кот, Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Су-
часний стан мистецької спадщини, ПУ 1 (2007) І–ХХХVІІІ; Ю.О. Коренюк, Історія ансам-
блю мозаїк та фресок Михайлівського Золотоверхого собору в Києві від перших письмових
згадок до періоду демонтажу, Софійські читання: Матеріали V міжнародної науково-прак-
тичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистец-
тва”. Присвячено 75-річчю Національного заповідника “Софія Київська”, К. 2010, с. 85–110).



Повертаючись до звітних матеріалів Д. Кіп-
ліка, відзначимо, що вони передусім є історичними
документами своєї епохи. Тим не менш, інформація,
яку вони містять, для дослідників середньовічного мо-
нументального малярства складає інтерес і сьогодні.
У письмовому Звіті, зокрема, Д. Кіплік досить до-
кладно описує склад тинькових розчинів михайлів-
ських фресок, виявлених в різних місцях (у цьому
відношенні його Звіт є багато інформативніший, ніж
щоденник В. Фролова, де процедура демонтажу мозаїк
фіксується детально, а технологічні описи пам’яток
до їх зняття практично відсутні). Окрім того, матеріал
письмового Звіту Д. Кіпліка дає об’єктивну підставу
для реконструкції системи розташування мозаїк та
фресок на стінах віми головного вівтаря Михайлів-
ського собору, про яку в інших джерелах, окрім ко-
роткої згадки у В. Фролова, не маємо жодних відомос-
тей. Але найбільшу увагу сьогодні привертає інфор-
мація Д. Кіпліка про те, що мозаїки вівтарної арки
(постаті Димитрія Солунського та архідиякона Сте-
фана) перекривали виконані на цих лопатках раніше
них фрескові розписи, які перед заміною їх мозаї-
ками були зрізані, але не повністю (про це він гово-
рить і в усній доповіді, і пише у Звіті).

Ця надзвичайно цікава інформація, для корек-
тної інтерпретації, потребує певних коментарів.
Справа у тому, що владні органи УСРР, заплану-
вавши нищення унікальної пам’ятки світової куль-
тури, до цієї акції свого вандалізму вирішили
долучити вчених. Для цього у травні–червні 1934 р.
було створено Комітет з дослідження Михайлів-
ського монастиря, до якого увійшли представники

Наркомату освіти, музейні працівники та київські вчені, історики архі-
тектури, мистецтвознавці, археологи, а також майстри, які займалися де-
монтажем мозаїк та фресок. Документи, які фіксують створення цього
Комітету (ким воно було санкціоноване, хто затверджував склад його чле-
нів), невідомі, збереглися лише стенограми трьох засідань цього Комі-
тету, які проводилися 4 серпня, 11 вересня та 14 вересня 1934 р. З текстів
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Мал. 17. Фресковий
орнаментальний

фриз, знятий
з бокової площини
південної лопатки

дияконника.
Процес розчистки від
запису після монтажу

на нову основу.
До 1940 р.



цих стенограм (нині усі вони опубліковані)44 випливає, що головним зав-
данням Комітету було не дослідження пам’ятки перед її нищенням, як
можна було б подумати, виходячи з його назви, а “наукове” підтвер-
дження того, що ця пам’ятка не має вагомого значення, ні історичного,
ні мистецького. Конкретніше – від членів Комітету вимагали спросту-
вання зафіксованої літописами дати створення Михайлівського Золото-
верхого собору (1108–1113) і “затвердження” нової дати, якомога
пізнішої. Реагували учасники засідань Комітету на таке завдання по-різ-
ному. В. Фролов на першому ж зібранні (4 серпня) відмовився, навіть,
вступати у дискусію з цього приводу, сказавши, що мозаїки Михайлів-
ського собору, як і сам собор можуть бути датовані лише ХІІ ст.45 Архі-
тектор І. Моргілевський46, який за завданням Наркомату освіти займався
у той же період обмірами Михайлівського собору, підтримав В. Фролова,
констатувавши, що характер змішаного мурування його стін (плінфа та
камінь), свідчить про першу чверть ХІІ ст.47 Однак деякі з виступаючих
наголошували на тому, що проблема датування пам’ятки є питанням
“класової політики” і цю проблему слід розглядати з позицій “наукової
партійності” і саме з цих позицій доводили час створення Михайлів-
ського собору мало не до ХVІІ ст.48 Д. Кіплік не був присутнім ні на пер-
шому, ні на другому засіданні Комітету, з’явився він лише на останньому
засіданні (14 вересня), де виступив зі звітною доповіддю про демонтаж
фресок49. Спиняючись на проблемі датування фресок, він на підставі різного
складу тинькових розчинів поділив їх на дві групи, одну з яких відніс до
ХІІ ст., другу до ХІІІ або до ХІV ст. При цьому він заявив, що початково
Михайлівський собор було розписано лише фресками, а мозаїки з’явилися
в ньому пізніше і назвав конкретні мозаїчні зображення Стефана і Димитрія
Солунського, після демонтажу яких були виявлені залишки виконаних
раніше них фресок50. Тезу про пізнішу появу у Михалівському соборі
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44 О. Костючок, Т. Латуха, Op. cit., c. 6; Стенограмма заседания Комитета по исследо-
ванию архитектуры б[ывшего] Михайловского монастыря, состоявшегося 11 сентября
1934 г., публ. док. В. Карпенко, ПУ 1 (1999) ХІІ–ХVІІ; Стенограмма заседания Коми-
тета.., с. ХVІІІ–ХХІІІ.
45 О. Костючок, Т. Латуха Op. cit., с. 137.
46 Моргілевський Іполит Владиславович (1889–1942), історик архітектури. Засновник
музею архітектури у Всеукраїнському музейному городку, професор Київського худож-
нього інституту (1923), викладав у Київському інженерно-будівельному інституті, член
реставраційної комісії при комітеті образотворчих мистецтв Ради народних комісарів
СРСР (1938), член-кореспондент Академії архітектури СРСР (1940). 
47 О. Костючок, Т. Латуха, Op. cit., с. 139.
48 Ibid., с. 139–141. 
49 Стенограмма заседания Комитета.., с. ХVІІІ–ХІХ.
50 Ibid., с. ХІХ.



мозаїчної декорації він повторив і в своєму письмовому Звіті, дещо її роз-
ширивши і деталізувавши.

Донедавна здавалося, що подібні заяви Б. Кіпліка не мають нічого
спільного з реальними фактами і зумовлені лише його бажанням сподоба-
тися замовникам, які саме таких результатів і вимагали (якщо фрески дату-
вати ХІV ст., то мозаїки будуть ще пізнішими). Однак проведені у 2013–
2014 рр. дослідження мозаїк підкупольного простору Софії Київської вия-
вили кілька місць, де мозаїка перекриває не до кінця зрубаний тиньк фрес-
кового розпису, який існував у верхніх частинах підкупольного простору
Софії до появи у ньому мозаїчної декорації. Це дає підставу відноситися
нині до інформації Д. Кіпліка про те, що у Михайлівському соборі мозаїка
перекривала фреску, значно серйозніше. Звісно, його необґрунтовані дату-
вання михайлівських фресок ХІІІ–ХІV ст., а у письмовому Звіті і пізні-
шим часом, мають бути відкинуті, але констатація того, що михайлівські
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Мал. 18. Державний Український музей. Зал експозиції відділу мистецтва
Київської Русі. 1937 р.

На стінах мозаїки Димитрія Солунського та архідиякона Стефана, фрески Діви Марії й
фрагмент постаті пророка Самуїла, два шиферні рельєфи з

Михайлівського монастиря, внизу саркофаг з Десятинної церкви



мозаїки, принаймні деякі з них, могли бути виконані пізніше фрескових
розписів, у світлі останніх досліджень ансамблю софійських мозаїк та
фресок заслуговує на увагу. Нажаль, перевірити об’єктивність цієї інфор-
мації ми ніколи не зможемо, позаяк Михайлівський Золотоверхий собор
давно не існує. Але вона спонукає ще раз уважно перечитати Звіт Д. Кіп-
ліка і без упереджень проаналізувати усі його деталі.

* * *
Машинописний звіт Д. Кіпліка разом з супровідною запискою до

нього зберігається в Науковому архіві Інституту археології НАН України.
Записка є автографом Д. Кіпліка. Документи публікуються мовою ори-
гіналу, орфографія і пунктуація авторські.

Д. Кіплік – О. Макарєвичу51, Ленінград – Київ, 1 грудня 1934 р.

Многоуважаемый Емельян Андреевич!
Высылаю Вам одновременно с отчетом, обусловленный в нашем

с Вами договоре (пункт 5-й), научный материал о фресках б[ывшего] Ми-
хайловского монастыря в письменном виде. Быть может, Вы удивлены,
что я так долго не присылал его? Но, раньше я сделать этого не мог, так
как мне нужно было самому разобраться в грунтах, прежде чем писать о
них. Я просил-бы напечатать эту мою статью под заголовком: “Снятие
древних фресок со стен б[ывшего] Михайловского монастыря” в одном
из украинских журналов: “Хроніка археології та мистецтва”52 или в каком
Вы найдете это более удобным53. 
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51 Макарєвич Омелян Андрійович, завідувач відділу музеїв Наркомату освіти УСРР. У
1934 р. за завданням наркома освіти В. Затонського займався організаційними та фінан-
совими питаннями демонтажних робіт у Михайлівському Золотоверхому соборі, був го-
ловуючим на усіх трьох засіданнях Комітет з дослідження Михайлівського монастиря
(О. Костючок, Т. Латуха, Op. cit., с. 130–146; Стенограмма заседания Комитета по иссле-
дованию архитектуры.., с. ХІІ–ХVІІ; Стенограмма заседания Комитета.., с. ХVІІІ–ХХІІІ).
52 “Хроніка археології та мистецтва” – назва збірників наукових праць Всеукраїнського
археологічного комітету (1924–1934), з 1934 р. “Наукові записки” Інституту історії мате-
ріальної культури, з 1938 р. – “Наукові записки” Інституту археології АН УРСР.
53 Звіт Д. Кіпліка було передано до Інституту історії матеріальної культури, де питання його
публікації розглядалося у 1937 р. (Видавничиий план на 1938 рік, НА ІА НАНУ, ф. ІІМК,
№ 677, арк. 34), але без конкретних результатів. Так само не були у той період опубліковані
ні щоденник В. Фролова з демонтажу михайлівських мозаїк, ні результати досліджень та
фотофіксація Михайлівського Золотоверхого собору, проведені архітектором І. Моргілевским.
Перераховані матеріали не були, навіть, зібрані в одному місці, а розійшлися по відомчих
архівах та бібліотеках. Пізніше частина їх була втрачена, зокрема, не збереглася жодна з
кальок В. Фролова, які були зняті ним з “Євхаристії” перед її поділом на ділянки та демон-
тажем, виконані ним обміри апсиди теж втрачені, так само втрачена частина обмірних
креслень І. Моргілевського, нині не відома і загальна кількість виконаних ним кресле-
ників, як і фотознімків.
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Мал. 19. Супровідна записка Д. Кіпліка до звіту



По ознакомлению с моей статьей прошу выслать причитающуюся
мне тысячу рублей (без всяких вычетов). Что же касается до фрески,
изображающей св. Самуила, снятой по моей инициативе, то она должна
быть отдана, с Вашего, конечно, согласия, Институту нашей Академии
художеств54. Когда можно было-бы взять и-тд[?] эту фреску, об этом пока
ничего сказать не могу55. У меня там на фоне фрески нарочно оставлена
масляная краска (синее небо)56, которую некоторые из искусствоведов
киевских сочли за неумелое снимание масляной краски с фрески!
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54 Очевидно, йдеться про музей, який існував при Всеросійській Академії художеств з
часів її заснування (зі зміною назв Академії міняв назви і музей, нині це Науково-дослід-
ний музей Російської Академії художеств).
55 Дозволу забрати фреску Самуїла до Ленінграду Д. Кіплік не отримав, оскільки у 1937 р.
верхня частина цієї фрески разом з іншими михайлівськими мозаїками та фресками
увійшла до експозиції відділу мистецтва Київської Русі нещодавно відкритого Держав-
ного Українського музею, збереглися документи передачі цих пам’яток Українському
музею (Архів НХМУ, оп. 1, од. 117, арк. 1–1зв., 5; Архів НХМУ, оп. 1, од. 125, арк. 2). На
відкриття Українського музею відгукнулася тогочасна київська періодика, де досить де-
тально описана експозиція пам’яток з Михайлівського собору (Л. Калениченко, Держав-
ний Український музей, Соціалістичний Київ 5 (1937) 21–25), збереглася також світлина
музейного залу з експозицією цих пам’яток (мал. 18). Після ліквідації в Українському
музеї відділу мистецтва Київської Русі (1938) фреска Самуїла разом з групою інших ми-
хайлівських мозаїк та фресок на вимогу адміністрації Державної Третьяковської галереї
була відправлена до Москви на тимчасову виставку, звідки жодна з цих пам’ятко до Києва
не повернулася. У 1946 р. фреска Самуїла була передана Третьяковською галереєю в по-
рядку обміну Державному Російському музею у Ленінграді (нині Санкт-Петербург), де
вона знаходиться і тепер. Про історію передачі цих пам’яток Третьяковській галереї і
їхнє подальше переміщення (С. Кот, Ю. Коренюк, Михайлівські пам’ятки в російських
музеях, ПУ 1 (1999) 63–82; С. Кот, Ю. Коренюк, Спадщина Михайлівського собору в Тре-
тьяковській галереї: версії і документи, ПУ 3 (2004) 2–19).

Державний Український музей, відкритий у 1904 р. як Київський художньо-промис-
ловий і науковий музей імператора Миколи Олександровича, з 1919 р. Перший державний
музей, з 1924 р. – Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Шевченка, в 1930–1935 рр. музей
не функціонує. У 1935 р. його фонди розподілені між двома новими музейними закла-
дами: Державним історичним музеєм (нині Національний музей історії України) і Дер-
жавним Українським музеєм, з 1938 р. – Київський державний музей українського
мистецтва (нині Національний художній музей України).
56 У процесі демонтажу постать Самуїла була з технологічних, очевидно, міркувань по-
ділена на дві частини, верхню і нижню. Але потім з незрозумілих причин верхня та нижня
частини цієї фрески були змонтовані на різних основах, ніби це фрагменти різних зобра-
жень (рис. 15, 16). Вірогідно допустити, що Д. Кіплік зробив це навмисно, маючи на увазі
забрати в Ленінград лише верхню частину постаті Самуїла, з якою він, очевидно, і пра-
цював. Принаймні в експозиції Українського музею була виставлена лише верхня частина
постаті Самуїла (мал. 18), яка потім потрапила до Третьяковської галереї у Москві, а
потім до Російського музею у Ленінграді (див. прим. 55). А нижня частина постаті Са-
муїла залишилася у Києві і нині знаходиться в експозиції НЗСК (Ю. Коренюк, С. Кот,
Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого собору.., с. ХХ–ХХІ, фрески № 5–6;
Ю.О. Коренюк, Історія ансамблю мозаїк та фресок Михайлівського Золотоверхого со-
бору в Києві від перших письмових згадок до періоду демонтажу, Софійські читання:
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та істо-
ричний контекст християнського мистецтва”. Присвячено 75-річчю Національного запо-
відника “Софія Київська”, К. 2010, с. 96, 104–105).



Да, вся работа по снятию фресок сопряжена для меня и с боль-
шими трудностями и неприятностями. После напечатания посылаемой
статьи, я тоже не жду для себя ничего хорошего, так как предчувствую,
что на меня обрушатся искусствоведы за то, что я осмелился сомневаться
в ХІІ веке Михайловских фресок!

В. Фролов сообщил мне, что после моего отъезда [из Киева], из
Москвы приезжал в Киев реставратор Юкин и производил в храме [Ми-
хайловском Златоверхом соборе] еще снимание фресок и что здания б[ыв-
шего] Михайловского монастыря продолжают еще существовать и долго
еще останутся в том виде, в каком они были при моем отъезде из Киева57.
Нельзя не пожалеть, что меня и Фролова так торопили со снятием фресок
и мозаик. Легче бы работалось, если бы не нужно было так торопиться.

Хотелось бы знать, как обстоит дело у Вас с черниговской фреской,
изображающей св. Феклу? Я сожалею теперь, что мне самому не при-
шлось привести в порядок ее58. Правда, заболев в Киеве, я спешил домой
и не мог дольше оставаться на Украине. Сейчас же мне неприятно, что
кто-то другой будет работать над фреской. А если бы прислать эту фреску
сюда в Ленинград, а сделать это совсем легко, и здесь – да мне ее приве-
сти в порядок, чтобы Вы сказали на этот счет?

Итак, буду надеяться, что моя посылка Вам понравится, во всяком
случае, буду ждать от Вас хотя-бы коротенького письма. Мой поклон всем
тем, кто меня еще не забыл. Будьте здоровы, желаю Вам всего наилучшего!

С уважением Ваш Д. Киплик
1 декабря 1934 г.
Адрес мой: Ленинград, Вас[ильевский] остров, 4 линия, дом 45, кв. 56.

НА ІА НАНУ, ф. 12, № 39, арк. 1, 2, автограф.
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57 Михайлівський Золотоверхий собор висадили у повітря лише через три роки, 14 серпня
1937 р. (Знос Михайлівського монастиря.., с. 3). При цьому майже усі будівлі ХІХ ст., роз-
ташовані на території монастиря, збереглася й до наших днів, якимось чудом збереглося
і трапезна церква Іоанна Богослова (1713). Будівництво урядового центру розпочалося у
1936 р., але не на території монастиря, а поряд. Встигли звести лише один корпус, при-
значений для ЦК КП(б)У (нині це Міністерство закордонних справ України   ), після чого
будівельні роботи припинилися у зв’язку з тим, що усе вище партійне та державне ке-
рівництво УСРР в 1937–1938 рр. було репресоване.
58 Мовиться про фреску ХІ ст. зі Спасського собору в Чернігові, яка зображає св. Теклю.
Фреска була виявлена під шарами пізнього тиньку у 1924 р. М. Макаренком і тоді ж роз-
чищена М. Касперовичем (М. Макаренко, Найдавніша стінопис княжої України, Україна.
Науковий двохмісячник, К. 1924, кн. 1–2, с. 7–13). Оскільки в соборі не було умов для її
безпечного зберігання з ініціативи Всеукраїнського археологічного комітету ця фреска у
1927 р. зі стіни собору була знята Д. Кіпліком і передана до експозиції Чернігівського
державного музею (нині Чернігівський обласний історичний музей ім. Василя Тарнов-
ського). У часи Другої світової війни фреска св. Теклі загинула.



Звіт Д. Кіпліка зберігся у двох екземплярах, один з яких є автографом
Д. Кіпліка, другий машинописною копією автографа. Тексти обох екзем-
плярів майже ідентичні за винятком окремих виправлень. Звіт публікується
за машинописним екземпляром мовою оригіналу, орфографія і пунктуація
авторські. Підрядкові примітки машинописного тексту виділені курсивом,
взяті в круглі дужки з поміткою [Прим. автора]. Технічні описки виправля-
ються без коментарів, помилки в датах зберігаються і коментуються.

ПРОФ. КИПЛИК.
СНЯТИЕ ДРЕВНИХ ФРЕСОК СО СТЕН б[ывшего]

МИХАЙЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ
Златоверхий храм Михайловского монастыря, построенный, как

сообщает летопись, в 1108 году, за много лет своего существования мало-
по-малу неузнаваемо изменился как в архитектурном отношении59, так
и со стороны своего внутреннего убранства. Что представлял собой храм
тотчас же после его постройки, об этом можно строить в настоящее
время лишь предположения и догадки. Нет сомнения, однако, в том, что
храм этот при своей постройке, как и все русские храмы ранних и позд-
них эпох, был богато украшен стенною живописью, но вряд ли был укра-
шен одновременно и мозаикою.

Остатки этих наполовину осыпавшихся мозаик одни лишь сохра-
нили в храме свой прежний вид, прочее же все так или иначе изменилось.
Правда, стены храма продолжали оставаться до последнего времени по-
крыты живописью, но это были уже не фрески, а масляная живопись, ис-
полненная в различное время60. Живопись эта, как всем известно, не
имела никакого художественного значения. Рядом с мозаиками она тем
более казалась неуместной.

Мозаики в осыпавшихся своих местах были “восстановлены” мас-
ляными красками, причем тон этой живописи был выдержан в тоне за-
конченной мозаики. Вот почему остальная масляная живопись на стенах
храма выдерживалась в таком же тоне. Таково было живописное стенное
убранство храма в его последнее время.
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59 До первинної тринавової частини собору (1108–1113) в перших десятиліттях XVІІІ ст.
з північного та південного боків були прибудовані великі приміщення приділів, а після
капітального ремонту середини XVІІІ ст. собор отримав барокову декорацію фасадів.
60 Центральна тринавова частина собору була суцільно розписана олійними фарбами на
початку ХІХ ст., згідно напису, який існував у консі головної апсиди, розпис датувався
1806 р. У центральному куполі живопис міг бути виконаний відразу після ремонту сере-
дини XVІІІ ст., що можна допустити, орієнтуючись на світлини початку ХХ ст., але точні
відомості про це відсутні.



Но что же сталось с фресками, современными постройке храма?
Они, надо полагать, или совершенно погибли, или оставались по-

гребенными под слоями масляной живописи, как то имеет место в других
Киевских старинных храмах, напр[имер], в Софийском соборе61 или
б[ывшем] Кирилловском монастыре62; или же находились под слоями
новой штукатурки, поверх которой лежала такая же масляная живопись.
Так или иначе, но фресок на стенах Михайловского храма давно уже не
было видно, и, если принималось за фрески изображение “Благовеще-
ния”, расположенное на двух пилонах алтарных апсидов [столбах алтар-
ной арки], то это было простое недоразумение, основанное на том, что
масляная живопись, покрывавшая названное “Благовещение” повторяла
контуры и формы ниже лежащих фресок, и что расстояние между зрите-
лем и мнимыми фресками было довольно велико. Чтобы увидеть фрески,
определить их степень сохранности и проч[ее], необходимо было проде-
лать предварительно определенную работу, нередко весьма сложную.

Естественно, что работа эта начиналась с обследования стен храма
(В этом деле огромную помощь оказали студенты, ведшие обмер храма63

и потому поднимавшиеся на различные высоты его. Они с большим увле-
чением исследовали стены храма, ища фресок. [Прим. автора]), причем
приходилось снимать и масляную живопись со стен, на которых предпо-
лагалось найти фреску, и еще чаще самую штукатурку, под которой уже
находился фресковый грунт.

Одни из фресок, более сохранившиеся, главным образом, на ал-
тарных пилонах [столбах алтарной арки] были найдены непосредственно
под масляной живописью, покрывавшей фрески более или менее тол-
стым слоем, причем живопись эта была выполнена по контурам и фор-
мам ниже лежащих фресок, почему, как сказано выше, многие ошибочно
приняли ее за фрески. Большинство же других фресок было заложено
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61 У Софії Київській у 1843 р. під шарами тинькування та олійних розписів XVІІІ ст. були
виявлені фрески ХІ ст., впродовж наступних кількох років вони були від нашарувань очи-
щені у всіх частинах інтер’єру, а в 1848–1853 рр. усі розчищені фрески майже скрізь су-
цільно поновили олійними фарбами. Локальні розчистки записів були виконані в
південній сходовій вежі в 1928 р. Д. Кіпліком (мал. 5), широкомасштабні розчистки за
участю П. Юкіна розпочалися в усьому соборі в 1935 р., після війни ці роботи були про-
довжені і остаточно завершилися в кінці 1960-х рр.
62 У Кирилівській церкві Кирилівського монастиря фрескові розписи другої половини ХІІ ст.
були виявлені під пізнім тинькуванням у 1860 р., у період 1881–1884 рр. ці фрески від
нашарувань були очищені, після чого їх суцільно поновили олійною фарбою за винятком
найкраще збережених фресок у південній частині вівтаря. Локальні зондування записів
були виконані П. Юкіним у 1930-х рр., а основні розчистки проводилися в 1960–80-х рр.
63 Студенти архітектора І. Моргілевського, які допомагали йому виконувати обміри Ми-
хайлівського собору.



штукатуркой позднейшего времени, которая и была записана масляными
красками, причем, разумеется, уже не по контурам фресок. Для лучшего
прикрепления новой штукатурки к грунту фрески, поверхность послед-
ней покрывалась обычной насечкой, которая окончательно разрушила
фреску, потерявшую и без того от времени почти что весь свой облик.
Фрески в таком виде находились в алтарных апсидах [пространствах ал-
тарей]64 и отчасти на их пилонах [столбах алтарной арки], в остальном же
помещении храма под новой штукатуркой никаких фресок не обнаружено.
Как это ни странно, но здесь не осталось почти даже следов фрескового
грунта. Таковые [фрески] были обнаружены лишь на хорах, где стены со-
прикасались с полом, а также под полом, где были гробницы65.

Скрытые под слоем масляной живописи фрески изображали или
отдельные фигуры святых, или же то была орнаментика. Что касается их
[фресок] сохранности, то она находилась в весьма плохом состоянии со-
гласиться каждый, кто видел снятые уже со стен фрески. От первона-
чальной живописи в найденных фресках мы имеем, в лучшем случае,
лишь подмалевок, но часто и этот последний отсутствует, и сохранился
лишь контур изображения. Такова, напр[имер], голова в изображении св.
Самуила66. Нередко, однако, приходится наблюдать полное отсутствие
этого контура, как это мы видим в изображении архангела “Благовеще-
ния”, у которого не только совершенно стерта живопись головы, но нет
и следов первоначальных контуров ее67. В таком же состоянии находятся
не только фигурные изображения, но и орнаментика. О причинах таковой
изношенности будет говориться ниже. 

Вот перечень фресок, найденных под слоем масляных красок,
имевших некоторую сохранность:
1) “Благовещение”, представленное в двух отдельных фресках, изобра-

жающих фигуру ангела и богоматери, находившихся на двух алтар-
ных пилонах [столбах алтарной арки]. 

2) Св. Захария, с фигурой во весь рост [изображенный во весь рост].
Фреска, помещавшаяся непосредственно под изображением ангела из
“Благовещения”, сильно пострадала от времени.
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64 Д. Кіплік апсидами називає скрізь не лише самі півкола апсид, а увесь вівтарний про-
стір, включно з вімою. 
65 Тут йдеться не про хори, під підлогою яких “гробниць” бути не могло, а про нартекс,
у стінах якого існували аркасолії з похованнями.
66 Тут Д. Кіплік дещо перебільшує, зображення голови Самуїла дійсно попсоване, але порів-
няно з головами інших фрескових постатей збереженість цієї фрески не найгірша (мал. 15).
67 Знову перебільшення, на тлі світлого диска німба архангела добре видно контур темної
первинної підкладки під зображення голови, щоправда усі деталі лика дійсно втрачені.



3) Такая же фигура св. Самуила, находившаяся в одном ярусе с Захарией
на правом пилоне [столбе алтарной арки] под Богоматерью. Фреска
эта лучше сохранилась, нежели изображение св. Захарии.

4) Ряд орнаментов различного рисунка и различной сохранности.
В поисках фресок на алтарных пилонах [столбах алтарной арки]

были обследованы стены ниже мозаичных изображений св. Димитрия и
Стефана. При чем был снят толстый слой поздней штукатурки, несший
на себе масляную живопись. Под этим слоем обнаружились следы осы-
павшихся мозаик, находившихся когда то, на этих местах. Мозаики эти
имели фресковое обрамление (узкую полосу в 3–4 см. ярко-красного
цвета), и, в противоположность центральной мозаике [“Евхаристии”], у
которой был грунт особого состава, имели грунт, подобно фресковому
грунту состоявший из извести и соломы68.

Одновременно с работами по снятию фресок шло снятие со стен
мозаик. Когда очередь дошла до снятия со стен мозаичного изображения
св. Димитрия, помещавшегося на левом пилоне с боковой стороны [на
южной лопатке северного столба алтарной арки] на одной высоте с фрес-
ками “Благовещения”, то мозаика эта, в противоположность ранее сня-
тым мозаикам, стала легко отделяться от стены, с которой, очевидно, не
была прочно связана. При этом под краями мозаики обнаружились следы
фресковой штукатурки, которая была очевидно срезана перед нанесе-
нием мозаичного грунта, при том недостаточно тщательно69, что видно
на снятой [отснятой] фотографии, а еще лучше на снятой с угла пилона
[лопатки] штукатурке70. Таким образом, до мозаики на том же самом
месте пилона [лопатки], как видим, была фресковая живопись71. 
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68 Якщо ґрунт (тиньковий розчин) був подібний фресковому і на ньому збереглися смуги
фрескового облямування, то не зрозуміло, на якій підставі Д. Кіплік атрибутує цей шар
як ґрунт мозаїки. Можливо на поверхні розчину збереглися відбитки мозаїчного набору,
але у тексті Звіту таке уточнення відсутнє.
69 В усній доповіді на засіданні Комітету 14 вересня Д. Кіплік говорить про те, що під
симетричною Димитрію Солунському мозаїкою архідиякона Стефана, розташованою на
південній лопатці вівтарної арки, також були виявлені залишки фресок (у письмовому
Звіті таке доповнення відсутнє). На цій підставі він робить висновок про те, що початково
увесь Михайлівський собор був розписаний фресками, а мозаїчна декорація з’явилася в
ньому пізніше (Стенограмма заседания Комитета.., с. ХІХ).
70 Світлинами, зробленими після демонтажу мозаїк Димитрія Солунського та архідиякона
Стефана, зафіксовано нижній шар мозаїчного тиньку, який лишився на площинах обох
лопаток майже не знятим. Але на північній лопатці (під мозаїкою Димитрія) уздовж за-
хідного ребра розташована невелика ділянка, оголена до мурування, де під шаром моза-
їчного тиньку видно ще один шар розчину (рис. 10), цілком можливо, що це і був нижній
шар фрески, про який говорить і пише Д. Кіплік.
71 На засіданні Комітету 14 вересня з цього приводу з Д. Кіпліком полемізував В. Фролов,
який сказав, що не зустрічав таких місць, де під мозаїкою була виявлена фреска, за ви-
нятком зображень Димитрія Солунського та Стефана, де існує “переплетіння”(?) мозаїки



При снятии мозаик с левой стороны главного алтарного апсида [се-
верной стены вимы главного алтаря], представлявших нижнюю сохранив-
шуюся часть группы апостолов из “Евхаристии” и обрамлявшую снизу
полосу орнамента72, была вскрыта прилегавшая к мозаикам [ниже орна-
мента] часть новой штукатурки, покрытой масляными красками, и под нею
[под масляной краскою и штукатуркой] обнаружилась фресковая живо-
пись, представлявшая орнамент, на котором были сделаны надписи73.

Живопись эта, хотя и была покрыта насечкой для лучшего при-
крепления к ней новой штукатурки, сохранилась настолько, что на ней
можно было разобрать буквы [надписи] и рисунок орнамента. Фреска
прилегала вплотную к мозаике на всем протяжении последней, не обра-
зуя, однако, правильной прямой линии. Ничтожные остатки совершенно
такой же [фресковой] живописи были на нижней части стен алтаря74.
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з фрескою (Стенограмма заседания Комитета.., с. ХХ). Саме це не зовсім зрозуміле
свідчення В. Фролова про “переплетіння” мозаїки з фрескою на лопатках вівтарної арки
дає підставу уважно віднестися до заяви Д. Кіпліка про те, що на цих лопатках мозаїка
перекривала виконані раніше неї фрескові розписи. Особливо цікавою виглядає ця ін-
формація в світлі результатів дослідження мозаїк та фресок, проведених у 2013–2014 рр.
у підкупольному просторі Софії Київської. Ними було виявлено кілька місць, де мозаїка
заходить на залишки фрескового розпису, який існував у верхніх частинах підкупольного
простору до появи в ньому мозаїчної декорації (Ю.О. Коренюк, Р.Б. Гуцуляк, Н.О. Шев-
ченко, Періодизація частин монументального ансамблю Софії Київської у світлі остан-
ніх досліджень мозаїк та фресок її підкупольного простору, Культурний шар. Статті на
пошану Гліба Юрійовича Івакіна, К. 2017, с. 253–274). Відтак, цілком можливо, що при
малярському опорядженні київських храмів ХІ – початку ХІІ ст. виконання на першому
етапі дешевих фрескових розписів з послідуючою частковою заміною їх більш ефектною
і дорогою мозаїкою було поширеною практикою. При подальшому дослідженні мозаїч-
ного ансамблю Софії Київської і в інших частинах її інтер’єру, можливо, будуть виявлені
аналогічні місця. Принаймні попередні візуальні обстеження стін віми головного вівтаря
Софії дають підставу припускати, що і там деякі ділянки мозаїчної декорації замінили
виконані раніше них фрескові розписи (Ю.О. Коренюк, Р.Б. Гуцуляк, Н.О. Шевченко,
Новий погляд на періодизацію частин монументального ансамблю Софії Київської в
світлі останніх досліджень мозаїк та фресок підкупольного простору (у друці)).
72 Тут Д. Кіплік помиляється, це були не апостоли “Євхаристії”, яка містилася у півколі апсиди,
а фрагменти нижніх частин постатей апостолів, розташованих на північній (лівій) стіні віми.
73 Не ясно, про які написи йдеться. На орнаментальних розписах написів, зроблених фар-
бою, зазвичай не зустрічається. Можливо, на орнаменті були виявлені написи-графіті.
74 Про залишки фресок, розташованих на стінах віми, нижче мозаїчного орнаментального
фриза, який пролягав під постатями апостолів, пише у своєму звіті і В. Фролов: на стінах
апсиди, де є проходи в бічні апсиди (отже, мова не про півколо апсиди, а про стіни віми,
в яких розташовувалися проходи, що з’єднували простір віми головного вівтаря з про-
сторами жертвеника та дияконника) виявлені, на нашу думку, сучасні мозаїкам фрески,
які під час одного з відновлень собору були знищені шляхом насічки, покриті шаром
тиньку й знову розписані ([В. Фролов] О снятии мозаик Михайловского монастыря..,
арк. 37). Ці дані звітних матеріалів Д. Кіпліка і В. Фролова дуже важливі, позаяк вони є
єдиними документальними свідченнями про систему малярського опорядження віми го-
ловного вівтаря Михайлівського собору. Як випливає з наведених матеріалів, малярське
опорядження віми Михайлівського собору було таким же, як і у вімі головного вівтаря



Часть фрески, находившейся под мозаикой [ниже мозаики], была сфо-
тографирована и снята со стены75.

При дальнейших розысках фресок в главном алтарном апсиде
[пространстве главного алтаря] были найдены остатки фрескового грунта
со следами фресковой живописи над мозаиками76. 

Все названные находки дают право предполагать, что главный ал-
тарь храма был первоначально весь украшен фресками77.

Не все фрески, однако, находились под слоем масляных красок или
под слоем штукатурки, было и небольшое исключение из этого правила.

А именно: на алтарном пилоне [столбе алтарной арки] под изобра-
жением св. Самуила [южный столб], т.е. на местах, бывших закрытыми ико-
ностасом позднейшей архитектуры, открыты были две фрески: одна из них
с изображением фигуры [святителя] Николая Чудотворца78 и ниже его дру-
гая с изображением креста на фоне неба79. Обе фрески находились под
слоем копоти и пыли, скрывавшей совершенно от зрителя Николая.

Сохранность этих фресок почти такая же, как и фресок, находив-
шихся под масляными красками. Особенно пострадавшим от времени яв-
ляется изображение Николая, на котором много выпавших мест в грунте
и кроме того в стене на пространстве, занимаемом фреской, находились
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Софії Київської: верхні частини її стін до середини висоти були прикрашені мозаїками,
а нижні розписані до самої підлоги фресками.
75 Фрагменти фресок, зняті зі стін віми, про які пише Д. Кіплік, до наших днів не зберег-
лися, або їхнє сучасне місцезнаходження не відоме. Фотофіксація, виконана перед де-
монтажем цих фрагментів, не збереглася також. Існують світлини, які фіксують процес
демонтажу зі стін віми фрагментів мозаїчних постатей апостолів, але на них нижче мо-
заїчного орнаменту стіни ще суцільно вкриті олійним пофарбуванням ХІХ ст.
76 Інформація принципово важлива, оскільки мовиться не лише про фресковий тиньк
(ґрунт), а і про сліди фрескового фарбового шару “фрескового живопису”. Але цю інфор-
мацію неможливо коректно інтерпретувати, оскільки в тексті Звіту відсутні дані про те,
в яких конкретно місцях “над мозаїками” були виявлені залишки фрескового тиньку з
фарбовим шаром: це могла бути конха апсиди (над “Євхаристією”), могли бути верхні
частини стін віми (над регістром з постатями апостолів), могли бути схили вівтарної арки. 
77 Ця констатація є логічним висновком з попередньої інформації про те, що залишки
фресок були виявлені “над мозаїками”. Але без описів цих фрескових залишків і без ін-
формації про те, де вони були виявлені, вона не має вагомого значення.
78 Про атрибуцію святителя на південному стовпі вівтарної арки див. прим. 22.
79 Мається на увазі традиційне блакитне пофарбування тла середньовічних фресок. У ни-
нішньому стані на тлі зображення хреста збереглися лише залишки сірої підкладки під
блакитне пофарбування ляпіс-лазуром (Ю. Коренюк, С. Кот, Мозаїки та фрески Михай-
лівського Золотоверхого собору.., с. ХХІІІ–ХХІV, фрески, № 12), але перед демонтажем
цієї фрески на її тлі цілком могли існувати залишки первинного блакитного пофарбу-
вання, яке Д. Кіплік називає “небом”.



большие отверстия, грубейшим образом позднее заделанные (одно из
них находилось в нижней части картины [фрески святителя]). Хотя этот
образ и не был записан в целом масляными красками, но на нижней части
одеяния Николая имеются следы синей, вероятно, масляной краски,
устранить которую без порчи фресковой живописи не представляется
возможным80.

На левом алтарном пилоне [столбе алтарной арки], на одной вы-
соте с изображением Николая, остались едва лишь заметные следы фрес-
ковой живописи81. На одной высоте с изображением креста не сохранилось
и фрескового грунта82.

Находить фресковую живопись на стенах Михайловского храма не
представляло особых затруднений, несмотря на разнообразие видов шту-
катурок, покрывавших их [стены с остатками фресковой живописи], так
как древний фресковый грунт характерно отличается по своему виду и
составу от других штукатурок.
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80 Нині на фресці святителя Миколая залишки пізніх пофарбувань відсутні. У Каталозі
Державної Третьяковської галереї, де ця фреска тепер знаходиться, сказано, що у 1936 р.
вона була розчищена П. Юкіним (Древнерусское искусство Х – начала ХV века.., с. 44).
Якщо ця інформація відповідає дійсності, то виявляється, що Д. Кіплік не довів до за-
вершення роботу навіть над тими фресками, які були перераховані в укладеній з ним
угоді, тобто фреску святителя він демонтував, а її розчистку або не завершив, або не роз-
починав. Коли П. Юкін проводив розчистку фрески святителя, чи у Києві, чи тоді, коли
вона потрапила до Третьяковської галереї, не відомо. За яких обставин ця фреска туди
потрапила не відомо також. Офіційна інформація, яку надає Каталог Третьяковської га-
лереї, про надходження фрески святителя з Державного Київського музею російського
мистецтва у 1936 р. (Древнерусское искусство Х – начала ХV века.., с. 44), потребує до-
кументального підтвердження, а воно в каталозі відсутнє, детальніше (С. Кот, Ю. Коре-
нюк, Спадщина Михайлівського собору в Третьяковській галереї.., с. 6–8).

Київський музей російського мистецтва, при відкритті (1922) мав назву Київська кар-
тинна галерея, з 1934 р. це відділ російського мистецтва Художнього музею, з 1935 р. –
самостійний музейний заклад, Київський державний музей російського мистецтва.
81 У період першого відкриття фресок у Михайлівському соборі в 1888 р. на обох стовпах
вівтарної арки було виявлено по одній постаті святителя, приблизно однакового стану
збереженості, про що узгоджено сповіщають усі тогочасні джерела. Коли і за яких об-
ставин було втрачено фарбовий шар фрески святителя на північному стовпі, не відомо.
82 Інформація про зображення хрестів у нижньому ярусі стовпів вівтарної арки в період
першого відкриття михайлівських фресок суперечлива. А. Прахов пише про відкриті ним
два великі хрести (Лист А. Прахова І. Забєлину від 11.09.1888, арк. 3), а протокол огляду
фресок комісією Церковно-археологічного товариства фіксує на південному стовпі існу-
вання шестикінечного хреста, а на відповідному місці північного стовпа втрату (О ремонте
Киево-Михайловского монастыря.., арк. 17–17зв.). Однак А. Прахов проводив розчистку
михайлівських фресок у червні–липні 1888 р., а комісія Церковно-археологічного товарис-
тва оглядала їх у листопаді, тож цілком можливо, що за період трьох місяців фресковий
тиньк нижнього ярусу північного стовпа за відсутності належного догляду осипався.



Здесь кстати будет остановиться на самой живописной технике,
именующейся фреской, дабы сделать более понятными те выводы и за-
ключения о Михайловских фресках, к которым я в дальнейшем прихожу.

Фресковый способ живописи (по сырой известковой штукатурке)
имеет свою историю. В различные эпохи разработались [были вырабо-
таны] различные его приемы, в которых связующим веществом грунта и
красок повсюду служит известь. Вяжущая сила извести (гидрата окиси
кальция), использованная в архитектуре с давних пор, давно также исполь-
зована и в живописи. Наиболее оригинальными разновидностями фресок
являются античная, византийская и итальянская фрески. В них живопис-
ная техника весьма различна, они относятся различно и к использованию
извести и ее способности сжиматься при высыхании ее растворов83. Ан-
тичная и итальянские фрески вводят в раствор отощающие вещества, ка-
ковы: песок, толченый мрамор и т.п.84 Наиболее оригинальным в этом
отношении является византийский метод, в котором во избежание образо-
вания трещин во фресковом грунте в известковый раствор вводятся волок-
нистые вещества органического происхождения: солома, пенька и лен85.

Византия, от которой мы унаследовали фреску и способы подготовки
для нее грунта, разработала, таким образом, вполне своеобразные приемы
этой техники, весьма отличные от античной и более поздней итальянской
фрески. Письменным документом, свидетельствующим об этом, является
известный трактат греческого живописца, иеромонаха Дионисия (ХVII в.),
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83 При випаровуванні вологи з вапняного тіста (гідроокису кальцію), яке є в’яжучим тинь-
кових розчинів для фресок, лінійні розміри тинькового шару скорочуються, внаслідок
чого у ньому виникають усадочні тріщини, і тиньк починає розсипатися. Щоб запобігти
появі тріщин у розчин додають наповнювачі-роз’єднувачі.
84 При виготовленні тинькових розчинів пісок або товчений і розмелений мармур додають
у вапняне тісто в якості наповнювачів-роз’єднувачів. Їх вміст у розчині в залежності від
якості вапняного тіста може варіюватися від 30 до 70% загального об’єму розчину. Зав-
дяки цим наповнювачам усадочні тріщини виникають не у суцільній масі вапняного тіста,
а між зернами наповнювача, тому такі тріщини дуже дрібні (мікротрішини) і не викли-
кають розсипання розчину при його висиханні. Окрім того, мікротрішини сприяють
швидшому проникненню у товщу розчину повітря і швидшій карбонізації вапняного
тіста (перетворенню гідроокису кальцію при його реакції з вуглекислим газом повітря у
нерозчинний карбонат кальцію).
85 Рослинні наповнювачі, фіброві (посічена і розім’ята солома) та волокнисті (висушені
і розім’яті стебла льону, коноплі і деяких інших рослин) виконують у вапняних розчинах
функцію, аналогічну мінеральним наповнювачам (пісок, товчений мармур), роз’єднуючи
масу вапняного тіста і попереджаючи появу у ньому усадочних тріщин. Корисною якістю
рослинних наповнювачів є те, що вони досить довго утримують у своїх порах вологу,
уповільнюючи висихання розчину, що сприяє кращій карбонізації вапняного тіста і до-
зволяє художникам доший час писати фрескою по вологому тиньку.



содержащий древние правила византийской живописи86. В нем мы нахо-
дим описание подготовки фрескового двухслойного грунта, при чем пер-
вый из них [слоев грунта] состоит из извести и рубленой соломы, а второй
слой, на котором велась живопись, из извести и пакли.

Итак, в византийских, а потому и в древних русских фресках осо-
бенно характерным и отличительным признаком является уже то, что
песок не только не представляет главную составляющую часть их грунта,
но он или совершенно отсутствует в нем [растворе грунта], или же яв-
ляется в виде побочных примесей; роль его выполняют волокнистые ве-
щества: солома, пенька или лен.

Византия, унаследовавшая многое от технических достижений ан-
тичного времени, в деле составления известковых растворов пользова-
лась и практикой римских зодчих, вводивших в них толченый кирпич,
придававший им гидравлические свойства, почему эти растворы, как из-
вестно, и носят название цемяночных растворов87. От древних римлян
же заимствовано византийцами применение к известковым растворам
угля88. Использование толченого кирпича и угля при составлении фрес-
кового грунта мы находим и в древнерусских фресках. Примесь толче-
ного кирпича и угля обнаруживается часто в их грунтах, при чем иногда,
хотя редко, встречаются грунты в русских фресках, состоящие из извести
и толченого кирпича без примеси волокнистых веществ.
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86 Діонісій Фурноаграфіот (близько 1670 – після 1744), афонський ієромонах родом з Фурни,
іконописець, автор “Єрмінії” (іконописного посібника, який містить технічні рекомендації
з написання ікон та виконання храмових розписів, а також описи іконографії основних сю-
жетів). Переклад його твору російською мовою (Ерминия или наставление в живописном
искусстве, составленное иермонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом. 1701–
1733 год, Труды Киевской Духовной академии, т. 1, № 2 (1868) 269–315).
87 Цем’янковий (цемяночный) розчин є вапняним розчином, у який в якості наповнювача
введено товчену цеглу або будь-яку іншу подрібнену кераміку. Дрібнодисперсна керамічна
маса, на відміну від піску чи товченого мармуру, які є інертними наповнювачами (такими,
що хімічно не реагують з вапняним тістом), є активним наповнювачем. Спечені глинисті
мінерали та силікати розтертої на порох керамічної маси в присутності води вступають в
хімічну реакцію з гідроокисом кальцію, утворюючи сполуки, які у порівнянні з чистим
карбонатом кальцію, мають більшу міцність і тривкість у вологому середовищі. Тому
цем’янкові розчини називають ще гідравлічними розчинами, а їх наповнювачі, якими окрім
дрібнодисперсної кераміки може бути будь-який розтертий на порох спечений кремнеземис-
тий матеріал (вулканічна земля, відходи від варіння скла) – гідравлічними наповнювачами.
88 Свого часу існувала думка, що сліди деревного вугілля, які зустрічаються у середньо-
вічних вапняних розчинах, були спеціальною домішкою, але її технологічна функція не
була зрозумілою. Зараз вважається, що деревне вугілля, присутність якого у розчинах ні-
коли не буває значною, є випадковим включенням, яке потрапляло у розчини при випа-
люванні дровами карбонатних порід, з яких виготовлялося вапняне тісто.



К особенностям и преимуществам византийского метода фрески
нужно отнести то, что грунт ее и в сыром виде имеет белый цвет, облег-
чающий выполнение живописи и увеличивающий красоту и интенсив-
ность красок фрески. Гладкая поверхность грунта и его волокнистые
вещества способствуют долговечности фрески89, кроме того грунт с во-
локнистыми веществами более долгое время содержит влажность, об-
легчающую живопись.

Руководствуясь вышеописанными характерными особенностями
и признаками византийских и русских фресок, и разыскивались на стенах
Михайловского храма древние фрески.

В результате обследования древних стен храма мною были най-
дены на них различного состава штукатурки, а именно: 1) состоящие из
песка и извести, 2) алебастровые, 3) фресковые различного состава и
вида и 4) штукатурки позднейшего времени с раствором, схожим по
внешности с древними фресковыми грунтами, но составленными из из-
вести и песка, к которым, в подражание, очевидно старине, применена
[добавлена] солома. Такого вида штукатурка была найдена, напр[имер],
под масляной живописью на местах осыпавшейся мозаики.

Закончив обследование стен храма и установив на различных ме-
стах их [на разных участках стен] присутствие фресок, было приступ-
лено к выяснению степени сохранности каждой из них, после чего были
намечены фрески, подлежащие снятию со стен (Для киевских музеев
[Прим. автора]). Таковыми оказались:
1) Две фрески, изображающие “Благовещанье”.
2) Николай чудотворец.
3) Изображение креста.
4) Четыре фрагмента наиболее сохранившихся и интересных орнаментов.

Что касается до фресок с изображением “Благовещенья”, то
вначале предполагалось снять их в том виде, как они были найдены на
стене, т.е. с записью масляными красками. Исполнить это, к сожалению,
не представлялось возможным, так как масляная краска не прочно ле-
жала на поверхности названных фресок, потрескалась и, как то свиде-
тельствует фотографический снимок (с головы архангела), облупилась.
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89 Волокна рослинних наповнювачів відіграють роль своєрідної арматури тинькового шару.
Щоправда через певний час вони зотлівають, але утворені ними пори-канали при карбоні-
зації вапняного розчину заповнюються довгастими кристалами карбонату кальцію, які ви-
конують ту ж армуючи функцію. Інколи тиньк з рослинними фібровими або волокнистими
наповнювачами буває значно міцнішим, ніж тиньк з піщаним наповнювачем.



Полной очистки фресок от масляной записи добиться местами не
удалось. Так, на платье у Богоматери (в “Благовещеньи”) остались отча-
сти видны следы масляного ультрамарина, так как краска эта крепко
внедрилась в поры фрескового грунта и извлекается из него совместно с
нижележащей фресковой краской. В виду сказанного фреска оставлена
в том виде, как она есть. Что касается синего неба в изображении св. Са-
муила, то здесь оно оставлено нарочито, дабы сохранился образчик мас-
ляной записи фресок (Фреска эта предназначалась для Ленинградского
Научно-исследовательского института90. [Прим. автора]).

Говоря о масляной живописи, покрывавшей фрески, нельзя не об-
ратить внимание на то, что всюду фресковая живопись, до некоторой сте-
пени сохранившаяся, подверглась только “обновлению” масляными
красками, будь-то фигурное изображение или орнаментика, т.е. пропи-
сывалась с сохранением форм, линий и до известной степени, цвета фре-
сок; тогда как фрески с наименьшей сохранностью закладывались новою
штукатуркой, поверх которой и выполнялась масляная живопись с иным
сюжетом и иной трактовкой их.

Обновлялись ли фрески Михайловского храма исключительно мас-
ляной краской? Для решения этого вопроса было поставлено [проведено]
специальное исследование, при чем оказалось, что масляные краски все-
гда лежали непосредственно на фресковых красках и никаких промежу-
точных между ними слоев красок, напр[имер], яичных, имевших у нас
широкое применение в иконописи91, не было констатировано [обнару-
жено]. Это обстоятельство указывает на то, что фрески Михайловского
храма до начала применения у нас масляных красок не обновлялись вовсе.

По удалению масляной живописи и очистке незаписанных маслом
фресок, было приступлено к подготовке их к снятию, причем фрески за-
клеивались с лицевой стороны материей, дабы слой живописи не мог при
снятии фресок подвергнуться какому либо повреждению. Затем после-
довало обрезывание фрескового грунта по краям фресок и, таким обра-
зом, они были готовы к снятию.

Момент этот сопровождался весьма интересной находкой. Дело в
том, что при срезывании излишнего грунта под изображением Богоматери
[композиции “Благовещение”] обнаружилось в кладке пилона четырех-
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90 Йдеться, вочеіидь, про музей, який існував при Всеросійській Академії художеств.
91 Емульсійні (темперні) фарби з в’яжучим, виготовленим з жовтка курячого яйця, були
основним видом фарб середньовічного станкового малярства, використовувалися вони і
при виконанні стінних розписів, ними могли прописуватися первинні кольорові під-
кладки, виконані фрескою.



гранное глубокое отверстие значительных размеров, служащее, как вы-
яснилось позднее, для укрепления стен постройки в первом периоде их
выстаивания[?], что достигалось с помощью деревянных связей в виде
бревен, вставлявшихся в отверстия92. 

Найденное отверстие было закрыто двумя кирпичами, отличавши-
мися от кирпичей стенной кладки, с оригинальной фресковой штукатур-
кой. Под другой фреской с изображением ангела (“Благовещенье”) было
найдено точно такое же отверстие, заложенное штукатуркой позднего со-
става, так как низ фрески был давно утрачен. В этих отверстиях были
найдены остатки от сгнившего дерева, гвозди, скреплявшие дерево, раз-
личный сор, из которого птицы вьют гнезда, скорлупа грецких орехов,
кости, по-видимому птичьи, наконец, клочки истлевшей белой бумаги,
носящей на себе печатные и писанные слова. Весь этот материал попал
в Институт истории материальной культуры93 для изучения.

Вслед за этим последовали дальнейшие розыски подобных отвер-
стий, и они были найдены в большом числе, т.е. всюду, где конструкция
постройки в них нуждалась94.
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92 Дерев’яні бруси в середньовічних будівлях вставлялися у стіни по всьому їх периметру
в кількох рівнях, такі бруси часто зв’язували п’яти нешироких арок. Цей дерев’яний кар-
кас попереджав появу тріщин будівлі при нерівномірному просіданні її підмурків, до пев-
ної міри виконував також антисейсмічну функцію. Однак такі бруси не вставлялися в
стовпи підкуполного простору з широкими прогонами попружних арок. Тому Д. Кіплік у
даному разі помиляється, під зображенням Богородиці композиції “Благовіщення”, яка була
зображена на південно-східному підкуполному стовпі (південному стовпі вівтарної арки)
не могло існувати отвору від дерев’яного каркаса. Це було гніздо від колоди, на якій три-
мався настил риштовання. Влаштування настилів риштовань на дерев’яних колодах, за-
кладених у стіни при їх зведенні, є однією з поширених у Візантії будівельних традицій
(Р. Оустерхаут, Византийские строители, К.; Москва 2005, с. 197–205). У давньоруській
будівельній практиці теж використовувалися риштовання на колодах, вставлених у стіни
(П.А. Раппопорт, Строительное производство Древней Руси (Х–ХIII вв.), Санкт-Петербург
1994, с. 117–118, рис. 63–64). По завершенню будівництва настили, закріпленні на встав-
лених у стіни колодах, використовувалися для оздоблення храмових інтер’єрів. Після за-
вершення розписів або мозаїк у межах одного ярусу настил знімався, колоди з стін
виймалися або обрубувалися, а гнізда від них закладалися плінфою або шпаклювалися
тиньковим розчином (Р. Оустерхаут, Op. cit., с. 254–256; П.А. Раппопорт, Op. cit. с. 123).
Аналогічні отвори були виявлені після демонтажу “Євхаристії” і у стінах апсиди Михай-
лівського собору, при цьому в апсиді в деяких отворах збереглися обрубки колод з сос-
новою корою (О. Костючок, Т. Латуха Op. cit., с. 139).
93 Інститут історії матеріальної культури Всеукраїнської Академії наук, створений у 1934 р.
на базі Всеукраїнського археологічного комітету, з 1938 р. Інститут археології АН УРСР
(нині Інститут археології НАН України).
94 Тут Д. Кіплік знову помиляється, значна кількість таких отворів, розташованих у стінах
на різних рівнях, підтверджує висновок про те, що це були отвори не від конструктивного
каркаса, а від колод, на яких кріпилися настили риштовань.



Снятие со стен фресок с принадлежащими им грунтами велось
далее таким образом. По высыхании наклеенной на лице фресок мате-
рии, на фрески налагались и прикреплялись к ним (с помощью материи
же) деревянные щиты размера фресок, после чего начиналось отделение
грунта фресок от стены, для чего использованы были различные инстру-
менты: пилы, ножи и т.п.

Одни из фресок отделялись от стены, сравнительно, легко, другие
же, как напр[имер] “Благовещенье” [фигуры архангела Гавриила и Бого-
матери] требовали для своего снятия большого труда. Трудность снятия
этих фресок зависела не от крепости их связи со стеной, но от размеров
их и профиля стенной кладки, в которой, как всегда бывает, в постройках
этой эпохи, кирпичи выступают вперед – промежуточные же между ними
пространства отступают назад, образуя волнистую линию95.

Снятие фресок со стен закончилось благополучно, так как все
части их штукатурки (грунта) сохранились в целости.

Прежде чем перевозить фрески из Михайловского храма в рестав-
рационные мастерские В[сеукраинского] Музейного городка, тут же в
храме была срезана значительная часть их грунтов, дабы сделать фрески
более легкими и портативными. Грунт фресок по снятии их со стен имел
толщину от 1 до 3-х сантиметров, при чем неравномерность его зависела
всецело, как это было указано выше, от профиля стенной кладки.

По доставлении фресок в Музейный городок последовало прежде
всего дальнейшее истончение фрескового грунта, при чем во фресках боль-
ших размеров толщина доводилась до 3–4 миллиметров, во фресках же ма-
лого размера (орнаменты) грунт оставлен значительно большей толщины.

Когда фресковые грунты были таким образом подготовлены их
предстояло укрепить с помощью какой либо пластической массы на
прочное основание. В качестве последнего предполагалось использовать
металлическую сетку или проволоку, опирающуюся [натянутую] также
на металлическую раму. От этой металлической конструкции впрочем
пришлось отказаться за недостатком необходимого материала и перейти
на деревянную конструкцию, описание конструкции далее следует.

Подготовленный вышеописанным способом грунт, будучи весьма
рыхлым, нуждается прежде всего в укреплении и потому проклеивался
с помощью казеиново-известкового клея96. Затем поверх него наносилась
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95 Мурування з так званим “утопленим рядом” плінфи, яке використовувалося у всіх ки-
ївських будівлях ХІ – перших двох десятиліть ХІІ ст.
96 На світлинах, які фіксують процес монтування знятих михайлівських фресок на нові
основи, добре видно, до якої міри стоншувався тиньковий шар (рис. 11). Рішення його



пластическая масса, состоящая из того же казеиново-известкового клея
(казеата-кальция) и мелкого песка. Масса эта, обладающая всеми необхо-
димыми в данном случае свойствами, хорошо укрепляла фресковую шту-
катурку уже сама по себе и тем более, когда последняя была укреплена
на деревянные планки (рис. 12), между которыми были расположены
пластинки, вырезанные из фанеры97. Укрепленные таким образом фрески
легко были вставлены в деревянные рамки и получили возможность быть
передвижными. После высыхания казеино-известкового клея с лицевой
стороны фресок была смыта наклеенная на нее материя, закрывавшая их
[лицевые стороны], и фрески получили свой прежний вид, бывший у них
на стенах. При хранении в нормальных музейных условиях фрескам
обеспечена долговечность.

Закончив изложение процесса исполненных мною работ над фрес-
ками б[ывшего] Михайловского монастыря я хочу остановиться еще не-
сколько на интересующем всех вопросе, в разрешение которого вносится
даже излишняя страстность.

Вопрос этот таков: к какому действительно веку относятся фрески
и мозаики Михайловского храма?

Ответить на этот вопрос было бы легко, если бы было доподлинно
известно: каков был монастырский храм по окончании постройки; в чем
заключалось опустошение храма при татарах и что сохранилось в нем
после татарского погрома; какие бедствия пережил храм кроме того за
время своего существования и в продолжение какого времени храм на-
ходился в таком состоянии, что в стенах его спокойно вили гнезда птицы,
плодились и умирали. Но обо всем этом нам ничего неизвестно, так как
история не дает нам никаких сведений на этот счет.

Итак, исследователю живописных и мозаичных украшений храма
должно самому разбираться в том, что и когда здесь было выполнено и
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потоншувати з метою полегшення транспортування фресок згодом призвело до дуже не-
гативних наслідків. Саме при транспортуваннях фрески розтріскувалися й розвалювалися
на частини, оскільки розчин, яким після потоншення автентичного тиньку заливалася
його тильна сторона, не мав достатньої міцності. В період переміщень воєнного часу
руйнувалися саме ті фрески, тиньковий шар яких був тонким, з них найбільше постраж-
дало зображення Богородиці з “Благовіщення” (мал. 13–14).
97 Призначення смуг фанери, закріплених з тильного боку на підрамники нових основ
фресок, незрозуміле, оскільки вони не виконували жодної конструктивної ролі. Згодом
ці фанерні смуги принесли лиш велику шкоду, в часи переміщень воєнного періоду фа-
нера набралася вологи і коробилася, руйнуючи своїми вигинами потоншений і дуже не-
міцний автентичний тиньк. Прямокутна втрата в центрі постаті Богородиці (мал. 14) є
результатом руйнування, заподіяного вигнутою смугою фанери. 



что здесь сохранилось от времени постройки храма. Настоящий момент,
когда ликвидируются все монастырские здания, и когда храм может быть
разобран камень по камню, является, конечно, моментом, облегчающим
дело выяснения его истории постройки, что, разумеется не может не
осветить и истории его живописи и мозаичных украшений.

При определении эпохи того или иного художественного произведе-
ния принимаются во внимание, с одной стороны, его стилистические осо-
бенности, с другой – его материальная оболочка, если, разумеется, иссле-
довать таковую представляется возможным. Фрески и мозаики Михайлов-
ского храма обыкновенно относятся к ХІІ веку; определение эпохи в данном
случае базируется исключительно на стилистических особенностях этих
художественных произведений, и потому оно односторонне, так как до сего
времени никто не занимался исследованием их материалов. Между тем,
что касается мозаик, то материал этот в осыпавшихся мозаиках имелся уже
давно. Таковой подход к делу в настоящее время является уже пережитком.
Между тем еще недавно иного отношения к делу совсем не знали.

Возникновение интереса к технике фресковой живописи вообще
и древне-русской в частности наблюдается у нас лишь в самое последнее
время. Тогда же начинает развиваться и специальная литература, трак-
тующая о фресковой живописи, ее материалах и пр[очее], при чем впер-
вые появляются труды, разбирающие совершенно новые для нас
вопросы, к каковым относится, напр[имер], вопрос химического анализа
фрескового грунта (Н. Коротков “Химический анализ грунта древне-рус-
ских фресок ХI–ХVII в.” 1928. [Прим. автора]) и т.п. Проявление интереса
к технике фресковой живописи проявляется также и в других начина-
ниях. Так, впервые в Москве в 1927 году открывается выставка: “Техника
стенописи”, организованная научно-исследовательским институтом Го-
сударственной Академии художественных наук98, где экспонировались
фрески, древние фресковые грунты, материалы фресковой живописи,
копии древних фресок и пр[очее].

В каталоге выставки отведено было место статье, поясняющей тех-
нику старинной фрески, которая достаточно показательная для нашего
времени и тех новых взглядов, которые начинают проникать в область
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98 Російська Академія художніх наук була заснована в 1921 р. у Москві при Наркоматі ос-
віти РРСФР як науковий заклад для вивчення художньої культури і художньої творчості,
проблем синтезу мистецтв, з 1925 р. – Державна Академія художніх наук. Мала секції:
літературну, музичну, театральну, образотворчих мистецтв, архітектурну, поліграфічну.
Займалася також художніми експертизами, художньою освітою, виставковою діяльністю.
В 1930 р. ліквідована.



нашего искусствоведенья. Автор статьи (Л. Дурново99), трактуя о древне-
русских фресковых грунтах, устанавливает связь, существующую по его
[ее] мнению между составом и видом грунта и временем его выполнения.
Ниже приводимые из нее [статьи] выдержки говорят о том, что состав и
цвет фрескового грунта определяют его эпоху, а следовательно и [на]пи-
санной на нем фрески.

Вот выдержки из статьи (стр. 19):
“Грунты (фресковые) памятников конца ХII в. и начала ХIII [в.] –

(Нередицы100, Дмитриевский собор во Владимире101, Старая Ладога102) дают
нам тип грунта очень мелкого, розоватого цвета, пористого с ясно различи-
мой на глаз примесью толченного угля и растительных волокон…”.

“Внешний вид и состав грунта ХIV в. в Новгороде довольно сильно
разнится от грунта ХII в. В нем почти отсутствует розоватый цвет, он се-
роват, мало зернист…”.

“Состав грунта (древних фресок) варьируется в зависимости от
примеси к извести [наполнителей разного состава], вследствие чего вид
его различен для каждой эпохи или местности”.

Приведенные строки свидетельствуют о том, что у нас имеются
исследователи древне-русских фресок, которые не только придают боль-
шое значение их материальной сущности, но и базируются на ней в своих
заключениях об эпохе произведения.

Спрашивается, как же мы должны поступать при определении
эпохи фресок и мозаик б[ывшего] Михайловского монастыря, когда нам
представляется возможность исследовать их материалы?

Итак, возвратимся к этим фрескам и их грунту.
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99 Дурново Лідія Олександрівна (1885–1963), художник, мистецтвознавець, вивчала тех-
нологію давньоруського монументального малярства та займалася його копіюванням. У
1918 р. створила в Ленінграді групу художників, які в 1920–30-х рр. виконували копії
пам’яток храмових розписів ХІ–ХVII ст. в різних містах, у тому числі у Києві і у Чернігові
(усі копії виконувалися на науковому рівні з протокольною фіксацією збереженості фар-
бового шару, значна кількість об’єктів їхнього копіювання нині втрачені). Репресована
(1933–1936). Після виходу з в’язниці переїздить до Вірменії (1937), де продовжує вико-
нувати копії розписів у середньовічних храмах, займається реставрацією. Автор фунда-
ментальних монографій з вірменського середньовічного мистецтва.
100 Фрески церкви Спаса на Нередиці в Новгороді, 1199 р. До Другої світової війни вони
були одним з найкраще збережених давньоруських фрескових ансамблів, який не запи-
сувався олійними фарбами. В 1941 р. церква Спаса на Нередиці була значною мірою зруй-
нована, в 1956–1958 рр. відбудована. Фрески частково збереглися у вівтарі та незначними
фрагментами в західній частині.
101 Фрески Димитріївського собору у Володимирі на Клязьмі, після 1197 р.
102 Фрески церкви Георгія у Старій Ладозі, 1160–1170 рр. 



Грунт Михайловских фресок с чисто химической точки зрения еще
не вполне изучен, т.к. такой анализ был проделан пока над двумя фраг-
ментами его (Анализ был сделан в лаборатории Киевского Института
истории материальной культуры АН УССР. [Прим. автора]), что, как
увидим при дальнейшем ознакомлении с грунтами, еще не дает права де-
лать заключение о химическом составе грунта названных фресок во всем
его целом [во всем соборе]. При определении эпохи грунта к тому же
наибольший интерес представляет не столько химический состав грунта,
сколько его физическое строение и физические свойства. Знание этих по-
следних [свойств] дает уже нам известное основание для того, чтобы на-
звать время, к которому эти грунты могут относиться.

Грунт Михайловских фресок и его физическое строение в настоя-
щее время уже достаточно изучен, что позволяет иметь о нем суждение
и делать его [давать ему] характеристику.

Грунт этот у некоторых фресок обнаруживает достаточно ясно
свою двухслойность, но в большинстве случаев оба слоя или весьма
мало, или совсем не отличаются по своему составу друг от друга. Состав
грунта Михайловских фресок кроме того не совсем одинаков для всех
них [у всех фресок]. Так, грунты фресок алтарных апсидов [алтарных
частей] отличаются тщательностью приготовления, белизной и кре-
постью, здесь часто в грунте нет соломы, и оба слоя содержат в себе
пеньку или лен. Прочие грунты принадлежащие фрескам, найденным на
пилонах алтарных апсидов [на столбах алтарной арки] с их лицевой сто-
роны [на западных лопатках] (“Благовещение” и др[угие]) лишены той
тщательности приготовления и белизны, которые присущи фрескам ал-
тарных апсидов [алтарных частей]. Цвет их более или менее серый, что
значительно понижает их качество, так как белизна фрескового грунта
имеет огромное значение для фресковой живописи вообще, а для фресок
византийского характера особенно.

На основании тех исследований, которым были подвергнуты
грунты Михайловских фресок, выяснилось, что известковые растворы
для них приготовлялись такого раствора [из таких компонентов]:
1) Фрагмент фрески из главного алтарного апсида [вимы главного ал-

таря], найденный выше мозаики [регистра с фигурами апостолов]103.
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103 Теоретично можна допустити, що мовиться про склепіння конхи апсиди над регістром
з мозаїчною “Євхаристією”. Однак Д. Кіплік скрізь називає “апсидом” увесь вівтарний
простір, не поділяючи його на півколо апсиди і віму, тому, найбільш вірогідно, що йдеться
про верхні частини стін віми або про її склепіння.



Состав грунта: известь. Толченый кирпич, песок и древесный уголь.
Преобладает в составе грунта известь. Толченый кирпич введен в

таком количестве, что грунт получил розоватую окраску. Незначительное
количество древесного угля и очень малое количество песку, вошедшего
в грунт как побочный материал с известью, песок и пр[очие примеси].
Волокнистые вещества отсутствуют.

Грунт обладает наибольшей из всех грунтов крепостью.
Цвет грунта розовато-белый104.

2) Фрагмент фрески из главного алтарного апсида [вимы главного ал-
таря], найденный ниже мозаик [регистра с фигурами апостолов]105.

Состав грунта: известь, толченый кирпич, песок, древесный уголь,
волокно льна.

Преобладает в составе грунта известь. Толченого кирпича ничтож-
ное количество, незначительное количество песку, вошедшего в раствор
с известью и кирпичом; такое же количество угля. Волокна льна в тонком
разделении.

Грунт обладает большой прочностью.
Цвет его совершенно белый.

3) Фрески “Благовещения” [фигура архангела Гавриила и фигура Бого-
матери] и орнаменты.

Состав грунта: известь, толченый кирпич, песок, древесный уголь,
пшеничная солома, пакля, песок, шелуха и пыль от соломы и зерна. Пре-
обладают в составе грунта известь и органического происхождения веще-
ства: солома, труха от нее, шелуха от семян. Немного кирпича и мало угля.
Песок в незначительном количестве является побочным материалом.

162

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

104 Відсутність волокнистого рослинного наповнювача, який у розчинах фрескового
тиньку присутній майже завжди, дає підставу сумніватися у тому, що це був фрагмент
фрескового тиньку. Окрім того, такої кількості товченої цегли (керамічного наповнювача),
яка надає розчину помітний рожевий відтінок, у розчинах фрескового тиньку, як правило,
не буває, оскільки кераміка хімічно зв’язує гідроокис кальцію, необхідний для закріп-
лення фрескового фарбового шару. Натомість мурувальні розчини, як і поверхові обмазки
стін мають у київських храмах ХІ–ХІІ ст. досить інтенсивне рожеве забарвлення, зумов-
лене значними домішками кераміки (до 50%). Відтак, припускаємо, що Д. Кіплік сплутав
у даному разі поверхову обмазку мурування стіни цем’янковим розчином з фресковим
тиньком. Показовою є відсутність у цьому розчині волокнистого наповнювача, який ні у
мурувальні розчини стін, ні в їхні обмазки ніколи не додавався.
105 Мовиться про фрагмент фрески із залишком орнаменту під мозаїчними постатями
апостолів на стіні віми, про який Д. Кіплік писав раніше. Про цей же фрагмент фрески
згадував В. Фролов, відзначивши, що він розташовується на стіні апсиди, де є проходи
(див. прим. 72, 74), отже йдеться не про півколо апсиди, а про стіни віми, в яких знахо-
дилися проходи у простори жертвеника та дияконника.



Цвет серый.
Крепость грунта средняя.

4) Фреска, изображающая крест.
Состав грунта: известь, толченый кирпич, песок, древесный уголь,

овсяная солома, пакля, песок, шелуха от зерен овса, труха от соломы.
Кирпича найдены лишь следы. Пакли мало и она неравномерно распре-
делена в грунте. Песок является побочным материалом. Нередко попада-
ются зерна овса. В массе грунта встречаются камешки и кусочки дерева.

Преобладает в составе грунта известь, много овсяной соломы и
древесного угля, а также соломенной трухи.

Цвет грунта грязно-серый, что является следствием вышеназван-
ных примесей.

Крепость слабая, рыхлость.
Здесь не приводится состав грунтов всех снятых в Михайловской

храме фресок, а только тех из них, которые наиболее типичны; при том
грунты остальных фресок весьма близки по составу типу грунтов №№ 3-й
и 4-й.

Разнородный состав грунтов не может не привлекать к себе вни-
мание даже неспециалиста. Трудно воздержаться здесь от вопроса, по-
чему при росписи стен Михайловского храма понадобилось готовить для
фресковой живописи одновременно грунты с различным по составу из-
вестковым раствором, которые, как мы видели, друг от друга суще-
ственно отличаются. На самом деле: грунты №№ 1-й и 2-й своими
высокими качествами, крепостью и белизной далеко превосходят грунты
№№ 3-й и 4-й, особенно последний с его грязно-серым цветом и изоби-
лием овсяной соломы и ее трухи.

Итак все, что было сказано мною здесь о грунте Михайловских фре-
сок, является серьезным доводом к тому, что фрески были выполнены в
различные века. При этом фрески алтарных апсидов106, грунт которых на-
поминает грунт Киевской Десятинной церкви (995 г.)107 по своей твердости
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106 Очевидно, мовиться про описані вище фрагменти фресок на стінах віми головного
вівтаря. Однак теоретично можна допустити, що згадуються залишки фресок, які були
виявлені на стінах не лише центральної частини вівтаря, а й його бокових частин, ос-
кільки слово “апсидов” стоїть у множині. Збереглася світлина, яка фіксує процес розчис-
тки від пізнього тиньку фрески з рештками зображення постаті невідомого святого,
розташованого на північній лопатці арки жертвеника (мал. 9). Щоправда, не відомо, коли
ця світлина була зроблена, можливо, це був період демонтажних робіт вже П. Юкіна (за-
фіксована світлиною фреска до наших днів не дійшла).
107 Мається на увазі, очевидно, перше освячення Десятинної церкви (церкви Богородиці),
про яке усі літописи пишуть під 996 р. 



и белизне, и, следовательно наиболее отвечающий своему назначению108,
следует отнести к наиболее древним фрескам, современным постройке
Михайловского храма, выполненным образцовой техникой. Стиль их (по-
скольку можно судить по небольшому их фрагменту) примитивен и не про-
тиворечит ХII в. От фресок этих, к сожалению, сохранился лишь местами
грунт, но и он изуродован насечкой; от фресковой же живописи лишь сла-
бые следы и ничего мало-мальски сохранного в целом.

Прочие фрески, более или менее сохранившиеся, снятые с пилонов
[столбов алтарной арки], полагаю отнести к более позднему времени. В
виду их изношенности и плохой сохранности, весьма затруднительно су-
дить о стиле их, но материальная оболочка их налицо, и она-то и застав-
ляет меня думать, что фрески эти относятся к иному веку. Грунт их по
цвету серый, крепость его или посредственная или, или же грунт пред-
ставляет рыхлую массу, так как изобилует соломой, которая подобно
пеньке неравномерно распределена в массе грунта. Кроме того он содер-
жит в себе часто ряд совершенно бесполезных веществ: соломенную
труху, древесные щепки и разноцветные камешки. В грунте из фрески с
изображением креста введена овсяная солома, которой не встречается в
грунтах других каких-либо фресок.

С живописной точки зрения все снятые со стен [столбов алтарной
арки] фрески “Благовещение”, Николай чудотворец, св. Самуил и орнаменты
должны быть отнесены также к значительно более позднему времени, не-
жели ХII век, например, к ХIV–ХV веку109. Здесь нет ни черной, ни серой
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108 При розкопках Десятинної церкви, які велися на початку ХХ ст., потім у 30-х рр., останні
розкопки 2005–2011 рр., в межах підмурків церкви і на оточуючій її території у великих
кількостях виявляли фрагменти фрескового розпису, які за складом розчинів поділяються
на кілька груп. Серед них найбільш численними є фрагменти, тиньк яких відзначається
камнеподібною міцністю, його колір кремово-сірий від домішок дрібнодисперсного крем-
неземистого наповнювача, соломи в ньому небагато. Другою за чисельністю є група фраг-
ментів із зовсім білим розчином, який складається майже з чистого вапна і великої кількості
соломистого наповнювача, в ньому трапляється досить багато усадочних тріщини, тому
він неміцний і легко кришиться. Третя найменша група є модифікацією попередньої, нижні
шар розчину цих фрагментів такий же біли й крихкий, а у верхньому міститься домішка
кераміки, тому він щільніший і більш міцний (Ю. Коренюк, Р. Фурман, Фрагменти стін-
ного розпису Десятинної церкви у Києві, Археологія 3 (1988) 57–67; Л. Ганзенко, Ю. Коре-
нюк, О. Мєднікова, Нові дослідження стінопису Десятинної церкви та прилеглих споруд,
Церква Богородиці Десятинної в Києві: До 1000-ліття освячення, К. 1996, с. 68–74). Жодна
з описаних груп фрагментів фрескового тиньку з розкопок Десятинної церкви не відповідає
сукупності характеристик, визначених Д. Кіпліком при встановленні аналогій, з тиньком
фресок вівтаря Михайлівського собору (твердість та білизна), тому яку конкретно групу
фрагментів він мав на увазі, не зрозуміло.
109 Запропоноване у письмовому Звіті Д. Кіпліка датування фресок на стовпах вівтарної
арки Михайлівського собору на століття більш пізнє у порівнянні з тим датуванням цих



нефти, т.е. первоначальной красочной прокладки, которая так типична для
фресок ранних эпох110. Кроме того, в обработке светотенью лиц и одежд
здесь нет той наивности и примитивности, которая присуща более ранним
фрескам, каковы, например фрески б[ывшего] Кирилловского монастыря111.

Исходя из всего сказанного о фресках и мозаиках Михайловского
монастыря [храма], его ранняя история мне представляется таковою. Тот-
час же после постройки храм был оштукатурен и расписан фресками, ко-
торыми были покрыты все стены храма, не исключая алтарных апсидов
[апсид]. Никаких мозаик в это время в храме не было; они появляются
позже. Надо предполагать, что появление их на стенах храма находилось
в связи с увеличением благосостояний монастыря, когда явилась возмож-
ность на месте скромных фресок поставить более дорогое и более бле-
стящее украшение, каким является по сравнению с фреской мозаика. О
времени, когда появилась на стенах храма мозаика, пусть высказываются
специалисты ее, я же скажу только то, что и мозаики появились на стенах
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фресок, яке він дещо раніше пропонував у своїй усній доповіді (Стенограмма заседания
Комитета.., с. ХІХ).
110 Заява Д. Кіпліка про відсутність на фресках Самуїла та святителя Миколая рефті (чор-
ної фарби з деревного вугілля, яка при виконанні середньовічних фресок підкладалася
під заключне пофарбування тла блакитним ляпіс-лазуром) не відповідає дійсності. На
усіх фресках Михайлівського собору, які дійшли до наших днів, у тому числі і на фресках
Самуїла та святителя (Миколая), підкладки рефтю як на тлі, так і на деталях блакитного
одягу (у святителя це блакитний підризник) більшою чи меншою мірою збереглися.
Окрім того, його намагання пов’язати наявність чи буцімто відсутність первинної темної
підкладки з більш раннім чи більш пізнім часом виконання фрески є абсолютно необ-
ґрунтованим, оскільки чорні чи сірі підкладки під блакитне пофарбування застосовува-
лися в середньовічному монументальному малярстві усіх періодів, оскільки мали
колористичне значення (В.В. Филатов, К истории стенной живописи в России, Древне-
русское искусство: Художественная культура Пскова, Москва 1968, с. 68; D.C .Winefield
Byzantine Wall Painting Methods, Dumbarton Oaks Papers 22 (Washington 1968) 110). 
111 Дану Д. Кіплком характеристику моделювання ликів та одягу у фресках Кирилівської
церкви як “наївного” і “примітивного” не коментуємо. Відзначимо, однак, що він не бачив
усіх фресок цієї церкви, більша частина яких у його час ще перебувала під суцільними
олійними записами. Тим не менш, відносно добре збережені фрески південної частини
вівтаря Кирилівської церкви з сюжетними циклами житій Кирила та Афанасія Алексан-
дрійських не записувалися і Д. Кіплік ці фрески добре знав, оскільки у 1928–1929 рр.
займався їх консервацією (закріплював фресковий фарбовий шар розчинним склом). Ха-
рактеристики стилю фресок Кирилівської церкви після їх звільнення від записів сучас-
ними мистецтвознавцями (Н. Козак, Візантійські митці в Києві у ХІІ ст., Вісник
Львівського університету. Серія мистецтво 3 (2003) 153–154; Г.С. Колпакова, Искусство
Древней Руси. Домонгольский  период, Санкт-Петребург 2007, с. 399–402; В.Д. Сарабь-
янов, Э.С. Смирнова, История древнерусской живописи, Москва 2007, с. 164–167; Л.И. Лиф-
шиц, Живопись второй половины – конца ХІ века, История русского искусства, Москва
2015, т. 2, ч. 2, с. 201–218).



не сразу, а только постепенно112. Сперва заняла свое место алтарных фре-
сок “Евхаристия”, а затем и остальные изображения. Позднее всех по-
явились мозаики, находившиеся под мозаичными изображениями св.
Димитрия и Стефана. Они осыпались сплошь, так как техника их испол-
нения, по-видимому, значительно уступала той, какая применялась при
исполнении “Евхаристии”. Что касается до поздней истории Михайлов-
ского храма, то она как бы тонет во мраке веков.

В заключение необходимо еще остановиться на вопросе, чем объ-
ясняется гибель такого множества фресок, которая имела место в храме
Михайловского монастыря, и та изношенность более или менее сохра-
нившихся, которую мы видим на снятых со стен храма фресках.

Фресковая живопись, как известно, достаточно устойчивая, что
подтверждается существованием многочисленных фресковых произве-
дений в различных странах, хорошо сохранившихся, несмотря на то, что
они пережили века, и потому полное исчезновение подавляющего боль-
шинства фресок со стен Михайловского храма может бить объяснено ка-
кими либо катастрофами, которые пережил храм. О бедствиях, пережитых
храмом в прошедшем, мы доподлинно ничего не знаем, так как история
не дает нам в этом отношении надлежащих сведений. Свободное и дли-
тельное проживание птиц в стенах храма указывает на то, что он долгое
время находился в запустении, причем возможно, что стены его внутри
храма так или иначе подвергались действию атмосферных осадков и ко-
лебаниям температуры. Находясь долгое время в таком положении, храм
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112 Датування мозаїк, бодай гіпотетичне, Д. Кіплік жодного разу не пропонує, покладаю-
чись у цьому питанні на думку “спеціалістів”, до яких демонстративно себе не відносить.
Тим не менш, беручи до уваги настійливо повторювану ним тезу про те, що мозаїка у
храмі почала виконуватися після завершення фрескових розписів, які за останньою вер-
сією його датування, пропонованого у письмовому Звіті, належать ХIV–ХV ст., маємо
робити висновок, що мозаїка з’являється у соборі не раніше цього періоду, або й пізніше.
Звісно, Д. Кіплік не міг не знати, що ні в ХІІІ, ні в ХIV, ні в ХV ст. в жодному з міст Схід-
ної Європи ні один храм не було прикрашено стінними мозаїками, та й Візантія, звідки
прийшла до Києва мозаїчна техніка, у першій половині ХV ст. доживала свої останні
роки, а разом з її падінням пішла у небуття унікальна мистецька традиція візантійських
мозаїк, яка ніде і ніким пізніше повторена не була. Відтак, усі пропоновані Д. Кіпліком
датування можуть свідчити лиш про його бажання якомога більше сподобатися своїм за-
мовникам, про що він відверто пише у супровідній до Звіту записці. Про культурно-ос-
вітній рівень своїх замовників Д. Кіплік мав, цілком очевидно, адекватну уяву, саме тому
з кожним разом беззастережно просував датування пам’ятки на століття вперед. Тим не
менш, вважав за потрібне про всяк випадок і “підстраховувався”, попереджаючи замов-
ників у супровідній записці: “…предчувствую, что на меня обрушатся искусствоведы за
то, что я осмелился сомневаться в ХІІ веке Михайловских фресок”, мовляв, не переймай-
теся, знаємо ми цих “искусствоведов”.
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безусловно мог потерять свои фрески. Но могли быть и другие причины
порчи фресок. Большая посещаемость храма вызывала в холодное время
года осаждение испарений на стенах его, что разрушало мало-помалу
фрески, так как вода, поглощая углекислый газ, растворяет связующее
вещество фресковых красок. Так погибли фрески большинства русских
храмов. Разрушению фресок содействовала также забелка их известко-
вым раствором, которой подверглись Киевские фрески и в других храмах
во время унии (1569)113, и последовавшая затем расчистка. Эта последняя
велась людьми, неопытными, с делом незнакомыми, в результате чего
значительная часть сохранившейся живописи была стерта. Повредила
фрескам также масляная живопись, с помощью которой “обновлялись”
фрески уже в последнее время.

Д. Киплик.

НА ІА НАНУ, ф. 12, № 39, арк. 1–24, машинопис
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113 Слід читати “1596 рік”. Цього року на соборі католицької Церкви у Бресті було затвер-
джено акт підпорядкування Київської митрополії папі Римському і створення греко-ка-
толицької (унійної) Церкви. З цього часу більшість київських православних храмів
переходить під юрисдикцію уніатів.



Ніна Весельська

ІСТОРІЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ У
ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОЛЬСЬКОГО ІСТОРИКА

ОЛЕКСАНДРА ЯБЛОНОВСЬКОГО (1829–1913 рр.).

Українська культура упродовж ХVI–ХVII ст. розвивалася в тісному
контакті з польською, у першу чергу з огляду на їх спільне давньо-
слов’янське коріння, перебування у складі одного державного утворення,
що обумовило чимало спільних аспектів історичного, економічного та
культурно-освітнього розвитку упродовж тривалого періоду1.

Проблеми такого історичного розвитку були у полі зору як україн-
ської, так і польської історичної науки. Досліджуючи питання розвитку
української культури польські історики значну увагу звертали на розви-
ток освіти, зокрема вищої школи. Одним із характерних пунктів їх до-
сліджень було те, що польські історики часто ототожнювали успіхи
української освіти із впливом польської культури. Першим осередком
вищої освіти на території України була Острозька академія. Наступним
етапом розвитку української вищої освіти було функціонування Києво-
Могилянської академії. Історії цього навчального закладу присвятили
свої дослідження багато істориків іще починаючи з ХІХ ст. Перші згадки
про неї знаходимо у праці М. Берлинського “Краткое описание Киева...”2

Перше монографічне дослідження її історії здійснив В. Аскоченський у
середині ХІХ ст.3 У сучасній українській історіографії найбільш відо-
мими є дослідження З. Хижняк та В. Маньківського4.

Не оминули своїм дослідницьким інтересом її історію і польські на-
уковці. Одним з найбільш помітних у цьому плані є твір польського історика
Олександра Яблоновського “Akademia Kijowsko-Mohylańska. Zarys histo-
ryczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacji zachodniej”, яка з’явилася друком
наприкінці ХІХ ст.5 Аналіз її положень і є завданням цієї публікації.
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1 П. Кузенко, Ландшафтні хрести України та Польщі: до питання взаємозв’язку тра-
дицій, Україно-польскі культурні взаємини 2 (2008) 22.
2 М. Берлинский, Краткое описание Киева: содержащее историческую перечень сего города,
так же показание достопамятностей і древностей оного, Санкт-Петербург 1820, 240 с.
3 В. Аскоченский, Киев с древнейшим его училищем академиею, К. 1856, 370 с.
4 З. Хижняк, Києво-Могилянська академія, К. 1988, 268 с.; З. Хижняк, В. Маньківський,
Історія Києво-Могилянської академії, К. (Видавнияий дім “КМ Академія”) 2003, 184 с. 
5 A. Jabłonowski, Akademia Kijowsko-Mohylańska. Zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego
cywilizacji zachodniej, Krakow (druk v L. Anczyca і Spolki) 1899, 318 s.



У польській історіографії загальноцивілізаційне значення Києво-
Могилянської академії розглядається як поширення культури Заходу на
простори Сходу – Південної Русі, Малоросії, України та Півночі – Пів-
нічної Русі, Московії, де вони вважали відчувався “брак культури”. Різке
падіння “грецького впливу”, візантійської традиції та низький рівень міс-
цевої культури створили тут своєрідний культурний вакуум. Він був за-
повнений більш розвинутою на той час польською культурою6.

У зв’язку з таким концептуальним підходом, О. Яблоновський ус-
піхи проникнення західної культури, яку він ототожнює з польською,
сприймає за ідеал і за мірило для оцінок явищ, пов’язаних з історією
Київської академії. На його думку, цей процес мав кілька етапів. Польська
культура, на думку історика, спочатку проникла в Русь зовсім не у вла-
стивій своїй оригінальній формі, якої тоді й сама не мала, а в латинсь-
кому, західноєвропейському прояві. Тоді кожне європейське суспільство,
що прагнуло до вдосконалення, повинно було піддатись впливу латинсь-
кої культури, що сталося і з Руссю, через її союз з Польщею і Литвою
вона була введена в сім’ю західноєвропейських народів7.

На думку О. Яблоновського, український народ у той час не здат-
ний був самостійно, без західноєвропейського впливу організаційно і
науково поставити академію. На цю обставину вказує і домінування спо-
ляченого викладацького складу. На наш погляд інакше не могло бути, ос-
кільки навчальний заклад розвивався в державно-політичних умовах Речі
Посполитої, де переважаючою була саме польська мова.

Політичне та державне зближення Литви та Русі з Короною По-
льською та творення Речі Посполитої відбулось в епоху, коли західна циві-
лізація була порятунком для багатьох слов’янських народів – церковно-
слов’янська культура потерпала від монгольської навали, а болгарська – від
турецької експансії та мусульманської культури. Тому не дивно, що саме
західна культура взяла гору в політичному об’єднанні Литовсько-Русько-
Польської держави. Саме західна культура та наука, з її використанням
латинської мови, стала поштовхом до заснування на території Речі По-
сполитої вищих навчальних закладів європейського типу – в Кракові та
у Вільно, що давали освіту не тільки католицькому, а й князівсько-ру-
ському станам суспільства8.
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6 М. Корнієнко, Значення Києво-Могилянської академі в історії – полеміка трьох істо-
ріографій (польський історик Яблоновський та його опоненти), Наукові записки 13,
серія: Історичні науки (Кіровоград 2010) 264–265.
7 О. Киян, Олександр Яблуновський як дослідник історії України, УІЖ 4 (1994) 71.
8 А. Jabłonowski, Op. cit., s. 14–15.



На думку О. Яблоновського, західна культура постала на Русі у кілька
етапів. Першим етапом, безсумнівно, була Русь Червона – або ж іншими
словами період існування Галицько-Волинського князівства. Влив західної
культури на українську у цей час історик пояснює правлінням Казимира
Великого, який докладав чимало зусиль до поширення латинської мови, яка
на той час була мовою науки, культури та політики та, відповідно, польської
мови – що на той час була розмовною мовою народу. Саме з Червоної Русі,
на думку польського дослідника, західна культура поширилась на Поділля
і степові землі Литви, а пізніше – на Волинь та Київщину9. 

Наступний етап впливу західної культури на українську – підписання
унії 1569 р., що приєднала до Корони землі Полудневої Русі (землі степової
України) з Києвом та надала польській мові на цих землях, не менш ваго-
мого статусу, ніж мала латина в Західній Європі. Кінець ХVІ ст. автор вва-
жає періодом найбільшого розквіту західної культури і польської мови на
українських землях – поставали єзуїтські школи та інші навчальні заклади,
які відходили від вивчення церковних доктрин та догм та звертались до ви-
вчення філософії, літератури, риторики, логіки та ін. класичних наук10.

Варто зазначити і про те, що вплив західної культури здійснювався і
через навчання українців за кордоном. Заможні жителі Речі Посполитої, і в
тому числі включених до її складу українських земель, мали змогу навча-
тись та навчати своїх дітей за кордоном, а потім повертатись на батьків-
щину. Такими прикладами є Олександр Заславський з Острога, пізніше
київський воєвода; Як Кішка – віленський каштелян та ін. Про особисті до-
сягнення руської молоді, що навчалась у другій половині ХVІ ст. в західно-
європейських університетах, як протестантських, так і католицьких,
свідчать записи в метриках тих університетів. Зокрема, в метриці про-
тестантського університету в Базелі (місто в Швейцарії) зазначено, що
протягом 1553–1599 рр. там навчалися, згадуваний вище Ян Кішка – піз-
ніше генеральний староста Жмудський та Берестейський воєвода, пред-
ставники польських родів Нємцевичів, Балицьких, Любецьких та ін.
Цікаво, що в графі “національність” до русинів себе приписували Stanis-
law Starzechowski Stanislaw Kerner(us)11.

У католицькому університеті м. Падуя (Італія) теж навчалися пред-
ставники багатьох польських, литовських родів та шляхтичів з Волині –
Криштоф Збаразький і Єжи Вишньовца, Іван Курцевич12.
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9 А. Jabłonowski, Op. cit., s. 16.
10 Ibid., s. 17. 
11 Ibid., s. 18–19.
12 Ibid., s. 19–20.



Вплив західної культури на українську таким чином хоч і мав місце,
але був незначним, оскільки варто зазначити, що небагато українських
шляхтичів могли дозволити собі навчати дітей закордоном. Олесандр Яб-
лоновський у праці зазначає, що відсоток учнів, що ідентифікували себе
“русинами”, в порівнянні із поляками та литовцями був малий. На прикладі
протестантських університетів Віттенберга, Лейпцига в Німеччині бачимо,
що в 1537 р. тут навчалося 5 “русинів”, у 1553 р. – 4. 

Зрештою, наслідком впливу західної культури на українську стало
заснування нових навчальних закладів західноєвропейського типу на те-
риторії Речі Посполитої. Першою зі шкіл, що постала у тогочасному ук-
раїнському суспільстві, була Львівська початкова греко-слов’янська школа
при тамтешньому братстві. Наступною стала братська школа в Вільно,
створена в 1589 р. (Wilnie), та заснована в 1570-х рр. князем Костянтином
Острозьким школа в Острозі. На Волині, після занепаду Острозької Ака-
демії (після смерті К. Острозького), було засновано братську школу в
Луцьку. У Володимирі-Волинському постав колегіум при церкві святої Бо-
городиці, де свого часу викладав Феофан Прокопович, Леон Залеський13.

Історик висловив оригінальний погляд на історію існування Києво-
Могилянської академії. На його думку, вона була заснована за зразком
кращих у тогочасному західно-європейському світі єзуїтських колегіумів.
Академія, завдяки використанню латинської і почасти польської мов, роз-
вивалася у дусі західноєвропейської культури, будучи її провідником в
українське суспільство. На думку історика, Києво-Могилянська академія
була посередником між Заходом і Сходом14.

О. Яблоновський досить упевнено і переконливо стверджує про
трансформацію західноєвропейських культурних впливів у польській
культурі, проте не вважає, що такі впливи мали місце щодо української
культури. Проте, Києво-Могилянську академію О. Яблоновський вважає
освітнім осередком, побудованим на європейських засадах через вико-
ристання латини і європейської системи викладання, Києво-Могилянська
академія служила взірцем для новопосталих і у Московській державі ре-
лігійно-наукових закладів15. 

На думку історика, Києво-Могилянська академія реалізувала
“вихід західноєвропейської культури за її природні межі”, що її “довго-
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13 А. Jabłonowski, Op. cit., s. 41.
14 О. Киян, Op. cit., с. 71.
15 І. Лисий, Проблема культурного статусу КМА в дискусії початку ХХ ст., Наукові за-
писки 18: Ювілейний випуск, присвячений 385-річчю КМА (2000) 138.



вічність і слава” були гарантовані закладеною в ній П. Могилою “па-
ростю західної культури”16.

О. Яблоновський вважав, що латино-польський (тобто латино-по-
льськомовний) характер Академії робив її подібною до інших колегіумів
Речі Посполитої, що були створені на зразок західноєвропейських вищих
навчальних закладів. Саме завдяки діяльності Академії українському на-
роду не вдалось прищепити так звану ненависть до всього іноземного,
яка так підтримувалась Москвою. На думку О. Яблоновського – західне
означає польське17.

Києво-Могилянська академія виступає у історика посередницею
між західною і східною культурою. Сама ж по собі колегія не мала нічого
самостійного й оригінального, тому й відбулось її поступове знецінення
як науково-освітнього закладу і перетворення в духовну академію, яка за
своїм значенням не мала нічого спільного зі своєю попередницею18. 

Прагнення О. Яблоновського розглядати розвиток української
культури в контексті порівняльного аналізу з досягненнями західноєвро-
пейської цивілізації заслуговує уваги. Звичайно, Київська академія не
стояла осторонь загальноєвропейського культурного розвитку і зазнала
його впливу. Однак ні вивчення латинської та польської мов, ні наявність
поляків у середовищі викладачів академії, ще не дає підстав для твер-
дження стосовно латино-польського характеру навчального закладу. До-
сить вказати на виявлені сучасними дослідниками елементи організаційної
структури, що відрізняються від європейських зразків, широке викорис-
тання української мови у сфері спілкування. Важко також, відштовхую-
чись від тези О. Яблоновського, дати однозначне тлумачення тій опози-
ційній ролі, яку виконувала академія щодо польсько-католицького еле-
менту навіть у ранній історії її існування19.

О. Яблоновський, як і більшість польських істориків, акцентуючи
увагу на державних інституціях, не зазначав про зворотній вплив укра-
їнської культури на польську20.

Вплив польської культури на українську відображався і в тому, що
українці, намагаючись не піддаватись ополяченню та окатоличенню,
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16 А. Jabłonowski, Op. cit., s. 259.
17 І. Лисий, Європейськість Києво-Могилянської академії та її філософії: польська призма
бачення, Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській Академії: Європейський кон-
текст: наукове видання, редкол. В.С. Горський (голова) [та ін.], К. (Академія) 2002, с. 69.
18 Л. Зашкільняк, Історична наука в Галичині на початку ХХ ст. та україно-польські від-
носини, Вісник Львівського університету. Серія історична, вип. 49 (2013) 108.
19 О. Киян, Op. cit., с. 72.
20 Л. Зашкільняк, Op. cit., с. 108.



Н. Весельська. Історія Києво-Могилянської академії у дослідженнях польського історика____________________________________________________________________________________

засновували нові навчальні заклади – до цього типу можна віднести брат-
ські школи. 

На думку історика, на долю Польщі випала висока історична місія –
підняти Русь, заселити, навести в ній лад і залучити до європейської ци-
вілізації, оскільки таке завдання було не під силу Литовській державі. Це
було своєрідним моральним виправданням для Польщі за володіння ук-
раїнськими землями. Вчений твердив, що до татарського нашестя взагалі
вся Україна (під якою поляки розуміли Київщину і Брацлавщину, а також
землі, що безпосередньо до них прилягають з півдня) була зайнята ко-
чівниками турецької крові, і лише зі смертю кримського хана Менглі-
Гірея в 1515 р., коли зменшилася інтенсивність татарських набігів, тут
почало складатись степове населення шляхом руської і польської коло-
нізації та з тюркських кочівників, які тут поселялися. О. Яблоновський
до певної міри заперечував наявність в українців власних національно-
політичних традицій21.

Отож, монографія О. Яблоновського з історії Києво-Могилянської
академії – перша узагальнююча праця в польській історичній науці про
цей навчальний заклад. До того були лише нариси з історії польської
культури, польської освіти, вихованців закладу. У цій праці історик зібрав
багатий фактичний матеріал, дослідив та проаналізував велику кількість
історичних джерел, які не втратили свого історичного значення і донині.
Проте, у праці історика про Києво-Могилянську академію автор багато
говорить про вплив польської культури на українську, що проявлялось у
її впливові на розвиток української освіти. Така концепція історії України
має багато недоліків, оскільки автор відзначає тільки польський вплив
на українську культуру, не звертаючи уваги на зворотній вплив україн-
ської культури на польську і вважаючи поляків більш культурно розви-
неними, ніж українці. Усе ж праця О. Яблоновського “Akademia Kijow-
sko-Mohylańska” зберігає своє науково-пізнавальне значення і в сукуп-
ності з іншими дослідженнями сприятиме більш глибокому розумінню
культурно-освітніх процесів, які розгорталися на українських землях у
ХVII–ХVIII ст.

__________________________________________________________________

21 І. Лісевич, Історичні зошити: У затінку двоглавого орла (польська національна мен-
шина на Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.), К. (Ін-
ститут історії України АН України) 1993, с. 64.



Артем Папакін

ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ
РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ДЕРЖАВИ П’ЯСТІВ:

НОВІ ПІДХОДИ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Польська історіографія ХХ ст. традиційно розглядала проблему ви-
никнення ранньосередньовічної держави на польських землях як процес
поступового об’єднання західнослов’янських племен у понадплемінне
об’єднання. Польські історики зазвичай виділяли на мапі Польщі ряд
племен “додержавного” періоду, очолених племенем полян, які у Х ст.
консолідували зусилля для утворення держави на чолі з представниками
династії П’ястів. Такі погляди на виникнення ранньосередньовічної По-
льської держави були результатом, по-перше, довіри до даних письмових
джерел (передусім хроніки Галла Аноніма ХІІ ст.), по-друге, спротиву
“еволюційних” концепцій концепціям “завоювання”, популярним у ХІХ –
першій половині ХХ ст.1, по-третє, тривалим пануванням у польській іс-
торіографії марксистських поглядів на державу як на закономірний резуль-
тат розвитку суспільства та, по-четверте, впливу на неї радянських кон-
цепцій виникнення Давньоруської держави: “Роботи Б.Д. Грекова, Б.А. Ри-
бакова, М.Н. Тихомирова, П.Н. Третьякова, С.В. Юшкова та ін. давали по-
льським історикам великий і цінний порівняльно-історичний матеріал”2.
Проте в сучасній польській історичній науці спостерігається відхід від по-
переднього погляду на виникнення Польської держави еволюційним шля-
хом на користь раптової зміни суспільного ладу. Ця стаття має на меті
інформування українського читача про зміни у польській історіографії ос-
танніх 10 років щодо поглядів на деякі аспекти виникнення ранньосеред-
ньовічної держави П’ястів, що не знайшли поки що відбиття в українській
історіографії – у ній відображені думки про еволюцію польської держави
з племінних об’єднань західних слов’ян, засновані на попередній польській
історіографії3. В україномовній літературі здобутки польської історіографії
останніх років знайшли часткове відображення у загальній праці Є. Клоч-
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1 В.Д. Королюк, Древнепольское государство, Москва (АНСССР) 1957, с. 15–19; J. Wy-
rozumski, Dzieje Polski Piastowskiej (VIII wiek – 1370), Kraków (FOGRA) 1999, s. 72–74. 
2 В.Д. Королюк, Op. cit., c. 21. 
3 Л.О. Зашкільняк, М.Г. Крикун, Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів,
Л. (Львівський національний університет імені Івана Франка) 2002, с. 16–18; Історія за-
хідних і південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст. Курс лекцій (ред. В.І. Яровий), К. (Ли-
бідь) 2009, с. 80.



ковського4 та нарисі історії Польщі, виданому польським Інститутом на-
ціональної пам’яті у 2015 р. українською мовою5. 

Основною причиною, що дозволяє сучасним польським історикам
переглядати усталені погляди на походження Польської держави П’ястів
і висувати власні версії, є нові інтерпретації письмових джерел та нові
археологічні відкриття у Польщі. Щодо письмових джерел, то для напи-
сання історії виникнення і початкового етапу розвитку держави П’ястів
сучасні дослідники радше віддають перевагу інформації джерел ІХ – по-
чатку ХІ ст., ніж описаній у хроніках Галла Аноніма та Вінцентія Кадлу-
бека міфологізованій версії походження держави і династії її правителів.
Так, професор Університету Адама Міцкевича у Познані Томаш Ясін-
ський у статті “Початки Польщі у новому світлі”, надрукованій у квар-
тальному виданні Польської академії наук (ПАН) “Наука”6, серед
головних джерел інформації про польські землі періоду виникнення дер-
жави називає: документ т. зв. Баварського географа ІХ ст. (“Descriptio ci-
vitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii”) з переліком
племен і кількістю міст, що їм належали; хроніку Відукінда Корвейського
зі згадкою під 963 р. князя Мєшка (“Misacam regem”); річник Краків-
ського капітулу (в списку 1266), що містить дві лаконічні згадки про при-
їзд до Мєшка княжни Дубровки у 965 р. та хрещення Мєшка у 966 р.7

Крім згаданих документів, важливим джерелом з історії ранньої
держави П’ястів є документ “Dagome iudex”, “інтерпретаційні можли-
вості якого ще не вичерпані”, за думкою професора Інституту Археології
та Етнології ПАН П. Урбаньчика8. Князь Мєшко постає у ньому під іме-
нем Даго, а держава, якою він керує – під назвою “Civitas Schinesghe”;
остання назва відкриває можливість для дискусій з приводу сучасної
назви цього міста – суперечки з приводу тлумачення “Schinesghe” чи то
як Ґнєзна, чи то як Щецина, тривають і зараз. Велику увагу у своїй мо-
нографії “Мєшко І Загадковий” П. Урбаньчик присвячує розгляду інфор-
мації ще одного важливого джерела – записок Ібрагіма Ібн Якуба, який
повідомляє про країну Мєшка І, її територію, економіку і військо9. 

Така обмежена кількість письмових джерел надає особливо важ-
ливого значення ранньосередньовічній польській археології. Відкриття
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4 Є. Клочковський, Історія Польщі до кінця XV століття, Люблін 2005, с. 26–29. 
5 Польща. Нарис історії (ред. В. Менджецький, Є. Брацисевич), Варшава 2015, с. 13–15. 
6 T. Jasiński, Początki Polski w nowym świetle, Nauka 4 (2007) 7–18. 
7 Ibid., s. 7–9.
8 P. Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika) 2012, s. 369. 
9 Ibid., s. 171–182. 



польських археологів останніх десятиліть дозволяють по-новому погля-
нути на додержавну і ранню державну історію середньовічної Польщі.
Велике значення мають дендрохронологічні датування слов’янських го-
родищ на території Польщі, що значно зменшили їх вік: заснування пер-
ших городищ відносять до щонайбільше другої половини ІХ ст. Особливо
плідним у плані будівництва став 940 р., яким датовані дерева, зрубані
для будівництва укріплень Ґнєзна, Бніна, Ґєча, Льонда, Ґжибова і Познані
у Великій Польщі10. Т. Ясінський підкреслив значення дендрохроноло-
гічних досліджень для встановлення нової хронології виникнення по-
льської ранньосередньовічної держави11. Ці дані аналізуються у статті
професора Інституту Археології та Етнології ПАН Славоміра Моздзьоха
про “ранньоп’ястівські” городища12. С. Моздзьох показав, що післявоєнні
дослідження польських городищ, що проводилися в рамках загально-
польської програми, приуроченої до тисячоліття Польської держави, були
піддані інтерпретації згідно з тогочасними суспільними і політичними
очікуваннями13. В результаті найстарші городища на території Польщі
датували, незважаючи на відсутність достатніх підстав, VI–VII ст., з чого,
в свою чергу, робили висновок про еволюційний розвиток міст ранньо-
середньовічної Польщі та ранню стратифікацію їх населення. Натомість
новітні дендрохронологічні дослідження і перевірка результатів після-
воєнних робіт значно відкоригували ці дати у бік зменшення віку горо-
дищ: так, вік Ґнєзна з VIII ст. перенесено на 940 р., Познані – з VIII–ІХ ст.
на другу чверть Х ст. і т. д.14

Проблемам польської ранньосередньовічної археології у комплексі
присвячено монографію професора Інституту Археології і Етнології
ПАН Анджея Буко “Археологія ранньої Польщі: відкриття, гіпотези, ін-
терпретації”15. В одному з розділів монографії (“Таємниці додержавного
періоду”) автор аналізує розбіжності між мапою “племінної” додержав-
ної Польщі, що змальовується зазвичай істориками, і археологічними да-
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10 T. Jasiński, Op. cit., s. 14. 
11 Ibid., s. 18. 
12 S. Moździoch, Grody wczesnopiastowskie w świetle wyników tzw. badań “milenialnych”
oraz efektów najnowszych prac wykopaliskowych, Mezi raným a vrcholným středověkem (red.
J. Doležel, M. Wihoda), Brno 2012, s. 443–458. 
13 Ibid., s. 446. 
14 Ibid., s. 448. 
15 A. Buko, The Archaeology of Early Medieval Poland. Discoveries – Hypotheses – Interpre-
tations, Leiden, Boston 2008, 475 p. Чимало з положень цієї праці були опубліковані авто-
ром раніше у статті A. Buko, Początki państwa polskiego: pytania – problemy – hipotezy,
Światowit 1 (42) Fasc. B. (1999) 32–45.



ними. Так, письмові джерела не відображають зафіксовані археологічними
дослідженнями скупчення поселень ІХ–Х ст. навколо Щецина і на Ниж-
ній Парсенті, а також у районі Ґданьська; натомість не знаходять підтвер-
дження у археології провідна роль племені полян, якому зазвичай
приписують об’єднання польських племен, чи згадка аж 400 міст племені
гоплан (?) (Glopeani) Баварським географом16. Археологічні дані також
виявили певні відмінності між історичними традиціями Сандомирської
і Краківської землі, де історики звикли розміщувати одне плем’я – віс-
лян17. Щодо появи городищ торновського типу, які раніше датували, по-
чинаючи від VII ст., А. Буко нагадує, що ще у 70-ті рр. ХХ ст. було доведено,
що городище у Торнові та сам тип виникають не раніше ІХ ст.; виник-
нення ж слов’янських городищ у Польщі розпочалося у VIII ст. (у деяких
випадках, можливо, вже у VII ст., в інших – лише на початку Х ст.), і вони
функціонували до виникнення держави. Період панування перших П’яс-
тів характеризувався, по-перше, перебудовою частини колишніх “пле-
мінних” поселень, а по-друге, побудовою, починаючи вже з першої
половини Х ст., цілковито нових укріплених “п’ястівських” городищ. Нові
методи хронології ранньосередньовічного матеріалу – радіовуглецевий
аналіз і дендрохронологія – дозволили екстраординарному професору
ПАН Міхалу Карі, автору монографії “Найстаріша держава П’ястів – ре-
зультат зміни чи еволюції”19 абстрагуватися від попередньої історіографії
та датування городищ за керамікою. В результаті виконаного самим ав-
тором датування ряду знахідок процес утворення держави П’ястів було
значно “омолоджено” і віднесено до першої половини Х ст.20

Проблеми етнічної ідентифікації археологічних джерел додержав-
ної доби розглядаються у статті П. Урбаньчика в австрійському збірнику
“Археологія ідентичності”21 і розділі “Племена чи хаос?” найновішої мо-
нографії “Перед тим, як Польща стала Польщею”22. На думку П. Урбань-
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16 A. Buko, The Archaeology.., p. 77–78. 
17 Ibid., p. 81–82. 
18 Ibid., p. 85–90. 
19 M. Kara, Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji. Studium archeo-
logiczne, Poznań (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) 2009, 408 s. 
20 D. Sikorski, Powstanie państwa Piastów w świetle najnowszych badań archeologii średnio-
wiecznej, Roczniki Historyczne LXXVII (2011) 206. 
21 P. Urbańczyk, Before the Poles: problems of ethnic identification in Polish archaeology of the
Early Middle Ages, Archaeology of Identity – Archäologie der Identität (Hrsg. W. Pohl, M. Me-
hofer), Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 2010, p. 203–208.
22 P. Urbańczyk, Zanim Polska została Polską, Toruń (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika) 2015, s. 67–115.



чика, обмеженість даних письмових джерел змушувала археологів ми-
нулого пояснювати складну історію переходу від організованого пізньо-
античного суспільства через структуру децентралізованих поселень
VII–VIII ст. до територіально стабільної держави у Х ст. за допомогою
більш зрозумілого етнологічного концепту “племені”23. Проте такі нама-
гання наштовхуються на низку складнощів. Зокрема, археологічні дже-
рела не підтверджують зазначеної “Баварським географом” кількості міст,
що належать згаданим “племенам”, – це породжує недовіру до джерела. В
результаті, ми не знаємо, на якій саме території розміщувалися згадані там
“племена” і взагалі, чи слід підозрювати за зазначеними “Баварським геог-
рафом” назвами якісь понадлокальні ідентичності24. У своїй найновішій
монографії П. Урбаньчик підсумував відомості про різні “племена”, що
зустрічаються у письмових джерелах додержавного періоду, з’ясувавши,
що чимало “племен”, що кочують з дослідження у дослідження, є лише
книжковими конструкціями і не фіксуються жодною тогочасною згадкою.
Такими є, наприклад, “мазовшани” та “поморяни”, винайдені істориками,
чи “сандомиряни” та “любліняни”, виділені археологами (А. Буко, пор.
вище). Натомість “воліняни”, що зустрічаються у польській історіографії
ХХ ст., викриті П. Урбаньчиком як змішування незрозумілої назви “Velun-
zani” Баварського географа із безіменним населенням району гирла Одри,
де розміщувалося місто Волін; назва ж “поляни” з’являється синхронно
назві “Polonia” – латинській назві Польщі, що виникає не раніше 1000 р.,
і, відповідно, відносити цю назву до “племені” додержавного періоду
немає жодних підстав25. П. Урбаньчик висунув свою версію і щодо ви-
никнення назви “Польща” – на його думку, автором нової назви держави
(відомої за джерелами Х ст. як держава Мєшка чи Civitas Schinesgne) був
абат Йоган (Ян) Канапарій, автор першого житія св. Войцеха; на думку
П. Урбаньчика, сама назва не могла мати під собою жодного підґрунтя у
вигляді етноніму, бо це лише ускладнювало б ідеологічну інтеграцію різ-
них етнічних спільнот у спільноту політичну26. 

З приводу причин і перебігу будівництва першими П’ястами дер-
жави у сучасній польській історіографії панують думки про швидку
зміну влади в Х ст., що відбувалася із застосуванням насильства. Під-
креслюючи, що навіть прихильник виникнення Польської середньовічної

178

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

23 P. Urbańczyk, Before the Poles, p. 203. 
24 Ibid., p. 204. 
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26 Ibid., s. 320–358. 



держави шляхом консенсусу Г. Ловмянський не виключав “імпульсів,
тиску, а іноді і завоювань”, згаданий вище С. Моздзьох зазначає, що ар-
хеологічно підтверджені факти, як-то будівництво городищ нового типу
зі знищенням більш ранніх поселень та поява поховань зі зброєю, свід-
чать на користь “насильницької” версії27. С. Моздзьох у цій статті виступає
на захист позиції згаданого вище М. Кари, який заперечує еволюційний
характер утворення Польської держави, називаючи його результатом рап-
тової зміни, що сталася у кілька етапів: формування осередку ранньої дер-
жави у ґнєзненській землі в першій половині Х ст., територіальне роз-
ширення її до кінця Х ст. і перетворення на королівство за часів Болеслава
Хороброго28. Т. Ясінський припускає конкретну причину формування дер-
жави у Польщі – він підкреслює синхронність будівництва нових городищ
Великої Польщі повстанню полабських слов’ян 940 р., що, на його думку,
пришвидшило державотворчі процеси на польських землях29. 

Загалом, на думку Т. Ясінського, історики попереднього періоду
перебували “під впливом легенди Галла”, яка “стала основою всіх до-
сліджень над ґенезою польської державності”30. Критично ставитися до
даних письмових джерел, створених “у значно віддалений від описаних
подій період”, закликає і професор Університету ім. Адама Міцкевича у
Познані Ганна Кочка-Кренц, наголошуючи на важливості археологічних
джерел та порівняльного аналізу процесів утворення ранньосередньо-
вічних держав Центральної Європи31. Слідом за професором Зофією Кур-
натовською, Г. Кочка-Кренц зараховує до характерних рис виникнення
ранньосередньовічних держав у цьому регіоні заволодіння важливими
торговельними шляхами, накладення данини на підпорядковане насе-
лення, збільшення залежної території, здобуття невільників і трофеїв, а
також додає легітимізацію влади через прийняття християнства. Врахо-
вуючи дані археології, дослідниця зазначає, що процес виникнення дер-
жави П’ястів носив не еволюційний характер (за моделлю, запропонованою
Г. Ловмянським), а протікав більш прискореними темпами32. Перші
П’ясти, за Г. Кочкою-Кренц, заснували державний центр у Великій По-
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27 S. Moździoch, “Bodaj się Piastów rządy nam swięciły”. Archeologia o początkach państwa
piastowskiego, Populi terrae marisque (red. M. Rębkowski, S. Rosik), Wrocław (Chronicon)
2011, s. 62. 
28 M. Kara, Op. cit., s. 317–318; D. Sikorski, Powstanie państwa Piastów, s. 206, 218. 
29 T. Jasiński, Op. cit., s. 16–17. 
30 Ibid., s. 10. 
31 H. Kóčka-Krenz, Proces formowania się państwa Piastów, Folia Praehistorica Posnaniensia
XX (2015) 205–218. 
32 Ibid., s. 206. 



льщі, встановили контроль за торговими шляхами і населенням, яке пла-
тило данину; будівництво нових городищ ознаменувало територіальне
розширення держави П’ястів за рахунок всієї Великої Польщі, Любуської
землі, Куявії, Мазовії і частини Помор’я, а з бл. 989 р. – Сілезії та Малої
Польщі; крім того, Мєшко І ввів свою державу до кола латинської циві-
лізації завдяки запровадженню християнства33. 

Г. Кочка-Кренц відзначає помітне значення срібла у будівництві
першими П’ястами своєї держави34. На роль і місце арабського срібла в
економіці суспільств Центральної і Східної Європи дослідники почали
звертати увагу лише нещодавно35. Деяким аспектам функціонування араб-
ських срібних монет на польських землях у Х – на початку ХІ ст. присвя-
чено статті Д. Адамчика36 та М. Боґуцького37. Доктор Д. Адамчик (Німець-
кий історичний інститут у Варшаві) звертає увагу на включення Помор’я
і Полаб’я до далекої торгівлі з країнами Сходу вже у ІХ ст. та появу скар-
бів арабських монет у Великій Польщі у 30-ті рр. Х ст. – тут їх закопували
біля нових городищ. Руйнування “племінних” поселень, побудова укріп-
лених осередків держави Мєшка І у 40–70-ті рр. Х ст. і їх подальша роз-
будова у наступні десятиліття Х ст. свідчать, за Д. Адамчиком, про чималі
економічні можливості нової династії. Велика кількість знахідок араб-
ського срібла, що, найвірогідніше, належало членам дружини Мєшка І,
було підґрунтям цієї могутності38. Автор розглядає також джерела над-
ходження срібла до правителів ранньосередньовічної Польщі: ними
автор вважає данини з населення Помор’я, Сілезії чи Центрально-Східної
Польщі, де також зроблені знахідки срібних скарбів39. Доктор Матеуш
Боґуцький (Інститут Археології та Етнології ПАН) виділяє сім етапів по-
ширення скарбів срібних монет у Польщі, чотири з яких стосуються до-
державного періоду і часу зародження держави перших П’ястів: 1) кінець
VIII – початок ІХ ст.; 2) кінець ІХ ст.; 3) початок Х ст.; 4) 970–1010 рр. У
перші два етапи срібло (арабські дірхеми) знаходять майже виключно у
Помор’ї, на третьому етапі дірхеми проникають також у Велику Польщу
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33 H. Kóčka-Krenz, Op. cit., s. 213. 
34 Ibid.
35 Пор.: А. Толочко, Очерки начальной руси, К., Санкт-Петербург (Laurus) 2015, 336 с. 
36 D. Adamczyk, Między Kijowem a Gnieznem. Wybrane aspekty topografji i funkcji arabskiego
srebra na ziemiach słowiańskich w X i na początku XI wieku, Średniowiecze polskie i po-
wszechne 1 (5) (2009) 66–79. 
37 M. Bogucki, The use of money in the Slavic lands from the ninth to eleventh Century: the ar-
chaeological/numismatic evidence, Silver Economies, Monetisation & Society in Scandinavia,
800–1100 (ed. by J. Graham-Campbell, S. M. Sindbæk, G. Williams), Aarhus 2011, р. 133–151. 
38 D. Adamczyk, Op. cit., s. 75–76.
39 Ibid., s. 76–77. 



та Східну Польщу, а на четвертому до арабського срібла додаються за-
хідноєвропейські динари і візантійські міліарісії40. М. Боґуцький дотри-
мується традиційних поглядів на використання арабських монет у
ранньосередньовічній Польщі на ринку та для сплати податків41. На від-
міну від нього, згаданий вище П. Урбаньчик вважає, що закопування
скарбів мало ритуальне або магічне значення, тому вони не є скарбами у
повному сенсі слова, а скоріше пожертвами, та підкреслює згадування
таких пожертв у скандинавських сагах; відповідно, використання срібла не
обмежувалося, на його думку, лише економічними функціями42; метою біль-
шості трансакцій була підтримка зв’язків у суспільній ієрархії43. Серед го-
ловних товарів, за які країни Сходу могли платити сріблом, П. Урбаньчик
називає рабів, продаж яких грав важливу роль у економіці Великої Мо-
равії. Автор наводить також думку Е. Мюлє про ймовірність збагачення
засновника держави Мєшка І саме шляхом работоргівлі44. 

Поступово у польській історіографії набирає обертів дискусія
щодо походження династії П’ястів, якої раніше уникали. Версію велико-
моравського походження П’ястів, що висловлювалася вже попередньою
історіографією, підтримує нині П. Урбаньчик45. Враховуючи наявність у
інших слов’янських державних утвореннях (Русі, державі Само) інозем-
них правителів і іноземної (германської) еліти, підіймається також пи-
тання щодо ймовірного варязького походження Мєшка, який у документі
“Dagome iudex” виступає під нібито скандинавським ім’ям Даго (Дагр)46.
Проте провідний фахівець зі старожитностей вікінгів Східної Європи
Владислав Дучко рішуче відкидає гіпотезу про скандинавське похо-
дження династії П’ястів через відсутність у Великій Польщі скандинав-
ських знахідок ранньої і середньої доби вікінгів47. А. Буко робить висновок,
що виникнення Польської держави взагалі важко пов’язати з чужорідним
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40 M. Bogucki, Op. cit., р. 135–136. 
41 Ibid., р. 140–146. 
42 P. Urbańczyk, The Polish discussion on medieval deposits of hack-silver, Historia Archaeo-
logica 70 (2009) 509–510.
43 P. Urbańczyk, Zanim Polska została Polską, s. 133. 
44 Ibid., s. 118–126. 
45 P. Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, s. 129 і далі. 
46 Див.: A. Buko, The Archaeology of Early Medieval Poland, р. 184; A. Buko, 1050-lecie
chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Państwo Mieszka I i problem wczesnej chrystianizacji
Polski w perspektywie badań archeologicznych, Nauka 2 (2016) 12. У популярній літературі
цю версію відстоює Здзіслав Скрок. Див.: Z. Skrok, Czy Wikingowie stworzyli Polske? War-
szawa (Wydawnictwo ISKRY) 2013, 388 s.
47 W. Duczko, With Vikings or without? Scandinavians in early Medieval Poland. Approaching
an old problem, Scandinavian Culture in Medieval Poland (Eds. S. Moździoch, B. Stanisławski,
P. Wiszewski), Wrocław 2013, р. 25. 



етнічним елементом з-поза Великої Польщі, тому що ані письмові, ані
археологічні джерела не дають підстав для цього. Місце походження
Мєшка і його попередників слід, за А. Буко, шукати у районах зі скупчен-
ням городищ, які не зазнали руйнувань у ході розбудови ранньосередньо-
вічної Польської держави; таке місце дослідник знаходить на південному
сході Великої Польщі, у районі Каліша – за його припущенням, саме це
місто є місцем походження династії П’ястів48. М. Кара натомість вказав на
великопольський Ґєч49; А. Буко у відповідь висунув компромісну версію:
за нею, подібно як у ранній державний період (Х ст.), коли головними міс-
тами Великої Польщі були Ґнєзно і Познань, у додержавний період основ-
ними осередками цього регіону могли бути два центри – Каліш і Ґєч50.

У польській науковій літературі поступово підіймається питання
про роль скандинавського населення у виникненні держави П’ястів. Обе-
режно звертає увагу на роль скандинавів у процесах розбудови держави
перших П’ястів у контексті поширення у Великій Польщі арабського
срібла Д. Адамчик51. С. Моздзьох зазначає, що відкриття останнім часом
чималої кількості скандинавського озброєння і поховань спричиняють
потребу переглянути панівні в історіографії ХХ ст. думки про незначну
роль іноземних дружин у формуванні держави П’ястів52. За С. Моздзьо-
хом, “одночасність процесу будівництва “п’ястівських” городищ і поши-
рення явища закопування срібла на всій території держави П’ястів може
свідчити про те, що в процесі побудови мережі городищ (держави?)
значну роль відігравали скандинавські дружинники”53. Якщо раніше по-
льська історіографія розглядала скандинавську присутність у ранньосе-
редньовічній державі П’ястів у категоріях військового найму для потреб
слов’янських вождів, то зараз деякі дослідники говорять вже про “мож-
ливу участь у складі польських збройних сил Х/ХІ–ХІІ ст. воїнів чужого
(скандинавського, руського, кочівницького) походження”, бо у військовій
службі грали роль їх “вміння, а не походження”54. 
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48 A. Buko, The Archaeology of Early Medieval Poland, р. 185–188; A. Buko, 1050-lecie chrze-
ścijaństwa, s. 13–16. 
49 M. Kara, Op. cit., p. 318–319. 
50 A. Buko, Ośrodki centralne a problem najstarszego patrymonium dynastii Piastów, Archeo-
logia Polski LVII 1–2 (2012) 133–159; A. Buko, 1050-lecie chrześcijaństwa, s. 16.
51 D. Adamczyk, Op. cit., s. 75, 77–78. 
52 S. Moździoch, “Bodaj się Piastów rządy nam swięciły”, s. 65. 
53 Ibid., s. 65; S. Moździoch, Consensus or violence? Archaeology and the Beginnings of the
Piast State, Consensus or Violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th–
14th c.) (Eds. S. Moździoch, P. Wiszewski), Wrocław 2013, р. 305. 
54 M. Wołoszyn, Obecność ruska i skandynawska w Polsce od X do XII w. – wybrane problemy,
Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu (red. M. Salomon, J. Strzelczyk), Kra-
ków 2010, s. 319, 320.



Дані дендрохронологічного датування “п’ястівських” городищ до-
зволили сучасним польським дослідникам уточнити хронологію приєд-
нання до великопольської держави перших П’ястів інших територій. Цим
питанням, зокрема, присвячені відповідні розділи монографій А. Буко і
П. Урбаньчика, а також численні статті польських істориків і археологів,
випущені в останні роки. За наведеними П. Урбаньчиком даними археології,
володіння П’ястів у середині Х ст. обмежуються річками Нотець на півночі,
Дрвенца і Вісла – відповідно на південному і північному сході та Обра – на
півдні. Ця територія визнається центром держави Мєшка і вихідним пунк-
том її експансії, яка в подальшому йшла у східному (у напрямку Сандо-
мира), південно-західному (до Сілезії) та північно-західному (до гирла
Одри) напрямках55. Укріплені городища нового типу виникли ближче до
кінця Х ст. у Сандомирі, Любліні і Перемишлі56. А. Буко припускає, що саме
з Сандомира наприкінці 80-х рр. Х ст. у напрямку Кракова і вирушило вій-
сько Мєшка І, яке врешті відібрало його у чехів57. Щоправда, він також за-
значає, що розкопки вказують на скоріше мирну трансформацію, що
сталася в регіоні між 987 і 989 рр.58 У 70-ті рр. Х ст. П’ястами були засновані
(або перебудовані) укріплення Ґданьська. Помітні зміни, що настали у
80-ті рр. Х ст. у внутрішньому устрої Щецина і Колобжега – осередків За-
хідного Помор’я, також пов’язують із входженням їх до держави Мєшка.
Із підпорядкуванням державі Мєшка, ймовірно, пов’язані будівництво на-
прикінці Х ст. городищ у Плоцьку і Торуні, виникнення у 80-ті рр. Х ст. го-
родищ в Ополі, Вроцлаві та Ґлоґові60. Незважаючи на це, П. Урбаньчик у
найновішій монографії називає Сілезію останнього десятиліття Х ст. не
власністю Мєшка І, а скоріше прикордонням між володіннями П’ястів і
Пржемисловичів. Документ “Dagome iudex” з детальним описом польсько-
чеського прикордоння і ствердженням влади польського князя над спірною
територією може не стільки фіксувати реальний стан речей, як бути актом
пропаганди і мати на меті схилити Папу Римського у польсько-чеській те-
риторіальній суперечці на сторону П’ястів61. 
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55 P. Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, s. 364–365. 
56 A. Buko, The Archaeology of Early Medieval Poland, р. 191–195. 
57 A. Buko, Zanim powstało państwo Piastów. O osobliwościach ziemi krakowskiej IX–X wieku
w świetle danych archeologii, Studia nad dawną Polską 4, Gniezno (Muzeum początków Pań-
stwa Polskiego w Gnieźnie) 2015, s. 54. 
58 A. Buko, The Archaeology of Early Medieval Poland, p. 215. 
59 A. Buko, Between Wolin and Truso: the Southern part of the Baltic Rim at the time of Rise
of the Polish State (an archaeological perspective), The Image of the Baltic. A Festschrift for
Nils Blomkvist, Visby (Gotland University Press) 2012, p. 61. 
60 P. Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, s. 367–368. 
61 P. Urbańczyk, Zanim Polska została Polską, s. 185–191. 



П. Урбаньчик висловив також цікаву думку щодо територіального
поділу держави перших П’ястів. За його словами, поділ на регіони (такі
як Помор’я, Куявія чи Мазовія, згадки про які відносяться лише до кінця
ХІ ст.) не був спричинений різницями у розвитку земель додержавної
(“племінної”) доби, а навпаки – став результатом організаційних заходів
центральної влади, що здійснила адміністративний розподіл з метою кра-
щого управління землями вже після утворення держави62. 

Загалом, нова інтерпретація польськими дослідниками письмових
джерел та нові археологічні відкриття дозволяють інакше розглянути іс-
торію всього Центрально-Східноєвропейського регіону. Так, внутрішній
розвиток етнічних спільнот регіону не обов’язково мусив мати результа-
том утворення централізованих держав. На процеси державотворення в
Центральній та Східній Європі мали більший вплив натомість опану-
вання військово-економічними елітами тогочасного населення регіону
торговими шляхами, що забезпечувало їх фінансове процвітання. Най-
більші прибутки тогочасним елітам приносила дальня торгівля з краї-
нами Сходу, наслідком якої було зосередження у її руках великої кількості
срібних монет і предметів. Початок поширення арабського срібла у По-
льщі (Помор’я, кінець VIII ст.) співпадає у часі з появою ряду поселень
уздовж річкового шляху Волгою з Балтики до Хозарського каганату. У
першій половині Х ст. ареал поширення арабського срібла включає вже
територію від Подніпров’я до басейну Вісли. Срібна криза другої поло-
вини 50-х рр. Х ст. синхронна посиленню військової активності Києва і
Ґнєзна, де на той час вже виникли ранньосередньовічні державні утво-
рення. Місцеві правителі, ймовірно, намагалися компенсувати брак
срібла поставленням під контроль навколишніх земель і зовнішньою вій-
ськовою експансією. Цим можуть бути пояснені конфлікт київських кня-
зів з древлянами, обкладення даниною Новгорода, похід Святослава на
Болгарію, а також територіальна експансія держави Мєшка І, володіння
якого до кінця Х ст. сягають Мазовії, Сандомирської та Краківської зе-
мель, Сілезії, Західного Помор’я та Куявії. Арабське срібло перестає по-
ступати і до Середнього Подніпров’я, і до Великої Польщі одночасно –
після 60-х рр. Х ст., а з 1015 р. скарби арабських монет у Східній і Цен-
тральній Європі зникають взагалі. На той час державні утворення у По-
льщі та Русі стабілізувалися, почав діяти фіскальний апарат, а влада
князів пройшла легітимізацію через прийняття християнства та налаго-
дила стосунки з сусідніми державами.
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Ігор Ліхтей

ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЧЕСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ БОГЕМІСТИКИ

Упродовж останніх десятиліть в українській історіографії спосте-
рігається пожвавлений інтерес до вивчення минулого багатьох слов’ян-
ських народів, передусім болгар, поляків, чехів, словаків, лужицьких
сербів та ін. Якщо в доробках вітчизняних учених раніше переважало
дослідження проблем нової та новітньої історії цих народів, то зараз
значна увага приділяється також добі Середньовіччя. І хоча українська
медієвістика на тлі загальноєвропейської робить тільки перші кроки, від-
радно констатувати, що рух цей не припиняється і поступ є зримим. Свід-
ченням цього є, зокрема, праці українських науковців, присвячені історії
середньовічної Чехії. Їх автори намагаються охопити як весь спектр про-
блем суспільно-культурного та політичного розвитку Чеської держави
упродовж ІХ–XV ст., так і зосередитися на окремих, часто дискусійних,
питаннях, які з різних (об’єктивних чи суб’єктивних) причин оминають
провідні чеські медієвісти.

Розвиток славістики неможливий без підготовки фахівців. Важли-
вим етапом у цьому напрямку є навчальні посібники. З початком 2000-х
років з’являються вишівські навчальні посібники і тексти лекцій для сту-
дентів. Саме в них чи не вперше було відображено й нові підходи щодо
вивчення історії середньовічної Чехії.

Так, у 2001 р. за редакцією проф. В. Ярового було підготовлено на-
вчальний посібник, який репрезентує погляди українських науковців на
історію західних і південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст.1 Питання
історії середньовічної Чехії тут висвітлено у двох лекціях. Їх авторами є
доцент В. Шумило та професор В. Яровий. Дослідники спільно підготу-
вали лекцію “Становлення та розвиток Чеського королівства (ІХ–XIV ст.)”.
Вони висвітлили такі питання: утворення держави Пршемисловичів, Че-
ське королівство у ХІІІ ст., його соціально-економічний розвиток та міське
життя, політична ситуація в країні у першій третині ХIV ст., землі Чеської
корони за правління Карла IV Люксембурга2. Другу лекцію – “Гуситський
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2 В.І. Яровий, Лекція 8. Становлення та розвиток Чеського королівства (ХІ–ХIV ст.),
Історія західних і південних слов’ян.., с. 131–148.



рух. Занепад чеської державності (XV – перша половина XVII ст.)” – роз-
робив В. Яровий. Він, зокрема, простежив процес наростання кризових
явищ у чеському суспільстві й зародження гуситського руху, висвітлив
хід гуситської революції і перебіг гуситських воєн, проаналізував сус-
пільно-економічний розвиток чеських земель та їх становище під владою
Габсбургів, розглянув особливості чеської середньовічної культури3. 

У 2001 р. під егідою Львівського національного університету імені
І. Франка було опубліковано перше в Україні ґрунтовне видання – історію
Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до сучасності, де
стисло відображено й історичне минуле чеського народу. Матеріали з іс-
торії середньовічної Чехії до цього видання підготували такі українські
вчені, як доцент ЛНУ ім. Івана Франка Юрій Овсінський (виникнення
Давньочеської держави)4 та працівник Інституту української археографії
і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, професор Воло-
димир Потульницький (Чеські землі в ХІ–XIV ст. Чеське королівство)5. 

В українській богемістиці робляться перші кроки і щодо оприлюд-
нення джерел. Ідеться про “Хрестоматію з історії західних та південних
слов’ян”, яка хронологічно охоплює давню й середньовічну добу. Видання
підготовлено вченими Київського національного університету ім. Т. Шев-
ченка за редакцією професора В. Ярового. Джерела з історії середньовіч-
ної Чехії впорядкувала доцент С. Мотрук. Тут містяться уривки з наратив-
них джерел (“Чеської хроніки” Козьми Празького, “Чеської хроніки”
Пршибика Пулкави, “Гуситської хроніки” Лаврентія з Бржезової, “Старі
чеські літописи”, “Хроніки” Сікста з Оттерсдорфа), з князівських, коро-
лівських, єпископських та монастирських грамот, правових пам’яток
(“Статутів” Бржетислава І, “Статутів Конрада Оти”, законника “Маєстас
Кароліна”, “Викладу чеського земського права” Андрія з Дуби, “Про
права суди та дошки землі Чеської…”), а також урбаріїв, творів і листів
з гуситської доби, ухвал чеського сейму, праць Яна Амоса Коменського. 

Джерельний матеріал поділено на п’ять тем – “Становлення че-
ської державності”, “Чеське королівство в ХІІІ–XIV ст.”, “Гуситський
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3 В.І. Яровий, Лекція 8. Становлення та розвиток Чеського королівства (ХІ–ХIV ст.),
с. 149–171.
4 Ю. Овсінський, Виникнення нових держав на Балканах, в Подунав’ї та Прибалтиці, Іс-
торія Центрально-Східної Європи: Посібник для студентів історичних і гуманітарних
факультетів університетів за ред. Л. Зашкільняка, Л. (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка) 2001, с. 47–70.
5 В. Потульницький, Виникнення і розвиток середньовічних монархій, Історія Центрально-
Східної Європи: Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів універ-
ситетів за ред. Л. Зашкільняка, Л. (Львівський національний університет імені Івана
Франка) 2001, 83–109.



рух (1400–1471)”, “Чехія в Ягеллонську добу (1471–1526)”, “Чеські землі
у складі Габсбурзької монархії (XVI – перша половина XVII ст.)”6. Зага-
лом, джерела підібрано дуже вдало. На жаль, більшість джерел перекла-
дено з російськомовних видань, що в принципі є грубим порушенням
канонів теорії та практики перекладу. Було б краще готувати їх на основі
латиномовних та чеськомовних публікацій джерел.

У суто науковому плані найбільш докладно в сучасній українській
богемістиці досліджено період правління першої чеської династії –
Пршемисловичів. Історичні студії охоплюють добу виникнення та ста-
новлення Чеської держави Пршемисловичів у другій половині ІХ ст., а
також її подальший суспільно-політичний розвиток в умовах протисто-
яння зі Священною Римською імперією аж до першої третини ХIІІ ст. У
цьому напрямку працюють Діана Мокрянин та Ігор Ліхтей. 

Так, Д. Мокрянин вивчає вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на
процес розбудови Чеського князівства у Х ст.7 Натомість І. Ліхтей досліджує
політичний розвиток Чеської держави від її зародження як князівства, що
перебувало в залежності від Великої Моравії, до початку XIV ст., коли
Пршемисловичі, здобувши спадковий королівський титул, намагалися
реалізувати універсалістські ідеї у центральноєвропейському регіоні.
Еволюція державотворчих процесів у чеських землях знайшла відобра-
ження у багатьох працях ученого. У цьому контексті заслуговує на увагу
ґрунтовна монографія І. Ліхтея, в якій висвітлено процес консолідації
Чеського королівства та зміцнення його міжнародного статусу в роки
правління третього чеського короля Пршемисла Отакара І (1197–1230).
Діяльність цього непересічного чеського державця розглядається на тлі
наростання кризових явищ у Священній Римській імперії, що було
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6 Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя): на-
вчальний посібник за ред. В.І. Ярового, К. (Либідь) 2011, с. 278–321.
7 Д.М. Мокрянин, Династичне протистояння між Пршемисловичами та Славникови-
чами у контексті становлення Чеської держави (70–90-ті роки Х ст.), Науковий вісник
Ужгородського університету. Серія: Історія 24 (2010) 106–110. Д.М. Мокрянин, Зміцнення
польсько-чеського союзу та загострення протиріч з Німецькою імперією наприкінці
Х ст., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія 26 (2011) 121–127.
Д.М. Мокрянин, Місійна діяльність Св. Войтєха Славниковича після вигнання з чеських
земель (995–997 рр.), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія 27
(2011) 232–237. Д.М. Мокрянин, Політичні зміни у Центральній Європі в першій половині
Х ст. та їх вплив на характер чесько-німецьких відносин, Ужгородські чеські наукові чи-
тання: історія, культура, політика, право. Наук. зб. за ред. Лендьєл М., Ліхтей І., Стряпко А.
Ужгород (Поліграфцентр “Ліра”) 2013, с. 18–19.



пов’язано з боротьбою за владу між представниками двох ворогуючих
династій – Штауфенів і Вельфів8. 

Активно вивчається в українській історіографії постать найбільш
визначного чеського короля – Пршемисла Отакара ІІ (1253–1278), особ-
ливо докладно простежується його зовнішня політика. Він, як відомо,
був внуком Пршемисла Отакара І. Вітчизняні медієвісти підготували як
узагальнюючі нариси про універсалістські тенденції у зовнішній політиці
Пршемисла Отакара ІІ9, так і окремі студії, присвячені дослідженню пе-
ребігу боротьби цього правителя за спадщину Бабенбергів, а також його
протистояння з угорським королем Белою IV та німецьким володарем
Рудольфом І Габсбургом. 

Як відомо, 15 червня 1246 р. у битві з угорцями на р. Лейті біля
Вінер-Нейштадта загинув австрійський герцог Фрідріх ІІ Бабенберг (1230–
1246), що мав прізвисько – Войовничий. Він не залишив після себе прямих
спадкоємців і в Австрії запанувало міжвладдя. Після загибелі Фрідріха ІІ
Бабенберга з цієї давньої династії залишилися тільки дві представниці жі-
ночої статі: Гертруда – донька Генріха Бабенберга, старшого брата герцога
Фрідріха Войовничого, і Маргарита – старша сестра останнього і вдова ні-
мецького короля Генріха (VII) Штауфена (1220–1235).

У такій ситуації першим претендентом на спадщину Бабенбергів
виявився син чеського короля Вацлава І – Владислав, який ще в травні
1246 р. одружився з Гертрудою. Проте чеський королевич так і не встиг пе-
ребрати владу над Австрійським герцогством, бо на початку січня 1247 р.
несподівано помер. Після смерті молодого Владислава ці території стали
ареною для протистояння кількох суперників.

У середині 1248 р. під тиском папи римського Іннокентія IV (1243–
1254) Гертруда вийшла заміж за Германа VI Церінгена, маркграфа Баден-
ського, який і став новим герцогом Австрії та Штирії. Однак у неспокійній
Австрії Герман VI Церінген так і не зміг утвердити свою владу. Його ста-
новище виявилося хитким передусім через зростання могутності ав-
стрійської знаті. Не жив він у злагоді й із заздрісними сусідами. У жовтні
1250 р. Герман VI Церінген помер і питання правонаступництва Бабен-
бергів знову стало актуальним. 
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8 І. Ліхтей, Між Штауфенами і Вельфами: консолідація Чеського королівства та зміц-
нення його міжнародного статусу за правління Пршемисла Отакара І (1197–1230): мо-
ногр., Ужгород (Поліграфцентр “Ліра”) 2011, 336 с.
9 І. Ліхтей, Універсалістські тенденції в зовнішній політиці чеського короля Пршемисла
Отакара ІІ (1253–1278), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія 5
(2000) 67–75.



Восени 1251 р. в Австрію з військом вступив молодший син че-
ського короля Вацлава І маркграф Моравський Пршемисл Отакар ІІ. Він
одразу проголосив себе герцогом Австрійським і Штирійським. У лю-
тому 1252 р. 20-літній Пршемисл Отакар ІІ закріпив своє становище в
Австрії шлюбом із сорокашестирічною Маргаритою Бабенберг, котра
офіційно передала йому спадкові права на родинні маєтки.

Суперником Пршемисловичів у альпійській політиці вкотре став
угорський король Бела IV, під опікою якого за велінням папи Іннокентія IV
перебувала Гертруда. Тому угорський король вирішив віддати її за Романа –
сина галицько-волинського князя Данила Романовича і таким чином втяг-
нути останнього у війну за австрійську спадщину. Галицько-Волинський
князь зустрівся з угорським королем в Австрії. Тут за участю Гертруди
Бабенберг було оформлено договір, згідно з яким Роман Данилович от-
римував герцогські права на Австрію. Навесні 1252 р. у замку Гімберг
під Віднем союз було скріплено шлюбом Романа Даниловича з овдовілою
Гертрудою Бабенберг. При цьому, очевидно, між Данилом Романовичем
і Белою IV було досягнуто домовленість, згідно з якою угорський король
мав допомагати Романові здобути Австрію.

Проблеми так званого австрійського “вузла” суперечностей у зовніш-
ній політиці правителів Угорщини, Чехії й Галицько-Волинської держави
вивчають такі українські історики, як член-кореспондент НАН України Ми-
кола Котляр10, професор Львівського національного університету імені
І. Франка Леонтій Войтович11, доценти Ігор Ліхтей12 та Ілля Паршин13. 

Заслуговують на увагу міркування українських учених щодо при-
чини втручання галицько-волинського князя Данила Романовича як союз-
ника Бели IV в угорсько-чеське протистояння за спадщину Бабенбергів.
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10 М.Ф. Котляр, Галицько-Волинська Русь, К. (Вид. дім “Альтернативи”) 1998, 280 с.
11 Л. Войтович, Союз галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у ХІІІ ст., Проблеми
слов’янознавства 56 (2007) 47–56; В. Александрович, Л. Войтович, Король Данило Ро-
манович, Біла Церква (Видавець Олександр Пшонківський) 2013, с. 132–140 (п. 25. Бо-
ротьба за австрійську спадщину, який написав Л. Войтович).
12 І. Ліхтей, Австро-угорсько-чеське протистояння 30–50-х рр. ХІІІ ст., Carpatica-Карпа-
тика 21 (2003) 114–132; І. Ліхтей, Боротьба Данила Романовича й Пршемисла Отакара ІІ
за австрійську спадщину, Король Данило Романович і його місце в українській історії.
Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 29–30 листопада 2001 р.), Л. 2003,
с. 75–84; І. Ліхтей, Боротьба Чехії, Угорщини та Галицько-Волинської держави за Ав-
стрійське герцогство (20–50-ті рр. ХІІІ ст.), Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka,
literatúry, histórie a kultúry. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá
sa konala 12–13 septembra 2002 v Prešove, Prešov 2003, с. 341–356.
13 І. Паршин, Участь Данила Романовича у боротьбі за Австрійську спадщину Бабен-
берґів, Дрогобицький краєзнавчий збірник [ред. Л. Тимошенко] 16 (2012) 40–48.



Зокрема М. Котляр вважає, що “пропонуючи Данилові зробити його сина
австрійським герцогом, Бела IV твердо розраховував цим хитрим ходом
у наступному взяти Австрію собі”. Задаючись риторичним питанням
про мрії Данила Романовича щодо об’єднаної Русько-Австрійської дер-
жави, М. Котляр також вважає “його рішення розпочати австрійську кам-
панію стратегічним прорахунком”14. 

Натомість Л. Войтович наголошує, що готуючись до боротьби з
монголами, Данило Романович шукав підтримки у Західній Європі. Тож
щоб мати легітимні підстави для цієї боротьби він і одружив сина Романа
з Гертрудою Бабенберг15. При цьому Л. Войтович покликається на Івана
Крип’якевича, який у свій час висловив припущення, що, можливо, га-
лицько-волинський князь “захопився планом посадити одного із синів на
австрійському престолі, щоб в часи загрози від ординців мати тут ре-
зерв для князівської сім’ї”16. На думку І. Паршина (учня Л. Войтовича),
“ця версія якнайкраще збігається з поглядами руського літописця, кот-
рий, прославляючи свого покровителя, двічі наголосив на тому, що жоден
князь до Данила не ступав на Чеську землю”17.

В останні роки окремі українські медієвісти намагаються з’ясувати
роль галицького правителя Лева Даниловича на завершальному етапі
протистояння між Пршемислом Отакаром ІІ й Рудольфом І Габсбургом.
Так, Л. Войтович18 та І. Паршин19, спираючись на римовану хроніку От-
токара Штирійського, на хроніку продовжувача “Анналів Германа з Аль-
таху” та латиномовні джерела XV ст., спростовують версію російських
учених Анатолія Флоровського та Володимира Пашуто про те, що га-
лицький князь Лев Данилович у вирішальній битві, що відбулася 26 сер-
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14 М.Ф. Котляр, Op. cit., c. 280.
15 Л. Войтович, Союз галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у ХІІІ ст., c. 55.
16 І.П. Крип’якевич, Галицько-Волинське князівство, К. (Наукова думка) 1984, c. 100.
17 І. Паршин, Участь Данила Романовича у боротьбі за Австрійську спадщину Бабен-
берґів, c. 42.
18 Л.В. Войтович, Лев Данилович и загадки “австрийского узла” (1272–1278), Rossica An-
tiqua 2 (2011) 120–139; Л.В. Войтович, Європейські лідери ХІІІ ст.: Лев Данилович і Пше-
мисл ІІ Оттокар, Проблеми слов’янознавства 62 (2013) 9–22.
19 І. Паршин, Галицько-чеський союз у битві при Дюрнкруті 1278 року (на основі “Her-
manni Altahensis annales”), Науковий вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефа-
ника. Історія 21 (2012) 156–160. І. Паршин, Галицько-чеський союз у битві при Дюрнкруті
1278 року (на основі “Hermanni Altahensis annales”), Фортеця: збірник заповідника “Тус-
тань” 2 (2012) 171–176. І. Паршин, Участь Лева Даниловича у битві при Дюрнкруті 1278
року (на підставі латиномовних джерел XV століття), Княжа доба: історія і культура 6
(2012) 187–193; І. Паршин, Битва при Дюрнкруте 26 августа 1278 г.: альянс Льва Дани-
ловича и Пшемысла ІІ Оттокара, Rossica Antiqua 1(5) (2012) 95–106. І. Паршин, Галицькі
війська у битві при Дюрнкурті 1278 року: факти і здогади, Вісник Львівського універ-
ситету. Серія Історія 48 (2013) 45–60. 



пня 1278 р. між Пршемислом Отакаром ІІ і Рудольфом І Габсбургом при
Дюрнкруті (на Моравському полі), став на бік останнього. Вони вважа-
ють, що Лев Данилович був союзником Пршемисла Отакара ІІ і просто
не зумів своєчасно надати йому допомогу. 

Вивчаючи латиномовні хроніки, в яких висвітлюються події 1278 р.,
Л. Войтович звернув увагу на повідомлення сучасника подій, відомого
теолога й папського посланця Томаса Тусці з Павії (бл. 1212–1284) про
те, що напередодні вирішального зіткнення між Пршемислом Отакаром ІІ
та Рудольфом І Габсбургом спалахнуло неочікуване протистояння між
русинами й валахами. Цей конфлікт, припускає вчений, могло спровоку-
вати оточення угорського короля Ласло Куна (1262–1290), який був союз-
ником Рудольфа І Габсбурга, аби в такий спосіб перешкодити галицькому
князеві прибути на допомогу чеському королю у битві при Дюрнкруті20.

Про негаразди, які спіткали Чеське королівство упродовж п’яти на-
ступних років після загибелі Пршемисла Отакара ІІ, розповідає у своїй
монографії Ігор Ліхтей. На момент смерті Пршемисла Отакара ІІ його
спадкоємець, син Вацлав, мав лише 7 років, тож між родичами й союз-
никами – бранденбурзьким маркграфом Оттоном V Довгим і вроцлав-
ським князем Генриком ІV Пробусом – розпочалася боротьба за право
опіки над ним, адже це обіцяло чималі вигоди. Долучився до процесу й
Рудольф І Габсбург. У країні розпочалися внутрішні чвари, почастішали
пограбування населення бандами найманців, захоплення королівських
маєтків. Згодом супутником люду стає ще й голод, часто спалахують епі-
демії. Зовсім не випадково невідомий празький хроніст у назві твору, що
описує ці жахливі події, вжив вислів “лихі літа”. Зрештою через 5 років,
коли Оттон V Довгий отримав викуп і відпустив до Праги фактично ут-
римуваного ним у неволі спадкоємця Вацлава ІІ, – королівство стало на
шлях подолання кризових явищ21.

В українській історичній славістиці вивчаються також окремі аспекти
русько-чеських літературних та церковних відносин наприкінці раннього
Середньовіччя. Показовою в цьому плані є наукова студія Євгена Кабанця
про Києво-Печерський монастир і походження русько-чеських літературних
зв’язків Х–ХІ ст.22 Дослідник простежує вплив культу св. Вацлава на фор-
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20 Л.В. Войтович, Лев Данилович и загадки “австрийского узла” (1272–1278), с. 135–136.
Л.В. Войтович, Європейські лідери ХІІІ ст.: Лев Данилович і Пшемисл ІІ Оттокар, с. 21.
21 І. Ліхтей, “…Лихі літа…”: криза чеської державності у 1278–1283 роках, Ужгород
(Поліграфцентр “Ліра”) 2015, 104 с.
22 Є. Кабанець, Печерський монастир і походження русько-чеських літературних зв’язків
найдавнішого часу, Хроніка 2000. Український культурологічний альманах 25–26 “Ук-
раїна-Чехія”, ч. 1 (1999) 58–75.



мування культу святих-мучеників Бориса і Гліба, які загинули за схожих
обставин. На думку Є. Кабанця, найдавнішим документально датованим
свідченням чесько-руських зв’язків є “Канон св. В’ячеславу”. Проте най-
більшу увагу вчений приділяє аналізу двох версій Житія В’ячеслава, які й
започаткували святовацлавську традицію в Давній Русі. 

У контексті загальної характеристики агіографічної літератури Є. Ка-
банець розглядає зв’язки Києво-Печерської лаври із Сазавським монас-
тирем, який було засновано близько 1032 р. св. Прокопом. Ця обитель
тривалий час (до кінця ХІ ст.) відігравала досить значну роль у збере-
женні церковно-слов’янських традицій у чеських землях. У 1095 р. було
освячено новий кам’яний храм Сазавського монастиря. В одному з біч-
них престолів (праворуч від головного) храму було покладено частинки
мощей Бориса і Гліба. Розповідаючи про цю подію, Є. Кабанець замис-
люється над питанням, яким чином ця реліквія потрапила з Русі в Чехію,
й припускає, що частки мощей св. Бориса і Гліба міг передати до Сазав-
ської обителі великий князь Ізяслав Ярославич (1024–1074) після того,
як у 1073 р. його вдруге було вигнано з Києва й він знайшов прихисток
у Священній Римській імперії23. 

Про життя й діяльність св. Прокопа (на основі агіографічних дже-
рел) та про історію створення Сазавського монастиря підготував ґрун-
товну розвідку І. Ліхтей24. У ній він також звернув увагу на давню пам’ятку,
пов’язану з цією обителлю та з Києвом – “Реймське Євангеліє”. 

Пошуком предикатів типу Ruthen, Ruthenus, Ruz і под., а також ви-
вченням топонімів земель, які в різний час належали чеським князям і
королям, дослідженням династичних шлюбів цих правителів з Рюрико-
вичами, з’ясуванням характерних назв поселень, заснованих вихідцями
з Русі, займається Мирослав Волощук25. 

Окрему сторінку студій українських богемістів-медієвістів стано-
вить дослідження процесів формування та розвитку міст Чехії. У цьому
контексті слід відзначити кандидатську дисертацію “Формування та роз-
виток міст Чехії (1197–1306 рр.)”, яку в Київському славістичному уні-
верситеті захистив Тарас Олексієвець. Дуже вдалими є встановлені
автором хронологічні рамки, адже вказаний часовий відрізок – це період

192

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

23 Є. Кабанець, Op. cit., c. 74.
24 І. Ліхтей, Сазавський монастир і доля слов’янської богослужби в Чеській державі
Пршемисловичів (ХІ ст.), Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного
центру імені архімандрита Василія (Проніна) 4 (2015) 282–299. 
25 М. Волощук, “Русь” в чешских землях (Богемия, Моравия, Силезия) ХІ–ХIV вв.: избран-
ные проблемы, Rossica antiqua 2 (2014) 3–42.



правління п’ятьох останніх Пршемисловичів (Пршемисла Отакара І, Вац-
лава І, Пршемисла Отакара ІІ, Вацлава ІІ і Вацлава ІІІ), коли Чеська держава
мала статус спадкового королівства і в соціально-економічному житті
країни спостерігалися суттєві перетворення. Вони були пов’язані з приско-
реним розвитком сільського господарства, розгортанням колонізаційних
процесів, трансформацією системи ґрадів (замків), становленням товарно-
грошових відносин. Як відомо, саме ці процеси й зумовили появу міст. Тож
у своїй дисертаційній праці Т. Олексієвець проаналізував історіографію та
стан джерельної бази, простежив еволюцію ґрадської системи, висвітлив
урбанізаційні процеси в Чеському королівстві у ХІІІ ст., розглянув функції
та типологізацію міст і проаналізував основні складові їх розвитку. 

Про нові віяння в оцінці гуситського руху знаходимо в досліджен-
нях Дмитра Наливайка. Йдеться, передусім, про його ґрунтовну розвідку
“Гуситський рух і Україна”26. В ній автор висвітлює питання участі ук-
раїнців у гуситських війнах, а також намагається з’ясувати, який вплив
мали ці події на подальший розвиток чесько-українських зв’язків. 

Події, що відбувалися в Чеському королівстві у середині XV cт.,
тобто після гуситських воєн, простежив у одній зі своїх статей І. Ліхтей.
Власне предметом дослідження стала зовнішня політика чеського короля
Їржі з Подєбрад (1458–1471) крізь призму запропонованого цим прави-
телем “Договору про встановлення миру у християнському світі”27. До
речі, досить ґрунтовний аналіз цієї студії, як і деяких інших праць І. Ліх-
тея з історії Чехії ХІІІ ст., зробив львівський учений Олексій Вінниченко28.

Сучасні українські богемісти цікавляться також історією Чеського
королівства за правління династії Ягеллонів (1471–1526), зокрема про-
цесом формування тут станово-представницької монархії. У цьому кон-
тексті заслуговують на увагу публікації молодого ужгородського медієвіста
Ярослава Андрусяка29. Підсумком його наукових пошуків з богемістики
став успішний захист у червні 2016 р. кандидатської дисертації з про-
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26 Д. Наливайко, Гуситський рух і Україна (З історії чесько-українських зв’язків), Хроніка
2000. Український культурологічний альманах 25–26 “Україна – Чехія”, ч. 1 (1999) 76–88.
27 І. Ліхтей, Проект “Договору про встановлення миру у християнському світі” гусит-
ського короля Їржі з Подєбрад, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Іс-
торія 4 (1999) 87–97.
28 О. Вінниченко, Дослідження проблем середньовічної європейської історії, Українська
історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за
редакцією Леоніда Зашкільняка, Л. (Львівський національний університет імені Івана
Франка) 2004, c. 281–283.
29 Я.Я. Андрусяк, Загострення внутрішніх протиріч у Чеському королівстві після смерті
Їржі з Подебрад, Науковий вісник УжНУ. Серія: Історія 19 (2007) 72–78. Я.Я. Андрусяк, Аг-
рарний розвиток Чеського королівства у період правління династії Ягеллонів (кінець ХV–



блеми формування станової монархії у землях Корони Чеської в останній
третині XV – першій чверті XVI ст.30 У ній автор досить докладно про-
стежує перипетії суперництва за чеський трон, що розгорілися між угор-
ським королем Матяшем Корвіном та представниками польських Ягеллонів
після смерті Їржі з Подєбрад. При цьому дослідник намагається з’ясувати,
яку роль у згаданому протистоянні відігравала чеська шляхта, адже саме
завдяки її позиції чеським королем став Владислав Ягеллон.

Щоправда, новообраний правитель фактично сприймався як іг-
рашка в руках вищої шляхти. З прийняттям так зв. “Владиславових по-
станов” королівську владу в країні було суттєво обмежено, а міста
позбавлено багатьох повноважень. Тож цілком виправдано Я. Андрусяк
приділяє значну увагу протистоянню між вищим станом та містянами, в
ході якого королівські міста зуміли відстояти свої основні права, однак
зазнали чималих матеріальних збитків. 

Кандидатська дисертація Я. Андрусяка стала сходинкою до вивчення
історії країн Центральної Європи загалом і земель Корони Чеської зокрема.
До речі, кілька наукових студій з окресленої проблематики Я. Андрусяк під-
готував у співавторстві з молодим ученим Яною Товтин31. Зауважимо, що
Я. Товтин вивчає також передумови та процес утвердження на чеському
троні перших представників династії Габсбургів32. 
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початок ХVІ ст.), Науковий вісник УжНУ. Серія: Історія 21 (2008) 104–107. Я.Я. Андрусяк,
Польсько-угорське протистояння на Кутногорському з’їзді 1471 року та позиція чеського
дворянства, Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка.
Серія: Історія 1 (2009) 125–131. Я.Я. Андрусяк, Роль та функції органів станового пред-
ставництва у чеських землях за правління династії Ягеллонів (1471–1526 рр.), Наукові
праці історичного факультету Запорізького національного університету 42 (2015) 217–
221. Я.Я. Андрусяк, Протистояння між католиками та утраквістами у Чеському ко-
ролівстві в період правління Владислава ІІ Ягеллона (1471–1485 рр.), Українці й народи
Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина. Збірник наукових праць
на пошану Михайла Тиводара за ред. І. Ліхтея, Ужгород (Видавництво “Карпати”) 2015,
с. 102–118. Я.Я. Андрусяк, Святовацлавська угода 1517 року: юридичне завершення про-
тистояння між вищим і міським станами Чеського королівства, Історичний часопис з
богемістики і словакістики за ред. І.М. Ліхтея 5 (2015) 27–33.
30 Я.Я. Андрусяк, Формування станово-представницької монархії у Чеському королівстві
за правління Ягеллонів (1471–1526): Автореф. дис… канд. іст. наук, Ужгород 2016, 20 с.
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Заслуговує на увагу вивчення Тетяною Волошин (Вакуленко) про-
цесу поширення у землях Корони Чеської реформаційних течій напри-
кінці XV – у першій половині XVI ст. У цьому контексті, зокрема,
аналізується проникнення в країну ідей Мартина Лютера, народної Ре-
формації та виникнення нових, більш радикальних, течій33.

Питання діяльності чеських станів у XVI – першій половині XVII ст.
стало предметом дослідження магістрів з Києво-Могилянської академії
Світлани Матяш і Тетяни Нагірняк. Так, С. Матяш простежила хід і на-
слідки засідання сейму чеських станів 1608 р., на якому обговорювалося
питання прав і привілеїв католиків та утраквістів34. Натомість Т. Нагірняк
проаналізувала становище і статус шляхти Чехії до і після битви під
Білою горою (1620 р.)35.

Отже, є чимало статей, що торкаються тих чи інших аспектів че-
ської історії доби Середньовіччя, які мають усі шанси перерости у ґрун-
товні дослідження. На системне вивчення чекає, до прикладу, період
правління у Чеському королівстві династії Люксембургів. Майже не до-
сліджується соціальна й економічна історія чеського Середньовіччя, і це
попри те, що на межі ХІХ–ХХ ст. згадані аспекти активно вивчалися в
Київському університеті св. Володимира. Йдеться про науковий доробок
видатного українського історика чеського Середньовіччя Антона Ясин-
ського (1864–1933), який у 1901 р. захистив у Київському університеті
дисертацію “Основи соціального устрою чеського народу в епоху пану-
вання звичаєвого права” і став ординарним професором. Дисертацію
було видано в двох томах під загальною назвою “Очерки и исследования
по социальной и экономической истории Чехии в средние века” (Юрьев,
1901)36. Тож українським медієвістам-богемістам є над чим працювати,
що пізнавати й відкривати.
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Георгій Потульницький

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЗЕПИНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ
В АМЕРИКАНО-КАНАДСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ:

КОНЦЕПЦІЇ І КОНТЕКСТ

Насамперед слід зазначити, що повної та ґрунтовної праці, яка б
висвітлювала політичну діяльність мазепинської еміграції як історико-
політичного та світоглядного феномену, в зарубіжній історіографії немає.
Проте існує певний масив матеріалів, що допомагає з’ясувати природу
та особливості досліджуваного явища, його зовнішньополітичний кон-
текст, умови, в яких розгорталася політична діяльність українських емі-
грантів у XVIII столітті. Тим не менше американо-канадська історіографія,
з одного боку, і французька історіографія, з іншого боку, проробили ве-
лику дослідницьку роботу з проблем подання бачення ролі та місця ма-
зепинської історіографії у європейських процесах ранньо-нового часу.

Суттєві висновки, які мають безпосереднє відношення до проблем
вивчення мазепинської еміграції як явища, належать американо-канад-
ській історіографії в особах її чільних представників – професорів Оме-
ляна Пріцака (1919–2006) та Ореста Субтельного (1941–2016). О. Пріцак
зокрема стверджує, що “Бендерська Конституція, його договори з Карлом
ХІІ та Кримом ствердили в еміграційних кругах остаточну перемогу ідеї
Війська Запорізького”1.

Відомий науковець відзначає також і роботу Григорія Орлика над тек-
стом конституції, у якій останній керувався вказівками свого батька щодо
волелюбності козацького народу та його бажання боротися проти автократії,
а також думками гетьмана, що козацький народ є безпосереднім спадкоєм-
цем хозарської держави2. “За словами Г. Орлика, – пише О. Пріцак, – гетьман
Пилип Орлик був переконаний, що якби козацький народ зберіг своїх ста-
родавніх власних володарів, вони мали би набагато більші права на спад-
щину Східної імперії, аніж сучасна російська імператриця Єлизавета”3. 

Також для методологічного розуміння проблеми важливою є теза
О. Пріцака, в якій останній характеризує гетьманича як “французького
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політика з українським корінням”4. Зокрема, він звертає увагу на той
факт, що Г. Орлик, який служив у Франції з 1730 р., спромігся швидко
досягти на службі короля Людовіка XV генеральського чину, а також від-
значився тим, що виступав дорадником у справах Східної Європи у Мі-
ністерстві закордонних справ Французького королівства5.

Проблеми мазепинської еміграції стали предметом ретельного ана-
лізу учня Пріцака, американо-канадського історика українського похо-
дження Ореста Субтельного. Ще у докторській дисертації, захищеній у
Гарвардському університеті у 1973 р., він досліджував проблеми взаємо-
відносин гетьмана П. Орлика з Оттоманською Портою та Кримським хан-
ством6. У своїх подальших публікаціях дослідник торкнувся і стосунків геть-
мана та його сина з Французьким королівством у першій половині XVIII ст.

Основні тези докторської дисертації О. Субтельного про взаємо-
відносини обох Орликів з турецько-татарським світом були розвинуті до-
слідником у низці його подальших публікацій7. Дослідник дотримується
погляду, що П. Орлик у взаємовідносинах з Туреччиною і Кримом вихо-
див з відправної позиції, що Москва, як небезпечний північний сусід,
була смертельною загрозою для обох держав, і наочно обґрунтувала свою
позицію з цього приводу так званим апокрифічним “Проектом Петра”8.

Цей документ, вперше популяризований французом Лезюром у його
книзі “Про прогрес російської могутності, від початків до початку XIX сто-
ліття” (1812 р.), засвідчував, що російський імператор нібито залишив своїм
спадкоємцям детальну інструкцію щодо засобів і напрямків подальшої екс-
пансії Росії. О. Субтельний шляхом порівняння ідей “Проекту Петра” і “Діа-
ріуша подрожного” П. Орлика дійшов висновку, що ідеї заповіту Петра І
були добре відомі батькові і сину Орликам. Останні отримали текст експан-
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сіоністського плану російського царя завдяки контактам з принцом Георгієм
Ракочі і його угорським сподвижникам у Бендерах у 1710 р.9

П. Орлик намагався вплинути на турків і татар ідеями згаданого
апокрифічного документа. Коли навесні 1739 р. його син вирушив до
Криму, гетьман, за О. Субтельним, передав Г. Орлику польську версію
заповіту і посвятив у деталі її походження, а саме прибуття до Карла ХІІ
в 1710 р. до Бендер резидента Ракочі при російському дворі Талбана,
який і привіз заповіт. У цій версії, переданій згодом Г. Орликом крим-
ському хану, прямо вказувалося, що Петро І мав на меті після завершення
війни зі шведами зруйнувати свободи козаків. А у випадку їх опору по-
селити козаків довкола берегів Волги, а Україну заселити росіянами, і,
маючи власні війська в Польщі та Україні, просуваючись суходолом і
морем, завоювати Крим, Грузію і відкрити шлях на Стамбул з метою ата-
кувати Османську імперію і з Європи, і з Азії10. Саме цей документ, ствер-
джує О. Субтельний, Г. Орлик клав в основу всіх своїх меморіалів, надіс-
ланих ним, зокрема французькому урядові в 1741, 1742, 1747 рр., при
цьому пояснюючи, що протидія програмі Петра І є до великої міри то-
тожною до його з батьком розуміння ситуації11.

У своєму баченні специфіки взаємовідносин Пилипа і Григора Ор-
ликів з турками і татарами О. Субтельний розвиває ще дві ідеї: про кон-
текст цих відносин і про автономність хана по відношенню до Порти.
Дослідник вважає, що союз, який планував з турками і татарами П. Орлик,
відрізнявся від альянсу П. Дорошенка “один на один”, а планувався як
широка коаліція християнських і мусульманських держав на чолі з Фран-
цією, яка базувалася на концепціях універсалізму і принципах балансу в
світовій політиці, поширених в Європі у XVII – на початку XVIII ст.12

Щодо взаємовідносин хана з Портою, то О. Субтельний аналізує поради,
які надав гетьман сину в 1732 р. напередодні поїздки останнього в ролі
посла Франції до Криму. “В цьому плані Григор мав виходити з тих по-
зицій, – зазначає дослідник, – що кримський хан може ініціювати і про-
водити війну без погодження з Портою, що хани мають у теорії всілякі
монарші автономні права, на які ревностно реагує Порта, і що Григорій
має застерігатися робити або говорити при дворі кримського хана щось,
що може дати Порті виправдання обмежити права Криму”13.
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У декількох своїх інших дослідженнях О. Субтельний розглядає
французьку перспективу діяльності Г. Орлика, аналізуючи його кар’єру
при Версальському дворі, участь у польській і російській політиці Лю-
довіка XV та його “Секретного кабінету”14. Важливо, що ці дослідження
автора спираються в повному обсязі на зарубіжні джерела. О. Субтель-
ний вказує, що Г. Орлик був запрошений на французьку службу за реко-
мендацією шведського посла в Варшаві графа Густава Цюліха в 1730 р.
і, будучи стійким русофобом, у 1730–1732 рр. був направлений за спеці-
альним дорученням Людовіка XV, який надав йому персональні реко-
мендаційні листи для виконання секретних місій у Порті та Криму15.

Дослідник приходить до висновку, що з поразкою С. Лещинського
у другому утвердженні на польському троні в 1733–1735 рр. зазнали фі-
аско останні реальні шанси на існування незалежного українського геть-
манства. Тим не менше всі наступні 25 років життя Г. Орлик, залишаючись
на французькій службі, постійно пропонував урядові схеми та способи
реально протидіяти російській експансії16.

У 1746 р., схиляючи Францію бути посередником між Портою і
Персією з метою протидіяти планам цариці Анни Йоанівни, Г. Орлик,
вважаючи, за О. Субтельним, що ситуація в Україні була безнадійною,
був переконаний, що найбільш певним бастіоном проти російської екс-
пансії залишається Польща. “Хоча, – пише канадський історик, – за час
своєї кар’єри Орлик працював проти Росії в усіх головних столицях між
Стокгольмом і Константинополем, постійно підкреслюючи своїм фран-
цузьким начальникам, що він може бути найбільш корисним і дієвим у
Польщі. Саме тут, наполягав він, Франція має концентрувати свої зусилля
заблокувати експансію Росії”17.

Після загибелі Г. Орлика на полі битви в 1759 р. матеріали обох
Орликів були передані французьким міністерством закордонних справ до
архівів. Проте, на переконання О. Субтельного, вони продовжували вико-
ристовуватися в політиці “Секретного кабінету” короля Людовіка XV. Всі
його члени, серед яких Г. Орлик був одним з найстарших і найбільш до-
свідчених у східноєвропейських справах, відзначалися антиросійськими
поглядами18. Історик зазначає, що до “Секретного кабінету” входили граф
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14 О. Subtelny, Mazepists and Stanisławists: The First Ukrainian and Polish Emigres, Poland
and Ukraine: Past and Present, ed. by Ivan L. Rudnytsky, Edmonton; Toronto (The University
of Alberta) 1980, p. 83–95; О. Subtelny, “Peter I’s Testament.., p. 663–678.
15 О. Subtelny, “Peter I’s Testament”.., p. 671.
16 Ibid., р. 672.
17 О. Subtelny O. Mazepists and Stanisławists.., p. 93. 
18 О. Subtelny, “Peter I’s Testament”.., p. 674.



де Броглі, який декілька разів писав про плани Петра І завоювати своїх су-
сідів, дослідник Клод де Рюльєр, який писав про ці плани в контексті за-
воювання Петром І Індії, скандально відомий дуелянт д’Еон та ін. О.
Субтельний припускає, що вони були напрочуд добре обізнані з російською
“загрозою” саме завдяки впливові на них сина українського гетьмана19.

З метою розкриття формулювання Версалем східної політики О. Суб-
тельний порушує історіософське питання: “Чи були французи настільки
легковірними, щоб піддатися впливові аргументів, висунутих С. Лещин-
ським та П. Орликом щодо можливості повстання козаків проти Росії?”20

Концептуальна відповідь вченого базується на двох засадах. Перша з них
полягає в тому, що з французької сторони, на його думку, аргументи Ор-
лика і Лещинського були не проявом довірливості, а радше тим, що в
Версалі почули те, що вони прагнули почути, оскільки сподівалися ство-
рити санітарний кордон між двома державами. В межах кордону, який
би простягався від Швеції через Польщу до Османської імперії, держава,
керована С. Лещинським, мала стати наріжним каменем21. Друге поло-
ження, що пояснює сприятливе ставлення уряду Людовіка XV до аргу-
ментів поляків та українців, – це неабияке значення при дворі фран-
цузького короля особи Григора Орлика. Саме він у 1733 р. спромігся та-
ємно перевезти С. Лещинського до Польщі для його сенсаційної появи
на виборах у сейм, і саме він допоміг повернутися тестю короля до Фран-
ції, поставивши в 1735 р. крапку у цій “дивовижній спільній авантюрі
українських і польських емігрантів”22.

Узагальнюючою працею О. Субтельного про дипломатичну діяль-
ність обох Орликів в еміграції, де історик вперше поєднує в одному до-
слідженні і кримсько-турецьку і французько-польську перспективи їх
діяльності, стала монографія “Мазепинці”23. У трьох параграфах заключ-
ної третьої частини книги дослідник окремо розглядає місії Г. Орлика до
Порти, до Криму, та його діяльність у 1734–1741 рр., зокрема його ме-
морандум до де Флері від 10 жовтня 1737 р.24

Порівняно з попередніми публікаціями автор більш детально подає
інформації зі щоденника гетьмана та деякі матеріали з Паризького архіву
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21 Ibid. 
22 Ibid., р. 92.
23 О. Субтельний, Мазепинці: український сепаратизм на початку XVIII століття, К.
(Либідь) 1994, 240 с.
24 Ibid., с. 131–136, 136–140, 148–152.



іноземних справ, які раніше не були введені до наукового обігу. Новим
щодо відносин Орликів з Францією порівняно з попередніми публіка-
ціями автора є вказівки на нестабільний у цілому курс французької зов-
нішньої політики, який виявив себе в 1736–1739 рр. Посилаючись на
французькі джерела, дослідник зазначає, що 7 грудня 1736 р. посол Фран-
ції де Вільньов одержав вказівку повністю змінити курс і замість того,
щоб підтримувати турків у їхній війні з Росією, намагатися стати посе-
редником між ворожими сторонами. Таким чином французи після офі-
ційного зречення Лещинського в лютому 1736 р. істотно пом’якшили
своє антиросійське спрямування, хоча і надалі підтримували гетьмана25.

О. Субтельний переконаний, що інтерес Франції до українських
емігрантів та їхньої справи був короткочасним і з 1736 р. суттєво видоз-
мінився з причин практичної політики. “Мазепинцям та їхній «великій
українській революції», – висуває гіпотетичне твердження американ-
ський історик, – французькі стратеги відводили роль п’ятої колони або
відтяжного засобу, який можна використати в той момент, коли Росія
спробує завдати удару по цих країнах [Швеція, Річ Посполита і Туреч-
чина – Г.П.]. Французам і їхньому протеже С. Лещинському здавалося,
що за невелику ціну і без жодного ризику П. Орлик створить для них
можливість тактичного вибору. Це робило його корисним для Версаля,
але лише для одноразового використання”26.

Серед праць французької історіографії відзначаються роботи до-
слідниці Ірини Дмитришин. У своїх дослідженнях авторка торкається
низки питань, які висвітлюють ті чи інші аспекти та особливості полі-
тичної діяльності емігрантів – мазепинців. Зокрема, в монографічному
дослідженні з історії життя та діяльності сина українського гетьмана Пи-
липа Орлика – Григора, французька дослідниця пише про сутність зов-
нішньої політики Людовіка XV, який успадкував від свого прадіда
систему, яка в боротьбі королівства проти Священної Римської Імперії
мала спиратися на три держави: Швецію, Польщу та Туреччину, які ста-
новили так званий “Східний бар’єр”, покликаний допомогти Франції, або
атакуючи Австрію зі Сходу, або створюючи загрозу війни на два
фронти27. У своїй політиці Людовік XV намагався також загальмувати за
рахунок саме цих трьох держав наступ у Європу Росії. Саме тому, на пе-
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26 Ibid., c. 156.
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реконання І. Дмитришин, на початку 1730-х років у французькій дипло-
матичній грі з’являється козацька карта – спочатку в контексті сподівань
на повторне обрання на французький престол Станіслава Лещинського,
а далі – як сила, здатна відтягнути на себе частину російського військо-
вого потенціалу та посилити “Східний бар’єр”28.

В іншій своїй публікації французька дослідниця зосереджує увагу
на встановленні ідентичності Григора Орлика. Аналізуючи дипломатичні
кроки на французькій службі гетьманича, І. Дмитришин відзначає, що
він відстоював перед Версальським кабінетом як інтереси Польщі, так і
інтереси українського козацтва. На її думку, Г. Орлик вважав, що тільки
разом два вищеозначені чинники європейської політики зможуть протис-
тояти російській експансії та зберегти власну незалежність. Тому фран-
цузька дослідниця робить висновок, що Григор Орлик був одночасно і
польським, і українським патріотом29.

І. Дмитришин у своїх дослідженнях також розкриває політику
французького двору щодо двох останніх представників мазепинської
еміграції – Ф. Мировича і Ф. Нахимовського, оцінюючи її, по-перше, в
річищі антиросійської політики соратників П. Орлика, яка збігалася в ті
часи з політикою Франції, і, по-друге, у світлі діяльності “Секретного ка-
бінету” Людовіка XV30.

Можна погодитися з висновками І. Дмитришин у тому, що “зна-
чення козацького елементу в зовнішній політиці Франції можна зрозу-
міти, взявши до уваги те, що у кожного з трьох французьких союзників –
Речі Посполитої, Османської імперії, Швеції – була своя козацька сто-
рінка історії”, і те, що “східні кордони ще не видавалися остаточними”31.
“Тож на козаків, – пише дослідниця, – дивилися крізь призму їхнього не
надто віддаленого минулого – ще як на акторів європейської системи про-
тиваг, не враховуючи зникнення їхньої країни з політичної карти”32.

Разом з тим дослідниця вказує, що “після зміни конфігурації альянсів,
фізичного відходу з політичної арени речників козацтва, розпаду Речі По-
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сполитої та ослаблення Швеції і Туреччини, козацький чинник відійде у не-
буття, оскільки інтерес Франції до «козацької нації» був продиктований
лише перспективою її використання в інтересах традиційних союзників”33.

Насамкінець слід зазначити, що роботи американо-канадських та
французьких істориків відрізняє багата джерельна та історіографічна
база, ретельне опрацювання матеріалів зарубіжних архівів. Разом з тим
зарубіжна історіографія стверджує, що французьке зацікавлення україн-
ським питанням припинилося зі зміною альянсів та відходом з політичної
арени останніх мазепинців. Автор вважає це твердження не зовсім пра-
вильним, адже інтерес до козацтва продовжував зберігатися і після смерті
Григора Орлика та його сподвижників – останніх представників мазе-
пинської еміграції на політичному горизонті. Зацікавлення козацтвом
трансформувалося в іншу форму: з політичної в наукову, яка у Франції
від окремих розділів у працях з історії Росії та Польщі, еволюціонувала
до окремого повноцінного дослідження, повністю присвяченого історії,
побуту, культурі українського козацтва.

__________________________________________________________________

33 І. Дмитришин, “Спільна справа”.., c. 191.



Антон Ганул

ІВАН ХОРВАТ ЯК ОЧІЛЬНИК НОВОЇ СЕРБІЇ
У СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Події, що мали місце на території сучасної України в добу Нового
часу варті розгляду не тільки через призму українського державотворення,
а й у контексті всіх процесів, які відбувались у європейському регіоні, не-
залежно від їхнього значення для історії української державності. Поряд з
існуванням інституту гетьманства на Лівобережжі та Запорізької Січі у
нижній течії Дніпра, частина території правобережної Наддніпрянщини в
середині XVIII ст. перебувала у складі Речі Посполитої. У той же час, ши-
рока смуга запорізько-польського прикордоння на початку 1750-х рр. стала
місцем спрямування організованої російським урядом колонізації степових
земель балканськими народами православного віросповідання. Створена
тут нова адміністративно-територіальна одиниця – Нова Сербія, хоч і була
проектом Російської імперії, однак стала новою сторінкою тисячолітньої
історії українського Степу і уособленням так званого “фронтіру” (“пору-
біжжя”) – терміна, що в західній історіографії позначає зону взаємодії різ-
них суспільств і є предметом окремого напряму в дослідженнях історії як
Сполучених Штатів Америки, так і Євразійського Степу.

Цілеспрямоване і комплексне висвітлення діяльності очільника
Нової Сербії генерала Івана Хорвата на українських землях саме по собі
становить наукову новизну з огляду на те, що у вітчизняній історіографії
це питання практично не розроблялось поза загальним контекстом історії
Новосербського поселення. Разом з тим, воно потребує аналізу усієї на-
явної історіографічної бази з цієї проблематики, в тому числі й робіт іс-
ториків з західних країн. Новизна нашої статті полягає у тому, що
вітчизняні дослідники, які займались сербським переселенням на тери-
торію сучасної України, не залучали до історіографічного аналізу жодних
праць істориків з Західної Європи та Північної Америки, спираючись
здебільшого на роботи українських, російських або сербських фахівців. 

Не претендуючи на повноту охоплення всього доробку сучасних іс-
ториків Великої Британії, США та Канади, які так чи інакше торкалися у
своїх дослідженнях діяльності І. Хорвата, ми маємо на меті здійснити спробу
аналізу поглядів тих фахівців, з працями яких вдалось ознайомитись. На
думку українського дослідника Л. Зашкільняка, під “сучасною історіогра-
фією” варто розуміти парадигму світової історичної науки, що виникає і по-
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ширюється в період другої половини XX – початку XXI ст.1 Праці амери-
канських та британських істориків, розглянуті нами, були опубліковані у
1964–2011 рр., що повністю задовольняє такий термінологічний підхід.

Оскільки досліджувана тема є вузькоспеціалізованою і стосується,
насамперед, історії України, Сербії та Росії, пошук англомовної літера-
тури з цієї тематики є ускладненим. Вивченням переселення сербів з Ав-
стрійської імперії на українські землі цікавились, передусім, дослідники з
трьох вищезазначених країн, а також Македонії. Варто зауважити, що у ві-
дібраній нами британській та американській літературі особа І. Хорвата
згадується лише фрагментарно і виключно в контексті історії сербських
поселень на українських землях; про життя генерала на засланні, а тим
паче про його подальшу діяльність після повернення у свої маєтки на те-
риторії Слобожанщини в роботах цих істориків не йдеться. Більше того,
у англосаксонській історіографії цілеспрямовано практично не розроб-
лялась також й історія Нової Сербії. Окремої літератури на цю тему в за-
хідних країнах не видавалось, вочевидь, через зменшений інтерес до неї
та її вузьку спеціалізацію. Попри це, на увагу та аналіз заслуговують і ті
нечисленні британські та американські праці з цієї тематики, де містяться
точкові згадки про І. Хорвата.

У 1964 р. в Чикаго та Лондоні було опубліковане дослідження “Eu-
rope’s Steppe Frontier, 1500–1800” професора Чиказького університету,
спеціаліста з транснаціональної історії Вільяма МакНілла. Автор поста-
вив собі за мету репрезентувати новий погляд на заплутану історію так
званої “Дунайської та Понтійської Європи”, до якої він включив землі
України, Румунії та Угорщини як території, що тривалий час були полем
битви між трьома імперіями – Австрійською, Османською та Російською.
Ці обширні землі у розумінні МакНілла є тим “європейським степовим
фронтіром”, який був місцем постійного руху населення, що складалось
з численних племен та народів, а пізніше утворювало великі та дрібні
держави, що позначалось на постійних військових конфліктах. Супер-
ництво між католицизмом та православ’ям і конфлікт з ісламською ци-
вілізацією у цьому регіоні в подальшому тільки ускладнили проблему.
Природні особливості степового фронтіру, на думку В. МакНілла, про-
тягом століть пропонували його мешканцям багато можливостей для ве-
дення господарства, як-то скотарство, землеробство, заготівля лісу,
гірничодобувна промисловість (переважно в Карпатах) тощо2.
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В. МакНілл стверджує, що перманентне завоювання й освоєння
Степу потребувало спеціальних адміністративних, військових та еконо-
мічних установ. Для оборони своїх рубежів династії Романових та Габ-
сбургів використовували, відповідно, козацтво та прикордонну ландміліцію.
Інформація про І. Хорвата, що цікавить нас, міститься в останньому роз-
ділі книги – “Закриття кордону (1740–1800)”. І. Хорвата, що розпочав
свою кар’єру в якості офіцера на Військовому кордоні в Австрійській ім-
перії, В. МакНілл називає “сербським авантюристом”, якого російська
імператриця Єлизавета уповноважила створити автономну військову ко-
лонію в степових землях між Південним Бугом та Дніпром. Спочатку він
запропонував російському послу у Відні власний проект еміграції сербів
з Австрійської імперії на російську службу. Ідея видалась багатообіцяю-
чою у Санкт-Петербурзі, тому І. Хорвата наділили землями, достатніми
для підтримки чотирьох полків по 4 тис. військовослужбовців кожен, з їх-
німи родинами, слугами, ремісниками, священиками та купцями – усе на
зразок вже існуючих формувань на Військовому кордоні. Невдовзі після
початку переселення австрійська влада заборонила сербам емігрувати в
Росію та навіть заарештувала деяких рекрутингових агентів І. Хорвата3.

Держава та національне питання стали важливим предметом до-
сліджень на Заході в 1970–1980-ті роки, що зумовило відповідну тема-
тичну спрямованість монографій у сфері російськознавчих студій,
опублікованих у цей період. Робота британського історика-медієвіста та
дослідника Російської імперії Роджера Бартлетта “Human capital: The set-
tlement of foreigners in Russia, 1762–1804”, видана в 1979 р. у Кембріджі,
присвячена проблемам іноземної колонізації в Російській імперії з по-
чатку правління Катерини II до 1804 р. Розробку цієї теми автор розпочав
у якості докторського дослідження в коледжі Святого Антонія у Ок-
сфордському університеті. Завдяки гранту, отриманому від Британської
Ради, Р. Бартлетт отримав змогу працювати у радянських (Москва, Санкт-
Петербург) та французьких архівних установах, що дозволило йому за-
лучити до свого дослідження широку джерельну базу4.

У другій половині XVIII ст. до Російської імперії прибувала значна
кількість іноземних переселенців, тому термін “людський капітал”, вжи-
тий Р. Бартлеттом у назві книги, є влучним посиланням на використання
прийшлого елементу в якості інструменту державної політики і визначає

206

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3 W.H. McNeill, Op. cit., p. 191.
4 R.P. Bartlett, Human capital: The settlement of foreigners in Russia, 1762–1804, Cambridge
(Cambridge University Press) 1979, р. XV.



населення як продуктивний фактор економічного розвитку. Метою автора
було вперше в англомовній історіографії розглянути складні питання зов-
нішньої міграції до Російської імперії в другій половині XVIII ст. На по-
чатку роботи він зазначає, що головним його завданням є, передусім, на
підставі офіційних джерел дослідити діяльність російського уряду, а не
іноземних колоністів, яким Р. Бартлетт приділяє менше уваги. Дослідник
не стільки вивчає поселення іноземців самі по собі, скільки розкриває
різні сторони діяльності уряду в галузі соціально-економічної політики,
пов’язані з іноземною колонізацією5.

Попри те, що в часові рамки дослідження Р. Бартлетта період іс-
нування Нової Сербії входить лише частково, його праця має досить
об’ємний вступний розділ, де він викладає передісторію планомірної ко-
лонізації катерининської доби, торкаючись і попередніх, менш чисельних
хвиль переселення іноземців до Російської імперії6. Дослідник розглядає
колонізаційні процеси з різних точок зору і зазначає, що уряди європей-
ських країн у цілому не дуже прихильно ставились до спроб вивести своїх
громадян у Російську імперію. Р. Бартлетт вказує, що політика російського
уряду слугувала в першу чергу вимогам держави, а не інтересам мігрантів,
а її цілі видозмінювались і еволюціонували від спорадичних заохочень пе-
реселенців за Петра I та Єлизавети і до цілеспрямованої колонізації в
часи правління Катерини II. Саме в цьому контексті тут розглядається
діяльність І. Хорвата, зокрема в останні роки існування Нової Сербії.
Р. Бартлетт пише, що територія Нової Сербії перебувала практично під
автономним контролем генерала. Законодавчо прописаними правами та
обов’язками йому було заборонено приймати на поселення та службу
представників будь-яких інших народів, окрім сербів, болгарів, волохів
та македонців7. Зрештою, новосербський експеримент не став успішним:
беззаконня І. Хорвата та переслідування ним власних цілей, поряд з про-
валом військової політики поселення призвели до ліквідації Нової Сербії.
Зловживання генерала, свідчення про які надходили протягом кількох
років, стали об’єктом розслідування і спричинили заслання І. Хорвата до
Вологди8. Інформацію про це автор подає у четвертому розділі “Південна
Росія 1764–1796”. На думку Р. Бартлетта, іноземна колонізація не була
вирішальним фактором у розвитку степових територій. Дослідник кон-
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статує, що зусилля держави виявились надто затратними і тільки час-
тково вдалими, а також визнає, що природний приріст і внутрішня міг-
рація населення з центральних губерній Російської імперії в нещодавно
завойовані південні території були значно важливішими й ефективні-
шими, ніж переселення іноземного населення.

У 1981 р. у збірнику “Russian Review” у США була опублікована
стаття “New Serbia and the Origins of the Eastern Question, 1751–55”, автором
якої є канадський дослідник Гарві Леонард Дайк, нині – почесний професор
Центру європейських, російських та євразійських студій Школи глобальної
політики ім. Мунка при університеті Торонто. Г. Дайк у своїй розвідці до-
сліджує питання міжнародної дипломатії, дотичні до сербського пересе-
лення на територію сучасної України, зокрема відносини австрійського
уряду з Російською та Османською імперіями (так зване “східне питання”).
Спираючись на матеріали Австрійського державного архіву у Відні (Haus,
Hof und Staatsarchiv), а саме на дипломатичне листування австрійських уря-
довців з російською та турецькою сторонами, він досліджує ставлення
вищих австрійських урядових кіл до проблеми переселення колишніх гра-
ничарів Військового кордону до Російської імперії та занепокоєння Відня
щодо можливого початку нової війни з Османською імперією. Щодо остан-
нього, то створення Нової Сербії неминуче посилювало становище Росій-
ської імперії в Причорномор’ї, а це не відповідало ані інтересам Порти, ані
Габсбургів, які окрім небажання втрачати граничарське населення не хотіли
йти на відвертий конфлікт з Османською імперією9.

У статті Г. Дайка діяльність І. Хорвата теж висвітлюється в контексті
витоків східного питання, ключовою стороною якого в середині XVIII ст.
була Нова Сербія. Особу колишнього полковника Військового кордону
І. Хорвата історик розглядає в якості лідера сербської міграції, одного з
авторів “амбітної порубіжної схеми” з набору військовослужбовців до Гу-
сарського та Пандурського полків, виведення їх на російську службу та по-
селення на колишніх землях Запорізької Січі10. Г. Дайк також наголошує на
тому, що І. Хорват мав власних покровителів при роcійському імператор-
ському дворі та Сенаті11. Для детального ж розгляду розвитку Нової Сербії
автор рекомендує працю Наталії Полонської-Василенко “The Settlement of
the Southern Ukraine (1750–1775)”12.
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Книга “Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian
Steppe” дослідника історії Російської імперії та СРСР, професора універ-
ситету Цинциннаті Вілларда Сандерленда, видана в США у 2004 році, є
цінним внеском у дослідження як глобальної історії імперіалізму, так і
російського імперіалізму зокрема. Хронологічні межі роботи дуже ши-
рокі і охоплюють майже тисячолітній період історії регіону, однак пере-
важна більшість праці присвячена періоду XVIII–XIX ст.13 Географічні
межі дослідження В. Сандерленда включають усю Південну Україну,
Північний Кавказ, Середнє Поволжя, Сибір та Центральну Азію. Автор
називає ці території “російським Степом” і простежує низку важливих
змін, що відбувались на цих теренах з плином часу. Степ привертає увагу
дослідника як поняття, що включає в себе територію та народи, що її на-
селяють, досвід їхньої поселенської організації тощо.

В. Сандерленд послідовно викладає складний процес зростання
експансії Російської імперії та колонізації Степу, ставлячи акцент на по-
стійні трансформації та шляхи перетворення останнього на регіон імпе-
рії. Територія від Дунаю на Заході до Уралу на Сході, та від північної
лісової зони до Чорного та Каспійського морів на Півдні, що переважно
являє собою складову частину європейського Степу, протягом століть в
уявленні російських правителів відігравала помітну роль. Колишнє “Дике
поле” для можновладців Російської імперії було землею безмежних еко-
номічних перспектив, і до середини XVIII ст. владні кола звикли до роз-
гляду Cтепу як чужорідного та незаселеного кордону, який потребує
колонізації з міркувань державної безпеки та задля ефективного управ-
ління14. На відміну від російських та деяких західних істориків, В. Сан-
дерленд розглядає зовнішню експансію Російської імперії не як спонтанне
освоєння та органічне приєднання степових територій внаслідок демог-
рафічних чи економічних чинників, а як цілеспрямовану колонізацію, що
мала чітко імперський характер15.

У роботі дослідника нас цікавлять перші два розділи книги, в яких
В. Сандерленд згадує Нову Сербію та діяльність І. Хорвата. Так, у розділі
“Колонізація фронтіру” історик називає генерал-майора “наполегливим
рекрутером”, який очолив полки, набрані з балканських добровольців у
Австрії та організовані в напівавтономний військовий округ на території
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Російської імперії, в “місцях за Дніпром”. Попри назву цього поселення,
три чверті мешканців Нової Сербії (а станом на 1754 р. їх тут проживало
3919 осіб) становили не серби, а молдавани. Переселенці на чолі з І. Хор-
ватом отримали від російського уряду заробітню платню, можливість
вести сільське господарство, організовувати власні школи та церкви в
обмін на підданство монарху та військову службу вздовж державного
кордону. Натомість, кілька тисяч запорозьких козаків та українців, що
перейшли сюди з Речі Посполитої, було виселено на попередні місця їх-
нього проживання16.

У другому розділі – “Освічена колонізація”, В. Сандерленд фіксує
долю Нової Сербії та І. Хорвата як її керівника. У 1763 р. Катерина II від-
сторонила генерала від посади і розпорядилась, що через недостатню
кількість прийдешнього контингенту “виключно південнослов’янська”
за своїм характером колонія17 в подальшому буде відкрита для додатко-
вого переселення інших народів. Саму ж Нову Сербію під впливом осіб,
що мали на ці території власні плани, у 1764 р. було ліквідовано і реор-
ганізовано на Новоросійську губернію. Викладаючи цей матеріал, до-
слідник посилається на “Повне зібрання законів Російської імперії”18 та
праці російських (Б. Нольде, В. Кабузан) і німецьких (Е. Амбургер) до-
слідників19. В. Сандерленд визнає, що процес поглинання земель у Степу
насправді виявився складнішим, аніж собі його уявляли російські уря-
довці, і визначає різницю між запланованим здійсненням колонізації та
ситуацією на практиці, коли попри всі спроби уряду порядок на кордоні
встановити не вдавалось. Переселенці, які потерпали від поневірянь на
шляху до своєї нової батьківщини, після прибуття часто виявляли, що
землі непридатні для освоєння. Деякі з них переїжджали без дозволу, що
тільки посилювало проблеми на місцях: між новоприбулими та місцевим
(нерідко кочовим) населенням як у Південній Україні, так і в Поволжі чи
на Північному Кавказі нерідко виникали конфлікти.

Праця дослідника з Центру російських та євразійських досліджень
ім. Девіса в Гарвардському університеті, фахівця з історії Росії періоду
абсолютизму Джона ЛеДонна “The Grand Strategy of the Russian Empire,
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16 W. Sunderland, Op. cit., р. 51.
17 Насправді до Нової Сербії першопочатково мали змогу переселятись не лише пред-
ставники південнослов’янських народів (серби, болгари та македонці), а й романомовні
волохи (румуни та молдавани), які також сповідували православ’я; крім того, саме вони
становили у Новій Сербії більшість. (Прим. авт.).
18 W. Sunderland, Op. cit., р. 73.
19 Ibid., р. 51.



1650–1831”, що була опублікована в 2004 р. в Оксфорді, присвячена екс-
пансіоністській політиці Російської імперії. Дж. ЛеДонн розглядає діяль-
ність російського уряду з розширення кордонів держави шляхом збіль-
шення армії, а також за рахунок заступництва над прикордонними спіль-
нотами – так званими буферними “клієнтарними суспільствами” (до яких
належали і поселенці в Новій Сербії) в обмін на їх службу інтересам ім-
перії. Таким чином, на думку автора, формувалась “велика стратегія
Росії”, що полягала у здійсненні максимального імперського впливу та
дипломатичного контролю над перефирійними регіонами за мінімаль-
ного використання регулярної армії20. Дж. ЛеДонн відстоює думку, що те-
риторіальні надбання імперії за рахунок земель, які раніше належали Речі
Посполитій (зокрема, українських), не були вимушеною відповіддю на
безпосередню загрозу, як це подається у традиційній російській історіо-
графії, а являли собою чітку експаніоністську стратегію21 з метою кон-
тролю над так званим євразійським “Хартлендом”22 (“серцевинною зем-
лею”, згідно з теорією британського геополітика Гелфорда Маккіндера).

Згадки про І. Хорвата містяться у другому розділі цієї роботи, що
має назву “Керівний експансіонізм, 1743–1796”. Автор зазначає, що серб-
ські поселення, створені російським урядом, розташовувались з обох
боків від укріпленої Української лінії на Лівобережжі. Їхнє заснування
сягає початку 1750-х років, коли полковник І. Хорват доповів російському
послу у Відні про бажання православних сербів емігрувати і стати під-
даними Російської імперії. І. Хорват запропонував організувати мігрантів
у два полки – один гусарський у складі 1 тис. осіб, а інший піхотний (пан-
дурський) – з 2 тис. осіб. Вони були поселені за Дніпром, вздовж по-
льського кордону на землях, які запорізькі козаки вважали своїми:
Гусарський полк – вздовж р. Вись, притоки Синюхи, що впадає в Пів-
денний Буг; Пандурський – по нижній течії р. Тясмин та верхів’ях р. Ін-
гулець. За твердженням Дж. ЛеДонна, ці полки перебували в підпорядку-
ванні командира Української лінії, хоч і не належали до регулярної армії23.
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20 J. LeDonne, The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650–1831, Oxford (Oxford Uni-
versity Press) 2004, р. 81.
21 Ibid., р. 29.
22 Ibid., р. 4.
23 Це твердження є хибним: Гусарський та Пандурський полки були складовою частиною
Новосербського корпусу, командувачем якого з 1752 по 1762 рр. був І. Хорват. Головним
командиром Новосербського поселення в 1752–1756 рр. був генерал-майор артилерії
І. Глєбов, однак першопочатково на його місце Військова колегія планувала призначити
майбутнього командира Української лінії Д. Чернцова. (Прим. авт.).



За межами Гусарського полку в 1754 р. було засновано фортецю Святої
Єлисавети (згодом – Єлисаветград), гарнізон якої становив близько 2 тис.
“малоросійських” козаків24.

У 2011 р. в Лондоні та Нью-Йорку була опублікована книга “Em-
pire and Military Revolution in Eastern Europe: Russia’s Turkish Wars in the
Eighteenth Century”, автором якої є Браян Девіс – професор Техаського
університету в Сан-Антоніо, дослідник історії Росії та СРСР, а також єв-
ропейської культурної та військової історії. Праця автора є складовою
частиною серії книг “Bloomsbury Studies in Military History” і присвячена
військовим конфліктам між Російською та Османською імперіями у
XVIII ст., що мали значні наслідки для зміни балансу сил у тогочасній
Східній Європі. Б. Девіс досліджує поступальний розвиток російського
війська в цей період і визначає, що він був зумовлений і спрямований
проти османської та кримськотатарської загрози. Характеризуючи цей
процес, історик зауважує не лише зміни у військовій техніці, стратегії й
тактиці, а й враховує вплив демографічних, економічних та соціально-
політичних чинників у Російській імперії, що, зрештою, призвело до так
званої “військової революції”. Дослідник зазначає, що однією з праць,
які надихнули його до написання книги, є вищезгадана нами робота
В. МакНілла “Europe’s Steppe Frontier, 1500–1800”25.

Останній розділ роботи Б. Девіса – “Імперія та військова револю-
ція, 1740–1774” містить інформацію про Нову Сербію та І. Хорвата.
Праця автора була опублікована відносно недавно, і в її написанні він ко-
ристувався більшою кількістю джерел, аніж ті американські історики,
що звертались у своїх дослідженнях до новосербської проблематики ра-
ніше; відповідно, уваги Новій Сербії в ній приділено більше. Вплинули на
це також і більш вузькі хронологічні межі цього дослідження. Б. Девіс
подає інформацію про витоки переселення сербів на українські землі, на-
ціональний склад Нової Сербії (тут помітний вплив роботи В. Сандерленда
“Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe”) та
адміністрацію цього військово-адміністративного утворення на чолі з
І. Хорватом та І. Глєбовим. Про І. Хорвата в тексті книги згадується в
контексті приведення сербів до Російської імперії та організації полків і
шанців. Б. Девіс також згадує про створення Сенатом у 1759 р. канцелярії
Новосербського корпусу26. Подані автором цифри щодо чисельності пер-
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24 J. LeDonne, Op. cit., p. 114.
25 B. Davies, Empire and Military Revolution in Eastern Europe: Russia’s Turkish Wars in the Eigh-
teenth Century, London; New York (Continuum International Publishing Group) 2011, р. VII.
26 Ibid., р. 255–257.



ших груп сербів, які прибували до Російської імперії, містять неточності і
відрізняються від даних у російських документальних джерелах; також він
припускається хиби, коли називає фортецю Святої Єлисавети складовою
частиною укріпленої Української лінії (розташованої на Лівобережжі)27.

Насамкінець варто згадати про монографію “Catherine the Great:
Life and Legend” спеціаліста з історії Росії XVIII ст., професора Канзаського
університету Джона Александра, яка була опублікована в Оксфорді ще у
1989 р. і присвячена дослідженню біографії російської імператриці Ка-
терини II. В роботі, що є результатом двадцятилітнього дослідження автора,
ним було застосовано нарративний підхід. У першій частині книги – “Мо-
лодість Катерини та її сходження на трон” у розділі “Коронація, консо-
лідація, зміни” автор називає політику “лідера військової колонії Нової
Сербії” І. Хорвата безрозсудною, що під час правління імператриці при-
звело до його офіційного зміщення з посади у 1763 р. та заслання28.

Попри те, що дослідження Нової Сербії в першу чергу є напрямом
регіональної історії, цю територію на стику Російської та Османської ім-
перій і Речі Посполитої можна розглядати також як складову частину
об’єкта вивчення Великого Степу в контексті загальноєвропейської істо-
рії Нової доби. Як бачимо, історія Новосербського поселення та діяльність
І. Хорвата побіжно висвітлювались у британській та американській істо-
ріографії переважно дослідниками проблем російської історії XVIII ст. (зок-
рема питань зовнішньої експансії Російської імперії), або ж у контексті
колонізації Європейського Степу та освоєння східноєвропейського фрон-
тіру. Остання тема викликає особливий інтерес у американських дослід-
ників з огляду на аналогії, які можна провести з історією “Дикого Заходу”
США. Уваги проблемам безпосередньо Нової Сербії при цьому приділя-
лось мало, з огляду на широту предмета дослідження та вузькі хроноло-
гічні рамки робіт, тому детального розгляду особи генерала та його
адміністративно-господарської політики в зазначених працях не було.
Недостатня розробка цієї проблематики на Заході зумовила відсутність
усталених норм транслітерації: прізвище генерала передається в британ-
ській та американській літературі по-різному – Horvat, Horvath або Khor-
vat, а назва Нової Сербії – New Serbia або Novaia Serbia, що пояснюється
також першочерговою орієнтацією дослідників на російськомовні ви-
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27 Згідно з Б. Девісом, у жовтні 1751 р. разом з І. Хорватом до Києва прибуло 281 пересе-
ленців; реальна ж їхня кількість – 218 осіб. (Прим. авт.).
28 J.T. Alexander, Catherine the Great: life and legend, Oxford (Oxford University Press) 1989,
р. 88.
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дання. Поряд з тим, є усі підстави розглядати американську й британську
історіографію з цього питання в комплексі, враховуючи глобалізацію іс-
торичної науки та зростання ролі академічної мобільності у досліджен-
нях останніх десятиліть (це прослідковується з відомостей про авторів
та їхні публікації, проаналізовані в нашій статті).

Інформація про І. Хорвата, що міститься в роботах британських та
американських дослідників, подекуди містить неточності і здебільшого
тривіальна, адже західні автори користувались, насамперед, доступними
джерелами та працями істориків зі слов’янських країн. Господарських
питань діяльності І. Хорвата в Новій Сербії вони майже не торкаються:
переважно мовиться про ті факти й оцінки з військово-адміністративного
облаштування поселення та його ліквідації, які висвітлюються у числен-
них українських та російських працях, і яким також приділяла увагу
сербська історіографія. Разом з тим, навіть кілька проаналізованих по-
зицій західної історичної літератури можуть дати загальне розуміння но-
восербської проблематики без залучення додаткових джерел, а сукуп-
ність фрагментарних згадок про І. Хорвата формує картину уявлень про
це питання у західній історіографії і є маркером стану розробки амери-
канською та британською історичною наукою слов’янознавчих студій з
історії XVIII ст.



Дмитро Гордієнко

“ІСТОРІЯ РУСІВ” В ОСМИСЛЕННІ БОРИСА КРУПНИЦЬКОГО

Борис Крупницький займає одне з ключових місць в українській
історіографії ХХ ст. Він увійшов в історичну науку як один з провідних
фахівців з історії та культури України ранньомодерної доби. Такий вибір
тематики і періоду певною мірою був випадковим і зумовлений впливом
його вчителя – Дмитра Дорошенка. Будучи студентом Берлінського уні-
верситету, прагнучи продовжити студії над українською історією, перед
молодим науковцем постала дилема вибору теми, яка була б прийнятною
для німецької історіографії і водночас була пов’язаною з Україною. Від-
так, за порадою Д. Дорошенка, темою дисертації Б. Крупницького і стала
постать німецького дослідника України та українського козацтва Йоганна
Християна Енґеля (1770–1814), що була успішно захищена на філософ-
ському факультеті Берлінського університету 25 червня 1929 р., за фор-
мального керівництва відомого Отто Геча1.

Власне Енґель та загальне зацікавлення дослідника питаннями ук-
раїнської історіографії у повоєнний період спонукали Б. Крупницького
звернутись і до осмислення української суспільно-політичної думки
XVIII ст.2, де першорядне місце займає “Історія Русів”. Таким першим до-
слідженням стала стаття Б. Крупницького “«Історія України й українських
козаків» Й.-Х. Енґеля та «Історія Русів»”, опублікована в паризькій “Ук-
раїні” (ч. 3 за 1950 р.), що була згодом перевидана у посмертній збірці “Іс-
торіознавчі проблеми історії України” (Мюнхен 1959)3. Паралельно, у тому
ж 1950 р. у часописі “Українські вісті” (Новий Ульм, 1950, ч. 3–4) історик
публікує статтю “До світогляду «Історії Русов»”4. Проте “Історія Русів”
фігурує і в інших працях Б. Крупницького, спеціально їй не присвячених.

На сьогодні українська історіографія “Історії Русів” була ретельно
проаналізована О. Оглоблином, В. Кравченком та Я. Мишаничем, проте,
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1 Johann Christian von Engel und die Geschichte der Ukraine: Inaugural-Dissertation zur Er-
langung der Doktorwürde… Tag der mündlichen Prüfung: 25.VI.1929, Tag der Promotion:
19.V.1931, Berlin 1931, 53 S.
2 Аналіз дискусії щодо часу написання твору див.: О. Оглоблин, [Передмова], Історія Русів,
ред. і вст. стаття О. Оглоблина; пер. Вяч. Давиденка, Нью Йорк (Вісник) 1956, с. VIII–IX.
3 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України (збірник статтей), Мюнхен
(Український Вільний Університет) 1959, с. 77–87.
4 Так само перевидана у збірці: Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України..,
с. 70–77. – Далі поклики за цим виданням.



дослідження Б. Крупницького лише згадані і не піддані жодному аналізу5.
Прикметно, що в багатьох інших, навіть монографічних та дисертаційних
дослідженнях, присвячених цій видатній українській пам’ятці, праці вче-
ного не фігурують6. З біографічних досліджень, присвячених Б. Крупниць-
кому, його науковий спадок з “Історії Русів” згадано уже в першій ґрун-
товній біографії, підготовленій колегою і близькою подругою останніх років
життя Н. Полонською-Василенко7. Згадується цей доробок і в біографічній
замітці О. Оглоблина8, опублікованій як вступна стаття до мюнхенського
видання 1956 р. монографії Б. Крупницького “Гетьман Пилип Орлик”. Ком-
паративістський аспект цих досліджень вченого згадано і в працях сучас-
ного українського історика О. Яся9. Окрім того, Н. Полонська-Василенко,
інформуючи митрополита Іларіона (Огієнка) в листі від 30 грудня 1956 р.
про написання згаданої статті про “милого Крупницького”, згадує й підго-
товлену нею велику статтю про “Історію Русів”, відмітивши, що 

“ми з Вами погоджуємось в великому значенні її для виховання на-
ціонально-свідомих українців, але багато в чому розходимось.

Несподіванка для мене – повне нерозуміння цього твору тепер,
на еміграції! Люди наче забули всі ті умови, за яких її було написано
й надруковано! Забули, що то «езопова мова», яку так добре розу-
міли наші діди та батьки. Як приклад повного нерозуміння твору
треба прочитати рецензію О. Наріжного.

Чому б Вам не видати «Іст[орію] Рус[ів]» науково? З приміт-
ками, коментарями. Очевидно, Ви маєте рукопис? Це другий на емі-
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5 О. Оглоблин, [Передмова], с. ХVII; Я. Мишанич, “Історія русів”: історіографія, про-
блематика, поетика, К. (Обереги) 1999, с. 81–82; В. Кравченко, Україна, імперія, Росія.
Вибрані статті з модерної історії та історіографії, К. (Критика) 2011, с. 311. При
цьому В. Кравченко, згадує лише ім’я Б. Крупницького як одного з авторів пропущених
О. Мішуковим праць, присвячених “Історії Русів”. Проте, варто наголосити, що і сам
В. Кравченко у своїй монографії “Поема Вольного народу. «Історія Русів» та її місце в
українській історіграфії” (Х., 1996) ігнорує науковий доробок Б. Крупницького.
6 Див.: О.В. Мішуков, “Історія Русів” у контексті доби – першої половини XIX сторіччя, К.
1997; О.В. Мішуков, Філологія. Історія. Культура. Зб. наук. праць: У 2 т., К. (Парламетське
вид-во) 2002, т. 1: “Історія русів” у європейському контексті. Вид. друге, допов. і перероб.;
О.В. Мішуков, “Історія Русів” у європейському контексті: дис. ... д-ра філол. н., Херсон
1999; О.С. Бердник, “Історія Русів” як метатекст: дис. ... к. філол. н., Донецьк 2001 та ін.
7 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький, його життя
і наукова праця (1894–1956) [в:] Б. Крупницький, Українська історична наука під совє-
тами, Мюнхен 1957, с. XIX.
8 О. Оглоблин, Борис Крупницький (1894–1956) [в:] Б. Крупницький, Гетьман Пилип Орлик
(1672–1742), його життя і доля, вст. ст. О. Оглоблина, Мюнхен (Дніпрова Хвиля) 1956, с. 7.
9 О. Ясь, Борис Крупницький, Історіографічні дослідження в Україні, вип. 12 (К. 2003)
411; О.В. Ясь, Борис Крупницький (До 110-річчя від дня народження), УІЖ 5 (2004) 38.



грації – один має Феденков. Звичайно, для наукового видання треба
мати кілька примірників, щоб перевести перевірку тексту. По суті,
це мусіло б бути завданням Академії Наук. Я, особисто, дуже вдячна
Вовчукові за те, що він видав «Іст[орію] Рус[ів]», наш примірник –
друкований – залишився у Києві. Мою попередню думку, що автор
Гр[игорій] Полетика, тепер спростовано: текст значно молодший”10.

І далі Н. Полонська-Василенко додає: “Я з інтересом стежу за дослідами
Оглоблина, його «мікроаналізою» тексту”11. Власне, саме за редакцією та
вступною статтею О. Оглоблина й був виданий український переклад “Іс-
торії Русів” в еміграції (Нью Йорк 1956), на який відгукнувся Б. Крупниць-
кий у приватному листі від 14 березня 1956 р. до Н. Полонської-Василенко,
зазначивши, що “проф. Оглоблин направду доконав добре діло і прислу-
жився нашим історикам, видавши «Історію Русів» в українському пере-
кладі”12. Прикметно, що через близьку дружбу Б. Крупницького, О. Оглоб-
лина та Н. Полонську-Василенку в емігрантських колах жартома називали
“трьома мушкетерами”13. І саме Б. Крупницький чітко виступив на захист
О. Оглоблина, коли той піддався цькуванню у низці емігрантських видань14.

Звертаючись до осмислення Б. Крупницьким пам’ятки, насамперед
варто згадати, що вже до нього “Історія Русів” неодноразово була предметом
аналізу і дослідження в українській історіографії. Її політичний, власне па-
тріотичний і самостійницький характер зумовив і пильну увагу до пам’ятки
української емігрантської історіографії. Так, Д. Дорошенко у своєму курсі
української історіографії наголошував, що “Історія Русів”, це “одна з уваж-
ніших пам’яток української політичної думки кінця XVIII віку” і хоча вона
“мало прислужилася науковому дослідженню українського минулого, але
допомогла пробудженню національної думки”15. Прикметно, що Б. Круп-
ницький, який до кінця життя зберіг пієтет до постаті й праць свого настав-
ника Д. Дорошенка, у загальній оцінці “Історії Русів” розходиться в погля-
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10 Листи громадський діячів, представників української науки, культури і церкви до Івана Огі-
єнка (Митрополита Іларіона). 1910–1969, К. (Вид-во імені Олени Теліги) 2011, с. 443–444.
11 Ibid., с. 444.
12 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький.., с. ХIX.
13 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький.., с. XXXII,
прим. 18; О. Ясь, Борис Крупницький, c. 432;  О.В. Ясь, Борис Крупницький (До 110-річчя
від дня народження), УІЖ 6 (2004) 90.
14 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький.., с. IX; О. Ясь,
Борис Крупницький, c. 431–432; О.В. Ясь, Борис Крупницький (До 110-річчя від дня на-
родження), n. 6, c. 90.
15 Д.І. Дорошенко, Огляд української історіографії. Державна школа: Історія, політо-
логія, право, К. (Вид. “Українознавство”) 1996, с. 47, 51. Див. також: Д. Дорошенко, “Іс-
торія Русов” як пам’ятка української політичної думки другої половини XVIII століття,
Хліборобська Україна, кн. 3 (Відень 1921) 183–190.



дах зі своїм учителем і пристає до думки І. Борщака. Дослідник піддає сум-
ніву домку Дорошенка, що пам’ятка є твором українського вільнодумця16:
“«Історія Русів» дише не стільки вольнодумним, скільки раціоналістичним
духом свого віку. Так ставиться до справи і Борщак в своїй новій монографії
про «Істрію Русів», яка вийшла французькою мовою під назвою «Le legende
historique de l’Ukraine – Istoria Rysov» (Paris 1949)”17.

Щодо власних праць Б. Крупницького, одразу варто зазначити, що
дослідника не цікавить питання авторства “Історії Русів”. Очевидно, осо-
бисто він повністю сприйняв концепцію Д. Дорошенка18, який, у свою
чергу, віддав перевагу концепції О. Лазаревського, за яким автором “Історії
Русів” був Георгій Полетика19. Таким чином, Б. Крупницький навіть не на-
водить відповідних історіографічних гіпотез. Як було зазначено, інтерес до
“Історії Русів” у вченого пов’язаний з постаттю Йоганна Християна фон
Енґеля, з “Історією України й українських козаків” якого і порівнюється
“Історія Русів” з точки зору української історіографії. Більш того, україн-
ський історик навіть припускає можливість впливу праці Енґеля на “Історію
Русів”, поруч з беззаперечним впливом “Історії шведського короля Кар-
ла XII” Вольтера20. Вплив останнього на автора “Історії Русів” був ретельно
проаналізований К. Крупницьким у дослідженні “Baiträge zur Ideologie der
Geschichte der Reussen («Istoria Rusov»)” (Берлін 1945), майже цілий наклад
якого, проте, “загинув під час військової завірюхи”21.

Праця ж Енґеля, з якою порівнюється “Історія Русів”, – “Історія
України та українських козаків” (“Geschichte der Ukraine und der ukraini-
schen Kosaken”), що вийшла в Галле 1796 р., вважається “вершиною за-
хідноєвропейської україніки XVIII ст. в галузі історіографії”22. Б. Круп-
ницький чітко наголошує, що Енґель “був раціоналіст не тільки світо-
глядний, але й майстер раціоналістичної історичної методи. Його зацікав-
лення Україною мало теоретичний характер; він підходив до неї через
австрійсько-мадярські проблеми, що й були для нього життєвими питан-
нями. Про Україну він судив здалека, й українські відносини були для
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16 Д. Дорошенко, “Історія Русов” як пам’ятка української політичної думки.., c. 184.
17 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 70.
18 Принаймні так можна припустити з його спогадів про курс історіографії Д. Дорошенка:
“Дуже сильно була в нім заступлена історіографія козацької доби…, наукова суперечка
про авторство Самовидця або «Історії Русів»”: Б. Крупницький, Зі спогадів історика,
упоряд. Д. Гордієнко, К. 2017, с. 46.
19 Д.І. Дорошенко, Огляд української історіографії, с. 49–50.
20 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 70–71.
21 Ibid., с. 71.
22 Д.С. Наливайко, Україна очима Заходу, вид. друге, допов., К. (Грамота) 2008, с. 475.



нього чужі. Але це він дав – і в цьому його заслуга – першу систематичну
історію України, написану за дуже значною літературою й джерелами”23. 

Подібно й
“Автор «Історії Русів», не дивлячись на весь зв’язок з минулим, ста-

рим, безперечно, належить до зовсім іншого світу, ніж його поперед-
ними, Граб’янка чи Величко, які діяли в дусі бароккової доби і писали
свої хроніки без великих претензій на гостроту розуму, але з правдивим
християнським почуттям і побожністю, спираючись на античні ідеали
і висловлюючися високим, урочистим стилем…

Передовсім треба підкреслити, що «Історія Русів» є продуктом раціо-
налістичної ідеології її автора. Тут ми маємо до діла не з кількома випад-
ково висловленими раціоналістичними думками. Перед нами система
раціоналістичних ідей такого роду, коли ми можемо спокійно назвати на-
становлення автора, як типово раціоналістично-просвітницьке”24.

Відтак, як ідеолога-раціоналіста, що висловлював свій світогляд у
загальних сентенціях і характеристиках, автора “Історії Русів” “зовсім
не цікавили методологічно-історичні проблеми. Це не був учений. Його
метода була метода дипломата і публіциста, що використовував історичні
події лише як засіб для висловлення своїх ідей”25. Б. Крупницький наго-
лошує, що для автора “Історії Русів” міродайною ідеєю є ідея держав-
ності і незалежності України, коли навіть у литовсько-польську добу
Україна проголошується незалежною державою, а український народ є
“одною з трьох незалежних і рівноправних націй (польської, литовської
і української) з трьома рівноправними «гетьманами» на чолі, але, зви-
чайно, під одним королем”26.

У той же час, автор “Історії Русів” зовні постає і як цілком лояльна
особа до російського окупанта. Всі опозиційні думки, як слідом за Д. До-
рошенком27 показує й Б. Крупницький, він вкладає в уста відомих істо-
ричних персонажів – Б. Хмельницького, І. Мазепи і навіть кримського
хана28 – прийом, що буде активно використовуватись совєтським полі-
тичним анекдотом.
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23 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, Україна. Українознавство і французьке культурне життя, ч. 3 (Париж 1950) 162.
24 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 70.
25 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, с. 162.
26 Ibid.
27 Д.І. Дорошенко, Огляд української історіографії, с. 52.
28 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 162–163.



Звертаючись же до історіософських питань – українського історич-
ного процесу, Б. Крупницький віддає перевагу автору “Історії Русів”. Так,
для Енґеля, історія України невіддільна від історії козаків. Докозацький
період Енґель віддає росіянам, у чому чітко помітний вплив його учителя
Шлецера – відомого слуги російського самодержавства. Проте, в іншій
своїй праці Б. Крупницький приходить до висновку, що такий погляд на
історію Україні і Росії загалом був притаманний німецькій історіографії
XVIII ст.29 Тому й на думку австрійського історика, немає значної націо-
нальної різниці між українцями та росіянами, є лише різниця соціальна
та політична. Власне козаки, що є в центрі уваги Енґеля, “зуміли поста-
вити на ноги мілітарно-спартанську республіку з виборним гетьманом
на чолі, з загальним народнім зібранням, з простим патріархальним, але
свободолюбивим судом”30. Відтак саме форми козацької державності є
ідеалом для Енґеля, і він “бере на себе завдання боронити свободолюб-
ний український народ і його свободолюбні демократичні інституції; він
рішуче відкидає претензії й зазіхання Польщі й Москви на цю Україну,
що прагне до свободи”31.

Натомість автор “Історії Русів”, ставлячи у центр свого твору ідею
української державності, поєднує нею усі періоди української історії.
Тому, вихідним пунктом історії України для нього є не козаки, а Київська
Русь, яка подається як перший період української державності, на чому
наголошує й О. Оглоблин32. На підтвердження такого висновку, Б. Круп-
ницький цитує “Історію Русів”, де автор вкладає в уста Івана Мазепи
власну думку, виходячи з власних політичних переконань: “Ибо извѣстно,
что прежде мы то, что теперь Московцы: правительство, первенство и
самое названіе Руси отъ насъ къ нимъ перешли”33. І в дальші періоди, як
показує Б. Крупницький, автор “Історії Русів” уважав український народ
державним і незалежним. Для нього важливо наголосити на добровіль-
ності входження України в ті чи ті політичні утворення. Таким же віль-
ним автор “Історії Русів” вважає і з’єднання України з Москвою, яка, до
того ж, має визнавати і всі вольності та привілеї українців, надані вели-
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29 Б. Крупницький, Німеччина й Україна в XVIII стол. (Міллєр, Шлєцер, Енгель, Гаммер-
дорфер, Вагнер, Шпітлєр), Україна. Українознавство і французьке культурне життя,
ч. 10 (Париж 1953) 843–849. Див. також: Д.С. Наливайко, Op. cit., с. 478.
30 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 163.
31 Ibid., c. 163.
32 О. Оглоблин, [Передмова], с. ХХIII.
33 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 163.



кими князями литовськими та польськими королями. Тим самим, як на-
голошує Б. Крупницький, “автор хоче обґрунтувати поняття українського
народу, як вільної, свобідної нації не тільки назовні, а й з внутрішнього
боку. Тому він особливо підкреслює засаду вільних виборів влади – стар-
шини з головою держави на чолі, бо вільна нація посідає право вибирати
власних урядових чинників”34. При цьому автор “Історії Русів” поширює
виборність влади на весь період української історії. Так, він конструює
виборність князя в період Київської середньовічної держави, коли ніби
то князі були обрані в одній особі на всю династію. Відповідно козацькі
гетьмани у його концепції є прямими наступниками київських князів з
династії Володимира. Козацькі гетьмани послідовно відстоюють вибор-
ність гетьманського уряду, і навіть Богдан Хмельницький відкидає ди-
настичну ідею задля збереження засади виборності, більш відповідної
правам і звичаям українського народу. Відтак, Б. Крупницький, слідом за
А. Яковлевим35, проголошує автора “Історії Русів” переконаним респуб-
ліканцем, однак таким, який, на відміну від республіканця Енґеля, не є
демократом36, а є прихильником аристократичної засади37.

Таким чином, показавши різницю у світоглядах Енґеля та автора
“Історії Русів”, Б. Крупницький зупиняється на тих моментах, що об’єд-
нують обох авторів. Так, на думку дослідника, їх єднає ідея віротерпи-
мості, проте в умовах України обмежена православ’ям. Будучи людьми
свого часу, для них обох просвіченість і християнство щільно пов’язані,
коли, наприклад, автор “Історії Русів” намагався поєднати, дати синтез
християнства та раціоналізму, що, проте, наближує його “скорше до се-
редньоевропейської, ніж західньоевропейської раціоналістичної школи”38.
Такий охристиянений раціоналістичний світогляд автора “Історії Русів”,
на думку Б. Крупницького, загалом притаманний українському світогляду.

“Взагалі українці нерадо відходять від християнства, навіть коли
захоплюються ідеями досить чужими традиційному християнському
світогляду. Такі синтези між християнством і античністю (ев[ентуально]
ренесансом) ми знаходимо в українськім барокко, між християнством і
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34 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 164.
35 А. Яковлів, До питання про автора “Історії Русів”, ЗНТШ, т. 154 (1937) 87.
36 Натомість О. Оглоблин, навпаки, уважає автора “Історії Русів” “переконаним демокра-
том”: О. Оглоблин, [Передмова], с. ХVIII.
37 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 164–165.
38 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 75–76.



просвіченістю у нашого автора, між християнством і лібералізмом у ки-
рило-методіївців і т. д.”39

І за цим критерієм Б. Крупницький приходить до чіткого висновку,
“що ідеологія автора «Історії Русів» – українська ідеологія”40.

Природно, що протестанта Енґеля та православного автора “Історії
Русів” поєднувало несприйняття католицизму. Обидва автори різко не-
гативно виступають проти католицької експансії в Україні і вважають Бе-
рестейську унію “до певної міри поворотним пунктом в долі православного
українського й католицького польського народів”41. Відтак, обидва автори
повстання Косинського пов’язують з Берестейською унією – думка, яка до-
недавна була поширена в історіографії, хоча “в дійсності Косинський … з
унійними справами нічого спільного не мав”42. Проте цей сюжет, на думку
Б. Крупницького, в “Історії Русів” демонструє раціоналістичну ідею релігій-
ної толерантності доби Просвітництва43, що знову ж таки уводить україн-
ську пам’ятку в коло загальноєвропейської політичної думки кінця XVIII ст.
Об’єднує авторів і відстоювання прав України бути окремою і незалежною
країною, попри те, що Енґель більше переймається “свобідною становою
конституцією”, а автор “Історії Русів” – ідеєю “вільної нації”44.

Неоднозначно обидва автори оцінюють й постаті українських гетьма-
нів. Так, до Б. Хмельницького, Д. Многогрішного, Д. Апостола та П. По-
луботка як Енґель, так і автор “Історії Русів” ставляться позитивно, до
І. Виговського, І. Брюховецького та П. Дорошенка – обидва негативно,
що, очевидно, зумовлено використанням одних і тим самих джерел, на-
самперед т. зв. козацьких літописів45. Натомість в оцінках І. Скоропад-
ського та К. Розумовського автори розходяться. Енґель оцінює діяльність
І. Скоропадського негативно через сприяння останнім москалям, автор
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39 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 77.
40 Ibid.
41 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 165.
42 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 74.
43 Ibid.
44 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 165.
45 Пор.: В. Ребенок, Петро Дорошенко в науковій інтерпретації німецького історика
доби Просвітництва Йоганна-Християна фон Енгеля, Гетьман Петро Дорошенко та його
доба в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої
до 350-ї річниці початку гетьманування Петра Дорошенка (16 жовтня 2015 р., м. Київ),
упоряд. Є. М. Луняк, Ніжин 2015, с. 268–269. На відміну від Б. Крупницького, В. Ребенок
убачає в Енґеля “неупереджене ставлення” (с. 265) до постаті Петра Дорошенка, хоча й
наголошує на впливі на німецького історика твору Самовидця та польської історіографії,
де образ гетьмана дійсно негативний.



же “Історії Русів” виявляє нейтральне ставлення. Щодо К. Розумовського –
навпаки, Енґель – більш позитивно, натомість автор “Історії Русів” – не-
гативно46. Така оцінка українських гетьманів автором “Історії Русів” зу-
мовлювалась його настановою, за якою володар оцінювався з точки зору
щастя його народу. При цьому, як зазначає Б. Крупницький, він викорис-
товує притаманну добі методику однобічної характеристики: начорно або
набіло. Відтак, володарі – це або тирани, або ж “просвічені представники
своїх високих урядів”47. Відтак, вустами І. Мазепи автор “Історії Русів”
характеризує московського царя Петра I як деспота і тирана.

Як твір епохи Просвітництва “Історія Русів” висловлює ідеї при-
родного права, як державного, так і приватного: “поняття «свобідної нації»
…, натурально-правно обґрунтоване, лежить йому особливо на серці; він
прикладає його саме до України”48. З політичною філософією доби Про-
світництва (Монтескьє) ріднять автора “Історії Русів” ідеї політичної рів-
новаги та нейтралітету. Події Козацької революції середини XVII ст., як
вони подані в “Історії Русів”, Б. Крупницький оцінює з точки зору сис-
теми європейської рівноваги49. На думку українського дослідника, того-
часні українські події, насамперед Переяславський договір 1654 р., ско-
лихнули всі європейські двори, порушили усталену систему рівноваги
сил на сході Європи, відповідальність за що автор “Історії Русів” покла-
дає на ті ж європейські двори. Так він вкладає в уста Богдана Хмельниць-
кого думку, що система рівноваги і безпека не мислимі, якщо європейські
двори будуть толерувати “тиранство и злодейство”, яке чинили поляки
над українцями50. Очевидно, що ця думка була особливо актуальною для
часу написання твору – кінця XVIII – початку XIX ст., як вона була акту-
альна й для покоління Б. Крупницького. Відтак, “так само як і інші ра-
ціоналістичні історики XVIII ст., автор «Історії Русів» висуває наперед
ідеал щастя людства”51. Звідси ж і послідовне відстоювання “Історією
Русів” людської гідності та поборення кріпацтва, запровадженого в Ук-
раїні російським самодержавством наприкінці XVIII ст. Цей протест, як
показує Б. Крупницький, автор вкладає в уста І. Богуна, який обґрунто-
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46 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 166.
47 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 73.
48 Ibid., с. 71.
49 Д. Наливайко також наголошує на тому, що резонанс, який викликала Козацька рево-
люція середини XVII ст. в Європі, був спричинений порушенням розстановки сил на
сході Європи: Д.С. Наливайко, Op. cit., с. 253.
50 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 72.
51 Ibid., с. 73.



вував своє несприйняття Переяславського договору тим, що “в народе
московском владетельствует самое исключительное рабство и невольни-
чество в высочайшей степени”52.

Проте з аналізу обох творів, дослідник приходить до чіткого ви-
сновку, що обидва автори “були ревними оборонцями козацької держав-
ности XVII і XVIII ст.”, попри те, “що один писав як прихильник чужи-
нець, а другий як патріот своєї власної країни й свого власного народу”53.
І саме цей український патріотичний мотив “Історії Русів” робив її особ-
ливим твором для української еміграції. Вже після Б. Крупницького
О. Оглоблин у передмові до нью-йоркського видання 1956 р. “Історії Русів”
назве її “вічною книгою України”, перше видання якої стало “гострою
ідейною зброєю українства”54, а Н. Полонська-Василенко – “винятковим
твором української історіографії”55, на думку ж В. Кравченка, “цьому тво-
рові, поряд з «Енеїдою» Івана Котляревського, судилося стати фундамен-
том українського культурно-національного відродження в XIX ст.”56

Неоднозначне ставлення до пам’ятки в російській гуманітаристиці.
Якщо поет початку XIX ст. А. Пушкін називав автора “Історії Русів” ук-
раїнським Титом Лівієм57, то історик початку XXI ст. В. Козлов називає
пам’ятку сфальсифікованим ще у XVIII ст. одним з перших програмних
документів українського національного руху58, однак не наводячи жодних
аргументів на користь такого категоричного і абсурдного висновку.

Таким чином, попри незначний обсяг досліджень Б. Крупницького,
присвячених “Історії Русів”, вченому вдалось знайти своє оригінальне
проблемне поле і по-своєму оригінально його вирішити. Добре знання ні-
мецької історіографії з історії України XVIII ст. дало змогу досліднику ґрун-
товно вписати українську соціогуманітарну думку в європейський кон-
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52 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 74.
53 Б. Крупницький, “Історія України й українських козаків” Й.-Х. Енґеля та “Історія
Русів”, c. 166.
54 О. Оглоблин, [Передмова], с. XIV, XXV. 
55 Н. Полонська-Василенко, Українська історіографія, Мюнхен 1971, с. 59.
56 В. Кравченко, Україна, імперія, Росія, с. 300.
57 За: Д. І. Дорошенко, Огляд української історіографії, с. 48. На жаль, у повному зібранні
творів А. Пушкіна, у томах з матеріалами з “Современника” виявити цієї цитати не вда-
лося: А.С. Пушкин, Полное собрание сочинений: в 10 т. Изд. 2-е. Москва (Изд-во АН
СССР) 1958, т. 7: Критика и публицистика, 766 с.; т. 8: Автобиографическая и истори-
ческая проза. История Пугачёва. Записки Моро-де-Бразе, 596 с. Щиро дякую А. Пучкову
за допомогу з переглядом зазначених томів А. Пушкіна.
58 В.П. Козлов, Археографическое обозрение России: 1991–2012 годы, Москва (Древле-
хранилище) 2013, с. 287.
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текст, показати її як складову загальноєвропейських ідейних течій доби
Просвітництва, на чому наголошувала вже Н. Полонська-Василенко59. Від-
так, паралелі, проведені Б. Крупницьким, демонструють українську куль-
туру кінця XVIII – початку XIX ст. як складову західноєвропейської, що
розкрито і в інших працях історика. Саме в повоєнний період вчений все
більше звертався до теми України та її цивілізаційної приналежності до
європейського світу60. Б. Крупницький наголошував, що “Україна є час-
тина духової Европи, незважаючи на всі особливості її розвитку, вимушені
обставинами, і тут нема чого европеїзувати: треба тільки підтримувати її
вічний европейський дух. Органічний шлях українського розвитку є евро-
пейський”61. Звідси випливало й завдання української історіографії –
“зв’язати Україну з загальноевропейським розвитком”62. Варто відмітити і
те, що компаративний підхід, застосований Крупницьким, давав змогу за-
хідному читачу більш глибоко зрозуміти власне український текст “Історії
Русів”. І попри всю дискусійність висновків, осмислення Б. Крупницьким
“Історії Русів”, поруч з дослідженнями Д. Дорошенка та І. Борщака, були
одними з перших в українській емігрантській соціогуманітаристиці звер-
неннями до вивчення пам’ятки. За своїми ж методологічними підходами
в дослідженні тексту “Історії Русів” праці Б. Крупницького зберігають
свою актуальність і для сучасної української соціогуманітаристики.
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59 Н. Полонська-Василенко, Професор д-р Борис Дмитрович Крупницький.., с. XXVI.
60 Див.: О. Ясь, Борис Крупницький, c. 427–429.
61 Б. Крупницький, Історичні основи европеїзму України, Літературно-науковий вісник,
кн. I (Реґенсбурґ 1948) 130.
62 Б. Крупницький, Історіознавчі проблеми історії України.., с. 181–182.



Наталія Солонська

КАНАДСЬКЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ “SLAVISTICA”:
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД (1948–1958)

Науковий простір Канади після Другої світової війни характеризу-
ється постанням нової для цієї країни ділянки – ділянки славістичних
наук. Це було спричинено зростанням зацікавлення канадського загалу
“слов’янським питанням, зростом етнічного слов’янського елементу в Ка-
наді та врешті напливом, внаслідок воєнних подій, визначних наукових сил
з Европи”1, – зазначає президент Американської асоціації славістів Канади,
голова Центрально-канадського стоваришення професорів слов’янських
студій В. Кисілевський2. У Канаді починає формуватися наймолодша ді-
лянка славістики – історія слов’янських етнічних груп у Канаді3. 

Сторінкою історії української видавничої справи, історії української
славістики є “Праці Інституту слов’янознавства” Української Вільної Ака-
демії Наук (далі – УВАН) у Канаді під назвою “Slavistica” (“Славістика”),
видання, що засноване 1948 року. Редакція – знаного українського філолога,
слов’янознавця, фольклориста, подвижника та організатора науки, ініціа-
тора створення Канадської асоціації славістів Я.-Б. Рудницького4.
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1 В.Ю. Кисілевський, Передмова, Slavistica 9 (Вінніпег (Взаїмна Поміч), 1950) 5, 7.
2 Кайє-Кисілевський Володимир Юліанович (1896–1976) – проф. Оттавського університету,
президент Американської асоціації славістів Канади, голова Центрально-канадського стова-
ришення професорів слов’янських студій, дійсний член Міжнародного інституту політичних
і соціальних наук (канадська секція) в Брукселі (O. Martynowych, A Ukrainian Canadian in
London: Vladimir J. (Kaye) Kysilewsky and the Ukrainian Bureau, 1931–40, Canadian Ethnic Stu-
dies, vol. 47, nos. 4–5 (Calgary, 2015) 263–288; W. Dushnyk, Kaye-Kisilewsky – an Unusual
Ukrainian Canadian Scholar, Ukrainian Quarterly, vol. 34, № 4 (1978). З 1948 р. до 1958 р. ви-
кладав історію й слов’янські науки в Оттавському університеті, голова кафедри славістики.
Перший голова Канадської асоціації славістів. Автор кількох монографій, у тому числі “Early
Ukrainian Settlement in Canada 1895–1900” (Торонто 1964) та “Dictionary of Ukrainian Canadian
Biography: Pioneer Settlers of Manitoba 1891–1900” (Торонто 1975), багатьох дослідницьких
звітів, статей та інших праць. У 1974 р. нагороджений Орденом Канади.
3 В. Ю. Кисілевський, Передмова.
4 Рудницький Ярослав-Богдан Антонович (1910–1995) – ономаст і лексикограф, професор
славістики, президент Української вільної академії наук (УВАН); у Вінніпезі, голова
Слов’янського відділу Манітобського університету (Канада). Видав етимологічний слов-
ник української мови (Сучасність, ч. 6(102) (1969), черв. кінцева шпальта). Про нього див.:
Я. Дзира, Ярослав-Богдан Рудницький – учений, патріот, Пам’ятки України. Історія та
культура 1 (1999) 145–157; М. Мандрика, Біобібліографія Я.-Б. Рудницького, Вінніпег
(УВАН), 1961, 67 с.; Т. Носко-Оборонів, Д-р Яр. Б. Рудницький. Біографічний нарис, Руд-
ницькіана, 9 (1993) 49 с.; А. Хідекелі, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського:
науковий проект з вивчення спадщини Ярослава-Богдана Рудницького, Світ 33–34 (2001).



“Slavistica” – частина історії розвитку слов’янознавства в світі, істо-
рії видавничої діяльності славістичних структур, історії розвитку славіс-
тики в Канаді. На сторінках видання – праці та статті з проблем слов’яно-
знавства, слов’янських мов, літератури, історії, культури, етнографії, ар-
хеології; бібліографія слов’янознавчих та українознавчих розвідок та ін.
Кожного року виходило три випуски “Славістики”. Матеріали публікува-
лися українською, англійською, німецькою і французькою мовами. 

Пропонований огляд, зважаючи на вимоги його обсягу, обмежено
1948–1958 рр. Аналіз науково-бібліографічних випусків, що являють
собою значну джерелознавчу цінність, є окремою темою іншої розвідки. 

“Slavistica” з огляду на високий фаховий рівень користувалася
значною популярністю “у департаментах слов’янських студій американ-
ських і західноєвропейських університетів”5, серед фахівців у світі6. У
нас, в Україні, “Slavistica” була, за рідким винятком, невідома. Втім, по-
силання на це видання можна було зустріти в деяких працях іноземних
науковців, зокрема балтійських. Воно стало доступним для спеціалістів
тільки після того, як Я.-Б. Рудницький передав від себе дарунок Націо-
нальній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (далі – НБУВ). Ко-
лекція вченого нині зберігається у фонді відділу зарубіжної україніки
Інституту книгознавства НБУВ7. Її частина – видання “Славістики”. 

На кінцевій його шпальті, ч. I (1948), зазначено: “Slavistica” – серія
неперіодичних публікацій на теми слов’янських мов, літератур, культури,
етнографії, старовини, передісторії слов’ян тощо, з окремою увагою до
проблематики слов’янського Сходу”. Підпис: головний редактор: проф.
д-р Ярослав Б. Рудницький. 

В “Енциклопедії українознавства” закарбовано: “Slavistica”, слов’я-
нознавча серія неперіодичних монографічних випусків (до 1971–72), вид.
УВАН (1–3 в Авгсбурзі 1948, а з 1949 у Вінніпезі (за ред. Я.-Б. Рудниць-
кого українською або англійською мовами з різних ділянок слов’яно-
знавства і україністики зокрема Канади (20 випусків “Slavica Canadiana”)8.
Існує й її інше визначення – науковий збірник.
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5 О. Старчук, П’ятиліття “Славістики” УВАН (1948–1953), Slavistica, 18 (1953) 31.
6 Я. Рудницький, Славістика в Канаді 1950 р., Праці Інституту Слов’янознавства Укра-
їнської Вільної Академії Наук, ч. 9 (Вінніпег, 1950) 48 с.
7 В.В. Березкіна, Бібліографічні студії українців Канади, Наукові праці Національної біб-
ліотеки України імені В. І. Вернадського, вип. 37 (2013) 499–512; Л. Дегтяренко, Інте-
лектуальна спадщина Ярослава Богдана Рудницького у фондах відділу зарубіжної
україніки, Бібл. вісн. (2006) 294–298.
8 Енциклопедія українознавства. Словникова частина, т. 8/2, головний редактор В. Кубійович
(Наук. товариство ім. Шевченка), Париж; Нью-Йорк (Молоде життя), 1976, с. 2880, 1 стб.



Про канадську “Славістику” О. Старчук9 пише як про періодичне,
наукове видання10. Обсяг його окремих випусків залежав від обсягу по-
даних до друку наукових розвідок. Як правило, номер містив публікацію
одного наукового або науково-бібліографічного дослідження; інколи –
інформаційні матеріали. 

Випуск “Славістики” здійснювався в друкарнях Вінніпега (зок-
рема: “Тризуб”), частіше, за допомогою благодійних коштів, що відбито
у вихідних даних: Товариство прихильників УВАН; коштом членів това-
риства “Просвіта” в Канаді; Prosvita; Verlag des Vereins der Freunde der
Ukrainischen Freien Akademie der Wissenschaften; Товариство “Взаїмна
Поміч” у Вінніпезі, Ман.; publisced with assiatance from the Ukrainian Na-
tional Asa’n in America; товариство “Рідна школа ім. М. Шашкевича”;
Cleveland: Publisched by Slovak Institute та ін. Однак, на жодному з номе-
рів не позначено їх наклад. Цю та іншу інформацію (скажімо, щодо
сфери поширення) можна було б вияснити з архівних документів Інсти-
туту слов’янознавства УВАН, канадських друкарень, що недоступно для
нас. Каталоги українських книгарень не тільки Канади, а й інших країн
українських діаспор надходили, швидше – потрапляли, в Україну несис-
темно, випадково. На превеликий жаль, до такого важливого історичного
джерела, яке потребує глибокого дисертаційного дослідження, не було
належної уваги ні з боку науковців, ні з боку комплектаторів фондів
наших вітчизняних бібліотек11. 

Автори розвідок зі славістичної проблематики, що друкувалися у
виданні, – відомі вчені з різних країн світу: V. J. Kaye-Kysilevs’kyj, І. Мір-
чук, І. Огієнко, Я. Рудницький, С. Смаль-Стоцький, В. Чапленко та ін. 

Перше видання (1948) розпочинається статею С. Смаль-Стоцького12

“Найближчі завдання славістики” (с. 7–15). У цьому ж випуску – стаття
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9 Старчук Орест Дмитрович (1915–1971) – професор, декан факультету слов’янських мов
Альбертського університету. З 1945 по 1948 р. працював у Англійській адміністрації у
Гановері. Засновник Канадської Асоціації Славістів. Статті з мовознавства. Автор під-
ручників із російської мови.
10 О. Старчук, Op. cit., c. 31.
11 Н.Г. Солонська, Каталоги українських книгарень Канади як об’єкт історико-книго-
знавчого дослідження, Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного ін-
формаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.), НАН
України, НБУВ, АБУ [та ін.]; [редкол.: В.І. Попик та ін.], К. 2016, с. 190–194.
12 Смаль-Стоцький Степан Йосипович (1859–1938) – мовознавець, професор, дійсний
член Всеукраїнської академії наук України (далі – ВУАН), дійсний член “Слов’янського
Інституту” в Празі (з 1928 р.), член-засновник Української Могилянсько-Мазепинської
Академії Наук. Автор “Руської граматики” (спільно з Т. Ґартнером); наукової граматики



Я. Рудницького “Українська славістика та її завдання” (с. 15–29). У ви-
пуску розміщене фото: відкриття Інституту слов’янознавства УВАН
19.08.48 р. в Аугсбурзі (Augsburg, Німеччина).

С. Смаль-Стоцький наголошує на необхідності “нового повного і
докладного словника старо-церковно-слов’янської мови”; на опрацю-
ванні церковно-слов’янської мови; доповненні старо-церковно-слов’ян-
ських студій”; на тому, що “славістика повинна і далі удержувати дуже
тісний контакт з індогерманістикою і лінгвістикою взагалі”; потребі
уваги до слов’янської мови в період праслов’янської доби, до знання
“живих слов’янських мов” (с. 8, 9). У статті порушено питання і про сла-
вістичні часописи, їх важливість для розвитку науки. 

У першому випуску подано скорочену інавгураційну доповідь
Я. Рудницького з нагоди відкриття Інституту слов’янознавства в Ауг-
сбурзі. Підкреслено: “Традиції української славістики сягають своїми по-
чатками XVII ст. і в’яжуться з ім’ям визначного філолога того часу Мелетія
Смотрицького, що видав 1619 року свою знамениту граматику церковно-
слов’янської мови”. Учений називає прізвища українських славістів та
слов’янознавців XIX та ХХ ст.: М. Максимович, І. Срезневський, О. Бодян-
ський, І. Франко, А. Кримський, С. Смаль-Стоцький, О. Колесса, І. Огієнко,
Є. Тимченко, В. Сімович, П. Бузук, Д. Чижевський, І. Зелинський, Д. До-
рошенко та ін.; відзначає їх наукові праці, що свідчать про досягнення ук-
раїнської славістики; підкреслює вороже ставлення до українського народу
представників російського слов’янознавства (с. 15–18, 20).

Я. Рудницький не сприймає русофільські позиції Г. Вернадського
(праця “Kievan Russia”); німецького славіста М. Фасмера (праця “Russis-
che Grammatik von E. Berneker. 3. Verbesserte Auflage” von Max Vasmer);
німецького русофіла Р. Травтмана (“Die slavischen Völkner und Sprachen
eine Einführungin die Slavistik”), але йому близька об’єктивна позиція ні-
мецького славіста Ф. В. Неймана. Я. Рудницький звертає увагу на не-
значну кількість західних університетів, де є курси української мови:
Відень, Грац, Мюнхен, Тюбенген, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Мінеапо-
ліс і Саскатун. Його доповідь, а потім – стаття – це, власне, огляд став-
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української мови “Grammatik der Ruthenischen (Ukrainischen) Sprache von Stephan von
Smal-Stockyj und Theodor Gartner”; “Розвиток поглядів про сім’ю слов’янських мов і їх
взаємне споріднення”; “Українська мова, її початки, розвиток та характеристичні її при-
кмети”; “Питання про східнослов’янську прамову” та ін. (О.В. Горбатюк, Степан Смаль-
Стоцький як літературознавець: постаті та явища нової української літератури, дис…
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львівський національний
університет імені Івана Франка, Л. 2009).



лення до української мови, української славістики. Це відбито навіть у
розподілі, т. зв., “речових каталогів” в університетах і державно-краєвих
бібліотеках у Німеччині, де “вся україністика ведеться тут під «русікою»,
значить, усі книжки, що відносяться до української мови, літератури, іс-
торії і т. д., впорядковуються тут під російською мовою, російською лі-
тературою, російською історією і т. д.” (с. 24, 25). 

Ще в 1948 р. Я. Рудницький порушував проблеми, які не усунуті й
досі, зокрема, й щодо спотвореної транслітерації українських прізвищ і ти-
тулів. І оскільки “українські вчені в СРСР майже всі фізично знищені, а ті,
що лишились, працюють на користь «руссіки»”, то “увесь тягар наукової ук-
раїнської славістики спадає на плечі українських учених-емігрантів в Европі
і в Америці”. У статті відзначено помітну роль Українського Вільного Уні-
верситету (Мюнхен), де є всі кафедри з україністики (с. 27). 

Вищезазначені проблеми й прискорили створення Інституту
слов’янознавства. Його керівник виклав завдання установи: “підтриму-
вати й поглиблювати наукові досліди в різних ділянках слов’янознавства;
інформувати про хід досліджень; досліджувати й виявляти культурно-
політичні, історичні, господарсько-економічні відносини України до
слов’янського світу” (с. 27). 

У ч. 2 випуску – стаття В. Чапленка13 “Українізми в мові М. Гоголя”
(25 с.). Для дослідників творчості письменника становитиме інтерес те,
що автор розвідки поділяє українізми на такі групи: “1) прямі «свідомі»
українізми; 2) стилізація під українські мовостилі (їх можна назвати не-
прямими «свідомими» українізмами; 3) «невільні» українізми, що по-
встали внаслідок схрещення двох мов – української й російської в
свідомості Гоголя” (с. 16). 

Проблемі українсько-білоруської мовної межі присвячено наукову
розвідку І. Сидорука14 (ч. 3 (Авсбург, 1948) 23 с.); чесько-українським
взаєминам (ідеться про Український музей у Празі) – статтю Я. Бирича
(ч. 5 (Вінніпег (Тризуб), 1949) 36 с.). У 1949 р., ч. 6 – публікація С. Смаль-
Стоцького “Canadian-Ukrainian Instityte «Prosvita»”. 
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13 Чапленко Василь Кирилович (1900–1990) – український письменник, літературо- і мово-
знавець; автор праць “Історія нової літературної української мови (XVII ст. – 1933)” та ін.
14 Сидорук-Паульс Іван (1916 – ?) – український мовознавець, славіст. Його наукові роз-
відки: Historicity of Pushkin’s “Poltava” 2nd Ed., enlarged.; Letter to Neil Armstrong regarding
promotion of Russian language study, December 21, 1971; Reviewed Work: Ukrains’ka mova
ta ii govori by Iaroslav Rudnits’kii, The Slavic and East European Journal Vol. 10, No. 4 (Win-
ter, 1966), pp. 484–485; Toponimy jako świadectwo przeszłości językowej: zachodnie Polesie,
Onomastica: pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym naz-
wom własnym, t. XX, nr. 1–2 (1975) 79–87 тощо.



Як літературну пам’ятку Київської Русі визначає “Слово о полку Іго-
ревім” В. Чапленко в статті про мову цього твору (Вінніпег (Коштом членів
і прихильників товариства “Просвіта”), 1950, 28 с.). У цьому ж, 1950 р., ч.
8, друкується дослідження І. Мірчука15: “Das Dämonische bei den Russen und
den Ukrainern. Ein Beitrag zur Bestimmung der ukrainischen Weltanschaung”. 

У 1950 р., ч. 9, друкується науково-бібліографічне дослідження
Я.-Б. Рудницького “Slavistica Canadiana”. 

Це число наукових праць відрізняється низкою фотографій славіс-
тів, що супроводжуються стислим біографічним нарисом. Надруковані
фото: проф. д-ра президента Манітобського університету у Вінніпезі,
промотора славістичних студій у цьому закладі Ватсона Кірконнелла,
який запровадив славістичні студії у Вінніпезькому університеті; фото
проф. д-ра А.Г.С. Джонсона. Ним створено в 1949 р. окремий Департа-
мент слов’янських студій під керівництвом Я.-Б. Рудницького; фото го-
лови Департаменту Слов’янських студій в Університеті Бритійської
Колумбії (Ванкувер) проф., д-ра Джеймса Ст. Клер-Собела; на іншому
фото – викладач російської і німецької мов в Альбертському університеті
д-р О.Д. Старчук; проф. д-р, промотор славістичних студій у Канаді, пер-
ший, хто запровадив слов’янські студії після Другої світової війни в Сас-
качеванському університеті в Саскатуні, – Гео В. Симпсон; далі фото
проф. д-ра президента Осередку української культури й освіти в Канаді,
дійсного члена УВАН, першого викладача української мови в Саскаче-
ванському університеті Т. Павличенка; фото проф. д-ра голови Славіс-
тичного департаменту в Саскачеванському університеті К. Андрусишина,
автора університетських підручників з української літератури; фото
проф. голови Славістичного департаменту Торонтського університету
Б.Е. Шора; фото д-ра викладача української мови і літератури в Торонт-
ському університеті Ю. Геника-Березовського. 

У ч. II (1951 р.) пропонується “Українсько-російський словник по-
чатку XVII-го віку. Із історії культурних впливів України на Московію”
(І. Огієнко16). Виділено розділ “Українсько-російські давні взаємини”, а
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15 Мірчук Іван (1891–1961) – німецький історик і лінгвіст (О.О. Ковальчук, Мірчук Іван,
Енциклопедія історії України, т. 6, К. (Наук. думка), 2009. Його праці: Die Ukraine – Mitt-
lerin westlicher Kultur, Die Aktion (Berlin), № 2 (1941); “Geschichte der ukrainischen Kul-
tur”; “Братання” слов’янських народiв на тлi большевицької дiйстностi, Український
збiрник,  № 3 (1955) тощо.
16 Огієнко Іван Іванович (митрополит Іларіон) (1882–1972) – д-р, український мовозна-
вець та історик церкви; приват-доцент кафедри славістики Державного українського уні-
верситету з липня 1918 р. Автор праць – “Костянтин i Мефодiй: їх життя та дiяльність:
у 2 т.”; “Найважнiшi пам’ятки церковно-слов’янскоi мови” та багатьох ін.



в ньому розвідка: “Київ – мати культури всієї Руси. Стара московська
культура була нижчою від української; Українська книжка на Москов-
щині; Гоніння на українську книжку”. Виокремлено розділ “Алфавіт
іностранних речей”, де такі підрозділи, як “Алфавит” початку XVII-го
ст.; Зміст “Алфавіту”; “Українсько-російський словник”.

Зрозуміло, що праця, в якій наголошувалося, що “північно-руські
землі не тільки взяли з Києва свою правлячу князівську династію Моно-
маховичів, – вони присвоїли собі й стару назву Київської Держави
«Русь», і довго з замилуванням і пієтетом ставилися й до джерела своєї
культури, – культури київської” (с. 7), – не могла за радянських часів по-
трапити до України.

І. Огієнко підкреслює, що “Київ був також матір’ю книжок руських –
книги писалися головно в Києві, і звідси мандрували по всіх землях ши-
рокої Руси”. Згадує він і Остромирове Євангеліє, й Архангельське Єван-
геліє 1092 р., “так само написане в Києві”. Останнє потрапило до
Архангельська, звідки й випадкова назва (с. 11).

Науковець указує на немалий обсяг княжих бібліотек, бібліотек ка-
федральних соборів, на шанобливе ставлення до київської книжки, яка
поширювалася на значні території, читалася в Москві – наприклад:
“Мечъ доуховны” архиєпископа Лазаря Барановича (1666), “Требник”
митрополита Петра Могили (1646). Учений вважає, що початок україн-
ського друкарства припадає на 1491 р. “друками славного Швайпольта
Фіоля в Кракові” (с. 11, 13). 

Зацікавленість київською книжкою викликає непримиренний спротив
у релігійних колах Москви. Патріарх Яким наполіг, щоб на Московському
соборі 1690 р. засудили чимало українських книжок: твори українських
письменників XVII ст. – Петра Могили, Кирила Транквілліона Ставровець-
кого, Лазаря Барановича, Антонія Радивиловського (с. 16). До цього ряду
додамо прізвища Симеона Полоцького, Іоаникія Галятовського.

Рукопис “Азбуковника” (чи Алфавит “Книга, глаголемая Алθавитъ,
содержащая в себѣ толкованіє иностранныхъ рѣчей, иже обрѣтаются во свя-
тых книгах не преложены на руській языкъ”), про який наступне дослід-
ження д-ра І. Огієнка, зберігався в його власній бібліотеці. Вчений ретельно
аналізує “Алфавит”, “мова якого – російська літературна XVII-го ст., тобто,
церковнослов’янська з помітним впливом живої російської мови”. На
думку дослідника, “це, так би сказати, московська енциклопедія старо-
давнього знання”, в яку внесено понад 300 українських слів, запозичених
з українських видань (с. 23).
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Наведемо для порівняння зміст першого випуску журналу “Совет-
ское славяноведение”, що побачив світ у 1965 р. (тобто, через 17 років після
першого випуску канадської “Славістики”): “Историческое двадцатилетие
(к истории развития социалистических стран Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы” (Я. Шмераль, Л. Валев); “Советско-чехословацкий договор
1943 г. (к истории дипломатической подготовки) (С. Прасолов); “Внешняя
политика Югославии в 1935–1936 гг.” (В. Волков); повідомлення про під-
сумки роботи над “Общеславянским лингвистическим атласом” тощо.

В Україні за радянських часів виходили окремі видання, присвячені
славістичним проблемам, але перший збірник наукових праць “Слов’ян-
ські обрії” – спільне видання Українського комітету славістів та НБУВ
як головної установи НАН України з проведення міжнародних наукових
конференцій, присвячених Дню слов’янської писемності і культури, –
побачило світ тільки за часів Незалежності в 2006 р. (головний редактор –
О. Онищенко; відп. за випуски і укладач Н. Солонська (2006–2013)).

Повернемося до слов’янознавчих проблем канадських праць.
“Slavistica”, ч. 12 (1951) друкує статтю V.J. Kaye-Kisilevs’kyj17, Slavic
Groups in Canada, Proceeding of the Institute of Slavistics of the Ukrainian
free Academy of Sciences; editor in-chief J. B. Rudnyc’kyj. Зі змісту: Intro-
ductory, р. 5–9; The Ukrainian of Canada (Agriculture), р. 13–16; Literature,
р. 16–17; Recent immigration, р. 17–19; Statistics, р. 19–21; The Polish Ethnic
Group in Canada, р. 21–30; Other Slavic Groups in Canada, р. 21–30.

Одне з численних досліджень спадщини М. Гоголя, але таке, що
відрізняється оригінальністю погляду, відбито в статті П. Филиповича18

“Українська стихія в творчості Гоголя” (ч. 13 (1952) 31 с.). У “Slavistica”
опубліковано перше окреме видання цієї праці. Це – передмова до укра-
їнського перекладу творів Гоголя, виданих у Києві. То є й данина тала-
новитому українському поетові, науковцеві П. Филиповичу, що загинув
у Сандармосі (Карелія) в 1937 р.

“Slavistica” (ч. 14 (1952) 21 с.) пропонує дослідження: W. Kircon-
nell19, Common English Loan Words in East European Languages (Кіркон-
нелл Ватсон). 
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17 Див. прим. 2.
18 Филипович Павло Петрович (1891–1937) – український поет, літературознавець доби Роз-
стріляного відродження. Перекладач з французької, латинської та російської мов, педагог.
19 Кірконнел Уотсон (1895–1977) – канадський вчений, перекладач, почесний член Канад-
ської асоціації славістів “за винятково великі заслуги в розбудові слов’янознавства як на-
укової дисципліни в Канаді”. Номінувався на Нобелівську премію (Kirkconnell Watson,
Енциклопедія України в Інтернеті, [електронний ресурс], режим доступу: http://www.ency-
clopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CK%5CI%5CKirkconnellWatson.htm).



Ч. 15 (1952) “Slavistica” відбиває бібліографію канадської славіс-
тики, що є дуже цінним випуском, але який, що зазначалося, є темою ін-
шого дослідження. 

У ч. 16 (1953, 43 с.), що випущено з друкарні “Канадський Фармер”
німецькою мовою, опублікована розвідка Ю. Шереха20 “Participium Uni-
versale в слов’янських мовах”. Автор, зокрема, наголошує: “Um der Be-
antwortung der Frage über die Ursache des Verfalls der Partizipien in den
slavischen Sprachen näher zu kommen, muss man zunächst festtellen, wie die
lebenden Sprachen die Partizipien anwenden, in welchen Fällen und in wel-
cher Bedeutung sie dort erhalten bleiben. Eine besondere Bedeutung haben hier
gerade die slavischen Sprachen, die sich erst später zu einer Literatursprache he-
rausgebildet haben und daher näher der Volkssprache stellen” (c. 6).

“Slavistica” (ч. 17 (1953)) пропонує працю Ю. Луцика21 “Старо-цер-
ковно-слов’янська мова як мова релігійного культу” (32 с.). Автор пору-
шує проблеми: “Лінгвістичні запозичення”; “Екзистенція” (на загальнобол-
гарському ґрунті; на загальнослов’янському ґрунті); норми Св. Письма;
релігійно-національний діалект тощо. 

Ставлення славістів до релігійного аспекту мови можна, на думку
Ю. Луцика, окреслити словами С. Слонського: “Pry języku … staro-
słowańskim nie chodzi nam wcale o to, że byt to język cerkiewny, lecz jedynie
o jego zwykłое, żyw postac” (S. Slonski, Język staroslowianski (starobulgar-
ski), Warszawa, 1950, s. 2). 

“Slavistica” (ч. 19 (1954)) видано в Чікаго (“видання УВАН з до-
бровільних датків українців міста Шікаго” (англ. мовою)): J.P. Sydoruk
“Ideology of Cyrilo-Methodians and Origin” (І.П. Сидорук, Ідеологія ки-
рило-мефодіївців та її походження). 

Ч. 20 за 1954 р. (47 с.). Це – праця П. Коваліва22 “Українська мова
та її становище серед інших слов’янських мов”, що належить до зістав-
ного слов’янського мовознавства. Розвідку присвячено пам’яті В. Ягіча.
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20 Шевельов Юрій Володимирович (Шнайдер) (1908–2002) – українсько-американський
славіст-мовознавець німецького походження; історик української літератури, літератур-
ний і театральний критик, доктор філософії; активний учасник наукового та культурного
життя української еміґрації. Професор Гарвардського, Колумбійського університетів. Іно-
земний член НАН України (1991). Президент УВАН (1959–1961, 1981–1986) (J. Rieger,
A. Hnatiuk, Jurij Szewelow (George Y. Shevelov, Jurij Szerech) 1908–2002, Slavia Orientalis,
t. LI, № 3 (2002) 351–360). 
21 Луцик Юрій Максимович (1913–1991) – історик, славіст, філософ. Дійсний член УВАН.
Інші його праці зі славістики: “До методології назвознавства”; “Історія Української
Греко-Православної церкви в Канаді” (т. 1–4, Вінніпег, 1984–89, співавтор – С. Савчук)
тощо. За його редакцією і доповненням видано “Етимологічний словник української
мови” І. Огієнка (т. 1–3, Вінніпег, 1979, 1982, 1988).
22 Ковалів Пантелеймон Кіндратович (1898–1973) – мовознавець, доктор філософії, дійс-
ний член НТШ (США). Голова Української секції Американської асоціації викладачів



П. Ковалів, зокрема, зазначає: “Від самого свого початку славістика
основним об’єктом своїх студій мала питання про споріднення слов’ян-
ських мов та про можливість відтворення їх перводжерела – прасхідно-
слов’янської мовної системи” (с. 13). Дослідник аналізує точки зору
російського філолога і славіста О. Шахматова, українського мовознавця,
дійсного члена Слов’янського інституту в Празі С. Смаль-Стоцького та
ін. на слов’янську мовну єдність, розвиток сім’ї слов’янських мов. 

Становить інтерес погляд П. Коваліва на думки французького лін-
гвіста А. Мейє, автора узагальнювальної праці “Общеславянский язик”,
виданої в 1951 р. в російському перекладі (нині її можна вільно скачати
в Інтернеті); сербського лінгвіста О. Беліча (див. його: О прасловенском
Jезиky, Slavia (1924)), філолога-славіста, дослідника історії слов’янських
мов М. Трубецького (публікації в “Revue des etudes slaws”, N. Trubetzkoy,
Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme, Travaux du cercle
linguistique de Praque, I (Praque, 1929)); С. Смаль-Стоцького (Розвиток
поглядів на сім’ю слов’янських мов і їх взаємне споріднення, Прага, 1927),
Є. Тимченка (Слов’янська одність і становище української мови в слов’ян-
ській родині, Україна, (1924) і т.д.).

У сучасних наукових колах точаться суперечки щодо методологічної
основи наукової класифікації слов’янських мов. Мабуть, було б доцільно
уважно з цих проблем проаналізувати науковий доробок П. Коваліва.

Випуск “Slavistika”, ч. 21 (Вінніпег (УВАН), 1954, 32 с.) це – Slavika
Canadianа, складена Я.-Б. Рудницьким, частково анотована бібліографія,
що має дві частини, а також метабібліографію, покажчик періодичних
видань еміграції з Росії та СРСР за 1919–1952 рр.

Автором праці “Слов’янські й індоєвропейські наголосові дублети”
(2-ге видання), надрукованої в наступному номері (ч. 22) за 1954 р. (42 с.),
є Я.-Б. Рудницький. Він присвячує її професорові доктору Д. Вестерманнові
на згадку про наукову співпрацю з тим у 1938–1948 рр. Стаття не втра-
тила своєї актуальності й до сьогодні, оскільки в ній порушено принци-
пові питання. На жаль, ідеї українського вченого й досі не проаналізовано
з погляду принципів розвитку пізнання. Інтуїція лінгвіста, побудована на
підґрунті глибоких знань і наукового досвіду, дала Я.-Б. Рудницькому
змогу відчути важливість і перспективу проблематики звукових дослідів.
Його розвідку було надруковано в “Zeitschrift für Phonetik und Allgemeine
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слов’янських і східноєвропейських мов, член “Товариства плекання рідної мови” та
інших наукових об’єднань (П. Одарченко, Наукова діяльність Пантелеймона Ковалева
в ділянці мовознавства, [в:] П. Одарченко, Видатні українські діячі, К. 1999).



Sprachwissenschaft”, J. g. 2 (Berlin, 1948), за редакцією проф. д-ра Д. Вес-
терманна (sic!), директора Інституту звукових дослідів (Берлінський уні-
верситет). Тобто, ідеться про дослідження українського славіста з проблеми
звукосимволізмів, початок яким було покладено Е. Сепіром у 1929 р. А
перший міжнародний симпозіум з ідеофон (тобто, зображувальних слів)
відбувся тільки в 1999 р. в Німеччині. 

Нині відомі й інші наукові розвідки з цього питання. Ця проблема
предметно і глибоко розкривається, наприклад, у монографії Ж. Колевої-
Златевої “Славянская лексика звукосимволического происхождения”
(Дебрецен, 2008), надрукованій у періодичному виданні Дебреценського
університету – Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis (Slavic Words
of Sound Symbolic Origin). Вчена, угорський русист, розвиває ідеї і Д. Вас-
термана, і Я. Б. Рудницького, систематизує “теоретичні постановки та до-
слідження, прийоми і процедури, на яких має ґрунтуватися розпізнавання
та дослідження звукосимволічних слів в етимології”23. Тобто, і цей ви-
пуск канадської славістики не втратив своєї наукової актуальності. 

Статтю В. Дж. Розе24 “До початків славістики на Заході” опубліковано
в “Slavistica”, ч. 23 (1955) 16 с. Тема, яку порушує науковець, вельми мас-
штабна. Їй присвячено численні статті й монографії. Наприклад: М. Лю-
бавский, История западных славян (прибалтийских чехов и поляков), Мос-
ква 1917; Западные и южные славяне в раннее средневековье, История сред-
них веков, под ред. Н. Колесницкого, Москва 1986 і т. д.25 Втім, автор зна-
ходить свій ракурс для висвітлення історії питання. У будь-якому випад-
ку – то була ще одна нова тема для канадського інтелектуального світу.

Ч. 24 (1955 р.) віддано бібліографії зі слов’янознавства, що складена
Я. Рудницьким: Part 1: Selected Bibliography of Slawic books and pamphelets
published in or relating to Canada with Supplementary listings for 1951–1953.

У ч. 25 (1956 р.) опубліковано працю В. Свободи26 “Слов’янська
частина Оксфордського гептаглота. Українсько-латинський словник пер-
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23 Славянская лексика звукосимволического происхождения [електронний ресурс], режим
доступу: https://www.academia.edu/4051115/Славянская_лексика_звукосимволического_про-
исхождения_проблемы_этимологизации_Slavic_words_of_sound_symbolic_origin_problems_
of_their_etymological_analysis_-_in_Russian.
24 Розе Вільям Джон (William John Rose) (1885–1969) – канадський славіст, полоніст, іс-
торик, перший Honorary президент Конвенції Канадської Асоціації Славістів. Академік
університетів: Манітоби, Оксфорда, Лейпціга, Кракова тощо; був професором, читав лек-
ції з історії в провідних університетах та коледжах Європи та Америки; співпрацював з
багатьма науковими колективам.
25 История средних веков, под ред. Н. Колесницкого, [електронний ресурс], режим до-
ступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kol_istsr/04.php.
26 Свобода (Тканов) Віктор Леонтійович (1925–1992) – україніст, філолог, старший спів-
робітник Інституту слов’янознавства Лондонського університету.



шої половини 17-го сторіччя” (63 с.). У вступі зазначено, що “Рукописний
семимовний словник першої половини XVII-го віку, українська частина
якого тут публікується, переховується в Оксфорді, Bodleian Library, Ms.
March 187 <…>. Цей словник, що є оригінальним твором і є одним в
своєму році, був правдоподібно написаний невідомими авторами для гол-
ландського орієнталіста Якова Голіюса (Jacobus Golius) на Близькому
Сході (можливо, в Константинополі). Він охоплює на 181 аркушах в ос-
новному сім мов, розміщених у вертикальних шпальтах: латинську,
грецьку (сучасну), турецьку, татарську (півн. Криму), вірменську, україн-
ську (“Slawonice seu Russice”), румунську. Латинська шпальта є в альфа-
бетичному порядку і вміщує в собі 2722 первісних записів, вибраних з
одинадцятимовного видання словника А. Калепінуса (Ambrosius Calepinus,
Diclonarium undecim linguarum, iam postremo accurata emendatione ... Re-
spondent autem Latinis vocabulis, Hebraica, Graeca, Gallica, llalica, Germanica,
Belgica, Hispanica, Polonica, Ungarica, Anglica. Basileae 1605 (передруки без
змін в 1616 і 1627 роках)”27. 

Початки словникарства в Україні сягають XVI ст.: укладання ру-
кописних “альфавитів” і “азбуковників” (на лад середньовічних латинських
маммотректів), “себто тлумачень біблізмів, грецизмів і незрозумілих цер-
ковнослов’янізмів з Біблії й церковно-релігійної літератури; з них ви-
никли перші друковані словники “Лексис …” Л. Зизанія (1596),
“Лексикон славеноросский…” П. Беринди (1627, 1653), анонімний слов-
ник “Синоніма славеноросская”28.

Зазначимо, що в кін. 40-х pp. XVII ст. було здійснено низку лекси-
кографічних праць, хоча частина з них і залишилися в рукописах29; були
спроби скласти латинсько-церковно-слов’янський і слов’янсько-латин-
ський словник на базі польсько-латинського словника Ґ. Кнапського й по-
льської частини поліглотного словника А. Калепіно та рукописного латин-
сько-слов’янського словника з 1724 р. І. Максимовича тощо30. 

В. Німчук пізніше узагальнить, а це й підсумок, що звучить як
оцінка важливості праці В. Свободи: “Значення їх (таких словників –
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27 В. Свобода, Слов’янська частина оксфордського гептаглота. Українсько-латинський
словник першої половини 17-го сторіччя, Праці інституту слов’янознавства української
вільної академії наук, за ред. Яр. Рудницького, ч. 25, Вінніпег (Накладом Українського
народного дому, Торонто) 1956, 57 с.
28 Українська лексикографія, [електронний ресурс], режим доступу: http://litopys.org.ua/ukr-
mova/um38.htm.
29 Староукраїнська лексикографія, [електронний ресурс], режим доступу: http://litopys.org.ua/
ukrmova/um38.htm.
30 Основні філологічні словники, [електронний ресурс], режим доступу: http://megapred-
met.ru/1-81270.html.



Н.С.) полягає не тільки в тому, що вони допомагали читачам інших на-
ціональностей знайомитись в оригіналах з творами українських пись-
менників і з скарбами українського фольклору, давали матеріал для
наукового вивчення української мови. Ці лексикографічні праці знайо-
мили читачів інших українських земель із словниковими особливостями
східноукраїнських говірок, на основі яких почала формуватись нова лі-
тературна мова, тому відіграли і певну нормативну роль”31. 

Звернемося до “Славістики” 1956 р. (ч. 26). Його площу надано до-
слідженню М. Мандрики32 “З болгарсько-українських літературних взає-
мин. Вплив Шевченка на болгарську поезію”. Це – друге поширене й
виправлене видання праці “Т. Г. Шевченко в болгарськім письменстві”, на-
друкованої в 1925 р. у виданнях ВУАН у Києві. Публікація роботи окремим
випуском у Канаді підкреслює її важливість для слов’янства взагалі (с. 5). 

Перші переклади Шевченкових творів болгарською мовою почали
з’являтися в 60–70-ті роки XIX ст. Це – переклади Р. Жинзифова і П.Р. Сла-
вейкова “Утопленої”, “Катерини”, “Вітре буйний, вітре буйний”, “Нащо
мені чорні брови”, “Тече вода в синє море”; переклади “Наймички”,
уривка з поеми “Гамалія”, вірша “Ой чого ти почорніло” та ін. На них
позначилися мовна ситуація – суміш болгарської і македонської мов33.
Болгарському поету і публіцисту П. Р. Славейкову належать також пере-
клади (60–70 рр. XIX ст.) уривків із “Причинної”, “Перебенді”, поезій
“Минають дні, минають ночі”, “Думи мої, думи мої, лихо мені з вами”,
балади “Тополя”. Вплив Т. Шевченка помітний і в оригінальних творах
обох болгарських письменників.

Так, Л. Каравелова особливо цікавили твори, які тематично й об-
разно-стилістично були близькі до фольклору; але його увага зосереди-
лась не на романтичних баладах, а на віршах, що розкривали реалії
українського народного побуту34.
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31 В.В. Німчук, Перший великий словник української мови Павла Білецького-Носенка,
[електронний ресурс], режим доступу: http://movahistory.org.ua/wiki/ Німчук_В.В._Пер-
ший_великий_словник_української_мови_Павла_Білецького-Носенка.
32 Мандрика Микита Іванович (1886–1979) – літературознавець, доктор права. Президент
Української вільної академії наук у Канаді (1970–1973); редактор серій УВАН у Канаді
“Література” та “Українські вчені”. Серед його праць: “Історія української літератури в
Канаді” тощо (О.О. Ковальчук, Мандрика Микита Іванович, Енциклопедія історії Ук-
раїни: у 10 т., К., 2009, т. 6: Ла–Мі, с. 488; Олекса Гай-Головко, Українські письменники
в Канаді: Літературно-критичні нариси, т. 2, Вінніпег 1997, 224 с.).
33 Л. Каравелов, Болгарська література, Българска плела, кн. (1864); Л. Каравелов, Чи
знаєш ти, хто ми? Свобода, 24 (1871).
34 О. Шпильова, Болгарська література і Шевченко, Шевченківська енциклопедія, [елек-
тронний ресурс], режим доступу: http://shevchcycl.kiev.ua/nsh-slovyansk-lteraturi-shevchenko/
156-bolgarska-lteratura-i-shevchenko.html.



Майже в цей же час, коли вийшла праця М. Мандрики в Канаді, в
Болгарії з’являється стаття Й. Цонева “Геніальний син України” (“Труд”,
1956, 10 березня).

Наступне ч. 27 (1956) це – Published of the Canadian Association of
Slavists by the Ukrainian. Free Accademy of Sciences Slavica Canadiana. A.
D. 1955, compiled by Jaroslav B. Rudnyc’kyj. Part 1 and Part 2.

Стаття А. Франко-Ключко35 “Рукописи Івана Франка в Канаді (лист
із Ліпіка, Югославія та інше)”36, опублікована в “Славістиці”, ч. 28 (1957).
Це – окрема відбитка зі збірника “Франко і франкіана на Заході: статті й
матеріяли з приводу століття народин, 1856–1956” (Вінніпег, 1957).

Вибір теми творчості Івана Франка для “Славістики” цілком зрозу-
мілий, оскільки в 1956 р. відзначалося 100-річчя від дня його народження.
Науковій спадщині Івана Франка в українському зарубіжжі, зокрема і в Ка-
наді, приділяється значна увага і відзначається велика шана до постаті
геніального українського мислителя. У Канаді від часу відкриття перших
українських бібліотек в їх фондах обов’язково були його твори. Це став-
лення відбито і у фондах відділу зарубіжної україніки Інституту рукопису
НБУВ37 та інших книгозбірнях38. Канадські українці з великою шаною
ставилися до великого українського вченого і письменника. Ця повага
залишилася незмінною й до сьогодні. Свідченням чому є, наприклад, Ук-
раїнська недільна школа імені Івана Франка (з 2006 р., м. Міссісага),
фонди його імені.

Наступна праця: P. Kovaliv39, Participial Adjectives in the Slavic Lan-
guages, Winnipeg (Published by the Ukrainian Free Academy of Sciences),
1957, 48 p. – (Slavistica: Праці Інституту слов’янознавства Української
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35 Франко-Ключко Анна Іванівна (1892–1988) – письменниця і мемуаристка. Донька Івана
Франка. В 1948 р. емігрувала до Канади. Вона також автор книг: Іван Франко і його ро-
дина. Спомини, Торонто, 1956, та ін.; публікацій про родину Франка, наприклад, у жур-
налах “Наше життя”, “Українське Православне Слово” (“Інший Франко: кулінарні смаки
та традиції родини письменника”; “Ольга Франко” тощо) (М. Шалата, Життя і слово
Франкової дочки [в:] А. Франко-Ключко, Писання, Дрогобич 2006, с. 3–5).
36 Уривки з цієї статті А. Франко-Ключко див.: http://library.kr.ua/elib/franko/franko-ruko-
pis.html (опубліковано Обласною універсальною науковою бібліотекою імені Дмитра Чи-
жевського (м. Кропивницький)). 
37 В. Березкіна, Франкіана у відділі зарубіжної україніки Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського, Вісн. Львів. ун-ту, вип. 5 (2010) 195–209, (Серія книгознавчі та
бібліотечні інформаційні технології).
38 М. Антонович-Рудницька, Франкіяна в американських і канадських бібліотеках, Він-
ніпег (Фундація ім. Шевченка), 1957, 230 с. (Окрема відб. із “Збірника заходознавства” /
Українська Вільна Академія Наук).
39 Див. прим. 22.



вільної Академії наук; ч. 29). – англ. мовою. – П. Ковалів “Прикметники
з дієприкметників у слов’янських мовах”. 

Ч. 30 “Славістики” за 1956 – бібліографічний покажчик, складений
Я.-Б. Рудницьким за співпраці з Д. Сокульським (україніка); Л. Страхов-
ським (русика); В. Турекою (полоніка). Випуск завершується хронікою
подій: Constitution of the Canadian Association of Slavists (CAS)40.

У ч. 31 “Славістики” за 1958 р.– стаття В. Кірконнелла “The Place
of Slavic Studies in Canada. An Address. To the Annual Convertion of the
Canadian Association of Slavists. Ottawa, Juni 10, 1957”. Публікацію при-
урочено до щорічної конференції Канадської асоціації славістів в Оттаві.

Зазначено, що “Канадська асоціація славістів об’єднує викладачів
та дослідників в галузі славістики та споріднених дисциплін у Канаді.
Створення CAS було підготовлено діяльністю існуючого з 1946 р. канад-
ського філіала американської Асоціації вчителів славістики та східноєв-
ропейських мов (ATSEEL). У 1954 р. CAS стала незалежним науковим
співтовариством. Офіційними мовами асоціації є англійська та фран-
цузька”41. Тому й стаття В. Кіркконнелла та низка інших статей у “Сла-
вістиці” опубліковано англійською мовою. 

У ч. 32 (1958) “Славістики” праця: J.M. Kirschbaum, L’udovit šútuk
and his place in the Slavic World (An Address to the Annual Meeting of the
Canadian Association of Slavists on Juni 9th, 1957, at the University of Ottawa,
published by Slovak Institute. Словацький інститут публікує звернення до
щорічної зустрічі Канадської асоціації славістів, що відбулася 9 червня
1957 р. в Університеті Оттави.

Високий науковий рівень досліджень Й. Кіршбаума42 відбивається
також у працях, які зберігаються і у фонді відділу зарубіжної україніки
Інституту книгознавства НБУВ43.

Ч. 33 за 1958 р. “Славістики” це “Slavica Canadiana”, складена гру-
пою авторів: Я.-Б. Рудницьким, К. Г. Бедфордом (росика); Й. Кіршбаумом
(Словакія); Д. Сокульським (україніка); В. Турекою (полоніка). Покажчик
частково анотований. У рубриці “Хроніка” відбито роботу Канадської
асоціації славістів (с. 41–47). 
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40 The Canadian Association of Slavists, [електронний ресурс], режим доступу:
https://sites.ualberta.ca/~csp/cas/pdfs/CAShistory_53to73.pdf.
41 В.И. Меньковский, М.А. Шабасова, Современная канадская инфраструктура изучения
славистики, Российские и славянские исследования: науч. сб., вып. 2, Минск (БГУ) 2007,
с. 240–245.
42 Кіршбаум Йозеф (Jozef M. Kirschbaum) (1913–2001) – політик, дипломат, славіст.
43 Бібліографічний список інших праць Й. Кіршбаума див.: http://portaro.eu/husav/autho-
rities/2686.



За 10 років побачило світ 33 номери “Славістики”. Обсяг цієї статті
і масив інформації, закладеної в наступних випусках канадського ви-
дання, не дають можливості охарактеризувати цей солідний науковий
пласт. Отже, нижче пропонується тільки зміст номерів. 

Ч. 34 (1959): К.А. Маннінг, Англійські часи й слов’янські види;
ч. 35 (1959): Я. Рудницький, Бернс і Шевченко; ч. 36 (1959): Slavica Cana-
diana (бібліографія доробку вчених-славістів); ч. 37–38 (1960): A. Staerns,
New Canadians of Slavic Origin: A Problem in Creative reorientation; ч. 39
(1960): Slavica Canadiana (бібліографія доробку вчених-славістів); ч. 40
(1961): Ю. Кисілевський, Україна, Росія й інші слов’янські країни в ан-
глійській літературі; V.J. Kaye-Kysilevs’kyj, Ukraine, Russia and other
slavic countries in English literature: a selected bibliogr. of books, pamphlets,
articles, etc., publ. in Eng. between 1912–1936; ч. 41 (1961): W.K. Matthews,
Taras Shevchenko. The man and the symbol; ч. 42 (1961): Slavica Canadiana
A. D. 1960; ч. 43 (1962): J.M. Kirschbaum, Pavel Josef Safárik and his con-
tribution to Slavic studies: an address to the annual meeting of the Canadian
assoc. of Slavists on June 13th, 1961, at the Univ. of Montreal; ч. 44 (1962):
J.B. Rudnyckyj, Etymological formula; ч. 45 (1962): Slavica Canadiana A. D.
1961; ч. 46–47 (1963): W. Jaszczun, Phonetic, morphological and lexical pe-
culiarities of the Snyriv dialect; ч. 47 (1963): С. Гординський, Слово о полку
Ігореві і українська народна поезія: вибрані проблеми; ч. 48 (1963): Slavica
Canadiana A. D. 1962; ч. 50 (1964): V.O. Buyniak, The Galician-Volhynian
chronicle: a comparative historical study of nominal suffixes containing -k-
element in nouns denoting persons; ч. 51 (1964): Slavica Canadiana A. D.
1963; ч. 52 (1964): Michael Hrushevsky, The traditional scheme of “Russian”
history and the problem of a rational organization of the history of the East
Slavs; J.M. Foster, Slavic in North America: an exploratory study into the lan-
guage of Ukrainians in the USA; ч. 55 (1965): Slavica Canadiana A. D. 1964;
ч. 56 (1966): J.M. Kirschbaum, Pan-slavism in Slovak literature: Ján Kollár
– Slovak poet of panslavism (1793–1852): an address to the annual meeting
of the Canadian assoc. of Slavists on June 15th, 1964, at the Prince of Wales
college, Charlottetoun, P.E.I.; ч. 57 (1966): Slavica Canadiana A. D. 1965;
ч. 58–59 (1967); ч. 60 (1967): Slavica Canadiana A. D. 1966; Я. Рудницький,
Наростки -ище, -исько, -сько; ч. 61 (1968): М. Боровський, Матеріали
до бібліографії господарської літератури, виданої в Галичині, на Волині,
Закарпатті й Буковині 1788–1944; ч. 62 (1968): Ukrainian Canadian coun-
cil of learned societies. Blueprint for the B. N. A. act, section 133: a simplified
vers. of B. & B. Rudnyckyj’s formula; ч. 63 (1968): Slavica Canadiana A. D.
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1967; ч. 65 (1969): O. Woycenko, Ukrainian-Canadian letters; ч. 69 (1969):
Slavica Canadiana A. D. 1968; ч. 64 (1969): Μ.Μ. Ovcharenko, Gogol
(Hogol’) and Osmachka; ч. 67–68 (1970): Я. Рудницький, Ґ – проскрибо-
вана буква в СССР; ч. 70 (1971): Яр. Рудницький, Становище української
й інших слов’янських мов у Канаді; ч. 71 (1970): Slavica Canadiana A. D.
1969; ч. 72 (1971): Slavica Canadiana A. D. 1970; ч. 73 (1972): Г.Д. Вібе,
Куліш як гоголезнавець; ч. 74 (1972): J.B. Rudnyckuj, Habent sua fata libelli
etymologici; ч. 75 (1973): Slavica Canadiana: A. D. 1971; ч. 76 (1977):
О. Баран, Гомілетичні “Бесіди” Михайла Лучкая з 1830 р.; ч. 77 (1977):
П. Одарченко, “Die Weber” Г. Гейне в перекладі Лесі Українки; ч. 78
(1978): Д. Чижевський, Культурно-історичні епохи; ч. 79 (1978): ч. 80
(1980): Я. Рудницький, Ivan Franko and the Nobel prize 1916; ч. 82 (1982):
В. Доманицький, Могилянсько-Мазепинська академия: 1632–1982; Я. Руд-
ницький, З австралійської ономастики; ч. 81 (1981): The Moscow games
of 1980; ч. 83 (1983): J.B. Rudnyckyj, Egypt in life and work of Lesya
Ukrainka; ч. 91 (1983): W. Baczkowski, Polish writings by Evhen Malaniuk;
ч. 84 (1984): P. Cundy, Marko Vovchok; ч. 85 (1985): Є. Оборонів, Поолім-
пійські міркування з перспективи; ч. 86 (1986): Ol’ha Woycenko, Bowdler-
ization of Ukrainian letters; ч. 87 (1987): Зизаній Лаврентій, Лезисъ; ч. 88
(1988): Український фольклор: a chrestomathy, comp. and ed. J.B. Rudny-
ckyj; ч. 89 (1989): J.B. Rudnyckyj, Ukrainian linguistics in Exile: a biblio-
graphic survey 1918–1988; ч. 90 (1989): A. Malycky, The croats of Nestor’s
chronicle: a paper presented to the Conference ethnogenesis of the Croatians in
the early Middle Ages, Zagreb, Jan. 17th and 18th, 1989; ч. 92 (1989): J.B. Rud-
nyckyj, “Destalinization” of Canada; ч. 90 (1990): J.B. Miscellanes, Rudnyckyj-
octogenario dedicate; ч. 93 (1990): F.L. Tilson, The first Canadian evaluation
of Taras Shevchenko (1915); ч. 95 (1991): Я. Бирич, Поема М.І. Мандрики
“Канада”; ч. 98 (1991): Je.Ju. Pelens’kij, Learned epistle from Australia
1951; ч. 99 (1992): В. Домашовець, Псалми Давидові в поетичних творах
Т. Шевченка; ч. 100 (1992): Index to Slavistica, 1–100. 

Висновок Я.Б. Рудницького, зроблений ним у 1950 р.: “«Slavistica» –
це єдине під теперішню пору в Канаді славістичне видання, що прийнято
у фахових колах, славістами Америки й Європи” (ч. 9 (1950) 43), і до сьо-
годні об’єктивний, тим більше, що наукове видання знайшло своїх достой-
них дослідників та послідовників і в нинішньому столітті. Нині в світі
видаються сотні наукових збірників та журналів з питань славістики.

Журнали, які нині видає Канадська асоціація славістів, продовжу-
ють традиції, закладені редакторами видання “Slavistica”. Це – “Журнал
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українських досліджень” (“Journal of Ukrainian Studies”); “Канадські
праці зі славістики” (“Canadian Slavonic Papers / Revue canadienne des sla-
vistes”); “Слов’янський щоквартальник Торонто” (“Toronto Slavic Quar-
terly”) – академічний електронний журнал Університету Торонто, на базі
якого було опубліковано перше видання “Щорічного слов’янського жур-
налу Торонто” (Toronto Slavic Annual), – колекції статей, оприлюднених
у часописові впродовж року; “Канадські праці зі славістики” (“Canadian
Slavonic Papers / Revue canadienne des slavistes”) – міждисциплінарне ви-
дання англійською та французькою мовами, де оприлюднюються дослі-
дження за темами славістики. 

У 2000-ті роки активізувалися українські дослідження в Канаді,
що посіли чільне місце в колі славістичних дисциплін. Зокрема 2002 р.
було офіційно зареєстровано Канадську асоціацію українських дослі-
джень (The Canadian Association for Ukrainian Studies, САUS), представ-
ники якої видають “Журнал українських досліджень” (“Journal of Ukrainian
Studies”) під егідою Канадського інституту українських досліджень (Ca-
nadian Institute of Ukrainian Studies, CIUS), який є частиною Університету
Альберта. Це єдине канадське періодичне видання, яке повністю присвя-
чене українським та канадсько-українським дослідженням, виходить із
1976 р. двічі на рік. “Слов’янський щоквартальник Торонто” (“Toronto
Slavic Quarterly”) – академічний електронний журнал Університету То-
ронто, на базі якого було опубліковано перше видання “Щорічного
слов’янського журналу Торонто” (“Toronto Slavic Annual”), – колекції
статей, оприлюднених у часописові впродовж року. Значну роботу, яка
передбачає організацію конференцій, співпрацю із зарубіжними експер-
тами, координацію навчання студентів і аспірантів відповідного профілю,
провадять спеціалісти університетів Торонто, Альберта, Карлетона.

Нині слов’янознавці України вивчають досвід своїх канадських
колег і сподіваються на спільну продуктивну співпрацю.



Вячеслав Корнієнко, Максим Стрихар

АМФОРА-КОРЧАГА З РОЗКОПОК Т. МОВЧАНІВСЬКОГО
У ПІВДЕННІЙ ВНУТРІШНІЙ ГАЛЕРЕЇ СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ

1936 р.: реставрація та дослідження

У 2010 р. з фондів Національного заповідника “Софія Київська”
до науково-реставраційної майстерні надійшла амфора-корчага Х–ХІІІ ст.
(СМАА 2557), що складалась з 69 фрагментів, раніше склеєних та до-
повнених гіпсом, а з часом знову розбитих (мал. 1). Попри відсутність
однієї ручки та втрати половини тулуба й вінця, наявні фрагменти дозво-
ляли відновити повну форму музейного предмета. В ході робіт автентичні
фрагменти були очищені від клею та гіпсу, що залишились від попередньої
реставрації, знову скріплені між собою. Місця втрат були доповнені гіпсом
та тоновані (мал. 2), причому тонування закріплювалось акриловим лаком.
Доповнення здійснювались за взірцем аналогічної амфори, що зберігається
у фондах заповідника (СМАА 2470/2), що також походить з розкопок пів-
денної внутрішньої галереї собору тих років. Завдяки здійсненим заходам
вдалося зібрати докупи всі наявні фрагменти та відновити повну форму
амфори-корчаги, надавши їй експозиційного вигляду (мал. 3).

Амфора була виготовлена із тіста з незначними домішками піску
та дрібних камінців, мала притаманний цій тарі вохристий колір, пряме
вінце, дві ручки та пласке звужене денце. По тулубу містився рельєфний
орнамент у вигляді горизонтальних та хвилеподібних ліній. На вінці біля
однієї з ручок ще до випалу глини було прокреслене графіті у вигляді
літер “СІ” (мал. 4). Подібні мітки у вигляді дипінті або графіті, що містять
одну або декілька літер, зустрічаються на амфорній тарі від античних
часів. Вони інтерпретуються дослідниками як позначки переважно гос-
подарського призначення, покликані ідентифікувати власників тари або
її вміст1. Прикметне, що схожий з виявленим на реставрованій амфорі
знак виявлений у вигляді дипінті біля основи горла на амфорі римського
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1 Див., напр.: В.В. Крапивина, П.Д. Диатроптов, Дипинти и граффити на амфорах Рим-
ской Ольвии, МАИЭТ 19 (2014) 3–67; И.А. Емец, Граффити и дипинти из античных го-
родов и поселений Северного Причерноморья (подготовительные материалы к Корпусу),
Москва 2012, 478 с.; С.Ю. Сапрыкин, А.А. Масленников, Граффити и дипинти хоры ан-
тичного Боспора, Симферополь, Керч 2007, 320 с.; В.В. Майко, Граффити на амфорах
юго-восточного Крыма VIII – начала ХІ вв., 1000 років візантійської торгівлі (V–XV сто-
ліття), К. 2012, с. 69–82 та ін.



часу з Ольвії; дослідниками він інтерпретується як можливий початок
імені власника товару, походження (географічне) вмісту амфори, або
назва товару, який у ній перебував2. Оскільки графіті було прокреслене
по сирій глині ще до випалу, найвірогідніше інтерпретувати літери “СІ”
як дві перші літери імені, наприклад Σι(λουανός), Σι(μίας), Σί(ραχος) чи
Σί(λας). Вочевидь, це маркування імені власника, на замовлення якого
виготовлялась партія камфорної тари. У подальшому, ця амфора разом з
іншими, заповнена товаром потрапила до Києва.

Як вже зазначалось вище, до фондів заповідник цей предмет на-
дійшов після археологічних досліджень колишньої південної внутріш-
ньої галереї (приділу свв. Антонія та Феодосія Печерських) Софійського
собору, що проводились 1936 р. під керівництвом Т. Мовчанівського.
Згідно інвентарних книг, з цієї частини собору походять ще дві амфори-
корчаги (СМАА 2740/1–2), орнаментовані горизонтальними та хвиляс-
тими лініями.

У зв’язку з науковою роботою з дослідження фондових колекцій
Національного заповідника “Софія Київська”, у процесі вивчення історії
цього музейного предмета ми спробували більш чітко локалізувати місце
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Мал. 1. Амфора-корчага (СМАА 2557). Вигляд до реставрації

__________________________________________________________________

2 В.В. Крапивина, П.Д. Диатропов, Op. cit., c. 21, 55, мал. 16, 2.
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Мал. 2. Амфора-корчага (СМАА 2557). Вигляд в процесі реставрації
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Мал. 3. Амфора-корчага (СМАА 2557). Вигляд після реставрації



знахідки амфори-корчаги в межах приділа
св. Антонія та Феодосія Печерських (колиш-
ньої південної внутрішньої галереї).

Варто, втім, зазначити, що в істо-
ріографії зазвичай натрапляємо на згадки
про знахідки двох амфор-корчаг3, одна з
яких, що відомо достеменно, була вияв-
лена М. Каргером у Георгіївському при-
ділі у 1940 р. (мал. 5)4. Натомість у фондах
заповідника зберігається, як зазначено,
декілька амфор-корчаг, виявлених Т. Мов-
чанівським у 1936 р., причому чотири з
них повністю відреставровані: три вияв-
лені у південній внутрішній галереї, а
одна, з написом “Бѣло в[ино] Зоково” (СМАА
2490), як встановлено сучасними дослі-
дженнями – найвірогідніше у вімі Михай-
лівського приділу5. Окрім того, у фондах
наявна низка інших фрагментів декількох
амфор з розкопок тих часів.

Неточність у питанні визначення кількості виявлених амфор обумов-
лена тим, що від розкопок тих часів збереглась польова документація та ко-
роткі звіти, самі матеріали тривалий час стояли нерозібраними у північній
галереї собору та були передані до фондів лише у 1947 р., що засвідчує акт
від 20 липня за підписами В. Левицької, Г. Виницької та Л. Жеваженко6.
Просто Т. Мовчанівський не міг закінчити обробку польового матеріалу
та складання більш повного звіту про дослідження, позаяк невдовзі вче-
ного було заарештовано, звинувачено у контрреволюційній діяльності та
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Мал. 4. Напис-графіті на стінці
амфори-корчаги (СМАА 2557).

__________________________________________________________________

3 М.К. Каргер, Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского
города, Москва, Ленинград 1958,  т. 1, с. 420.
4 М.К. Каргер, Отчет о раскопках в киевском Софийском соборе в 1940 г. Приложение:
Опись находок, Архив ИИМК РАН, ф. 35, оп. 1940, ед. хр. 183, л. 4. Амфора була виявлена
цілою. У фондах Національного заповідника “Софія Київська” вона відсутня.
5 Див.: В.В. Корнієнко, Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника
“Софія Київська”: нове дослідження, Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П’ятнадцятої міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.),
К. 2017, с. 199–203.
6 Коллекционные описи на предметы, найденные во время раскопок довоенного времени
в Софии Киевской и др. памятников, Науково-фондовий відділ Національного заповід-
ника “Софія Київська”, сектор обліку, арк. 8–13.



засуджено до страти; вирок виконано 10 травня 1938 р.7 Утім, навіть з
такою обмеженою інформацією, вдалося чітко встановити місце вияв-
лення реставрованого предмета.

Так, зокрема, короткий звіт Т. Мовчанівського про археологічні роз-
копки за 1936 р., що зберігається в архіві заповідника, містить згадку про
“велику «амфору»”8. В інвентарній книжці знахідок, що зберігається в тій
же теці, також вдалося віднайти згадку про цю велику амфору. 27 листопада
1936 р. під № 627 до інвентарної книги було занесено: “Фрагмент великого
глиняного посуду, що стояв в n-o кутку вівтарної частини Г. А. Ф. на глиб.
1,50 met”9. Проте, яка з трьох амфор згадана у наведених вище текстах?

Відповідь на це питання можна віднайти у щоденнику археологіч-
них розкопок, який вів Т. Мовчанівський. Серед записів дослідника під
датами “10/ХІ – 18/ХІ” міститься такий опис знахідки: “в NO куті, між
пілонами північної колони східньої арки, виявлено на гл. 90–110 см від
рівня чуг[унної] підлоги – фрагментовану корчагу, від якої збереглася
вкопана в рудий грунт нижня частина. Корчага орнаментована концен-
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7 Докл. біографію Т. Мовчанівського див.: О.О. Нестуля, Неспокій серця (Ф. М. Мовча-
нівський), Репресоване краєзнавство (20–30 роки), К. 1991, с. 209–215.
8 Археологічні розкопки в Софійському історико-культурному заповіднику за 1936 рік,
НА НЗСК, НАДР–927, арк. 2.
9 Їнвентарна книжка знахідок археологічних досліджень з VIII міс. 1936 р. по ХІІ 1936 р.,
НА НЗСК, НАДР-927, арк. 61зв.–62. Абревіатура Г.А.Ф. за Т. Мовчанівським – це “Гале-
рея Антонія {й} Феодосія”.

Мал. 5. Амфора-корчага в Георгіївському приділі Софії Київської
з розкопок М. Каргера 1940 р.



тричними ритими лініями та хвилястими перекрещуваними складними
смугами по вичеревку. Корчага збереглася (від гостро округлого дна) на
висоту 35–40 снт., діаметр в глибині, що збереглася = 0,55–0,57 см”10

(мал. 6). Час виявлення цієї амфори, вміщений у щоденнику, не супере-
чить даті занесення знахідки до інвентарної книги. Вочевидь, саме інди-
відуальний характер цієї знахідки та її майже ціла збережена in situ
нижня частина й обумовили пильнішу увагу до цієї знахідки.

Наявний опис засвідчує добру збереженість саме нижньої частини
амфори, що співпадає зі станом збереження саме тієї, яка була реставро-
вана. У інших амфор збереженість набагато краща, тож у разі їх вияв-
лення “заглибленою нижньою частиною у ґрунт”, вони б піднімались
вище за висоту, вказану у польовому щоденнику. Тож, у північному куті
віми галереї була виявлена саме та амфора, яка отримала інвентарний
номер СМАА 2557.

Вочевидь, амфора-корчага була встановлена в східній частині півден-
ної внутрішньої галереї Софійського собору у пізніший час, для чого було
розібрано частину давньої підлоги, а в утворену таким чином заглибину
опустили нижню частину амфори, надавши їй стійкості. Аналогічним
чином розташовану амфору виявив М. Каргер у північно-східному куті віми
Георгіївського приділу (мал. 5)11. Тоді вчений припустив, що такі амфори
могли слугувати таємними схованками дорогоцінностей12.

Проте, аби зрозуміти призначення таких амфор, варто проаналізувати
їх зв’язок з приміщеннями, де вони виявлені. Знаходження цих амфор фік-
сується у вівтарних частинах (вімах) Софійського собору. Адже, як показу-
ють сучасні дослідження, на початку ХІІ ст. східна частина південної
внутрішньої галереї Софії Київської була переоблаштована на закриту кап-
лицю-усипальню князя Володимира Мономаха13, тож, подібно Георгіїв-
ському та Михайлівському приділам, отримала вівтарну частину.

Тому варто підтримати припущення С. Висоцького, що такі ам-
фори-корчаги призначались для зберігання запасів вина для причастя14.
Ця думка підтверджується писемними свідченнями: у відповіді новго-
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10 Софійський заповідник 1936 р. (розкопки). Щоденник Мовчанівського Х.М., НА ІА НАНУ,
ф. 20, спр. 73, с. 47.
11 М.К. Каргер, Древний Киев.., с. 421, рис. 101.
12 Ibid., с. 420.
13 Докл. див.: В.В. Корниенко, А.Н. Остапчук, Л.Б. Колодницкий, История реставрации,
перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внут-
ренней галереи Софии Киевской, Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка
наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова
(1862–1939 рр.), К. 2012, с. 208–235.
14 С.А. Высоцкий, Киевские граффити ХI–XVІІ вв., К. 1985, с. 106.
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Мал. 6. Схема розташування амфори-корчаги у Антоніє-Феодосієвському приділі
Софії Київської у 1936 р. Зі щоденника Т. Мовчанівського

(НА ІА НАНУ, ф. 20, спр. 73, с. 46)
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родського архієпископа Нифонта Кіріку владика радить для заупокійних
служб священику “вино своє тримати, купивши корчагу, а також темьян
[ладан – В.К., М.С.]”, а потім поновлювати запаси з того, що пожертвують
люди для проведення заупокійних відправ15. На думку О. Мусіна, який,
щоправда, зосередив більшу увагу на питанні еволюції змін у справі ви-
готовлення просфор, певні нововведення у богослужбовій практиці від-
булися приблизно в середині ХІІ ст.16, тобто, приблизно тоді ж, коли Кірік
задавав питання Нифонту. Вочевидь, появу амфор-корчаг у вівтарних
частинах Софійського собору варто датувати приблизно цим же самим
часом. Адже для встановлення таких амфор розбиралась давня підлога
собору. Окрім того, східна частина південної внутрішньої галереї була
перетворена на каплицю-усипальню у першій чверті ХІІ ст., тож амфора
навряд чи була встановлена раніше у відкритій галереї.

Це явище ми пояснювали зростанням кількості замовлених заупо-
кійних відправ, адже стіни вівтарних частин храму майже всипані запи-
сами обрахунку кількості проведених поминальних служб17. Утім, на
стінах вівтарної частини усипальні Володимира Мономаха таких написів
обмаль. Тож, вочевидь, поява амфор у вімах була обумовлена й іншими
змінами у практиці богослужінь, наприклад, зростанням кількості замов-
них індивідуальних служб. Утім, наразі відсутні дані, аби робити ви-
сновки про якусь спеціалізацію замовних богослужінь у різних частинах
Софійського собору.

Проте достеменно можемо встановити, що зростання кількості за-
мовних заупокійних та індивідуальних служб змусило духовенство Свя-
тої Софії облаштовувати відповідні місця для зберігання вина та ладану,
як то бачимо в пораді архієпископа Нифонта. Для цього не виготовляли
спеціальної тари, а використовували ті амфори, що були в розпорядженні
софійського духовенства.

__________________________________________________________________

15 Русская историческая библиотека, издаваемая императорской Археологической комис-
сией, т. VI: Памятники древнерусского канонического права, ч. 1 (Памятники XI–XV в.),
Санкт-Петербург 1908, стлб. 24.
16 А.Е. Мусин, О некоторых особенностях древнерусского богослужения ХІ–ХІІІ вв. (Цер-
ковь Преображения Господня на Нередицком холме в литургическом контексте епохи),
Новгородский исторический сборник: 800-летию Нередицы посвящается 8 (18) (Санкт-
Петербург 2000) 235.
17 Докл. див.: В.В. Корнієнко, Графіті Софії Київської ХІ – початку XVIII ст.: інформа-
ційний потенціал джерела, К. 2014, с. 251–256.



Олексій Джура

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ ТЕОДОСІЯ
(НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЖИТІЯ СВ. САВИ СЕРБСЬКОГО)

Житіє функціонувало, за висловом Володимира Лур’є, як “церковне
ЗМІ”, тож, відповідно, воно мало нести “правильну” інформацію до читача,
а щоб передати глибину описуваного та розкрити його прихований смисл,
автори агіографічних творів послуговувалися символічною мовою, яка по-
требує спеціального аналізу1. Смисл же житійного наративу, як відомо, під-
порядковувався наперед визначеній меті – представлення певного “ідеаль-
ного простору” на прикладах описуваного. Теодосій, сербський агіограф
кінця ХІІІ – початку ХIV ст., в основу своєї розповіді поклав давніше житіє
св. Сави пера Доментіяна, проте значно розширив його шляхом доповнення
супутньої інформації. Герой цього наративу, св. Сава, багато подорожував
та, зокрема, ходив у паломництва. Відтак, агіографам належало окреслити
географічну рамку, в межах якої розгорталося житіє. Простеження цього
простору видається вкрай актуальним, оскільки сучасна історіографія ще
не запропонувала належного висвітлення цього питання2. Як показують
особливосі тексту, на це краще надається житіє св. Сави пера Теодосія, бо
воно місить детальніші описи й географічні характеристики, які дозволяють
гіпотетично реконструювати погляди агіографа на “важливіше”, а відтак –
виявити в них ідеологічну та світоглядну складову.

Житіє Теодосія, як і твір його попередника Доментіяна, організо-
вано навколо розповідей про відвідання св. Савою кількох loca sancta –
Афона, Єрусалима і Константинополя. У кожному з цих місць сакральне
набуває під пером Теодосія реальних, матеріальних прикмет – це конк-
ретні об’єкти, яких можна “торкнутися”: освячені традицією особи, ре-
ліквії, святощі, храми. До того ж, Константинополь, перезаснований у
IV ст. Константином Великим, був оточений сакральним ореолом завдяки
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1 В.М. Лурье, Введение в критическую агиографию, Санкт-Петербург 2009, с. 10.
2 В історіографії увага приділялася історичній географії: В.П. Грачев, Сербская государ-
ственность в X–XIV вв.: Критика теории “Жупной организации”, Москва (Наука) 1972,
332 с.; сербські дослідники аналізують простір і географію в культурологічному і істо-
ріографічному ключі: Д. Поповић, Пустиње и свете горе средњовековне Србије – писани
извори, просторни обрасци, градитељска решета, Зборник радова Византолошког ин-
ститута 44 (2007) 253–274; А.З. Савић, “Измишљање“ Вавилона – географија и хагиог-
рафија у блискоисточном итинерару Светог Саве Српског, Зборник радова Византолошког
института 52 (2015) 291–312; С.В. Алексеев, “Агиографический шаблон” и историческая
реальность (два примера из житий Святосавского цикла), Научные труды Московского
гуманитарного университета 5 (2015) 26–32.



утвердженню ідеї “Нового Рима – Нового Єрусалима”3. Поняття “Новий
Рим” – це  традиційний топос на позначення Константинополя упродовж
усього візантійського періоду, а “Новим Єрусалимом” столиця ромеїв по-
ставала не тільки завдяки розбудові знаменитих святинь, але й як мета-
фора християнського тріумфу та центру Східної (Грецької) Церкви.
Окрім того, Константинополь славився своїми реліквіями – 3600 засвід-
чених, які належали 476 різним святим4. Утім, з сербської перспективи
особливе значення мали не лише Константинополь, Єрусалим та Афон,
а й Солунь – осередок передачі візантійської культурної та правничої
спадщини на сербські землі. Теодосій неодноразово звертається до цього
міста й осіб, з ним пов’язаних, хоч його увага завжди фокусується лише
на кількох сакральних спорудах, ктиторами яких були Неманичі, і на
тому, що саме в Солуні Сава отримав архімандричі свячення5.

Через призму loca sancta агіограф описує й Афон, але тут специ-
фіку бачення визначають пустелі і святі гори – загальник у житіях серб-
ських святих, зумовлений традиціями монастицизму – сакральний простір
аскетичного уподібнення Христу. На особливу роль “пустель” у палом-
ництвах Сави звернула свого часу увагу й Даніца Поповіч6.

Утім, конструювання простору святості у житії не обмежувалося
тільки сакральними місцями і містами. Сюди належало також відвідання
“Великого Вавилону” Савою7, про що здавна точаться дискусії між до-
слідниками, оскільки в цьому сюжеті нечіткість географічних знань ком-
пенсувалися біблійними алюзіями і традицією християнського Передання,
часто з перекручуванням інформації та етимології8. Звідси бачимо, що за-
галом Савині паломництва описувалися за допомоги усталених компози-
ційних прийомів, що ними послуговувалися середньовічні агіографи.
Натомість у житії авторства Теодосія представлено також чимало додатко-
вої інформації, яку він запозичив з інших джерел, аніж Святе Письмо.
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3 Пор.: R. Ousterhout, Sacred Geographies and Holy Cities: Constantinople as Jerusalem,
Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси, под ред.
А.М. Лидова, Москва (Прогресс-традиция) 2006, с. 101.
4 Ibid. Див. також: О. Джура, Loca sancta в житії св. Сави пера Доментіяна: опис палом-
ництв афонським агіографом ХІІІ ст., Записки Наукового товариства ім. Шевченка (у друці).
5 Докл. див.: Живот Светога Саве, написао Доментијан, на свиjет издао Ђ. Даничић, у
Биограду, у државноj штампариjи, Београд 1860, с. 76–77. (У заголовку Дж. Данічич по-
милково атрибутував авторство Доментіяну. Справжній автор – Теодосій). У цьому місті
також було перекладено Номоканон.
6 Д. Поповић, Op. cit., c. 255.
7 Живот Светога Саве, c. 190–192.
8 Добрий приклад у контексті відвідин Савою Великого Вавилону див.: А.З. Савић, Op.
cit., c. 300–301. Література про географічні знання у Середньовіччі можна знайти у 4 при-
мітці на с. 292.



Почати варто з того, що у вступі до житія Теодосій говорить про
Саву як про “прьваго архїепископа и оучителıa срьбьскаго”9. Ще далі
агіограф пише про Стефана Неманю, чиїм сином був Сава, що великий
жупан був “иже самодрьжавно владычьствовавшоу вьсѣми срьбьскыми
землıaми, еже глаголют се Дїоклитїа Далматїа Травоунїа, кь вьстокоу
оубw Илирїи приближаюшть се, кь западоу же рымьсцѣи wбласти при-
лежешти…”10. Отож насувається питання, що Теодосій мав на увазі під
Сербією і сербами. Адже щойно процитоване представлення “сербських”
теренів виявляє добру обізнаність Теодосія з римською спадщиною і ла-
тинською літературною традицією. Зрозуміло, що правити “всією Дал-
мацією” Стефан Неманя не міг, хоч і мав амбіції. Не менш характерним
видається, що на схід від “сербських” країв, згідно з дефініцією Теодосія,
простягається Ілірія, яку за римських часів ототожнювали з Далмацією.
Звідки агіограф, який писав це житіє на Афоні, запозичив таке уявлення
про навколишній простір, у томи числі Рим, суголосне латинській тра-
диції передачі географічних назв?

Найімовірніше, взірцем міг слугувати “Літопис попа Дуклянина”
(Gesta Regnum Sclavorum), хоч дискусії щодо цього тексу не дозволяють
припускати це з достатньою надійністю. Латинський список XVII ст., який
зберігається у Ватиканській бібліотеці, був перекладений зі слов’янської
мови. Також існує “Хорватська хроніка”, стосунок якої до “Regnum Scla-
vorum” залишається відкритим. У ХІХ ст. було закладено традицію дату-
вання оригіналу серединою ХІІ ст.11, що приймають і сучасні науковці.
Поява сербських агіографічних творів пов’язана з потребою місцевої знаті
легітимізуватися на міжнародній арені, на противагу приморській:

“Досвід невідомого приморського автора, який створив «Літопис
попа Дуклянина», міг бути використаний тільки від протилежного. Дук-
лянська традиція була для Рашки чужою і прямо ворожою. «Літопис»
не стомлюється повторювати про васальний борг рашан перед дуклян-
ською династією, змальовуючи попередників Немані підступними узур-
паторами. Побутування «Літопису» у слов’яно-далматинському середо-
вищі Антибарі, Дубровника і Котора у ХІІІ–XIV ст. могло стати додат-
ковим стимулом для створення власної версії історії в Сербії. Втім, вер-
сія ця мала бути звернута не на далеке минуле, а на теперішнє. Історія
вже для Стефана і Доментіяна починається з правління Немані. І його
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9 Живот Светога Саве, c. 2.
10 Ibid., c. 3.
11 Докладно в: С.В. Алексеев, “Летопись попа Дуклянина”: структура древнесловянского
родословного предания, Знание. Понимание. Умение 3 (2006) 140–143.



батько Завида, якийсь час прихильний до «латинської єресі», і брати, з
якими Неманя воював, жодного разу не називаються в жодному житії
на ім’я. Святий Симеон, який увінчав своє правління постригом на
Афоні, «обновлює свою дідину», заново засновує рід і державу”12.

Виходячи з цієї тези та беручи до уваги приєднання “сербських”
земель до Візантійської співдружності, можна було б очікувати, що Тео-
досій детально опише кордони “сербських земель”. Проте його описи за-
звичай дуже нечіткі. За приклад може слугувати окреслення кордону з
Візантією: потому як Стефан Неманя прийняв постриг від єпископа Ка-
лініка та рушив на Афон, його син, Стефан Неманич, проводжає батька
“до краıa грьчьскааго прѣдѣла”13. Як бачимо, агіограф чітко уявляє лише
те, що ця межа пролягає на південь від Сербії. Так само неконкретно орі-
єнтується він у просторових координатах по вісі “Схід–Захід”. Так, в описі
перенесення мощей св. Симеона Мироточивця св. Сава, посередник при-
мирення між ворогуючими братами, разом із афонськими ченцями:

“… светые и муроточивые светаго и прѣподобнаго си wтьца
вьсприемь мошти, вь свое wтьчьство вь срьбьскоую землю шьствїе сь
ними творить, да ıaкоже на вьстоцѣ вь светѣи горѣ самовидци бывше
божѣихь чюдесь, имиже богь своего прослави оугодника, сихь и за-
паднимь истинно вьзвѣстеть, и ıaже пакы на западѣ вь срьбсцѣи тажде
и сихь приходешта оузреть, и сихь вь своıa пришьдьше вьсточнымь
сказателїе боудоуть…”14.

Спасіння від розбрату і ворожнечі, отже, приходить зі Сходу, і
Афон уже маркується як частина “сходу”, хоча Стефан, приїхавши зус-
трічати брата, чорноризців і мощі св. Симеона, сягнув кордонів “грецької
землі”: “краıa же свое и грьчьскые землѥ дошьдь”15. 

Не менш туманні уявлення Теодосія і про “Захід”. Так, описуючи
початок першого паломництва Сави, він говорить: “и тако на западное
море вь Далматию пришьдь”16, але не зазначає міста, з якого Сава від-
плив. Проте варто уважніше придивитися до змалювання агіографом по-
вернення Сави з цієї подорожі:

“… вь скорѣ идеже бѣ царь вь Асию доидоше. царствоуюшти бо
Константиновь градь тогда фроугwмь прѣемшимь и дрьжештимь, цар-
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12 С.В. Алексеев, Сербская историческая агиография: между хроникой и житием, Зна-
ние. Понимание. Умение 3 (2014) 152.
13 Живот Светога Саве, с. 40.
14 Ibid., с. 81–82.
15 Ibid., c. 83.
16 Ibid., c. 166.



ство грьчьско на двое разсѣче се, по вьсеи бо Теталїи и Илирїи вь
Солоунѣ царствоуюштоу Ѳеwдороу, иже послѣди wть Асенıa цара за-
горскаго на брани оухваштень и wслѣплѥнь бывь, по всемоу же По-
нтоу, Галатїи же и Виѳинїи вь Асїи царствоуюштоу благочьстивоу
цароу Калоїwаноу Ватацоу”17.

Друге паломництво містить більше відомостей. Теодосій хоч і опи-
сує початок другої подорожі через прихід “на западное же море пакы вь
Дїwклитїю пришьдь”18, але Саву в подорожі настигають пірати, і човен
“вь пристаништи града Бреньдичь”19 (місто на південному-сході Італії),
аби звідси продовжити дорогу в Акр. Важливо у контексті цього дослі-
дження зазначити, що на Святій Землі Сава перебуває в церкві св. Геор-
гія, викупленій ним під час першого паломництва у латинян20, так само
як у Єрусалимі він зупиняється в церкві Івана Богослова, викупленій “від
сарацинів”: “егоже вь свое причестие прьвѣе пришьдь wть срацинь ис-
коупи”21. Перед зустріччю Сави з патріархом Александрійським, владиці
повідомляють, що прибув “кь вамь Далматїе и Дїwклитїе архїепископь”22.
Ось це, дуже вагоме представлення, мало кинути тінь на старовинні рим-
сько-католицькі осідки на Адріатичному узбережжі. Фома Сплітський у
“Історії архієпископів Салони і Спліта” (Historia Salonitanorum atque Spa-
latinorum pontificum) у ХІІІ ст. виклав церковну історію того краю, на
який претендували Неманичі. Найімовірніше, Теодосій не читав цього
тексту (якщо читав, то міг запозичити “готів”), але свідомо намагався ви-
тиснути дуклянську спадщину у своєму творі (характерно, що він навіть
не згадує першого дуклянського святого – Івана Володимира).

Чи не найекзотичніші відомості Теодосій подає, пишучи про пере-
бування Сави як “Західного” архиєпископа у Єгипті:

“… [султан] бw его вьзлюби, бѣ бо и разоумѣль ıaко самодрьжавна
wтьца сынь и западныи архїепископь ѥсть, дасть же емоу вь почесть вар-
самоелеw и ѯїлалога избранна троупь великь и благовонныихь арwмать
индїискыхь, захара же и финикы елико потрѣбова вьзети”23.

Змальовуючи повернення Сави, Теодосій також згадує “Арменїю
и тоурскоую страноу, и прїиде пакы на сирїиское море”24, а підводячи
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17 Живот Светога Саве, с. 170–171.
18 Ibid., c. 181.
19 Ibid., c. 182.
20 Ibid., c. 185.
21 Ibid., c. 186.
22 Ibid., c. 187.
23 Ibid., c. 192.
24 Ibid., c. 195.



підсумок, пише, що “Вьсоу бw Палестиноу, Сїрїю же и Персидоу, Ва-
вулwн же и Егупьть, Асїю и Ѳракїю и прочее страны сльнца wбразомь
или ıaко крилатыхь ѥстьствомь оусрьдьствомь wбьшьдь”25.

Завершення другого паломництва Сави припало на Болгарію, де
скінчилося і його життя. Теодосій пише про цю державу як “загорскоую
землю”, у ній він знає міста “Несебрь” і “градь Трьновь”26. 

На окрему увагу заслуговують згадки Теодосія про “народи”, що
мешкають на описуваних ним землях. Він, зокрема, знає русів: “роусинь
родwмь”27. Найімовірніше, цей етнонім було безпосередньо взято від
русів, які мешкали у монастирі Ватопед на Афоні. Натомість екзотичні-
шою є інформація про далеких індусів. Сава, отримавши листа від бать-
ків, приймає золото, хліб і воду, “прочїим же Ѳома ıaко индїwмь светѣи
горѣ бываеть”28. Ця коротка згадка багато дає для розуміння начитаності
агіографа. Християнська традиція в Індії сягала перших століть від Різдва
Христового29 та пов’язувалася з проповіддю апостола Фоми. Найшвидше,
згадку про Індію запозичено або з “Александрії”, або з “Християнської
топографії” Козьми Індікоплова, або з іншої якоїсь книги, відомої у
слов’янському перекладі, що містила оповідь про Індію30. Але навіть якщо
припустити, що Теодосій читав котрийсь із цих творів, то навряд він там
знайшов відомості про апостола Фому, який проповідував християнство
в цьому екзотичному краї. Найімовірніше, відповідь міститься у читанні
агіографом слов’янського Пролога. Текст “Діянь апостола Юди Фоми”
був перероблений у Х ст. і став відомий слов’янам не як гностич-
ний апокриф, але у відредагованій літургійній редакції (згадки про діян-
ня апостола Фоми в Прологах уміщено під 6 жовтня31). При чому у житії
св. Сави автор відсилає до другої (з двох) оповідей, розміщених у Про-
лозі: апостол отримував двічі золото від царя на будівництво храму, але
віддавав його бідним, творячи нерукотворні палати для царя32.
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25 Живот Светога Саве, с. 198.
26 Ibid., c. 199.
27 Ibid., c. 6.
28 Ibid., c. 28.
29 Див.: Christians and Missionaries in India: Cross-Сultural Communication Since 1500, ed.
by R.E. Frykenberg, Studies in the History of Christian Missions. Grand Rapids, MI, and Lon-
don (William B. Eerdmans; Routledge Curzon) 2003, p. 34–38.
30 А.С. Демин, О художественности древнерусской литературы, Москва (Языки русской
культуры) 1998, с. 668–669.
31 Л.О. Свиридова, Деяния апостола Фомы Иуды в земле Индийской, Вестник Русской
христианской гуманитарной академии 7, № 1 (2006) 47.
32 Ibid., c. 49.



Теодосій також знає західноєвропейські народи. Безпосереднє знай-
омство з ними розпочалося на Балканах після падіння Константинополя в
1204 р. Негативне ставлення агіографа до західних європейців пов’язане
не стільки з падінням Константинополя, скільки з набігами на Афон та
утисками місцевих ченців (у тому числі примусом до унії). Теодосій пов’я-
зує розповіді про західноєвропейські народи з оповіддю про Стреза – арис-
тократа, родича Асеням, який, використавши хаос після 1204 р., спробував
утвердити свою владу над частиною земель Македонії. Теодосій пише:

“нѣкоторыи оубw Стрѣзь нарицаеми, аште и злооумьнь, нь бла-
городьнь сы, wть бльгарскые страны царска рода сы, оужика сы
Калоıaнıa цара загорскаго, егоже, глаголють, оуби светыи Димитрїе.
ть бо Калоıaнь царь загорскы подвиг се, и многыихь градwвь
грьчьскыхь по всеи Ѳракїи и по вьсеи Македонїи разоривь, тогда бо
фроугомь царствоуюшти и Константїнь градь прѣдрьжештимь и не
поболѣвшим о разоренїи прочїихь градwвь ıaкоже и не своихь
помышлıaюштимь, […] на крае землѥ православїемь словоушти се
богохранимыи великыи градь Солоунь, на wтьчьство светаго велико-
моученика и страстоносца Димитрїа…”33

Тут добре простежується спроба провести паралель між конструю-
ванням вітчизни св. Дмитрія і попередніми згадками про “вітчизну”, яка
за допомогою св. Сави посвячується св. Симеону Новому Мироточивцю.
Дмитрій Солунський слугував агіогтипом для конструювання святості
св. Симеона (Немані). Сергій Алєксєєв, досліджуючи інші сюжети в
житії св. Сави пера як Доментіяна, так і Теодосія, говорить, що Теодосій
слідував взірцю візантійських “житійних романів” метафрастівської тра-
диції, тобто доволі вільно переносив минуле на сучасність, відтак, його дані
можуть мати як літературне походження, так і усне. Найімовірніше, Теодо-
сій більше послуговувався усним переданням, оскільки він виразно плута-
ється у тому, хто був володарем Константинополя, або коли займали престол
імператори і патріархи34. Це добре видно і з того, що Теодосій, найімовір-
ніше з усної традиції, називає Стреза “готом”: “бѣ бо и ть гоѳїнь, Стрѣзь
глаголѥми”35. Хоч ототожнення Стреза з готами може бути  запозичене і з
“Gesta Regnum Sclavorum” чи візантійських текстів, але, найвірогідніше,
побутувало усне передання, бо далі агіограф говорить: “прѣжде же того
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33 Живот Светога Саве, c. 103.
34 С.В. Алексеев, “Агиографический шаблон” и историческая реальность (два примера
из житий Святосавского цикла), Научные труды Московского гуманитарного универ-
ситета 5 (2015) 31.
35 Живот Светога Саве, с. 104.



гwтѳомь вьзмогшїимь, и многыихь градwвь грьчьскыихь, ıaкоже сказахwмь,
поустыхь и безпомоштныхь wбрѣтше, и прѣемше дрьжахоуть, вьмѣштахоу
же се и wкрьстныхь градwвь Солоуна и Wхрїдь прѣдрьжеште”36.

Теодосію також відомі угорці, щоправда у негативному контексті:
“вьздвиже бо на нѥ кралıa оугьрскаго завистию о кралѥвьствѣ, ıaко прожде
вь них кралю не быти”37. Теодосій, окрім цього, знає, що “оугьрскомоу же
кралю множьство много оугри и коумани сьбравьшоу, и на срьбскоую
землю прїити покоушаюштоу”38, хоч і не зазначає, де мешкають “кумани”. 

Негативне маркування також носять католики – “фрузи” та “готи”.
Римо-католицизм для агіографа – це “єресь”, і він веде з нею інтелекту-
альну боротьбу. Так, описавши чудо Сави, він завершує його закликом
зрікатися “латинської віри”:

“Светыи же веселїемь доуше и срьдца радостию того приемлѥть,
и краль вуса ıaже w себе сказаеть. дивит же се светыи топлою кь богоу
любовию несоуменномоу его грѣхь своихь исповѣданїю, w них же
светыи архїепископь покаанїемь врачевати се добрѣ его наоучи. по
сих же вь нѥмоу глаголѥть: ѡтьрицаеши ли се ереси? wн же: wтьри-
цаю се, якоже ты наоучиши ме. по наоучению же светаго wтьрицает
се ересы и юже вѣроу латинскоую дрьжаше […] православна же вѣроу,
якоже светымь наоучаемь, дрьжати wбѣштавает се”39.

Така войовничість притаманна Теодосію не лише до ворогів. В
описі коронування Стефана агіограф так само вмонтовує до тексту житія
заклик відректися “від латинської єресі” і прийняти миропомазання для пе-
реходу до православ’я: “Соуштїих же крьштенихь в латинсцѣи ересы та-
кожде сь прѣжде проклетиемь злые ихь ересы, и ѡбразь вѣры исповѣ-
давшимь и муроу светомоу молитвоу прочьсти, и тако тѣмь светымь муромь
сихь по вьсѣхь чювьствѣхь помазати, и вѣрныхь сь нами имати”40. 

Підсумовуючи, можна ствердити, що в своїх розповідях Теодосій
послуговувався певними схемами. Його “географічний світ” клаптиково-
точковий, а макропоняття (Ілірія, Далмація), як видається, він не до кінця
розумів у просторовому контексті. Агіограф не бачить складових цих те-
риторій – річок, гір, доріг. Точковість проявляється і в його фіксації пев-
них міст і місць. Добрим прикладом є опис Солуня: тут присутній тільки
монастир Філокал і базиліка св. Дмитра Солунського. Це підштовхує до
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37 Ibid., c. 152.
38 Ibid., c. 153.
39 Ibid., c. 157–158.
40 Ibid., c. 151.
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думки, що джерела Теодосія були різними, і хоч він сам міг подорожувати,
але писався текст шаблонно, відповідно до усталених житійних конструк-
тів. А якщо відомостей про якусь частину світу бракувало, завжди можна
було скористатися Біблією, або “космографією” чи якимось візантійським
текстом, щоб зробити свій твір переконливішим, завдяки деталям.

Теодосій виокремив, чи не вперше, територію “вітчизни” – “сербсь-
ких земель”, адже в житії він чітко говорить про те, які землі входять до
держави, і які землі та народи її оточують – хоч південна межа з греками
досить умовна, проте Теодосій її визначає, як і Болгарію – “Загорські землі”.
Проте вцілому просторовий опис постає радше як рух від однієї до іншої
точки. Що ж до загальних назв територій, то агіограф їх запозичив з якоїсь
давнішої літератури, про що свідчить, наприклад, згадка про Ілірію.

Теодосій добре обізнаний з народами – не лише близькими, але й
“готами”, “франками”, “сарацинами”. Найімовірніше, вони відіграють
роль збірного означення чужинців і єретиків – носіїв “латинської віри”. За-
вдяки таким акцентам житіє вибудовує географічно-просторове бачення
світу, де є свої і чужі та сакральні і профанні місця. У цілому ж, переосмис-
люючи історичну спадщину далматинських прибережних міст у власне
сербському, православному контексті, який до того ж прославляв би і ле-
гітимізував правлячу династію Неманичів, Теодосію вдалося вибудувати
простір “вітчизни”, навколо якої мешкають “інші”: сусіди, вороги чи друзі,
а водночас чітко відділити Сербію від “сходу” – греків, Єгипту й Афону.



Світлана Оляніна

“ЗАКОН ГАРМОНІЇ” Ф.Б. РАСТРЕЛЛІ: ПРО ЗАДУМ ІКОНОСТАСУ
АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ В КИЄВІ

Андріївська церква від часу зведення у 1747–1753 роках і дотепер
належить до тих архітектурних об’єктів, що визначають обличчя Києва
як у загальних панорамних видах, так і при сприйнятті з близької від-
стані. Споруджена за проектом Ф.Б. Растреллі на одному з найвідпові-
дальніших пунктів міста – відрозі Старокиївської гори, Андріївська
церква належить до шедеврів світової архітектури пізнього бароко. Ви-
ключну силуетну виразність хрещатому в плані, однокупольному храму,
надає центрична структура, а візуальну легкість форм – підняття усього
храмового об’єму на двоповерховому будинку-стилобаті. Не меншу есте-
тичну повноту і енергію впливу має інтер’єр Андріївської церкви, який від
часу створення зберігся без змін. Його головним ідейним і композиційним
центром є іконостас, прикрашений витонченим різьбленням, позолотою
та наповнений живописними творами відомих майстрів.

Завдяки своїм архітектурним достоїнствам храм постійно перебував
у фокусі уваги авторів путівників і краєзнавчих видань, які друкувалися в
Києві починаючи з ХІХ ст. До теперішнього часу опубліковано також чи-
мало наукових розвідок, присвячених його архітектурі та інтер’єру. Серед
них є видання, в яких докладно розглядається історія спорудження іконос-
тасу Андріївської церкви, наводяться його креслення1, здійснюється сти-
лістичний аналіз і атрибуція живопису2. Водночас композиція іконостасу
Андріївської церкви розглядається лише на рівні описовому3. Між тим гар-
монійний зв’язок екстер’єру та інтер’єру Андріївської церкви, про який
постійно згадується, зумовлений не тільки стилістичною єдністю декора-
тивно-пластичного оздоблення, а насамперед базується на композиційній
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Первозванного. Историческая справка о построении церковного здания и позднейших
строительных в нем работах, К. 1898; О.В. Сіткарьова, Формування архітектурного ан-
самблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст.: у 4-х ч., частина ІІІ, том 3, Архітектурно-бу-
дівельна діяльність у Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740–1760-х рр., К. 2009.
2 С. Яремич, Живопись Андреевской церкви в Киеве, Искусство 1–2 (1912).
3 Питання архітектоніки іконостасу Андріївської церкви порушувалося в кандидатській
дисертації автора цієї статті.



узгодженості форми і пропорцій іконостасу з цілісним архітектурним об-
разом храму. Узгодженість цих пропорцій не може бути оцінена візу-
ально, однак прочитується на рівні емоційного відчуття і виявляється
засобами геометричного аналізу.

Тож метою дослідження буде аналіз форми іконостасу Андріївської
церкви з позиції його пропорційної організації і виявлення єдності ком-
позиційних принципів формоутворення з архітектурою храму.

Від 40-х років XVIII ст. в інтер’єрах українських храмів починають
з’являтися іконостаси виконані в стилістиці пізнього бароко. Зміна об-
разних концепцій, привнесених цим художнім етапом, не тільки зумо-
вила закономірну трансформацію пластичного вирішення іконостасів, а
й стала причиною відмови від традиційної їх композиції. З того часу при-
пиняється будівництво величезних іконостасів, що займали всю ширину
вівтарної частини храму і мали форму видовжених по горизонталі пря-
мокутників, а в центрі та з обох боків на крилах завершувалися арками,
або трохи складнішими ступінчатими фронтонами. Така побудова почи-
нає витіснятися візуально більш легкими вертикально орієнтованими
композиціями, у яких лише центральна частина іконостасу здіймалася
до підбаневого простору, тоді як бокові частини фасаду уступами пони-
жувався, завдяки чому силуети таких іконостасів починають нагадувати
витягнуті уздовж вертикальної осі трикутники.

Поширене, починаючи з першої половини XVIII ст. з боку арис-
тократичних замовників, залучення до храмобудівництва європейських
зодчих і передавання до їх рук проектування іконостасів, відкрило шлях
до створення новітніх форм іконостасних композицій, в основі яких ле-
жали індивідуальні творчі концепції архітекторів. Водночас у професій-
ному архітекторському середовищі формується ідея образної єдності
іконостасу та фасаду храму, у якому він установлений. Цей новий погляд
на художнє значення іконостасу зіграв провідну роль у становленні його
новаторських композиційних форм протягом панування стилю рококо та
класицизму. Примітно, що до середини XVIII ст. навіть у випадку одно-
часного зведення храмів та їх іконостасів, така задача ніколи не стави-
лася. Зведення церков здійснювалося артілями будівничих і сницарів, які
виконували ці об’єкти відповідно до власних навичок і побажань замов-
ників. Єдиного задуму цілісного образу храму і опорядження інтер’єру
до початку будівництва (фактично – їх проектних креслень) – не існу-
вало. Від середини XVIII ст. ситуація істотно змінюється: у храмовому
будівництві головна увага приділялася єдності сприйняття внутрішнього
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і зовнішнього образу храму. В основу задуму при проектуванні храмової
споруди тепер закладалося підкреслення ансамблевого зв’язку між архі-
тектонікою екстер’єру і образом інтер’єру, в якому іконостас був основ-
ним об’єднуючим елементом. Такий зв’язок досягався завдяки застосу-
ванню єдиних пропорційних співвідношень між архітектонікою храму у
цілому (або тільки його головного фасаду) та іконостасу, узгодженості
їх складових елементів та стилістичній єдності оздоблення.

Зазвичай складно вказати точну дату початку того чи іншого худож-
нього процесу. Проте визначення початкової точки розвитку українських
іконостасів трикутного силуету має очевидний сенс. Започаткування такого
типу композицій слід пов’язувати із часом спорудженням іконостасу Ан-
дріївської церкви у 1752–1753 роках4. Про цей іконостас з повною підста-
вою можна сказати, що він став наочним втіленням типологічних і
стильових тенденцій свого часу і в буквальному сенсі “створив моду”.

Розпочинаючи проектування іконостасу Андріївської церкви зод-
чий оцінив ситуацію, яка б виникла в разі встановлення в камерному
внутрішньому об’ємі Андріївської церкви іконостасу, виконаного у тра-
диційних формах. Його стіна з обов’язковими, щонайменше п’ятьма яру-
сами ікон, перекривала б ширину вівтарної частини храму лише до рівня
підпружних арок. Водночас незначна висота арок змусила б спорудити
не монументальну, як зазвичай, конструкцію, а низьку із частим ритмом
членувань на яруси. Це подрібнення форми, і пов’язана з ним скупченість
зображень та орнаментального декору, неминуче мали порушувати плас-
тичну цілісність і ритмічну єдність легкого та світлого інтер’єру, заду-
маного як “палацовий”. Для того, щоб уникнути цього небажаного
ефекту Ф.Б. Растреллі з самого початку відмовляється від наслідування
історичних форм і пропонує новаторське для України вирішення образу.
Насамперед він надає іконостасу триярусної композиції, членуючи фасад
не тематичним об’єднанням рядів ікон і розкрепованих карнизів, а вдаю-
чись до поярусного ступінчатого зменшення архітектурних мас до гори.
Використовуючи максимальну ширину інтер’єру, зодчий у раменах
хреста перекриває його долішнім ярусом іконостасу від північної до пів-
денної стіни. По висоті цей ярус сягає підпружних арок. Місце для двох
горішніх ярусів Ф.Б. Растреллі знаходить у підбаневому просторі, підні-
маючи другий ярус на рівень пандативів, а третій – у барабан купола.
Таке оригінальне вирішення дозволило вмістити там верхню половину
усієї монументальної конструкції іконостаса.
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4 Київ: провідник, за ред. Ф. Ернста, К. 1930, с. 351.



Творча концепція Ф.Б. Растреллі у проектуванні іконостасу базу-
валася на принципах подоби і підпорядкування. Спробуємо спочатку роз-
глянути взаємозв’язок композиції Андріївської церкви та її іконостасу не
використовуючи графічні модульні сітки. Порівнюючи обриси загальної
композиції храму та іконостасу (мал. 1–2), можна без особливих зусиль по-
бачити єдність їх формотворення. Враження подібності ще збільшується,
якщо об’єднати креслення іконостасу та західного фасаду храму, в яких од-
наковою є міра ширини об’єктів (мал. 3а). Зрозуміло, що реальний масштаб
іконостасу відносно внутрішнього об’єму храму значно менший, ніж по-
казано на малюнку. Однак на такому кресленику стають очевидними збіги
не тільки горизонтальних членувань, а й деяких елементів композиції – зок-
рема вхідного порталу та царських воріт, вікон барабану купола і великих
ікон середнього ярусу. Виникаючий “дублюючий” ефект композиції іко-
ностасу відносно архітектоніки храму повною мірою відбиває ідею по-

доби. Керуючись нею зодчий дає
власну інтерпретацію образу іконо-
стасу, вочевидь нехтуючи традицій-
ною структурною побудовою та іко-
нографічною програмою, принай-
мні відводить їм другорядну роль.
Ф.Б. Растреллі ігнорує їх до тої мірі,
яка була необхідна для досягнення
єдиного архітектурного образу хра-
мового фасаду та іконостасу.

Застосування принципу під-
порядкування при створенні іко-
ностасу можна також бачити, якщо
поєднати його зображення із крес-
леником фасаду Андріївської цер-
кви, зберігаючи близькі до реаль-
них масштабні співвідношення обох
об’єктів (мал. 3б). Тоді обрис спо-
руди Андріївської церкви стає своє-
рідною оболонкою іконостасу і тут
наочно можна оцінити наскільки
взаємопов’язана композиції Андрі-
ївського храму і триярусна три-
кутна композиція його іконостасу.
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Звернемося тепер до
геометричної модульної сіт-
ки для аналізу пропорцій Ан-
дріївської церкви та її іконо-
стасу, застосування якої є
ефективним методом вияв-
лення закономірностей архі-
тектурного проектування.
Пропорції їх горизонталь-
них і вертикальних члену-
вань побудовано за однією
графічною схемою, в основі
якої рівнобедрений трикутник
з кутом при вершині 85° –
тобто дещо меншим, ніж пря-
мий кут (мал. 4). Але основою
плану самої споруди є чіткий
квадрат (мал. 5). Така “невід-
повідність” пов’язана, най-
імовірніше, з урахуванням
зорових спотворень при ог-
ляді головного фасаду цер-
кви і цілісної композиції іко-
ностасу з невеликої відстані.
Але той факт, що квадрат залишається основою проектування цілісного
ансамблю церкви і оздоблення підтверджується накладенням модульної
сітки (мал. 6). Її вузлові точки проектуються на основні розміри храму
та іконостасу. Співставлення вузлових точок показує, що гармонію про-
порцій обох об’єктів забезпечувало використання єдиного модуля, а мо-
дульна сітка на основі квадрату є своєрідною канвою, у яку вписано їх
композицію. Продовжуючи цей образний рад наведемо елементарні
схеми пропорціонування, які підтверджують наявність єдиних компози-
ційних принципів проектування цілісного ансамблю архітектури і еле-
ментів оздоблення (мал. 7а, 7б).

Як відомо, в існуючих системах пропорціонування найбільш чіткі
і гармонійні відношення утворюються на основі окружності та її частин4.
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5 И.Ш. Шевелев, Принцип пропорции, Москва 1986, с. 29–70.



267

С. Оляніна. “Закон гармонії” Ф.Б. Растреллі____________________________________________________________________________________

Мал. 3. Пропорційні співвідношення Андріївської церкви та її іконостасу

а) б)

Мал. 4. Аналіз композиційної побудови за допомогою модульної сітки
на основі рівнобедреного трикутника



Радіально-кільцева та прямокутна сітка на-
кладена на зображення храму та іконостасу
визначає їх метричні і ритмічні співвідно-
шення і дозволяє виявити закономірності
побудови форми (мал. 8).

Треба зазначити, оскільки пропорції
4-х фасадів Андріївської церкви є ідентич-
ними, іконостас є гармонійно узгодженим
з кожним із них, і тут можна говорити про
його максимальну композиційну єдність з
архітектурою храму.

Знайдені Ф.Б. Растреллі пропорції і
композиція іконостасу для Андріївської
церкви були оптимальними для вирішення
задачі ансамблевого зв’язку екстер’єру та інтер’єру храму. Водночас така
композиція виявилися вдалою для інтер’єрів хрещато-баневих храмів:
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Мал. 6. Аналіз композиційної побудови за допомогою модульної сітки
на основі квадрату

Мал. 5. План Андріївської церкви



поярусне зменшення архітектурних мас до гори дозволяло органічно впи-
сувати навіть у невеликий внутрішній об’єм храму монументальну пло-
щину іконостасу, використовуючи для цього також й об’єм барабану
купола. Окрім того трикутна форма виразно підкреслювала спрямова-
ність у височінь всієї іконостасної композиції, створюючи зорову ілюзію
сильного перспективного віддалення горішньої частини іконостасу, що
візуально збільшувало об’єм храмів. Отриманий ефект було належним
чином оцінено з боку архітекторів та замовників і така композиція стає
затребуваною для храмів будь-якої об’ємно-планувальної схеми.
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Мал. 7. Схеми пропорціонування Андріївської церкви та її іконостасу

б)а)

Мал. 8. Аналіз композиційної побудови за допомогою радіально-кільцевої сітки



У найближчі роки після зведення андріївського іконостасу у Києві
з’являється кілька іконостасів, створених під його впливом. Так, вже у 1760
році у Троїцькій церкві6 було встановлено іконостас за проектом І. Мічу-
ріна7, який очевидці визначали як копію іконостасу Андріївської церкви8.
Відповідно до нових тенденцій було виконано іконостас Трьохсвятитель-
ської церкви середини XVIII ст.9 та іконостас у стилі “Єлизаветинського
бароко” у Петропавлівській церкві на Подолі10. У 1767 році київським
сницарем Карпом Шверіним споруджено іконостас для Хрестовоздви-
женської церкви Києво-Печерської лаври. Зупинимося на ньому трохи
детальніше. Іконостас Хрестовоздвиженської церкви має яскраво вира-
жену трикутну композицію, утворену потрійним ступінчастим зменшен-
ням мас до гори. Цікаво, що майстер моделюючи форми іконостасу, дійсно
прагне наблизитися до трикутного загального абрису. Для цього змен-
шення архітектурних мас від боків іконостасу має початися не від сере-
дини його висоти (як це було, зокрема, в андріївському іконостасі), а
ближче до низу. К. Шверін знаходить дотепне рішення: приєднує до боків
іконостаса два кіоти. І хоча, через нестачу місця, вони розгорнуті на
стіни, однак виглядають логічним продовженням намісного ярусу, а у ці-
лому досягається бажаний ефект.

Нажаль втрата усіх названих вище, крім останнього, іконостасів
не дозволяє оцінити, чи була врахована при їх створенні ідея пропорцій-
ної єдності з фасадами храмів, у яких вони містилися. Позаяк у Хресто-
воздвиженській церкві такий зв’язок відсутній.

Протягом третьої чверті XVIII ст. трикутна композиція іконостасу
продовжує залишатися найбільш популярною, отримуючи подальший
розвиток у творах професійних архітекторів. Наприклад, трикутний си-
лует мали центральний та бічні іконостаси Покровського собору в Ох-
тирці, споруджені у 1768–1773 роках за проектом Д. Ухтомського. В їх
формах ще відчувається сильний вплив Ф.Б. Растреллі, у майстерні якого
розроблявся проект. Зокрема не тільки загальний абрис, триярусна ком-
позиція, а й окремі елементи центрального іконостасу (схема розміщення
ікон, організація середнього ярусу) улаштовані на зразок андріївського
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6 Дерев’яна Троїцька церква до 1858 стояла на Троїцькому бастіоні Старокиївської фортеці.
7 Н. Закревский,Описание Киева, т. 2, Москва 1868, с. 845.
8 П. Задерацкий, Заметки о старокиевской Троицкой церкви, Киевские епархиальные ве-
домости 2 (1864) 54–55.
9 К.В. Шероцкий, Киев. Путеводитель, К. 2008, с. 106.
10 Г. Лукомский, Киев. Церковная архитектура XI–XIX века. Византийское зодчество.
Украинское барокко, К. 1999, с. 53.



іконостасу. Трикутну композицію і декоративне оформлення близьке до
пам’яток цього кола, мав іконостас другої половини XVIII ст. у с. Біловод
на Сумщині, роботи невідомого майстра.

На основі трикутної композиції також створюються монументальні
тридільні іконостаси для великих храмів. При чому єдність пропорцій-
них співвідношень у побудові храмів і їх іконостасів зберігається. Чи не
найкращим прикладом цього є собор Різдва Богородиці та його іконостас,
споруджений 1764 року у Козельці за проектом А. Квасова. Гармонія об-
разу екстер’єру та інтер’єру собору побудована на спільності формотвор-
чих принципів, яка також визначається засобами геометричного аналізу11.

В останній чверті XVIII ст. близька до трикутника композиція іко-
ностасів поступово витісняється вже власне ступінчастою, де загальна
форма утворена поєднанням кількох прямокутних модулів, як це було в
іконостасі Успенського собору в Харкові 1780 року. Водночас і тут ба-
чимо прихильність до поярусного зменшення мас іконостасу до гори і
вміщення його верхньої частини в об’ємі барабана купола. Така компо-
зиція існувала ще з 1760-х років – яскравим прикладом якої були іконо-
стаси церкви Трьох Святителів у Лемешах та іконостас Покровської
церкви с. Стара Водолага. Можна припустити, що заміщення трикутної
композиції іконостасу ступінчастою відбулося через канонічні вимоги
до іконографічної програми іконостасів. Трикутна форма в значній мірі
порушувала традиційний розподіл і кількість ікон у горішніх ярусах іко-
ностасу, суттєво скорочуючи сталу іконографію. Вірогідно, саме з про-
блемою неузгодженості традиційного іконографічного складу іконостаса
і неможливістю його втілення в іконостасах трикутної форми пов’язана
нечисленність пам’яток дійсно трикутної форми.

Підсумовуючи наголосимо, що здійснена спроба пропорційного
аналізу іконостасу Андріївської церкви виявила геометричні основи його
композиційної єдності з фасадом храму, які надають гармонійності ек-
стер’єру та інтер’єру споруди. Спільність пропорцій свідчить, що цей
іконостас не був типовим проектом Ф.Б. Растреллі, а являв собою уні-
кальну розробку, призначену саме для цього храму. Цим пояснюється і
те, що іконостас Андріївської церкви істотно відрізняється своєю ком-
позицією від інших іконостасів, виконаних зодчим, і не має повторень,
хоча Ф.Б. Растреллі неодноразово звертався до цього прийому12.
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Новаторська, трикутна за загальним абрисом, композиція іконо-
стасу була зумовлена бажанням максимально узгодити його форму і про-
порції з архітектурою фасаду церкви.

Завдяки тому, що основою проектування Андріївської церкви та її
іконостасу стала спільність їх пропорцій, екстер’єр та інтер’єр храму здо-
були ансамблевий зв’язок, а у цілому архітектурний образ вдало поєднав
у своїх формах обрядову ідею і репрезентативну функцію. Усе це сприяло
тому, що застосування єдиних формотворчих принципів при проекту-
ванні храмів та їх іконостасів набуває значення базової формули і надовго
стає основою для чисельних повторів і варіантів.

Водночас трикутний абрис іконостасу Андріївської церкви поклав
початок для самостійного розвитку такої композиції іконостасів у другій
половині XVIII ст., нічим не пов’язаних з архітектурою храмів, для яких
вони створювались.



Ігор Нетудихаткін

ОСВЯЧЕННЯ АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У КИЄВІ 19 СЕРПНЯ 1767 р.:
ОБСТАВИНИ, ДІЙОВІ ОСОБИ, ПЕРЕБІГ ПОДІЙ

Андріївська церква у Києві була найвідомішим міським “довгобу-
дом” сер. XVIII ст. Освячення місця, обраного для будівництва храму,
було здійснено київським митрополитом Рафаїлом (Заборовським) ще у
серпні 1744 р. Утім, у зв’язку зі складними геологічними особливостями
місцини, будівництво затяглося – споруда була завершена (в основному
об’ємі) лише у 1751 р. У 1752–1753 рр. тривали роботи з виготовлення
елементів внутрішнього убранства та розписи інтер’єрів Андріївської
церкви. Їх планували завершити до весни 1753 р., коли у Київ для освя-
чення храму мала завітати його фундаторка – імператриця Єлизавета
Петрівна. Утім, її планам не судилося збутися. Вважається, що візит ім-
ператриці до Києва було скасовано через викриття замаху проти неї, який
готував порутчик Бутирського полку Іоасаф Батурин. Після 1753 р. ро-
боти з опорядження храму загальмувалися, а імператриця Єлизавета Пет-
рівна (1741–1761) так і не знайшла часу на візит до Києва аж до самої
смерті1. Питання освячення Андріївської церкви судилося вирішити ін-
шому монарху – імператриці Катерині II (1762–1796).

На початку 60-х рр. XVIII ст. Андріївська церква де-факто була гото-
вою до освячення, але це питання постійно відкладалося на невизначений
термін. Затягування із освяченням призвело до парадоксальної ситуації –
споруда ще не діючого храму поступово опинилася в аварійному стані.
Рішення про освячення Андріївської церкви було прийняте доволі рапто-
во. Дослідники М. Дегтярьов та В. Корнєєва відзначають, що “у 1767 р. київ-
ський губернатор Ф.М. Воєйков відправляється до Москви і звертається
до Катерини II з проханням про виділення з казни необхідних для ремонту
(Андріївської церкви – І.Н.) грошей. Гроші він не одержав, але Катерина II
віддала наказ освятити Андріївську церкву, незважаючи на її незадовіль-
ний стан та відсутність деяких необхідних ритуальних предметів”2. Ук-
раїнський письменник Михайло Старицький (1840–1904) у історичній
повісті “Останні орли” (1901) такими словами охарактеризував вдачу Ки-
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1 І. Нетудихаткін, Андріївська церква у часи настоятеля Федора Тітова (1896–1918), К.
2016, с. 86, 133, 137.
2 М.Г. Дегтярьов, В.І. Корнєєва, Андріївська церква, К. 1999, с. 44.



ївського та Новоросійського губернатора, генерал-аншефа Ф. Воєйкова
(1766–1775): “Ніхто не міг ліпше виконати волю цариці, ніж київський ге-
нерал-губернатор Федір Матвійович Воєйков; хитрий і спритний вель-
можа, випробуваний в мінливостях двірцевого життя, він завжди знав,
куди вітер віє, і вмів пристосуватись до будь-яких обставин”3. І хоча

274

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________

Мал. 1. Михайло Сажин. Церква св. Андрія Первозванного. Акварель 1840-х рр.

(Національний художній музей України, м. Київ)

__________________________________________________________________

3 М. Старицький, Останні орли: історична повість із часів гайдамаччини, Л. 1990, [елек-
тронний ресурс], режим доступу: http://bbft.ru/Starytskyi_Mykhailo_Petrovych/ostanni_orly/63/.



твір Старицького має художній ха-
рактер, норов тодішнього київсько-
го губернатора був підмічений авто-
ром доволі влучно – Андріївську
церкву освятили майже миттєво.

7 серпня 1767 р. Ф. Воєйков
написав лист до Київського та Га-
лицького митрополита Арсенія
(Могилянського), у якому закликав
його готуватися до освячення Ан-
дріївської церкви у найближчий
час: “Під час мого перебування
(Ф. Воєйкова – І.Н.) у Москві її ім-
ператорська величність (Кате-
рина II – І.Н.) високим іменним
усним розпорядженням наказала
мені вказати: щоб київська Свя-
того Апостола Андрія Первозван-
ного церква була невдовзі освячена.
Я вважаю за необхідне про це Мо-
нарше Її Величності розпоря-
дження вашему Преосвященству
для виконання повідомити з пова-
гою”4. 19 серпня 1767 р. (за старим стилем), тобто менш ніж за 2 тижні
після губернаторського листа, храм був освячений.

Опис урочистого освячення Андріївської церкви зберігся у творі
безпосереднього свідка цієї події – ігумена Києво-Видубицького Михай-
лівського монастиря Іакова Воронковського (†1774). “Цей Арсеній мит-
рополит у верхньому місті Києві на Бастіоні у описі митрополита
Київського Рафаїла Заборовського прописану Церкву Святого апостола
Андрія Первозванного Кам’яну ружну, в літо 1767, місяця серпня 19 на
святого мученика Андрія Стратилата <…> освятив”, – відзначає ігу-
мен5. На наш погляд, день освячення храму було обрано не випадково,
адже на нього припадало свято “літнього Андрія” – святого воїна-муче-
ника Андрія Стратилата. Щонайменше до 1915 р. у Андріївській церкві
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Мал. 2. Портрет Київського та Галицького
митрополита Арсенія (Могилянського).

Олія, XIX ст. (Національний Києво-Печерсь-
кий історико-культурний заповідник)

__________________________________________________________________

4 І. Нетудихаткін, Op. cit., с. 143.
5 ЦДІАК України, ф. 127, оп. 358, спр. 80, По Указу Ея Императорского Величества описании
по штатных на церковные Киево-Андреевской ружной церкви потребы, 1804, арк. 4зв.



(на почесному місці біля проповід-
ницької кафедри) у дерев’яному
кіоті знаходилася ікона Андрія
Стратилата – знакового святого для
київського храму апостола Андрія
Первозваного. На жаль, до нашого
часу цей образ не зберігся6.

Чин освіячення храму здійс-
нив київський митрополит Арсе-
ній (Могилянський) у присутності
високих церковних ієрархів, а
саме: “преосвященного Симеона
Копцаревича Єпископа Далмаць-
кого, що залишився жити у Києві
і перебував у Києвопетропавлів-
ському монастирі, і Київських мо-
настирів архієпископів Печерської
лаври Зосими, Пустинномиколаїв-
ського Гедеона Сломінського, Золо-
товерхомихайлівського Модеста
Лебедя, братськоучилищного Са-
муїла Миславського, Ніжинського
Благовіщенського Назарет Богоро-
дичин називаємого монастиря Єпі-
фанія Могилянського і Глухівського
Петропавлівського монастиря Ар-
хімандрита Феоктиста Масуль-
ського, да ігуменів видубицького
Іакова, і петропавлівського подоль-
ського Петра Артовського, і всього
Київських церков духовенства”7.

Серед ієрархів, що разом із митрополитом здійснили чин освячення
храму, були непересічні постаті, які залишили помітний слід в історії. На-
самперед, звертає на себе увагу колоритна постать “Єпископа Далмацького”.
Cимеон Кончаревич (бл. 1690–1769) – єпископ Далмації, духовний лідер
православних сербів, які населяли цей регіон на узбережжі Адріатичного
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Мал. 3. Святий Андрій Стратилат.
Фреска XI cт. (Софійський собор, Київ)

__________________________________________________________________

6 І. Нетудихаткін, Op. cit., с. 15.
7 И. Воронковский, Op. cit., с. 412–422.



моря, що у сер. XVIII ст. перебував під владою Венеції (нині – територія
Республіки Хорватія). У зв’язку з силовим насадженням католицизму в ре-
гіоні, православні серби Далмації у середині XVIII ст. масово переселялися
на терени Російської імперії. Зокрема у жовтні 1758 р. близько 500 далма-
тинських сербів на чолі з єпископом Симеоном прибули до Києва. “Єпископ
(Симеон Кончаревич – І.Н.) був оголошений в Далмації за свою активність
в Росії державним злочинцем, за голову якого призначено винагороду. У
1762 р. він поселився у Києві, у Петропавлівському монастирі, у якому жив
до смерті 1769 року. Тут він написав «Літопис світських та церковних
подій»” – історію сербів у Далмації”, – відзначає історик І. Чорнописький8.

Також цікавими є постаті інших ієрархів, які брали участь у освя-
ченні Андріївської церкви. Зокрема, архієпископ Пустинно-Миколаїв-
ського монастиря у Києві Гедеон Сломінський (бл. 1715–1772) свого часу
був ректором Слов’яно-греко-латинської академії у Москві; архієпископ
Києво-Братського Богоявленського монастиря Самуїл Миславський (1731–
1796) в подальшому став київським та галицьким митрополитом; архіман-
дрит Ніжинського Богородичного монастиря Єпіфаній Могилянський
(?–1787), брат митрополита Арсенія, у 1743 р. був проповідником при ім-
ператорському дворі у Санкт-Петербурзі, а його проповіді навіть виходили
друком у Москві; архімандрит Глухівського Петропавлівського монастиря
Феоктист Мочульський (1729–1818) в подальшому став відомим письмен-
ником та вченим, якого за заслуги у науково-академічній діяльності обрали
почесним членом Харківського університету (1815) та Російської академії
наук (1815); ігумен Києво-Видубицького Михайлівського монастиря Іаков
Воронковський (?–1774) написав знаковий твір, присвячений історії Со-
фійського монастиря в Києві – “Кафедральний Києво-Софійський монас-
тир та його намісники”9. Вся ця “плеяда” церковних діячів взяла участь в
урочистому богослужінні 19 серпня 1767 р.

Потребує пояснення присутність на освяченні Андріївської церкви
архімандритів двох некиївських монастирів – Ніжинського Богородичного
та Глухівського Петропавлівського. Відомо, що архімандрит Ніжинського
Богородичного монастиря Єпіфаній Могилянський у 1767 р. був членом
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8 І. Чорнописький, Причини асиміляції сербів в релігійно та мовно спорідненому середо-
вищі, Сеоба срба у Руско царство половином XVIII века. Зборник радова са међународног
научног скупа у Новом Саду, 7–9 маја 2003, Нови Сад 2005, с. 354.
9 А. Кравецкий, Гедеон Сломинский, Православная энциклопедия, Москва 2005, т. X, с. 519–
520; Н. Костюк, Архієпископ Бєлгородський і Курський Феоктист (Мочульський): діяль-
ність у сфері богослужбово-музичної культури впродовж останньої третини XVIII – пер-
ших десятиліть XIX ст., Студії мистецтвознавчі 3 (2014) 58–59.



“присутствія” Київської духовної консисторії, що обумовило його прожи-
вання в Києві (засідання “присутствія” відбувалися щоденно, окрім суботи
та неділі)10. Архімандрит Глухівського Петропавлівського монастиря Феок-
тист Мочульський міг прибути спеціально на освячення Андріївської цер-
кви, або ж просто опинився в цей час у Києві (по справах).

Іаков Воронковський зазначив, що під час освячення храму у його
престол були вкладені часточки мощей восьми шанованих святих, а саме:
“до жертовника у напрестольній мармуровій дошці у ковчежці срібному
покладені мощі: Святого Священномученика Харлампія, Святого Священ-
номученика Анфіма, Святого великомученика Георгія, Святого великому-
ченика Пантелеймона, Преподобного Моїсея Угрина Печерського, Святої
великомучениці Євфімії, Святої великомучениці Варвари, Святої великому-
чениці Параскеви”11. Мощі більшості з вищеназваних святих на рівні поч.
XIX ст. були зафіксофані у Софійському соборі. Так Київський митрополит
Євгеній (Болховітінов) у 1824 р. відзначив наявність у храмі мощей ран-
ньохристиянських святих Харлампія († 202 р., Магнезія у Фесалії), Анфіма
Нікомідійського († 302 р., Нікомідія), Георгія Переможця († 303 р., Ніко-
мідія), Пантелеймона († 305 р., Нікомідія), Євфімія († 307 р., Халкідон),
Варвари († 306 р., Іліополь Фінікійський), Параскеви († 300 р., Іконія)12.
Відомо, що мощі святого Моїсея Угрина Печерського зберігалися у
Києво-Печерському монастирі, а мощі святої Варвари – у Михайлів-
ському Золотоверхому. Отже, святі мощі могли бути надані до Андріїв-
ської церкви у серпні 1767 р. з усіх трьох вищеназваних монастирів. 

Іаков Воронковський вказав, що при освяченні храму срібний ковче-
жець з мощами був вкладений “до жертовника у напрестольній мармуровій
дошці”. Зараз престол Андріївської церкви вкрито напрестольною кам’яною
дошкою (трапеза престолу) червонуватого кольору із бордовими, жовто-
гарячими та зеленими вкрапленнями. Іаков Воронковський називає її
“мармуровою дошкою”. На наш погляд, цей матеріал є не мармуром, а
вапняком. Його видобували у копалинах поблизу сучасного с. Путілово
на південному березі Ладозького озера у Росії. У XVIII ст. цей вид вап-
няку називали “російським мармуром”. Трапеза для престолу Андріїв-
ської церкви була відшліфована у Санкт-Петербурзі відомим російським
скульптором австрійського походження Йоганом Антонієм Цвенгофом і
у 1753 р. відправлена до Києва13.
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10 О. Прокоп’юк, “Присутствіє” Київської духовної консисторії: кількість і склад кон-
систорів, розклад роботи, Соціум. Альманах соціальної історії 5 (2005) 78, 89.
11 И. Воронковский, Op. cit., с. 412–422.
12 Н. Сінкевич, Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської, К. 2011, с. 32–33.
13 І. Нетудихаткін, Op. cit., с. 30.
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Мал. 4. Трапеза престолу Андріївської церкви (сучасне фото)

Мал. 5. Трапеза престолу Софійського собору (сучасне фото)



У середній частині трапези престолу Андріївської церкви вирізь-
блено невеличке прямокутне заглиблення (5,4х5,4 см). Схоже прямокутне
заглиблення (3,7х4,5 см) можемо спостерігати в мармуровій трапезі прес-
толу Софійського собору в Києві. Протоієрей Петро Орловський з при-
воду його функціонального призначення відзначав: “Його (престол
Софійського собору – І.Н.) обкладено кипарисними дошками, а верхня
дошка мармурова. В цій дошці висічено на самій середині заглиблення, до
якого покладені Петром Могилою, у срібному ящичку, св. мощі: Андрія
Критського, Димитрія Мироточивого, Артемія, Анастасія Персіянина,
Григорія Атригантського та Великомученика Пантелеймона”14. Отже, в
прямокутному заглибленні в центральній частині мармурової трапези
престолу Софійського собору знаходився срібний ковчег-мощовик (до на-
шого часу не зберігся). На наш погляд, заглиблення у трапезі престолу Ан-
дріївської церкви також виконувало саме цю функцію – в ньому
знаходився срібний ковчежець з мощами восьми святих, вкладений при
освяченні храму 19 серпня 1767 р. На жаль, до нашого часу цей ковче-
жець-мощовик також не зберігся.

Насамкінець варто наголосити, що відомостями про урочисте ос-
вячення Андріївської церкви 19 серпня 1767 р. ми, головним чином, зав-
дячуємо свідку цієї події – ігумену Києво-Видубицького Михайлівського
монастиря Іакову Воронковському. Той факт, що саме його перу належить
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Мал. 6. Заглиблення для
ковчегу-мощовика у трапезі престолу

Андріївської церкви (сучасне фото)

Мал. 7. Заглиблення для
ковчегу-мощовика у трапезі престолу

Софійського собору (сучасне фото)

__________________________________________________________________

14 П. Орловский, Св. София Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный собор, К.
1901, с. 29.
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опис історії освячення храму не є випадковістю – ігумен Іаков мав хист
до історичних студій. Недаремно професор С. Голубєв (1848–1920) спра-
ведливо назвав його “видатним любителем київської й загалом західно-
руської старовини, недооціненим письменником XVIII ст.”15 Цьогоріч
виповнюється 250 років з часу освячення Андріївської церкви у Києві.
Від моменту закладення храму у 1744 р. митрополитом Рафаїлом Забо-
ровським до його освячення у 1767 р. митрополитом Арсенієм Могилян-
ським минулі довгі 23 роки, протягом яких змінилися аж три російські
монархи – Єлизавета Петрівна (1741–1761), Петро III (1761–1762) та Ка-
терина II (1762–1796). Це був складний та тернистий шлях, але зрештою
у Києві постав дивовижний храм, який донині вважається одним з го-
ловних символів міста над Дніпром.

__________________________________________________________________

15 З.І. Хижняк, Воронківський, чернече ім’я Іаков, Києво-Могилянська академія в іменах
ХVII–ХVIII ст.: Енциклопедичне видання, К. 2001, с. 126.



Рафал Ковальчик

ГЕРОЙ ТРЬОХ НАРОДІВ –
ПОЛЬСЬКОГО, ФРАНЦУЗЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО –

ГЕНЕРАЛ КАРОЛЬ ОТТО КНЯЖЕВИЧ

Генерал Кароль Отто Княжевич (Karol Otto Kniaziewicz) був мас-
штабною постаттю. Діяльність Княжевича в період наполеонівських воєн
дозволяє поставити його на один щабель з найзаслуженішими діячами
Польщі кінця XVIII-го – початку XIX-го століть. У війні 1792-го року він
бився за вільну Польщу з військами цариці Катерини ІІ, потім брав
участь у повстанні Костюшка, Польських Легіонах в Італії, був співзас-
новником Наддунайського Легіону, увійшов у середовище аристократів-
власників великих маєтків в Україні, активно займаючись там госпо-
дарською діяльністю, після того боровся з Росією у війні 1812-го року,
очолював польську дипломатичну місію – представництво в Парижі На-
ціонального уряду у період Листопадового повстання 1830–31 років. У
період Великої еміграції поляків до Франції став “іконою” польської еміг-
рації, меценатом і співзасновником Польської Бібліотеки в Парижі. Його
активність була величезною. Його ім’я, разом з іменами героїв Польщі
кінця XVIII-го – початку XIX-го століть, генерала Яна Генріка Домбров-
ського (Jan Henryk Dąbrowski) – організатора Польських Легіонів в Італії,
генерала Юзефа Зайончка (Józef Zajączek) та князя Юзефа Понятовського
(Józef Poniatowski) вміщено на паризьку Тріумфальну арку. При чому,
варто зазначити, що прізвище генерала Кароля Отто Княжевича з’яви-
лось на Тріумфальній арці ще за його життя. 

Генерал Княжевич, з огляду на його заслуги для Франції, став на-
ціональним героєм цієї країни. Він брав участь у почесній місії з доставки
до Парижа трофейних штандартів (після перемоги республіканських
військ над військами Фердинанда IV Бурбона, що правив у Неаполі), став
співзасновником Наддунайського Легіону – військової формації, яка ві-
діграла велику роль в історії Франції, оскільки сприяла перемозі фран-
цузьких військ над австрійськими в зимовій кампанії 1800-го року, що
привело до підписання Люневільського мирного договору 1801-го року.

Наприкінці XVIII століття на мапі Європи відбулися принципові
зміни. Річ Посполита, що занепадала, незважаючи на значні реформатор-
ські кроки в період правління Станіслава Августа Понятовського не
могла уникнути поділів. Вирішальне значення в цьому відіграла відсут-
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ність структурних реформ, які б дозволили феодальній Речі Посполитій
збільшити бюджетні надходження. Шляхетська республіка, в період Ста-
ніслава Августа, не мала ані сильної та ефективної адміністрації, ані про-
зорої податкової системи. Без стабільних податкових надходжень,
незважаючи на непоодинокі приклади реалізації вдалих проектів з роз-
витку промисловості – чи то авторства самого короля, чи групи його рад-
ників, чи навіть приватних ініціатив окремих магнатів, держава
залишалась слабкою конструкцією. Ідея, яку плекав чи то сам король, чи
також його радники, – про те, що прибутки від мануфактур, копалень,
ливарень будуть достатньо високими для того, щоб наповнити “порожню
казну” (яка була в такому стані століттями) шляхетської держави і дозво-
лять профінансувати низку реформ, змінивши структуру державних до-
ходів, виявилась ідеєю фікс1. Реформи, що їх проводили в період правління
Станіслава Августа Понятовського, без відповідного обсягу бюджетних
коштів, в умовах втручання Росії у внутрішні справи феодальної Польщі,
а також враховуючи існування сильної магнатської опозиції процесу змін,
не могли закінчитися успіхом. Господарчі та промислові ініціативи ко-
роля та окремих магнатів не могли того змінити2.

У підсумку, хоча в період правління Станіслава Августа було багато
зроблено для змін у державі та розвитку промисловості, відсутність сильної
податкової системи, яка б генерувала відповідного обсягу бюджетні при-
бутки, без податків, які б сплачували всі жителі країни, незалежно від ста-
нової приналежності, зроблене в той період не могло змінити ситуації, в
якій опинилась шляхетська Річ Посполита. В основі проблем лежав брак
відповідних обсягів грошових коштів, які б дозволили провести довготри-
валі, комплексні, глибокі структуральні реформи, створити сильний полі-
ційний та фіскальний апарат, численну національну армію та захистити
кордони від зазіхань сусідів. Тут варто зробити акцент на тому, що в порів-
нянні з сусідніми державами податкові та фіскальні обтяження в шляхет-
ській Речі Посполитій були дуже низькими. Достатньо навести думку
видатного спеціаліста з історії періоду наполеонівських воєн – Яна Пахонь-
ського, який з’ясував, що на занятих Пруссією в 1793-му році польських
землях, адміністрація новоствореної провінції Південна Пруссія підви-
щила податки на 139%, і польські землевласники, включені до нової, збу-
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1 J. Fabre, Stanislaw-Auguste Poniatowski et l’Europe des Lumières, Paris 1984, р. 458–460;
R. Kowalczyk, Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego 1807–1812, Łódź
2010, s. 38. 
2 R. Kowalczyk, Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego 1807–1812, s. 39,
112–113.



дованої німцями системи, погодилися без спротиву на таке суттєве підви-
щення податків у новій сильній державі3.

Слабкість Речі Посполитої, половинчасті реформи, побоювання Ста-
ніслава Августа, пов’язані з тим, що, на його думку, шляхта могла збунту-
ватись проти запровадження сталих податків, у підсумку призвела до
катастрофи, до остаточної ліквідації польської державності у 1795 році4.

Однак рішення Великого Сейму про збільшення штату армії призвело
до того, що до славної історії польської зброї періоду кінця XVIII-го – по-
чатку XIX-го століть були вписані імена цілого грона талановитих воє-
начальників. Незважаючи на зменшення штату армії, що було наслідком
фінансового становища Речі Посполитої, відсутності сталих надходжень
від податків, які Станіслав Август Понятовський боявся запроваджувати,
рішення у військовій сфері періоду Чотирирічного Сейму, привели до
появи нових офіцерських кадрів. Армія Речі Посполитої потребувала офі-
церів. До національної армії долучались військові як з самої Польщі, так
і з іноземних армій. У той час з’явилася низка здібних військових, які
стали кадровою основою для польських збройних сил часів легіонів та
наполеонівського періоду. Серед інших на службу до польської армії
прийшов Кароль Отто Княжевич. 

Він походив з родини землевласників Княжевичів, які осіли в Литві
у XVII ст. Перші відомості про родину Княжевичів походять з 1602 року.
Його батько, Ян Казимір, був землевласником, який пошлюбив Констан-
цію з курляндського роду Корфів. Княжевич народився 4 травня 1762 року
в Асістені в Курляндії. Внаслідок трагічних подій родина опинилася в
Речі Посполитій – у 1767-му році передчасно померла Констанція Корф.
Після її смерті батько Кароля Княжевича зайнявся ризикованими комер-
ційними операціями. Загітований лібавським купцем, він вирішив взяти
фінансову участь у торговій спілці. Спроба збагачення закінчилася для
родини трагічно, адже Княжевич-старший не мав ані економічних знань,
ані досвіду в торгівлі. Незважаючи на це, вклав у справу настільки се-
рйозні фінансові кошти, що ошуканий своїм компаньйоном – згаданим
купцем з Лібави, змушений був продати все своє нерухоме майно та
землю, щоб сплатити борг, розміром у кілька десятків тисяч. Без родового
маєтку Ян Казимір перетворився на бідняка. Не міг залишитися в Кур-
ляндії, оскільки не знайшов відповідної для його кваліфікації посади.
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Грошей не вистачало на те, щоб забезпечити прожиття для себе та для
сина Кароля. Найлегшим способом знайти відповідну посаду був виїзд
до столиці занепадаючої Речі Посполитої – Варшави. Власне ці, пов’язані
між собою події – смерть матері та втрата маєтку батьком, привели до
того, що Кароль Отто Княжевич зв’язав свою долю з армією, скористав-
шись періодом військових реформ та збільшенням штату збройних сил
Речі Посполитої. У період, коли його батько – Ян Казимір відправився
працювати до Варшави, Кароль Княжевич перебував під опікою дядька,
а потім змушений був жити в домі шваґра – Карла Фрідріка Дортоусена.
Це було пов’язано з неспроможністю батька оплачувати послуги особи,
яка б опікувалася б дитиною. Лише після стабілізації майнових справ
батько Кароля забрав його з Курляндії, віддавши до Кадетського корпусу.
Але грошей у нього все одно було вкрай мало і він не був спроможний
оплатити навчання сина. Його виплати були нерегулярні і Каролеві Кня-
жевичу загрожувало виключення з корпусу. Цього вдалося уникнути
лише завдяки протекції генерала Алоїса фон Брюля. Кароль Княжевич
розпочав службу в артилерійському корпусі, а потім перейшов до стрі-
лецького (піхотного) полку. На початку війни 1792 р. воював як поручник
5 піхотного полку, де дослужився до звання майора. Взяв на себе керів-
ництво піхотним батальйоном, з яким брав участь у невдалій для поляків
битві при Борушківцях у Волинському воєводстві. Його полк припинив
існування і Княжевич не мав іншого виходу, як перейти до іншого піхот-
ного полку, в якому він отримав можливість продовжувати брати участь
у військових діях. Виконував офіцерські функції в званні поручника. Це
пониження в званні було для нього дуже прикрим, але у полку не було
вільних посад, відповідних його рівню, а у нього самого – грошей, щоб
купити собі майорську посаду в якійсь іншій військовій частині. Воював
під Володимиром, Зеленцями і Дубенкою в Волинському та Бєльському
воєводствах. Під Дубенкою взаємодіяв безпосередньо з генералом Та-
деушом Костюшком, забезпечуючи відступ його підрозділів. За заслуги
отримав Військовий Хрест. Війну перервало створення Торговицької кон-
федерації. В період її урядування Княжевич був негативно атестований і
за ним залишили тільки його попереднє військове звання (поручника)5. 

Патріотично налаштований – обурений позицією короля, діяль-
ністю торговицьких конфедератів і постановами Сейму в Гродно – він з
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нетерпінням очікував на вибух повстання. Цей період був дуже важким
для Княжевича. Він міг розпоряджатись дуже обмеженими коштами, при
тому, що його витрати постійно збільшувались. Разом з іншими офіце-
рами-патріотами з нетерпінням очікував вибуху антиросійського невдо-
волення, яке б змінило становище не лише країни, але й їхнє (польських
військових) власне. З ентузіазмом привітав початок повстання на чолі з
Т. Костюшком. У цей період він служив майором у 18-му піхотному полку.
Брав участь у боях під Холмом і Голькувем в якості начальника штабу ге-
нерала Юзефа Зайончка. Відзначився під час облоги Варшави. Після битви
під Голькувем був представлений до звання полковника, а після закінчення
облоги столиці – до чину генерал-майора. Брав участь у трагічній для долі
повстання Костюшка битві під Мацейовіцами, в якій командував лівим
флангом польських військ. Потрапив до полону, з якого був звільнений, зав-
дяки поручительству, вже після смерті Катерини ІІ – 17 листопада 1796 р.
Життєві шляхи Костюшка та Княжевича, як російських військовополо-
нених, розійшлися в Заславі. Повстання Костюшка стало для Княжевича
надзвичайно важливою подією в його військовій кар’єрі. Він закінчив
цю війну як генерал-майор, офіцер з великим досвідом, командир, якого
цінували професійні військові повстанської армії, в тому числі – й осо-
бисто Тадеуш Костюшко. Він перетворився на широко знану персону,
яку дуже цінували не лише військові, але й цивільна адміністрація та вій-
ськові структури держав, які розділили між собою Річ Посполиту, зок-
рема – російські. Патріотичне середовище, яке вірило в шанси на швидке
відновлення польської держави, пробувало його залучити до своєї діяль-
ності – як лідера планованого збройного повстання (мало відбутись за
підтримки Османської імперії і під егідою республіканської Франції). В
1797-му році керівництво таємної організації незалежницького руху, який
діяв у всіх трьох частинах розділеної Польщі – “Львівської централізації”
(Центральної асамблеї) – запросило його переїхати до Галичини. Ство-
рення польських підрозділів на турецько-австрійському прикордонні (Во-
лощина, Молдова) мало сприяти військовій поразці Австрії та входженню
Франції у війну з Росією. Антиавстрійська акція, однак, не була популяр-
ною в Галичині. Княжевич добре орієнтувався у ситуації і не вірив у те,
що може вибухнути турецько-австрійська війна, а на нещодавно зайнятих
австрійцями польських землях відновиться польська держава. Він від-
мовився і від участі в цій ризикованій справі і від того, щоб очолити ство-
рювані на кордоні Османської імперії польські підрозділи. Княжевич
добре прогнозував розвиток ситуації, оскільки акція закінчилася катас-
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трофою. Поляки були розбиті австрійськими військами, а їхній команду-
вач бригадир Йоахім Денісько перейшов на сторону росіян, зрадивши
польську справу. Подібний крок зробив і перший командувач польського
угрупування на турецько-австрійському прикордонні генерал Ксаверій
Домбровський. Княжевич, натомість, обрав інший варіант – вирішив бо-
ротись за Польщу спираючись на природнього союзника – республікан-
ську Францію. Разом з Юзефом Джевєцькім він виїхав, через Німеччину
та Швейцарію до Італії6.

Одразу після приїзду до Італії Княжевич долучився до ініціативи
створення Польських Легіонів. Рука об руку співпрацював з генералом
Яном Домбровським і взяв участь у двох місіях до головнокомандувача
військами республіканської Франції в Італії – Наполеона Бонапарта. На-
магався з усієї Європи збирати офіцерів для створюваних польських фор-
мувань7. Відсутність генеральських вакансій призвела до того, що він
став шефом 1 Легіону в Легіонах Домбровського (30 жовтня 1797 року).
Взяв участь у поході на Рим. Але його слава в республіканських військах
була пов’язана з війною з Неаполем у 1798 році. У момент початку війни
Княжевич, разом з Польським корпусом, знаходився в Римі. Війна вибух-
нула з ініціативи Фердинанда IV Бурбона – короля королівства Обох Си-
цилій. Фердинанд, після поразки французького флоту в Абукірській битві
(1 серпня 1798 р.), вирішив не чекати на спільний наступ військ II Анти-
французької коаліції. Згідно з віденськими домовленостями з росіянами і
споконвічно ворожим до Франції Лондоном, підписаних представником
Фердинанда IV, спільний, скоординований виступ і атака на французькі
сили мала статись навесні 1799 р. Вважалось, що французькі війська не
зможуть витримати напору коаліції. 

Фердинанд IV Бурбон, однак, вважав інакше. Він був переконаний,
що французькі сили в Італії слабкі. Згідно з його уявленнями, французів
ослабила експедиція Східної армії Наполеона до Єгипту, що призвело до
відтоку офіцерських кадрів і боєздатних підрозділів з Італії, а остаточно
переконала його в слушності такої оцінки ситуації поразка французького
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флоту під Абукірем. Король вважав, що французів вдасться перемогти
силами одних неаполітанських військ. При цьому він розраховував на
великі трофеї після захоплення створеної за допомогою французів Рим-
ської республіки. 

На момент початку війни Княжевич, разом з польським корпусом
знаходився в римському гарнізоні. Чисельна, але погано підготовлена не-
аполітанська армія, під керівництвом фельдмаршала Карла Мака фон
Лейберіха спочатку змогла захопити Рим. 1-й Легіон Княжевича забез-
печував відступ республіканських військ, діючи в ар’єргарді. Княжевич
прославився під Магліано 1 грудня 1798 р., де розбив групу полковника
Гюсіні і захопив увесь обоз противника. По тому він відзначився під Фа-
ларі – одному з боїв знаменитої битви під Чивіта-Кастеллана 4 грудня
1798 р., яка й визначила долю тієї війни. Брав участь у захопленні захи-
щеного фортифікаційними спорудами міста Кальві. Був співтворцем змін
у перебігу війни, організатором відбиття атаки неаполітанців і початку
наступу французьких військ. Це привело до витіснення неаполітанських
військ за кордони Римської республіки і вторгнення французької армії
на територію Королівства Обох Сицилій. Княжевич перебував в авангарді
штурмової дивізії французьких військ генерала Габріеля Рея, яка пряму-
вала на Неаполь. Брав участь у форсуванні “Ітрійського яру” та захоп-
ленні “Батареї святого Андрія” – неаполітанських Термопіл. Після
ефектного штурму фортеці Гаета 30 грудня 1798 р., головнокомандувач
римської армії – генерал Жан Шампіонне, за підсумками всієї кампанії,
номінував Княжевича на звання французького бригадного генерала.
Шампіонне не знав, що французький уряд буде керуватись іншими (аніж
суто військовими) міркуваннями і не визнає, що Княжевич може отри-
мати звання генерала бригади. Адже в Парижі вважалося, що якщо Кня-
жевич служив у війську Цізальпійської республіки, в складі якого й
перебував Польський корпус, то він міг бути підвищений не до фран-
цузького бригадного генерала, а лише до цізальпійського. Номінація
стала фактом 28 січня 1799 року8.

Хоча генеральське звання французький уряд не затвердив, для Кня-
жевича розпочався новий, один з найважливіших етапів життя. Його було
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відзначено участю в так званій “місії з доставки трофейних штандартів”.
Княжевич мав відбути до Парижа з делегацією, метою якої було доставка
тогочасному французькому урядові – Директорії – захоплених у боях з
армією Королівства Обох Сицилій хоругв та військових знамен. Участю
в цій почесній місії Княжевич завдячував тому, що над головою головно-
командуючого генерала Шампіонне згустилися хмари. Позиції Шампіонне
в Парижі були сильно підірвані внаслідок конфліктів з генералом Стефа-
ном Макдональдом, командувачем 1 дивізії і цивільним комісаром – Гійо-
мом де Мезонселем Файпультом. 

Генерал Макдональд був вороже налаштований щодо Шампіонне,
оскільки той отримав під своє начало римську армію і здобув славу пе-
реможця в кампанії проти неаполітанців, невдало керованих фельдмар-
шалом Карлом Маком фон Лейберіхом. Макдональд вважав себе ображе-
ним, оскільки всі заслуги за перемогу під Чівіта-Кастелана були припи-
сані Шампіонне, як головнокомандувачу армії Римської республіки, а не
йому. Натомість де Мезонсель був визначений Директорією до створеної
Шампіонне Партенопейської республіки (початково вона називалась “Не-
аполітанська республіка”). Шампіонне призначив уряд 23 січня 1799 р.
Цей уряд був копією французької Директорії. У п’ятиособовому Цен-
тральному комітеті вирішальний голос мав, звичайно, Шампіонне. У
бюджеті республіки більшість коштів призначалось на армію та флот.
Увесь річний бюджет складав 76 млн. франків, з яких 53 йшло на вій-
ськові витрати. Бюджетні труднощі, однак, були величезні – внаслідок
того, що Фердинанд IV вивіз усі можливі фінансові активи та королівські
коштовності, перебравшись з усім двором та адміністрацією до Палермо
в Сицилії. Шампіонне, так само як і інші вояки періоду революції, вва-
жав, що армія має бути утримувана за рахунок захоплених нею територій,
у даному випадку – новоствореної республіки. Він призначив контрибу-
цію в розмірі 15 млн. франків. Його солдати та офіцери здійснювали гра-
бежі, насильства, крадіжки. Це призвело до величезного незадоволення,
і навіть ворожості до французів з боку місцевого населення. При цьому
обсяги розтриньканих оточенням Шампіонне (що й створило цю кризову
ситуацію) коштів, були настільки великими, що інформація про це
дійшла до Парижа. Це стало приводом для направлення до Партенопей-
ської республіки цивільного комісара – Гійома де Мезонселя Файпульта.
Натиск Шампіонне призвів до того, що неаполітанський уряд не визнав
повноважень комісара і вирішив видалити його за межі республіки. Ди-
ректорія визнала це порушенням прерогатив Парижа і постановила усу-
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нути від керівництва самого Шампіонне. Це відбулося 13 лютого 1799 р.
Його мав замінити генерал Макдональд. Власне, з причини неприязної
до Шампіонне атмосфери в Парижі, було відмовлено у задоволенні про-
хання неаполітанської делегації на чолі з князем Джіроламо Пігнателлі,
яка клопоталась про зниження розміру контрибуції9. 

Файпульт не міг пробачити Шампіонне вигнання за кордони Пар-
тенопейської республіки. З цієї причини, після повернення до Парижа,
він увійшов у союз з Макдональдом проти Шампіонне, який чудово орі-
єнтувався в ситуації, яка склалась у Парижі. Знав, що вороги тільки й че-
кають на його падіння. Тому для нього було важливим, щоб у Париж
поїхав прихильний до нього офіцер. Це мав бути один з героїв війни з
Неаполем, причому такий, що не був замішаний у злочинах проти ци-
вільного населення та мародерстві. А отже не могла ним стати найбільш
довірена особа Шампіонне – генерал Габріель Рей, відомий у Парижі зі
своєї звички вдаватись до грабежів, завдяки чому йому вдалося накопи-
чити чималі статки. В цей момент на перший план вийшла кандидатура
генерала Княжевича. Але Княжевич не мав особливої довіри з боку Шам-
піонне, а тому спочатку в якості керівника місії з доставки в столицю 21-го
ворожого штандарту було відправлено керівника 2-ї дивізії генерала Луї
Лемуана. Той, однак, був дуже погано прийнятий у Парижі і не справдив
сподівань, покладених на нього Шампіонне. Генерал Луї Лемуан був на-
правлений до Парижа з інформацією про підписання перемир’я з Фер-
динандом IV Бурбоном біля воріт столиці Королівства Обох Сицилій –
Неаполя. Перемир’я, підписане генералом Шампіонне, було негативно
сприйняте в Парижі. В тогочасній ситуації захистити Шампіонне перед
Директорією, всупереч опозиції, що народжувалась проти нього і яку під-
живлювали генерал Макдональд і комісар Файпульт, було неможливо. Ге-
нерал Лемуан – дотихчасовий прихвостень генерала Шампіонне, досконало
оцінив статус-кво і без будь-яких вагань зрадив свого патрона, вважаючи,
що його падіння вже є доконаним фактом. Він сам почав здійснювати кроки
для отримання посади та повноважень генерала Шампіонне. 

Таким чином, генерал Шампіонне не мав вибору. Направлення до
Парижа свого представника переслідувало конкретну мету. Нейтральний,
не обтяжений злою славою мародера чи насильника Княжевич був у тій
ситуації єдиним та ідеальним для скомпрометованого генерала Шампіонне
кандидатом для місії з передачі трофейних знамен. Генерал Шампіонне
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сподівався, що Княжевич буде агітувати за нього у Парижі. Від давав собі
звіт у тому, що опозиція проти нього вже мала під собою міцний ґрунт, а
отже єдиний, хто міг справитись з завданням і мав шанс бути вислуханим
Директорією, – нейтральний і морально незаплямований генерал Княже-
вич. Для Княжевича ж, у черговий раз, з’являвся великий шанс для розвитку
подальшої кар’єри, на цей раз – у Парижі, де концентрувались всі ниточки
до номінацій на командні посади в республіканській армії. Княжевич був
направлений до французької столиці з 35 хоругвами та прапорами, здобу-
тими в боях з військами Королівства Обох Сицилій Фердинанда IV10. 

3 березня 1799 р., після майже місячної подорожі через всю Італію,
Княжевич нарешті добрався до Парижа11. Йому серйозно допоміг генерал
Тадеуш Костюшко, ввівши його до салонів тогочасного Парижа. Княже-
вич опинився в центрі зацікавлення республіканської влади. Костюшко
представив Князевича новому військовому міністрові Луї Мілету де Мюре,
який недовго займав цю посаду (навіть на стандарти Директорії) – з 21
лютого до 2 липня 1799 р.

Під час візиту Княжевич відрапортував у справі довіреної йому
місії. Вчинив дуже розсудливо, оскільки не захищав позиції генерала
Шампіонне, чого сподівався, відсилаючи його до Парижа, головнокоман-
дувач армії Партенопейської республіки. Він досить швидко зорієнту-
вався, що відставка генерала Шампіонне була вже вирішеною справою.
Розмова між Княжевичем і військовим міністром концентрувалася на-
вколо проблем новоствореної неаполітанської армії. Княжевич також ви-
користав момент і зробив акцент на польській справі. Стверджував, що
поляки ставатимуть до бою на боці Франції в ще більших кількостях,
якщо французький уряд прийме рішення зробити якийсь жест, що дозво-
лить їм повірити, що їхня (поляків) доля є для Парижа важлива. Княже-
вич мав великі сподівання, що вдасться виторгувати кращі умови для
поляків, які воюють на боці Франції. Хоча не отримав жодної обіцянки
чи гарантії від французького міністра, але все одно вважав, що настав
момент для втілення в життя корисних для поляків рішень. Своє переко-
нання він висловив також Костюшкові і генералу Домбровському. Для

291

Р. Ковальчик. Герой трьох народів ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10 Biblioteka Polska w Paryżu, rkps. 242, k. 416, 419–423; J. Pacholski, Misja paryska gen.
Karola Kniaziewicza, s. 113, 117, 119; J. Pacholski, Legiony Polskie. Prawda i Legenda 1794–
1807, t. 2, s. 376–379; R. Kowalczyk, Znani i nieznani oficerowie.., s. 95; R. Kowalczyk, Misja
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Княжевича дуже важливою була урочистість передачі трофейних штан-
дартів. То мав бути його день.

Військовий міністр Мілет, у порозумінні з Виконавчою Директорією,
поінформував Княжевича, що урочистості передачі трофейних прапорів
відбудуться в день посадки Дерева Свободи (6 березня). Під час церемонії
генерал Княжевич, скориставшись з обставин самої події та великої кіль-
кості гостей, що на неї прибули, декілька раз вигукнув полум’яну фразу
на честь вільної Польщі – “Нехай живе Річ Посполита!”12.

Генерал Костюшко здійнював всі можливі кроки для того, щоб
сприяти діяльності Княжевича. Того ж дня ввечері він організував раут,
на якому зустрілась розділена на “фракції” польська еміграція в Парижі.
На запрошення Костюшка прибули конфліктуючі в щоденному режимі
прихильники радикальної Депутації та більш поміркованої Агенції (ор-
ганізації польських емігрантів у Франції, створені у 1794–1795 рр.). Кос-
тюшко хотів, щоб Княжевич, як шеф престижної місії з передачі трофейних
штандартів, перетворився на особу, що цементувала б польську справу,
нівелюючи суперечності, щоб його персональний успіх перетворити на
успіх усіх поляків. Об’єднуючи навколо Княжевича розділену на фракції
та групи польську еміграцію він хотів надіслати сигнал Директорії та ви-
користати цей момент для польської справи. Щоб отримати корисні рі-
шення для поляків, які воювали за свободу на французькому боці. Тільки
спільні зусилля Княжевича і Костюшка могли мати ефект і вплинути на
рішення Директорії13.

Створення Наддунайського Легіону та битва під Гогенлінденом за-
безпечили безсмертну славу Княжевичу у Франції. Перемога над австрій-
цями розбудила у Княжевича та поляків віру, що настав відповідний
момент, коли почне під французькою егідою розквітати польська справа.
Костюшко привітав Княжевича з його участю в перемозі під Гогенлінде-
ном, адже без поляків та Княжевича результат цієї битви міг бути іншим.
Однак виявилося, що цілі Франції принципово відрізнялись від тих, що
були у поляків, що бились на її боці, і сподівань їхнього командувача –
генерала Княжевича. Княжевич, разом зі своїм Наддунайським Легіоном
в авангарді Рейнської армії наздоганяв відступаючі австрійські підроз-
діли. Поляки вже уявляли, що увійдуть переможним маршем до Відня –
столиці однієї з ненависних їм держав, які взяли участь у поділах Польщі.
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Проте Париж прийняв інше рішення. Штайрське перемир’я, підписане
25 грудня 1800 р., поховало сподівання поляків на остаточну перемогу
над Австрією. Діючи під впливом емоцій, Княжевич надіслав до коман-
дувача Рейнською армією генерала Жана Моро, а потім і до першого кон-
сула Бонапарта лист, в якому висловив протест проти ставлення
французів щодо союзників, які б’ються на їхньому боці – поляків. Його
політичний демарш не був продуманий, оскільки Юзеф Вибіцькі плану-
вав зробити спільну відозву від усіх поляків з цього приводу. Але хоча
конкретний крок й не був продуманим, але сама позиція генерала засвід-
чила високий рівень ангажування до справ польських, те, що був великим
Патріотом і щиро вболівав за майбутнє своїх співвітчизників. Княжевич
висловив думку, що поляки воюють на боці французів не як найманці,
але як представники народу, свідомого своїх рацій та очікувань, що вони
мають всі підстави сподіватись, що Франція зверне увагу до польської
справи. Люневільський мир перекреслив віру Княжевича в Бонапарта і
Францію. Разом з багатьма офіцерами він подав у відставку. Повернувся
на польські землі. Від князя Євстафія Сангушка він отримав село Зеленце
на Волині. Зайнявся рільництвом та бджолярством. Увесь час цікавився
польською справою. Був противником участі поляків у французьких вій-
ськових експедиціях на Антильські острови та до Сан-Домінго. В 1803-му
році був нагороджений Командорським хрестом Почесного Легіону14.

Повернувся до активної політичної діяльності в 1806 році – після
вступу Великої Армії Наполеона на польські землі, захоплені Прусським
королівством. У цей період Княжевич знову опинився в французькій ор-
біті. Зацікавилися ним також і росіяни. Волинські змовники звернулись
до нього з пропозицією, щоб він очолив антиросійське повстання, а князь
Юзеф Понятовський пропонував йому місце в II каліській Легії генерала
Юзефа Зайончка. З іншого боку, політичний діяч Юліан Урсин Нємцевич
пропонував князю Адамові Чарторийському, щоб Княжевич взяв участь
у проекті створення війська на території Російської імперії, на теренах
литовських губерній. Генерала запросили на розмову з царем Алексан-
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дром І. Цар запропонував йому долучитись до створення польської армії.
Княжевич рішуче відмовився від участі у цій ініціативі, знаючи наперед,
що це була російська провокація, метою якої було ослаблення польської
справи. Чудово знав, що довіряти росіянам не можна. Після підписання
Тільзитського миру багаторазово бував у Герцогстві Варшавському. В
1809 р. увійшов до складу Комісії з ревізії прибутків та видатків на те-
риторіях, що увійшли до Герцогства. Не знайшов, однак, сталої позиції
в державному апараті. Хоча у 1810 р. була пропозиція долучити його до
роботи в Військовому міністерстві, однак вона не була втілена в життя.

У Герцогстві Варшавському ключову роль відігравав князь Юзеф
Понятовський, який не бачив можливості налагодження співпраці з Кня-
жевичем. У підсумку Княжевич зайнявся своїми приватним справами.
Одружився з представницею аристократичної родини, що проживала на
землях, які було втрачено Польщею внаслідок поділів. 10 вересня 1810 р.
взяв шлюб з Маріанною Стецькою (у дівоцтві – Морштин). Для аристок-
ратії привабливим було його прізвище та слава, яку він здобув на фран-
цузькій службі, коли командував Наддунайським Легіоном. Це зробило
можливим шлюб відносно бідного офіцера без посади з однією з найбільш
багатих аристократок, поєднаної кревними зв’язками з найбільшими ро-
дами польських магнатів. Не довго, втім, довелось йому тішитись радо-
щами щасливого сімейного життя. Через два роки його дружина померла,
залишивши під його опікою падчерку Александру Стецьку15. 

У 1812 р. повернувся до служби. Став командиром 18 піхотної ди-
візії, чий попередній командувач Людвік Камєнєцький, зайняв посаду гу-
бернатора Гродна. Княжевича тоді підтримали генерали Зайончек та
Домбровський – командири 16 та 17 піхотних дивізій Герцогства Вар-
шавського. Вони вважали його видатним військовим та прекрасним ко-
мандиром – на відміну від генерала Камєнєцького, що його початково
було призначено на посаду командира 18 піхотної дивізії. Генерал Камє-
нєцький мав серед офіцерства дуже погану репутацію. 25 травня 1812 р.
Княжевич був представлений до звання дивізійного генерала. Брав участь
у штурмі Смоленська, а також у таких вирішальних баталіях кампанії
1812-го року, як битви при Бородіно та Тарутино. Найбільше просла-
вився, однак, вже під час відступу Великої Армії з Росії. У боях, що пе-
редували головній битві під Красним, своєю мужністю врятував не
тільки польський V корпус, якому відкрив шлях для відходу на захід, але
також і спішених французьких кавалеристів, під командуванням генерала
Горація Себастьяні. Завдяки його діям було відбито наступ росіян з IV-го
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корпусу генерала графа Александра Остермана-Толстого та групи гене-
рала графа Адама Ожаровського. Княжевич не лише довів свою особисту
мужність під Красним, але й продемонстрував наявність великого бойо-
вого досвіду. Особисто направляв приціли на гарматах, залпи яких при-
зводили до фатальних втрат у рядах росіян. Зберігаючи холоднокровність
наказав своїм солдатам, щоб підпускали атакуючу російську кінноту на
максимально близьку відстань і лише тоді віддавав наказ стріляти. Це
також призводило до великих втрат серед росіян. Незалежно від участі
Княжевича в поході 1812 р. та битві під Красним, король Саксонії і ве-
ликий герцог Варшавський Фрідріх Август 17 листопада 1812 р. підписав
у Дрездені декрет, згідно з яким, за сукупність заслуг перед Вітчизною,
Княжевич був нагороджений Командорським Військовим хрестом Вар-
шавського Герцогства (колишній орден Virtuti Militari). Княжевич про-
славився під час наступних етапів повернення Великої Армії з Росії.
Зокрема – під час переправи через Березину, в битві під Стаховим (на
правому березі річки), у важких ар’єргардних боях з російськими під-
розділами наддунайської армії Павла Чичагова. Коли було поранено Дом-
бровського, Княжевич прийняв командування V-м корпусом. У ході
важких боїв він також дістав поранення – російська куля розтрощила
йому щиколотку правої ноги. Незважаючи на розвал наполеонівської
армії генералу вдалося безперешкодно повернутись до Герцогства Вар-
шавського. У березні приєднався до реорганізованої армії Герцогства в
Кракові. Але його шляхи остаточно розійшлися з шляхами Наполеона.
Княжевич пішов у відставку. Він вважав, що після поразки в Росії, по-
льська справа, під протекцію Наполеона, немає шансів на успіх. Поява
сильної польської держави на основі території Герцогства Варшавського
також була неможливою. Хоча в той час панувала віра в “щасливу зірку
Наполеона” і вважалось, що той спроможний змінити хід війни на свою
користь, однак Княжевич був переконаний, що втрата настільки великих
військових і людських ресурсів у Росії призведе до того, що Бонапарт,
навіть у випадку перемоги, порозуміється з Росією за рахунок польських
інтересів. Княжевич вирішив спостерігати за розвитком подій і змінами
в міжнародній ситуації. Якийсь час він перебував у Галичині, але потім
повернувся до Герцогства Варшавського. Багато разів у цей період виїж-
джав на Волинь, Поділля, де займався господарськими справами своїх
маєтків, дбаючи про інтереси падчерки Александри Стецької16. 
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walczyk, Zapomniana bitwa Napoleona. Krasne 14–21 listopada 1812, Warszawa 2015, s. 83,
120, 123, 170, 174–176, 178.



Після остаточного опанування Герцогства Варшавського росій-
ськими військами і початку організації ними структур нової держави, у
тому числі – армії, великий князь Константин запросив Княжевича до
створення збройних сил нового державного утворення, яке мало з’яви-
тись під протекцією царя Александра І. Запрошення Княжевича та інших
польських генералів до роботи над створенням армії майбутнього Кон-
гресового королівства було ідеєю Александра І. Князь Константин тільки
реалізовував це рішення. Втім, його не цікавила думка Княжевича та
інших польських генералів, оскільки він мав власне бачення та плани.
Армія майбутнього Конгресового королівства мала стати його особистою
армією. Але князь мусів рахуватись з позицією свого брата Александра –
переможця Наполеона, який бажав, щоб був створений Військовий ко-
мітет. Комітет мав бути консультаційним органом для напрацювання фор-
мули, за якою б створювались збройні сили Конгресового королівства.
Княжевича офіційно запросили до участі в роботі комітету 15 травня
1814 р. У ньому були зібрані усі польські дивізійні генерали. Але комітет
виявився ілюзією. Пропозиції генералів, які бажали взяти участь у під-
готовці до створення нової армії, саботувались великим князем Констан-
тином, який намагався паралізувати діяльність комітету та розпустити
його. Константин від самого початку хотів самостійно створювати по-
льську армію. Княжевич же спочатку повірив у запевнення царя, що ко-
мітет матиме реальний вплив на організацію новостворюваних збройних
сил. Але виявилося, що геть усі його пропозиції відкидались великим
князем. Конфлікт з князем призвів до відмови Княжевича від участі в ро-
боті комітету (2 листопада 1815 р.). Княжевич чудово розумів, що після
цього Константин не дасть йому можливості служити у підлеглому йому
війську. Тому наступним кроком стало прохання про відставку (16 грудня
1815 р.). Офіційним приводом для відставки був стан здоров’я, а саме –
поранення, отримане в 1812 році. Княжевич не хотів залишатись у краї,
яким керував Великий князь Константин. Він відмовився також зайняти
посаду сенатора Конгресового королівства. Все більше присвячував себе
турботам про сімейні справи. Смерть дружини призвела до необхідності
їхнього ретельного упорядкування, оскільки на майно та право опіки за
неповнолітньою падчеркою претендували пов’язані з родиною Стецьких
аристократи, які бажали максимально скористатись з ситуації. Його рі-
шучість та захист інтересів падчерки призвела до того, що Сімейна рада
вповноважила його до репрезентації інтересів Александри Стецької
перед іншими спадкоємцями. Поляки не забули про нього, про його за-
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слуги, боротьбу за вільну Польщу. В ознаменування його заслуг 6 грудня
1817 р. Княжевича обрали почесним членом Наукового товариства у Кра-
кові. Диплом йому, від імені ректора Головної коронної школи Валенти
Літвінського, вручив Павел Чайковський – секретар цього Товариства17

У 1817 році генерал остаточно покинув Польське королівство, пере-
бравшись до Дрездена. Під час арештів 1826-го року в Варшаві царська
влада звинуватила його у тому, що він причетний до діяльності підпільних
організацій. Росіяни вимагали від Фрідріха Августа видати його російській
владі та відправити до Петербурга. Саксонська влада відмовилась задоволь-
нити цю вимогу. Але Княжевич був запроторений на 6 місяців до в’язниці
в Кенігштайн. Жителі Дрездена виявляли йому величезну приязнь, і по
звільненню його з ув’язнення провели урочистості на його честь.

У період проживання в Саксонії Княжевич підтримував міцні кон-
такти з падчеркою Александрою Стецькою, яка в той період вийшла
заміж за Міхала Гедеона Єроніма Радзивілла, який намагався розвивати
в Королівстві видобуток сірки. Копальні розташовувались у Чарнкові над
Нідою. Відкриті вони були в 1795 р. Тоді належали вони магнатові Йоахиму
Морштину, власникові великих маєтків у краківському та люблінському
воєводствах. Після його смерті копальні успадкувала Маріанна Стецька. У
підсумку вони стали власністю Радзивілла завдяки шлюбу з Александрою
Стецькою. Генерал Кароль Княжевич допомагав Радзивіллові збільшити
видобуток сірки в копальнях Чарнкова. Вдалося йому залучити з Саксонії
видатного спеціаліста у цій сфері Франготта Рау, який працював у саксон-
ських сіркових копальнях. Запросив він також шахтарів з Саксонії. Допоміг
отримати патент на реторти по тюрській технології. Полегшив отримання
кредиту в банківському домі Дрездена у братів Баланьє18.

Разом з вибухом Листопадового Повстання закінчився спокійний
(“дрезденський”) період у житті Княжевича. Від середини грудня 1830 р.
аж до початку січня 1831 р. він розглядався в якості кандидата на голову
польської місії в Берліні. Однак після того, як була відкинута концепція,
що місію в Парижі буде здійснювати князь Леон Сапєга, князь Адам Чар-
торийський запропонував, щоб цим зайнявся Княжевич. Княжевича
добре знали над Сеною. Підримувати Княжевича мав граф Людвіг Пла-
тер – людина, яка створила “польські ліси”, державний радник, генераль-
ний директор Комісії прибутків та скарбниці. 24 лютого 1831 р. Княжевич

297

Р. Ковальчик. Герой трьох народів ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

17 Biblioteka Polska w Paryżu, rkps. 481, k. 179–180; rkps. 483, k. 66, 77, 243, 285, 329.
18 Biblioteka Polska w Paryżu, rkps. 340, k. 1443–1444; rkps. 482, k. 589–597, 1007; rkps.
483, k. 357.



почав клопотатись у Дрездені про отримання паспорта для виїзду до Па-
рижа. 6 березня він досягнув мети – потрапив до Франції. З перших же хви-
лин Княжевич приступив до інтенсивної праці задля отримання допомоги
від Франції – як політичної, так і фінансової. Однак, окрім отримання цієї
підтримки, Княжевич мав завдання шукати спеціалістів, які були потрібні
для війни з Росією. Воююча з Російською імперією Польща потребувала
офіцерів, інженерів, медичного персоналу. Окрім того, він мав клопотатись
про отримання позичок та фінансової підтримки. Настільки широко ок-
реслені цілі Місії не обмежувались роботою лише в одній країні19.

Таким чином, діяльність Княжевича, як шефа місії, концентрува-
лася не лише на роботі в Франції. Париж був центральним закордонним
представництвом воюючого з Росією Конгресового королівства. В того-
часній ситуації концентрація дипломатичної діяльності в одному місці поза
кордонами Конгресового Королівства була необхідністю, з огляду на ве-
личезні труднощі комунікації з центром – Варшавою. До Парижа надхо-
дили інформації від польських дипломатичних агентів у Лондоні, Відні,
Брюсселі, Стамбулі, Стокгольмі. Княжевич мусив всі ті повідомлення ана-
лізувати і пробувати шукати союзників проти Росії. Княжевич не був па-
сивним спостерігачем і пробував створити місію в Персії, організувати
антиросійське повстання у Фінляндії та у Дунайських князівствах20. 

Проте Княжевич не міг добитись допомоги від Франції, оскільки
уряд Луї Філіпа зайняв позицію, що “польське питання” є внутрішньою
справою Росії. Такої думки дотримувались міністри французького уряду.
І тоді, коли шефом кабінету був Лаффіт, і за його наступника − Казіміра
П’єра Перьє міністерство закордонних справ очолював Горацій Себас-
тьяні21, а військовим міністром був Ніколя Сульт22. Франція, втім, не ба-
жала, щоб Росія перемогла і жорстоко придушила Листопадове
Повстання. Адже це б призвело до посилення Росії на міжнародній арені,
що було невигідним для уряду Луї Філіпа розвитком подій. Франція не
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19 Biblioteka Polska w Paryżu, rkps. 242, k. 416, 419–423; rkps. 350, k. 17–19, 37, 57–58; rkps.
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20 Biblioteka Polska w Paryżu, rkps. 350, k. 225–227; rkps. 353, k. 173, 467; rkps. 355, k. 45,
265, 433–434; rkps. 356, k. 32, 97; rkps. 357, k. 101, 124, 411, 429–431; rkps. 487, k. 369;
rkps. 3808, k. непронумеровано; J. Dutkiewicz, Op. cit., s. 92. 
21 Тоді посаду прем’єра займав Якуб Лафіт (від листопада 1830 р. до березня 1831 р.).
Проте, у закордонній політиці головну роль відігравав Горацій Себастьяні, що мав без-
умовну підтримку Луї Філіпа. 
22 Biblioteka Polska w Paryżu, rkps. 350, k. 59–60; J. Dutkiewicz, Op. cit., s. 69.



хотіла допомогти повсталим полякам, щоб “польська справа” не посва-
рила Луї Філіпа з Росією, а з другого боку хотіла б, щоб Росія погодилася
на посередництво Парижа і компроміс з Польським королівством, тобто –
повернення до ситуації, яка існувала до “листопадової ночі”, що усклад-
нило б міжнародне становище Петербурга23.

Внаслідок цього Княжевич отримав дуже холодний прийом. Гене-
рал Жан Пеллетьє, дружньо налаштований до Княжевича, застерігав і
попереджував його, що французький уряд нічого не зробить для по-
льської справи. Княжевич разом з Платером наполегливо працювали над
тим, щоб знайти і залучити до співпраці французьких вищих офіцерів та
генералів. Їхній заклик зустрів велику підтримку серед французького офі-
церства, яке погоджувалося взяти участь у воєнних діях проти Росії на боці
польських повстанців. Це було пов’язано з загальними симпатіями до по-
ляків, які панували в тогочасному французькому суспільстві. Французи
вважали, що воюючи з росіянами в 1831 році поляки виступають проти рі-
шень Віденського конгресу 1815 року, який зафіксував поразку і упоко-
рення Франції. Цей мир вважався у Франції ганебним у тому числі й тому,
що створив систему штучних державних утворень, приєднавши, наприк-
лад, Конгресове Королівство Польське до Росії, а Бельгію – до Голландії24. 

Всебічну підтримку Княжевичу і всій польській місії у Франції на-
давав Марі-Жозеф де Лафаєт. Він був “іконою” французького суспільства,
але не мав жодного впливу на тогочасний французький уряд. Натомість
Княжевичу бракувало саме реального впливу на політичні еліти та урядові
кола. Створення Лафаєтом французько-польського Комітету допомоги
Листопадовому повстанню нічого в цьому плані не змінило25.

Французький уряд, натомість, вжив майже всіх можливих заходів, щоб
Княжевич не міг вербувати офіцерів, медичний персонал (існувала навіть
концепція створення швидкої французько-польської меддопомоги), лікарів,
особливо – хірургів, а також інженерів та саперів. Незважаючи на словесні
декларації підтримки, які надавав Княжевичу Себастьяні, офіцерам не да-
вали можливості брати відпустки. Заборонено було також будь-які офіційні
виступи офіцерів та генералів на підтримку польських повстанців26.

Княжевич пробував також знайти підтримку від французьких та
англійських піратів, з тим, щоб спонукати їх до дій на Балтиці проти ро-
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rkps. 354, k. 59; rkps. 355, k. 73; rkps. 1094, k. 6; rkps. 1094, k. 6; J. Dutkiewicz, Op. cit., s. 66.



сійських суден. Від імені Національного уряду він видавав каперські по-
свідчення. Ця акція не увінчалась успіхом27. Схожа ситуація складалась
з купівлею вогнепальної зброї, як легкої, так і гармат. Княжевич не мав
можливості купувати зброю в Франції. Французький уряд чинив йому
перепони, роблячи неможливим купівлю через посередників. Окрім того,
в Франції на початку 1830-х рр. відбувалось переозброєння армії і фран-
цузький ринок зброї мав обмежену пропозицію. Тому зброя купувалась
на німецькому та англійському ринках. Спочатку її переправляли сухо-
путним шляхом. Маршрут був такий: вантажі транспортували до Гдан-
ська чи Гамбурга, а звідти направляли до Познані, Вроцлава та Кракова.
З цих центрів їх намагались переправляти через кордон, однак більшість
партій зброї потрапляла до рук австрійських чи прусських митників28. 

Княжевич намагався вирішити цю проблему надсилаючи зброю
морським шляхом. Невідомо під випливом яких чинників ця сфера, на-
стільки важлива для “польської справи”, князем Чарторийським, Націо-
нальним урядом та й самим Княжевичем була довірена аферистам,
причому з наданням їм ексклюзивності. Для Королівства Конгресового
закордонна позика стала дуже важливою. Адже росіяни захопили всі
кошти Польського банку, які знаходились у банківському сховищі у Вар-
шаві. Національний уряд на продовження війни з Росією потребував гро-
шей. Виявилось, однак, що отримання будь-яких позик у Парижі є не-
можливим, оскільки цьому протидіяв французький уряд29. Було розпочато
переговори з фінансовими колами Берліна, Франкфурта на Майні, але вони
також були безуспішними, з огляду на позицію, яку займала влада Пруссії.
Виявилось також, що і умови кредитів були дуже невигідні. Гамбург про-
понував кредит у 50 % річних і дуже короткий термін повернення (до 12
місяців)30. У результаті Лондон (приватні банки лондонського Сіті) були
для Національного уряду єдиним шансом на отримання кредиту. Британ-
ський уряд, на відміну від французького, не створював перепон для отри-
мання позик у приватних банках. Ці фактори привели до того, що на
прохання Княжевича Альберт Гжимала був направлений до Лондона31. 

Вирішено було попросити позики в Лондоні використавши в якості
посередника відомого паризького афериста Л. Біре. У підсумку найбільшу
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роль у переговорах з лондонськими банками відіграв Гжимала. Але хоча
угоду з банківським домом Ward&Morgan було підписано, ситуація на
фронті, яка різко погіршилась після поразки під Остроленкою, призвела
до скасування англійськими кредиторами свого рішення і кредит з Лон-
дона до Конгресового Королівства так і не надійшов32. 

Так само як паризький фінансист Біре, який мав отримати кредити
для Конгресового королівства на англійському ринку, так і Еванс, чи По-
луен, відповідальні за закупівлю зброї і переправлення її до повстанців мор-
ським шляхом, отримали ексклюзивні права від Національного уряду.
Умови з цими особами, з моменту їх підписання, були невигідні для Кон-
гресового Королівства. Купівля такої великої кількості зброї та її переве-
зення з-за кордону було нереальною справою. Віра Варшави в те, що план
отримання зброї буде реалізовано, могла породжуватись тим, що її кри-
тично бракувало в країні. Національний уряд міг сподіватися на отримання
зброї з-за кордону і, всупереч логіці, тиснув на Княжевича, щоб той здійс-
нював закупівлі та організовував систему доставки зброї до польських по-
встанців. За таких обставин Княжевич, незважаючи на фіаско експедиції
Еванса, який викрав корабель, з вантажем 6020 гвинтівок, а також власного
небажання продовжувати реалізовувати план доставок зброї морським шля-
хом, вирішив профінансувати ще одну спробу. Полуен мав доставити ван-
таж зі зброєю до Паланги, для генерала Антонія Гєлгуда – щоб підтримати
повстання в Литві, яке, на той момент, вже згасало33.

Недооцінка фінансових потреб місії і Княжевича в Парижі була вели-
кою помилкою Національного уряду. Роль, покладена на місію, – головного
представництва, центру дипломатичної служби поза кордонами Королів-
ства, вимагала відповідного розміру централізованого фінансування34.

Діяльність Княжевича весь час торпедувалась російською розвід-
кою, в розпорядженні якої були ефективні інструменти. Російська шпи-
гунська мережа безперервно моніторила усі польські ініціативи. Росіяни
мали своїх людей у багатьох середовищах, у тому числі й таких, які могли
впливати на поточну ситуацію у Франції – починаючи від преси і закін-
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34 Biblioteka Polska w Paryżu, rkps. 350, k. 311–314; rkps. 353, k. 159; rkps. 355, k. 271. 



чуючи аристократією. Російський уряд слідкував за поляками не лише в
центральному диппредставництві у Парижі, але у всіх інших осередках в
інших державах, де вони існували, – в Німеччині, Швеції, Бельгії, Туреч-
чині чи Персії. Навколо Княжевича та його оточення було безліч росій-
ських агентів. Вони підкуповували посередників-торговців зброєю, знали
про плани та наміри Княжевича, прекрасно орієнтувалися та мали доступ
до урядових кіл Франції. Княжевич і поляки дуже часто мусіли діяти в
умовах конспірації. Російські агенти були в Лондоні і у всіх європейських
фінансових центрах. Не припиняли зусиль до того, щоб спроби поляків
отримати позички для Національного уряду закінчилися фіаско. Пробле-
мою для Княжевича і місії був дефіцит фінансів. Йому не вистачало гро-
шей на дипломатичну діяльність, на оплату необхідної інформації, на
надсилання місій до держав, потенційно ворожих до Росії, на купівлю
зброї, на залучення лікарів та офіцерів, і навіть на елементарні щоденні
потреби. Грошей бракувало буквально на все. Тому він, головним чином,
опирався на осіб, спроможних самостійно, з власних коштів, фінансувати
роботу на користь Вітчизни. Не завжди це було можливо, але Княжевич
підбирав собі співробітників саме з такого середовища. І сам Княжевич
не отримував жодних коштів з Варшави, навпаки – фінансово підтриму-
вав діяльність місії. Фінансову підтримку йому надавала його падчерка
Александра Радзивілл, за посередництва дрезденських банків35.

Труднощі з грошима були однією з головних причин невдач Кня-
жевича в боротьбі з російською розвідкою. Адже росіяни мали у своєму
розпорядженні необмежені фінансові кошти. За весь час діяльності Кня-
жевича і польської місії в Парижі, Варшава виділила тільки 60 тисячі по-
льських злотих. То була мізерна сума з огляду на масштаби діяльності
Княжевича і осіб, які діяли задля польської справи за кордоном. Свідчить
це про глибокий патріотизм Княжевича, Платера, Гжимали, Александра
Валевського, Генрика Ґейсмерса i багатьох інших поляків, які для своєї,
воюючої за свободу Вітчизни, для польської справи, не щадили здоров’я,
використовували свої особисті зв’язки, впливи та гроші. Княжевич, щодо
потужної російської активності, нерідко був лише пасивним спостеріга-
чем. У підсумку варто ще раз підкреслити, що фінансування місії було
на дуже низькому рівні, а очікування Варшави і поставлені перед Кня-
жевичем завдання – завищеними і апріорі неможливими для виконання36.
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Росіяни мали у своєму розпорядженні аргументи та можливості, з
якими поляки не могли конкурувати. Адже у них були значні бюджети на
здійснення антипольських акцій, на підкуп чиновників і організацію
впливу на еліти. Незважаючи на настільки важку ситуацію, Княжевич про-
бував використати підтримку держав, які були вороже налаштовані проти
Росії і могли надати пряму військову підтримку воюючому Польському
Королівству. Княжевич чудово усвідомлював значення, яке мала упокорена
Адріанопольським трактатом Туреччина. Він прийняв рішення направити
до столиці Османської імперії спритного Константи Воліцького, який міг
самостійно профінансувати свою поїздку. Пізніше до нього приєднався
Константи Ліновський – досвідчений дипломат, який мав досвід служби в
російському дипломатичному відомстві, в посольстві в Гаазі37. 

Константи Воліцький та Константи Ліновський не обмежилися ро-
ботою в Стамбулі, і спробували започаткувати дипломатичну місію у
Персії, а також спровокувати вибух антиросійського повстання в Дунай-
ських князівствах38.

Поразка під Остроленкою призвела до зміни позиції султана Мех-
меда ІІ. Початкова зацікавленість польськими справами перетворилось
на цілковиту байдужість39. 

Княжевич пробував також скористатись з неприязні Швеції до цар-
ської Росії. З точки зору польських інтересів Швеція здавалась приваб-
ливим об’єктом. Антипатія до царської Росії, до росіян, були тут дуже
помітні. Переможені росіянами шведи змушені були погодитись на умови
Фредріксгамнського миру, підписаного 17 вересня 1809 р. За його умовами
вони втратили Фінляндію та Аландські острови. Але це було нереалістич-
ним проектом Княжевича. Адже Швецію очолював Карл XIV Юхан, ко-
лишній маршал Франції Жан Бернадот, який утримався при владі завдяки
приєднанню шведської держави до антинаполеонівської коаліції40.

За таких обставин надсилання до Стокгольма делегатів Романа За-
луського та Кароля Воджінського не могло закінчитись успіхом. Шведи
були негативно налаштовані до Росії, але в правлячих елітах не було на-
віть думки про те, щоб зробити які-небудь реальні ворожі кроки проти
потужного сусіда. Княжевич вважав, що шанс на отримання підтримки
з боку Швеції пов’язаний з пропозицією повернути Фінляндію. Однак
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Карл XIV Юхан навіть і не думав розглядати такі нереалістичні проекти.
Адже шведи були добре поінформовані про ситуацію в Польському ко-
ролівстві і безнадійне становище військ повстанців, які боролись з ро-
сійською навалою41. 

Не було, таким чином, ніякої несподіванки в тому, що невдачею за-
кінчилась спроба спровокувати вибух повстання у Фінляндії. З ініціативи
Княжевича значні партії зброї для цієї справи закуповував Бакман. За-
гальна сума витрачених коштів сягала 32 тисячі франків. Княжевич брав
до уваги офіційну позицію уряду у Стокгольмі, але був рішуче налашто-
ваний ризикнути, бо йшлося про необхідність здобуття, будь-якою ціною,
потенційних союзників, ворогів Росії. У випадку Швеції це було прире-
чено на поразку, з огляду на позицію короля42. 

Поразка Листопадового повстання призвела до припинення діяль-
ності Польської місії. Вона не могла закінчитися успіхом, оскільки з
точки зору урядів Франції та інших великих держав, “польське питання”
було внутрішньою справою Росії. Фінальним епізодом цього етапу ді-
яльності Княжевича була нота до французького уряду від 3 вересня 1831-го
року, в якій він просив надати допомогу повстанцям. Французький уряд
навіть не став відповідати на неї. 

Поразка Листопадового повстання призвела до завершення діяль-
ності Місії польської у Парижі. Проте князь Чарторийський попросив
Княжевича і надалі підтримувати, для добра Польщі та поляків, контакти
з французьким урядом. у період переміщення учасників повстання до
Франції через Пруссію, Княжевич збирав кошти для емігрантів. З самого
початку свого перебування у Франції генерал ангажувався в розвиток по-
льського наукового життя за кордоном. У цей період він став меценатом
польської науки. На ці цілі призначив більшу частину своїх коштів, що їх
надсилала через дрезденські банки його падчерка Александра Радзивілл. 

У 1832 році отримав згоду Ніколя Сюльта, тогочасного прем’єра
Франції, на створення школи в Безанасоні. 29 грудня 1832 р. увійшов до
складу Ради Товариства Наукової допомоги. Став одним з його найбіль-
ших жертводавців. Завдяки його ініціативі школа в Безансоні зібрала
свою бібліотеку. Ініціював декілька проектів, які мали на меті розвиток
військового вишколу поляків у Франції. Був ініціатором створення по-
льської військової школи для Корпусу Артилерії, інженерії та інтендант-
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ства при Головному штабі в Метці. Це переросло у масштабну акцію.
Окрім того, він збирав кошти для знедолених поляків, для того, щоб вони
отримали можливість навчатися в французьких військових навчальних
закладах. У результаті, в 1835 р. вісімдесят два поляки здобувало освіту
та підвищувало свою кваліфікацію в французьких військових навчальних
закладах. Княжевич хотів створити офіцерські кадри для майбутнього
польського війська, які можна було б, за сприятливих обставин, задіяти
у боротьбі проти країн, які розділили між собою польські землі43.

Був одним з членів так званої “Делегації”, яка складалась з 6-ти ге-
нералів, які, від імені всього польського війська, мала підтримати пети-
цію до короля Луї Філіпа. Однак критика з боку еміграційних кіл
знеохотила його від участі в політичному житті польської еміграції в
Франції. Починаючи з 1832 р. він зосередився виключно на наукових
справах. Переселився до свого улюбленого Монморансі, звідки нечасто
виїжджав деінде. Був міцно пов’язаний зі створеним 29 квітня 1832 р.
Літературним товариством, і навіть став його першим почесним членом.
Це обрання відбулося під час урочистостей з відзначення 8-ї річниці
Листо- падового повстання (29 листопада 1838 р.)44.

Княжевич регулярно підтримував Касу Товариства наукової допо-
моги. Поступово він ставав для Еміграції моральним авторитетом, меце-
натом польської культури та мистецтва на еміграції. До нього звертались
за фінансовою підтримкою, за рекомендаціями та порадами. Багато разів
його зусиллями вдавалось профінансувати білети для поляків, які від’їздили
до Туреччини, Алжиру, Єгипту, Іспанії. Княжевич став виконавцем заповіту
Людвіка Паца та опікуном його доньки Людвіки. Йому вдалося врятувати,
з закладеного за борги маєтку, для пізнішої княгині Сапєги річний дохід у
розмірі 31.707 франків 80 сантимів. Був посередником у конфлікті з Яном
Ледуховським, який самозванчо намагався стати спадкоємцем княгині Кле-
ментини Малаховської, уродженої Сангушко. 

Був гарячим прихильником ідеї створення Польської Бібліотеки.
Хотів, щоб усі польські наукові організації, які діяли на еміграції, сконцен-
трувалися навколо цієї бібліотеки. Йшлося, насамперед, про конкуруючі
між собою бібліотеки: Літературного товариства, Історичного відділу цього
товариства, Товариства наукової допомоги і благодійних організацій.
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43 Biblioteka Polska w Paryżu, rkps. 436, k. 75–78, 365; rkps. 482, k. 1755, 1763–1765; rkps.
3808, k. непронумеровано.
44 Ibid., rkps. 436, k. 685; rkps. 1381, k. 163, 165, 167,169; rkps.1386, k. 49; rkps. 1446, k. 57;
rkps. 482, k. 1235; rkps. 3808, k. непронумеровано.



Ініціативу створення бібліотеки підтримувало багато еміграційних
діячів. Це була спільна справа Княжевича, Кароля Сєнкєвича, Юліана Ур-
сина Нємцевича. Княжевич щорічно перераховував значні кошти на ут-
римання новоствореної Польської Бібліотеки. Сплачував рахунки за
оренду приміщення, переказував різні дари, в тому числі колекцію 110
відбитків античних римських та грецьких медалей, 977 книг, сотні гра-
вюр, пейзажів, портретів, а також костюмів, малюнків, рукописів і скрип-
тів. Передавав кошти на купівлю нових видань. Ініціював збір пожертв
для бібліотечних потреб45.

Після смерті свого друга Юліана Урсина Нємцевича, разом з кня-
зем Адамом Єжи Чарторийським і Каролем Урсином Нємцевичем, був
обраний розпорядником заповіту покійного.

Активно долучився до справи будови пам’ятника Юліанові Нєм-
цевичу. Увійшов до створеного Літературним Товариством (2 червня 1841
року) спеціального комітету, що опікувався цією справою. До складу ко-
мітету, окрім Княжевича, увійшли: Людвік Платер, Кароль Нємцевич,
Адам Міцкевич, Стефан Вітвіцький, Цезарій Платер. Було прийнято рі-
шення про те, що пам’ятник Нємцевичу буде встановлено у Монморансі. 

У 1839 р. з’явився проект внесення прізвища Княжевича на па-
ризьку Тріумфальну арку. Княжевич помер у 1842 р., більшу частину
свого майна заповів Польській Бібліотеці у Парижі. Після його смерті
ініціативу встановлення пам’ятника Юліану Нємцевичу було розширено.
Було виготовлено “подвійний” пам’ятник – Каролю Отто Княжевичу і
Юліану Урсину Нємцевичу. Цей національний монумент у Монморансі
став місцем паломництва поляків46.

Княжевич був масштабною історичною постаттю. Патріот, тала-
новитий воєначальник, людина незаплямованої репутації. Він був вірний
своїм ідеалам, які нерідко входили у суперечність з тогочасними політич-
ними реаліями. Свідчать про це його візії та плани відбудови незалежної
Польщі. Відсутність політичної гнучкості і вірність ідеалам призвела до
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45 Biblioteka Polska w Paryżu, sygn. 434, k. 383; rkps. 1386, k. 101, 133, 149; sygn. 1383, k. 161,
167; rkps. 1656, k. 27–28, 51, 99, 153; rkps. 1682, k. 65, 69, 83; rkps. 1565, k. 3, 99; rkps.
1576, k. 29, 99; rkps. 482, k. 649, 1837–1847, 1867–1877; rkps. 483, k. 367, 401, 407–409,
607–609; rkps. 487, k. 721, 723; rkps. 489, k. 49–52; rkps. 490, k. 479, 482–483, 486–488,
491–492; rkps. 492, k. 267; rkps. 3808, k. непронумеровано; Bibliothèque Thiers, Friederic
Masson no 249, k. 484.
46 Biblioteka Polska w Paryżu, rkps. 1387, k. 159, 163; rkps. 1703, k. 1–3, 5, 17, 41, 43, 43,
113–117; rkps. 492, k. 77; rkps. 508, k. 165, 169–172, 805, 807, 809, 813; rkps. 537, k. 251,
253; rkps. 3808, k. непронумеровано; rkps. 4332, k. непронумеровано.
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того, що він не зміг реалізувати всі свої плани. Після поразки Листопа-
дового повстання він долучився до ініціативи, пов’язаної з Польською
Бібліотекою у Парижі, знайшов своє покликання в ролі благодійника,
спонсора, мецената. Став моральним авторитетом для значної частини по-
льської еміграції. Варто нагадати про його справи, забуті польською істо-
ріографією. Княжевич – герой наполеонівських воєн, Патріот, який боровся
для Польщі та Франції та отримав високу оцінку від сучасників. Його пріз-
вище увічнено на паризькій Тріумфальній арці. На жаль, до сьогодні не має
монографічного дослідження, присвяченого йому. Постаті з кола, до якого
належав Княжевич, – князь Понятовський, генерали Домбровський та За-
йончек, чиї прізвища також є на Тріумфальній арці, багато разів потрапляли
у фокус уваги дослідників, є чисельні монографії, присвячені цим по-
льським героям. Княжевича ж було обділено увагою істориків. 

Цей текст присвячено Каролю Княжевичеві – героєві боротьби за
вільну Польщу, який після поразки Листопадового повстання став меце-
натом. Він дбав про молодь, розвивав кадри для майбутнього польського
війська, вважаючи, що треба готуватись до того моменту, коли якась із
держав, які розділили Польщу, ослабне і почне війну, що дасть шанси
Польщі і полякам здобути волю і незалежність своєї Вітчизни.



Інна Чигирик

ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
У КИЄВО-СОФІЙСЬКОМУ ДУХОВНОМУ УЧИЛИЩІ (1839–1920)

Історія духовної освіти в Російській імперії, у т.ч. на українських
землях, неодноразово ставала предметом дослідження істориків, мистец-
твознавців, представників богословської науки різних поколінь. У центрі
уваги були відомі церковні діячі, реформи духовної освіти, історія окре-
мих духовних навчальних закладів (академій, семінарій, училищ) тощо1.
Проте історичне минуле Києво-Софійського духовного училища (1839–
1920), яке відіграло визначну роль як в історії Російської імперії в цілому,
так і в історії України зокрема, є на сьогодні малодослідженим.

Серед окремих складових історії діяльності цього навчально-ви-
ховного духовного закладу недостатньо висвітленим питанням залиша-
ється аспект християнського виховання учнів Києво-Софійського духовного
училища, відповідь на яке ми спробуємо дати у цій статті.

Слід відзначити, що спеціально присвячених історії церковно-релі-
гійного виховання учнів Києво-Софійського духовного училища наукових
праць немає. Окремі питання зазначеної проблематики знайшли своє відобра-
ження лише у небагатьох виданнях. Зокрема, це ґрунтовна стаття протоіє-
рея П. Троцького, у якій висвітлюється історія Києво-Софійського пові-
тово-парафіяльного училища за період його діяльності з 1839 по 1868 р.2

Цінність цієї праці посилюється тим фактом, що його автор залучив у
публікації матеріали з архіву Софійського духовного училища.

Інший дослідник, який торкнувся духовної складової учнів Софій-
ської Бурси через призму вивчення життя одного з найвідоміших архіпас-
тирів XIX ст., був архімандрит Сергій (Василевський). Проте у його три-
томній роботі, присвяченій історії та архіпастирській діяльності видатного
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1 Див., напр.: М. Мухин, Киево-Братский училищный монастырь. Исторический очерк,
К. 1893, 407 с.; И.А. Чистович, Руководящие деятели духовного просвещения в России в
первой половине текущего столетия, Санкт-Петербург 1894, 383 с.; К.О. Тургенєв, Спе-
цифіка історичного розвитку мережі духовних навчальних закладів в південній Україні
у 1734–1881 рр., Наукові праці історичного факультету Запорізького національного уні-
верситету 28 (2010) 45–49; В.Н. Федорук, Реформа духовно-учебных заведений при обер-
прокуроре Н.А. Протасове, История и современность 2 (2010) 176–181; М.А. Гончаров,
Духовное ведомство и его место в системе управления духовно-учебными заведениями в
середине – конце XIX в., Вестник ПСТГУ, IV Педагогика, Психология 24 (2012) 113–124. 
2 П. Троцкий, Киево-Софийское уездно-приходское духовное училище, КЕВ 18 (1868) 689–
709; КЕВ 19 (1868) 728–742; КЕВ 20 (1868) 753–766.



святителя Філарета (Амфітеатрова), висвітлюються дуже побіжно питання
християнського виховання учнів Києво-Софійського духовного училища3.

У дореволюційному путівнику 1910 р., приуроченому короткому ог-
ляду святинь та пам’яток м. Києва, одним лише реченням повідомляється,
що при Києво-Софійському духовному чоловічому училищі в 1886 р. за-
снована була церква домова на честь ікони Божої Матері “Виховання”4.

У журнальній статті радянського періоду, авторами якої були архі-
тектор В. Корнєєва та мистецтвознавець М. Дегтярьов, висвітлюється іс-
торія будівництва, трансформації та функціонального призначення
будівлі Софійської Бурси з XVIII по другу половину XX ст. Зокрема,
представлено плани цокольного, першого та другого поверхів споруди.
На підставі залучення архівних джерел та здійсненню натурних дослі-
джень пам’ятки, авторами був спростований усталений в історіографії
факт, що у період з 1786 по 1822 р. у колишньому монастирському при-
міщені функціонувало Софійське духовне училище (Бурса). Більше того,
В. Корнєєвою та М. Дегтярьовим був зроблений висновок, що у кінці
XVIII – на початку XIX ст. відбулося перепланування приміщень (келій)
будівлі під Головне народне училище Київського намісництва, якому не-
обхідні були великі приміщення бібліотеки, зали та “конгрегаційної” (на-
вчальної) церкви. Функціональне ж призначення приміщення Бурси з
1839  по 1920 р. (як Софійського духовного чоловічого училища), виок-
ремлено у невеликі два абзаци та обмежено кількома реченнями5.

Серед сучасних українських науковців, які побіжно порушили пи-
тання історії діяльності Києво-Софійського духовного училища та його
вихованців, можна назвати Н. Московченко та І. Преловську. Так, перша
із вказаних авторів6, розкриваючи проблему використання націоналізо-
ваних церковних приміщень Софійського собору у 20–40-х роках XX ст.,
виокремила кількома абзацами матеріал про долю Києво-Софійського
духовного училища у післяреволюційний період.
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3 Сергий (Василевский), архим. Высокопреосвященнейший Филарет, в схимонашестве
Феодосий (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, с портретами и текстом
факсимиле. В 3-х т., Казань 1888.
4 Путеводитель при обозрении святынь и достопримечательностей Киево-Печерской
Лавры и г. Киева, К. 1910, 191 с. 
5 В.И. Корнеева, М.Г. Дегтярев, Бурса Софийского монастыря в Киеве, Строительство и
архитектура 7 (1982) 26–28.
6 Н. Московченко, Архівні джерела про використання націоналізованих церковних при-
міщень Софійського собору в 20–40-х роках XX ст., Сакральні споруди у житті суспіль-
ства: історія і сьогодення. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції
“Софійські читання”, К. 2004, с. 195–198.



У монографії І. Прелов-
ської7, один із розділів якої при-
свячений історії Софії Київської
у період української революції
1917–1921 років, були викорис-
тані матеріали про діяльність
Києво-Софійського духовного
училища, яку досліджувала вка-
зана вище Н. Московченко. Проте,
І. Преловська у своєму дослі-
дженні додала до вже відомих
фактів власне вагоме спостере-
ження. На фотографії Софійської
Бурси (початку XX ст.), вона
звернула увагу на хрест, який
вказує на місце розташування
домової церкви, що функціону-
вала при училищі з 1886 р. За

розташуванням хреста на фотографії (мал. 2), можна припустити, що до-
мова училищна церква розташовувалась у приміщенні на другому по-
версі ризаліту східного крила південного фасаду Софійської Бурси; най-
імовірніше, сюди виходив вівтар церкви.

Важливу інформацію про архітектурні форми та оздоблення півден-
ного фасаду Софійської Бурси, а точніше тієї частини споруди, у якій роз-
ташовувалася Софійська училищна домова церква, передають малюнки
відо- мого українського архітектора М. Даміловича, датовані 1920 р.8 На
обох ілюстраціях видно хрест, що розташовувався над училищною святи-
нею, що додатково підтверджує припущення І. Преловської (мал. 4–5).

Отже, зазначений наявний короткий історіографічний огляд про-
блеми вивчення особливостей християнського виховання учнів Києво-
Софійської Бурси підсилює необхідність висвітлення цього питання в
історичній і богословській науці та розширення рамок його подальшого
дослідження. Крім цього, досвід Києво-Софійського духовного чоловічого
училища середини XIX – початку XX ст., з урахуванням недоліків і переваг
у становленні та регулюванні навчально-виховного процесу, невід’ємною
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Мал. 1. Митрополит Київський і Галицький
Філарет (Амфітеатров), засновник

повітово-парафіяльного училища та бурси
при Києво-Софійському кафедральному соборі
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7 І.М. Преловська, Передумови, обставини організації та перші роки функціонування Со-
фійського державного архітектурно-історичного музею-заповідника, К. 2015, 263 с.
8 ЦДАМЛМ України, ф. 53, оп. 1, спр. 10, арк. 24, 42.



складовою якого був церковно-релігійний аспект, є необхідним та корис-
ним при відродженні та становленні духовної освіти в наш час.

У 1839 р. стараннями Філарета (Амфітеатрова) (1779–1857), Митро-
полита Київського і Галицького (у схимі Феодосія) (1837–1857) (мал. 1) було
засновано повітово-парафіяльне училище і Бурса при Києво-Софійському
кафедральному соборі, які поповнили лави духовно-навчальних закладів Ро-
сійської імперії. Новостворені духовні училища в Російській імперії, у т.ч. і
Софійське, були покликані розвивати просвітницьку та духовно-моральну
діяльність у країні. В кожній єпархії, перебуваючи під головним управлінням
Святішого Синоду та керівництвом єпархіального Архієрея, училища пере-
давалися під опіку місцевого духовенства9.

Для Софійського духовного навчального закладу було обрано при-
міщення просторого триповерхового Києво-Софійського будинку митро-
поличої економії. Будівля була збудована у 1763–1767 роках як корпус
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Мал. 2. Споруда Бурси при Києво-Софійському кафедральному соборі.
Світлина початку ХХ ст.

__________________________________________________________________

9 Доклад Комитета о усовершении Духовных Училищ, и начертании правил о образовании
сих Училищ и содержании Духовенства при церквах служащего, с приложением Именных
Высочайших Указов по сему предмету последовавших, Санкт-Петербург 1808, с. 5;
Уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утверждённые 22 ав-
густа 1884 года, с относящимся к ним постановлениями святейшего Синода, Санкт-Пе-
тербург 1888, с. 115; Собрание постановлений святейшего Синода 1867–1874 относительно
устройства духовных семинарий и училищ, согласно требованиям Высочайше утверждён-
ных 14 мая 1867 года духовно-училищных уставов, Санкт-Петербург 1875, с. 127. 



келій Софійського монастиря. Після за-
криття монастиря у 1786 році, в корпусі
було відведено квартири для дзвонарів со-
бору. У 1822–1826 роках келії було перебу-
довано під митрополичі покої, в яких до
1837 р. мешкав митрополит Євгеній (Бол-
ховітінов). У 1839 р. митрополит Філарет
призначив місцевий комітет з міського ду-
ховенства, якому доручив провести перебу-
дови в корпусі та приготувати все необ-
хідне для училища і Бурси. Згідно з Імен-
ним Височайшим Указом (від 25 лютого
1839 р.), на перебудову будинку під учи-
лище і Бурсу було надано 22166 руб. 17 коп.
На першому поверсі містилися їдальня, ла-

зарет і квартири, а на другому – навчальні класи і житлові кімнати гурто-
житку для учнів (бурси). Через це і весь будинок почав зватись Бурсою10.

Урочистий акт відкриття Києво-Софійського духовного училища
відбувся в неділю 29 жовтня 1839 р. О 9 годині ранку керівництво та учні
новоствореного училища зібралися у Києво-Софійському соборі, де ви-
сокопреосвященний Філарет здійснив літургію. Штат керівництва та
учнів Києво-Софійського училища був сформований резолюцією митро-
полита Філарета від 27 вересня 1839 р.11

Києво-Софійське училище складалося з двох нерозділених училищ:
повітового (перший та другий класи) і парафіяльного (нижче відділення –
інфіма та вище відділення – синтаксис), тому в документах училище писа-
лося у множині, наприклад: “Подання Київської семінарії щодо відкриття
«причетнического» класу в Києво-Софійських духовних училищах”12.

Кількісний діапазон учнів Києво-Софійського училища варіював
щорічно від 275 до 300 осіб. Частина учнів були “казеннокоштні”, які ут-
римувалися за рахунок благочинних сум, і т. зв. “взносних” (які вносили
визначену плату за утримання в корпусі повнокоштно чи напівкоштні),
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Мал. 3. Богородиця Виховання.
Сучасна ікона
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10 ЦДІАК України, ф. 711, оп. 2, спр. 2993, арк. 1–3, 16; П. Троцкий, Op. cit., 18, c. 690–691;
В.И. Корнеева, М.Г. Дегтярёв, Op. cit., с. 28; М.І. Жарких, Архітектурний ансамбль Со-
фійського собору. Пристосування (кін. 18 – кін. 19 ст.), [електронний ресурс], режим до-
ступу: http://www.m-zharkikh.name/uk/Heritage/StSophiaEnsemble/19Cent.html.
11 П. Троцкий, Op. cit., 18, c. 692, 694.
12 ЦДІАК України, ф. 711, оп. 2, спр. 4977, арк. 2; А. Недельский, Киево-Софийское ду-
ховное училище по воспоминаниям 1847–1853 гг., КЕВ 13 (1900) 706.



тобто, всіх, хто мешкав в училищному корпусі на повному утриманні або
ж на частковому. Таких учнів називали бурсаками. Іншу частину учнів
складали своєкоштні, тобто всі ті, хто проживав на квартирах. Таких на-
зивали квартирними або квартирниками. Більшість учнів Києво-Софій-
ського училища походили з духовного звання: діти священиків, дияконів,
причетників. Проте незначна кількість вихованців була світського похо-
дження (різночинці): діти військових, дворян, чиновників, купців, міщан,
селян і хрещених хлопчиків з євреїв13.

Навчально-виховна частина духовного училища перебувала у під-
порядкуванні місцевого семінарського Правління. При училищі теж
діяло Правління, яке займалося питаннями навчальної, моральної та гос-
подарської діяльності. Керівництво училища складали: доглядач чи рек-
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Мал. 4. Південний фасад Бурси (деталь). М. Домілович. 1920-ті рр.
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13 П. Троцкий, Op. cit., 19, c. 735–736.



тор – головний розпорядник училища й інспектор – його помічник. Ос-
танній, у свою чергу, теж мав своїх помічників14.
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14 Собрание постановлений святейшего Синода, с. 127; Уставы православных духовных
семинарий и училищ, с. 115.

Мал. 5. Південний фасад Бурси (деталь). М. Домілович. 1920-ті рр.



Одним із головних завдань, покладених на керівництво Бурси по
відношенню до майбутніх служителів церкви (бурсаків), було прищепити
у них любов та повагу до Православної віри, до церковних статутів, свя-
щенних дійств та обрядів. У 1846 р. купець Михайловський просив при-
йняти свого сина до лав Софійського училища “через бажання виховати
його в дусі християнського благочиння”. З цією метою, Святішим Сино-
дом та керівництвом духовних навчальних закладів складалися різнома-
нітні нормативно-правові документи, які регулювали навчально-виховний
процес в училищі. До таких документів належали: “Статут духовних учи-
лищ”, “Інструкція помічнику доглядача”, “Інструкція для старших”, “Ін-
струкція для всіх учнів взагалі” тощо. Зазначені документи не мали
суворого розмежування, тому пункти, передбачені однією інструкцією,
часто знаходили місце в іншій15.

Особливою популярністю училищного керівництва при складанні
нормативних документів, які регулювали виховний процес у навчаль-
ному закладі та підтримували високий рівень духовної культури бурсаків,
користувалися “Правила поведінки для всіх вихованців духовного учи-
лища” і “Інструкції для учнів старших класів”. Керівництвом Софій-
ського духовного училища також були передбачені зазначені документи16.

Великого значення в духовному середовищі учнів Софійського
училища надавалося церковній службі, яка була невід’ємною складовою
повсякденного життя Бурси та його вихованців. Так, всі недільні і свят-
кові дні учням ставилося в обов’язок бути присутніми на церковній
службі (всеношній чи ранковій і Літургії). Не відвідувати церкву дозво-
лялося лише тяжко хворим учням або особам, які мали іншу поважну
причину, і проте тільки з відома свого керівництва. Прийнято було, щоб
всі вихованці як і ті, що жили у самому училищі, так і на квартирах, зби-
ралися перед початком богослужіння (переважно перед Літургією) в учи-
лищі – по своїх класах або в одній з найбільших класних кімнат17.

Помічник доглядача робив перекличку присутніх учнів, відмічав
відсутніх, а також контролював при цьому, щоб взуття і верхній одяг кож-
ного учня були чистими і охайними, ґудзики застібнуті, краватка ре-
тельно зав’язана, обличчя та руки вмиті. Нарешті, у призначений час
(коли розпочинався тризвін) усі вихованці, у супроводі помічника догля-
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15 Журнал учебного комитета при Святейшем Синоде с соображениями по вопросам,
касающимся устройства воспитательной части в духовных училищах, S.l. 1874, с. 9;
Сергий (Василевский) архим., Op. cit., т. 3, с. 93.
16 Ibid., c. 9, 36.
17 Ibid., c. 36; Правила для учащихся, КЕВ 2 (1891) 45.



дача чи одного із наставників або під наглядом старших учнів йшли до цер-
кви. Якщо при училищі не було церкви, то вихованці йшли до тієї церкви,
яка визначалася училищним керівництвом. Відвідувати ж сторонні церкви,
без відома керівництва, суворо заборонялося. У Софійському духовному
училищі при ректорі протоієреї Микиті Дубницькому (1849–1853) з дозволу
владики Філарета, в зимовий час ранішні та вечірні служби відправлялися
в училищній залі18. Оскільки училище розташовувалося на території Со-
фійського кафедрального собору, вірогідно, що у літній період та на цер-
ковні свята учні ходили на богослужіння до Софійського храму.

Згідно Височайше затвердженого штату духовних училищ, при
Києво-Софійському духовному училищі не передбачалося ні церкви, ні
причту. Проте, оскільки благоустрою церковного виховання в училищі ба-
гато в чому сприяло влаштування у ньому церкви, то керівництво Софій-
ського училища постійно клопотало перед Єпархіальною владою про
заснування при навчальному закладі домової церкви. Нарешті, згідно Указу
Святішого Синоду від 30 листопада 1883 р. за № 8, при училищі було до-
зволено мати церкву і притч19.

Через три роки, у 1886 р. у кам’яній училищній будівлі була облаш-
тована церква. Заснована вона була на кошти духовенства Києво-Софій-
ського училищного округу, а в 1893 р. розширена на пожертви благодій-
ників. Престол освячений в ім’я Пресвятої Богородиці. Храмовий день свят-
кувався 5 березня, в день явлення чудотворної ікони Богоматері “Вихо-
вання”, один зi списків якої, можна припустити, знаходився у домовій
церкві Софійського училища. Давній візантійський образ отримав назву
“Виховання”. Найменування ікони говорило само за себе. Перед нею мо-
лилися учні, вчителі, батьки, прохаючи Пресвяту Богородицю послати
розум та наповнити серце премудрістю (мал. 3). Іконографія образу Ікона
Божої Матері “Виховання” за своїм типом відноситься до Одигитрії (тобто
Та, що вказує шлях). На іконі Божої Матері “Виховання” зображена Бого-
матір, яка тримає Немовля на лівій руці. Саме ж Немовля простягає свою
руку до обличчя Богородиці (на деяких образах – дві руки). Лик Божої Ма-
тері пронизаний любов’ю і ніжністю не тільки до Сина свого, а й до всього
людського роду. Сама Богоматір також правицею вказує на Дитятка Ісуса20.
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18 Журнал учебного комитета, с. 38.
19 ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1677, арк 35; спр. 1681, арк. 41; спр. 1682, арк.
35; спр. 1685, арк. 45.
20 ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1677, арк 35; спр. 1681, арк. 41; спр. 1682, арк. 35;
спр. 1685, арк. 45; “Виховання”, ікона Божої Матері: історія, значення. У чому допома-
гає ікона?, [електронний ресурс], режим доступу: http://faqukr.ru/duhovnij-rozvitok/
138736-vihovannja-ikona-bozhoi-materi-istorija-znachennja.html.



З архівних документів відомо, що церковним начинням училищна
святиня була забезпечена достатньо. Церковним старостою був призна-
чений потомствений дворянин М. Григорович-Барський. Богослужіння
в училищній церкві Софійської Бурси здійснював наглядач училища. Він
та його помічник слідкували за тим, щоб богослужіння в училищній цер-
кві не скорочувалися, учнями дотримувалися дисципліна та порядок.
Платня священику по штату не передбачалася, але місцеве духовенство
призначало за згодою Училищного Правління йому визначений гонорар21.

Згідно училищних правил, учні йшли до церкви попарно, тобто по
два у ряд, розпочинаючи ходу з вихованців нижчих класів. Входити до
самої церкви учні, за правилами Софійського училища, повинні були
тихо, не поспішаючи та не стукаючи. У спеціальній інструкції, що рег-
ламентувала порядок поведінки учнів Софійського духовного училища,
у т.ч. під час церковних богослужінь, вихованці мали стати на визначене
місце, вказане керівництвом, при цьому окремо від парафіян22.

Учням суворо заборонялося під час богослужінь переходити з од-
ного місця на інше, озиратися назад чи поглядати навкруги, сміятися,
розмовляти, опиратися на стіну чи виставляти ноги вперед. Подібна пове-
дінка вважалася у духовному вихованні учнів однією з головних вад.
Ставши на своє місце, згідно положень училищної інструкції, учні повинні
були уважно слухати службу і сердечно молитися. Хресне знамення мало
здійснюватися сумлінно. Робити поклони та ставати на коліна учні могли
лише тоді, коли зазначене дійство передбачалося церковною службою і го-
ловне – виконувати це смиренно та без лицемірства23.

Вивчення церковного Статуту було запроваджено в училищі не
інакше, як на практиці. Ще в 1841 р., за розпорядженням Філарета (Ам-
фітеатрова), в училище із Києво-Печерської Лаври був привезений по-
вний курс усіх церковно-богослужбових книг. Крім цього, найбільш
здібних учнів з вивчення церковного читання і співу зобов’язували при
кожному Богослужінні ставати на кліросах (місце у православному
храмі, де перебував під час богослужіння клір, тобто причетники –
“четці”, співаки (півчі, а також особи священного сану, напр., диякони,
якщо вони не брали участі у богослужінні згідно свого сану, а лише до-
помагали при читанні і співанні) чи на хорах, для постійного співу та по-
чергового читання молитов. Помічник наглядача вів список таких учнів24.
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21 Собрание постановлений святейшего Синода, с. 160; ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011,
спр. 1677, арк. 35; спр. 1681, арк. 41; спр. 1682, арк. 35; спр. 1685, арк. 45.
22 Журнал учебного комитета, с. 38–39.
23 Ibid., c. 39.
24 Ibid., c. 40.



Підготовка учнів до загального співу у церкві духовного училища
покладалася на вчителя церковного співу. Він контролював, щоб спів
учнів був не крикливим та узгодженими Святішим Синодом наспівами.
Ті із вихованців, які мали читати, зобов’язані були підготуватися зазда-
легідь, щоб у церкві читати голосно, зрозуміло, не поспішаючи і з почут-
тями. Як правило, за тиждень до початку Богослужіння учням для оз-
найомлення давалися молитви. Під час уроків з навчання церковного Ста-
туту відбувалася перевірка кожного із училищних отроків наглядачем.
До нього, такий контроль у Софійській Бурсі здійснювали старші учні25.

Спочатку в училищній церкві по черзі читали вихованці усіх кла-
сів, не виключаючи підготовчого і першого, хоча із цих останніх класів
читали переважно лише кращі учні. Надалі, згідно з Указом Святійшого
Синоду від 13 вересня 1889 р. щодо упорядкування богослужінь у ду-
ховно-навчальних закладах, рекомендувалося продовжувати залучати до
читання у храмі вихованців як старших, так і нижчих класів, призна-
чаючи останнім читати доступне їм по їх силах та умінню26.

Крім цього, під час служби, учні старших класів, по правилах Со-
фійського училища, почергово заходили до вівтаря. З одного боку, щоб
прислуговувати священнослужителям, з іншого – щоб ближче познайо-
митися з порядком і самим процесом дійства богослужіння, особливо під
час таємних дійств, наприклад “проскомідії” (від грец. “приносити” – по-
чаткова частина християнської літургії, під час якої священнослужителі
готують речовину для Євхаристії). Прислуговування у вівтарі учні сприй-
мали для себе як нагороду27. 

Якщо помічник доглядача помічав, що хтось із вихованців у церкві
порушував норми поведінки (переходив з місця на місце, або розмовляв
чи сміявся, чи поглядав у різні боки на відвідувачів церкви, не нахиляв
голови, коли це потрібно, недбало виконував хресне знамення), то по-
мічник у самій церкві нагадував порушнику через поставленого нагля-
дача про належне виконання своїх обов’язків, передбачених правилами
та інструкціями. У Софійському училищі таких учнів могли поставити
на коліна в церкві під час богослужіння. Крім цього, по закінченню
служби доглядач чи його помічник викликав порушника до себе для осо-
бистої розмови28.
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25 Журнал учебного комитета, с. 40, ЦДІАК України, ф. 707, оп. 296, спр. 27, арк. 40зв.
26 ЦДІАК України, ф. 707, оп. 296, спр. 27, арк. 39–40.
27 Журнал учебного комитета, с. 41; ЦДІАК України, ф. 707, оп. 296, спр. 27, арк. 39.
28 Журнал учебного комитета, с. 42.



Залишати церкву під час богослужіння дозволялося училищними
правилами лише у випадку хвороби або крайньої необхідності, а взагалі,
виходити до завершення церковної служби суворо заборонялося. По за-
кінченню ж богослужіння вихованці повинні були виходити із церкви
таким же порядком, яким заходили, – попарно, чинно, нікому не ство-
рюючи незручностей. Повернувшись до училища, помічник доглядача
знову робив перекличку учнів29.

Беручи до уваги важливе значення церковного богослужіння в ду-
ховному вихованні, окремі училища рекомендували своїм учням, крім
визначених днів власне святкового богослужіння, відвідувати храм
Божий, по можливості і у будні дні, особливо ж у години відпочинку від
повсякденних занять, якщо у цей час відбувалися церковні служби. На
думку Софійського керівництва, такий підхід був найкращим відпочин-
ком від навчальних занять і разом з тим, чудовим засобом ознайомлення
з порядком повсякденного богослужіння30.

Крім церковних богослужінь, важливе місце в церковно-християн-
ському вихованні учнів відводилося постам та молитвам. Визначені пра-
вославною церквою правила щодо постів і особливо говіння для прийняття
Святих Таїн, вимагалися до суворого виконання учнями усіх духовних
училищ Російської імперії без винятку. У першу і останню седмицю Ве-
ликого посту, всі учні повинні були за правилами Софійського духовного
училища бути на сповіді і Святому Причасті31.

Училищне керівництво ставило вихованцям в обов’язок здійсню-
вати в училищній залі щоденну загальну молитву ранішню, вечірню, у
їдальні перед обідом, вечерею (зі спогадів колишнього учня Києво-Со-
фійського духовного училища, а у майбутньому священика А. Неділь-
ського, сніданки юридично були заборонені) та після них, молитва перед
навчанням і після нього. Крім цього, у Софійському духовному училищі
під час обіду та вечері учням читали витяги із житій святих. А. Неділь-
ський згадував: “Це був чудовий звичай”. У залі та їдальні вихованці чи-
тали за призначенням помічника наглядача. У класі здійснювалися
молитви одним із класних чергових32.

Ранішня молитва розпочиналася, як правило, з загального співу:
“Царю Небесний” і закінчувалася спільним співом “Гідно є” і “Спаси
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29 Журнал учебного комитета, с. 42–43.
30 Ibid., с. 43.
31 Ibid.
32 Ibid., с. 44; А. Недельский, Op. cit., c. 712, 719.



Господи людей Твоїх” або співанням денного тропарю, – у понеділок,
наприклад, “Небесних воїнів Архістратиже”, у вівторок: “Пам’ять пра-
ведного з похвалами” і т.д. Втім, у різний період функціонування Бурси,
в силу тих чи інших причин, порядки в училищному корпусі зазнавали
змін. Так, А. Недільський згадував: ранішні молитви у Софійському учи-
лищі розпочиналися о 7 годині ранку і читалися в кожному номері ок-
ремо (кімнати, в яких проживали учні). Читав переважно один із ін-
фімістів (учень нижчого відділення парафіяльного училища), продовжу-
вав автор, той, хто читав найшвидше33.

Вечірня молитва здійснювалася перед відходом учнів до сну, о 21
годині. А. Недільський писав у спогадах: “Увечері молились ми старан-
ніше чим вранці: багато з нас стояли на колінах і земні поклони робили,
та щиро співали: «Достойно есть», «Под твою милость», а в дні пасхальні
«Ангел вопияше», «Светися, светися» і «Да воскреснет Бог»”34.

У 1889 р., згідно Циркуляру з духовно-навчального відомства щодо
упорядкування богослужінь у духовно-навчальних закладах, молитви ве-
чірні для учнів, які проживали в гуртожитку, а ранішні для всіх учнів
училища мали здійснюватися в училищній церкві. Вечірня молитва,
згідно зазначеного Циркуляру, мала виконуватися у звичайний час, перед
відходом учнів до сну, а ранішня о 8.30 перед початком занять35.

На молитвах вечірніх та ранішніх у церкві, крім наглядачів, реко-
мендувалося бути присутніми також доглядачу училища та його поміч-
нику. Останні, у свою чергу, зобов’язані були (особливо перед богослужін-
нями) нагадувати вихованцям про дотримання порядку у церкві. За цим
слідкували всі чини інспекції. Викладачам училищ теж пропонувалося
відвідувати церковні богослужіння, надихаючи учнів своїм прикладом36.

Керівництво Софійського духовного училища пильно стежило за
повсякденним життям Бурси та його вихованців, контролюючи як на-
вчально-виховний процес у навчальному закладі, так і доцільність вико-
ристання бурсаками свого вільного часу. Так, наприклад, учнів, які мали
хист до малювання, навчали іконопису. Віталося керівництвом училища
виготовлення дітьми різноманітних виробів власними руками. Цікаво,
що в одному зі звітів, який стосувався ревізії одного із духовних училищ
Російської імперії (у звіті не вказано саме якого), зазначалося, що на ве-
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33 ЦДІАК України, ф. 707, оп. 296, спр. 27, арк. 40зв.; Журнал учебного комитета, с. 44;
А. Недельский, Op. cit., с. 712.
34 A. Недельский, Op. cit., c. 726; ЦДІАК України, ф. 707, оп. 296, спр. 27, 40зв.
35 ЦДІАК України, ф. 707, оп. 296, спр. 27, арк. 40зв.
36 Ibid., арк. 49зв.
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ликі церковні свята предметом особливих турбот учнів було прикра-
шання училищної церкви, особливо на Пасху та Різдво Христове. Ревізор
згадував, що іконостас був прикрашений зеленню і штучними квітами.
Хори і стіни були прикрашені гірляндами із зелені, які діти самостійно
приготували із гілочок хвойних дерев. Коридор перед церквою і бокові
зали також були прикрашені зеленню37.

Процес організації та становлення церковно-релігійного виховання
учнів у Києво-Софійському духовному училищі відбувався протягом
всього функціонування навчального закладу з 1839 по 1920 рр., зазнаючи
незначних змін у той чи інший період. У 1919 р. Києво-Софійське ду-
ховне училище відійшло у підпорядкування Київського губернського від-
ділу народної освіти, припинивши свою діяльність у 1920 р.38 та зали-
шивши яскраву сторінку в історії духовної освіти Російської імперії в ці-
лому та України зокрема.

Таким чином, церковно-релігійне виховання, як невід’ємна скла-
дова в системі духовної освіти в Києво-Софійському духовному училищі,
посідало одне з провідних місць як самої установи, так і його вихованців.
Це чітко простежується як у навчально-виховному процесі так і повсяк-
денному житті учнів Бурси. У визначених Святішим Синодом та керів-
ництвом Софійського духовного училища законодавчих та нормативно-
правових документах, які регламентували навчально-виховний процес
духовних освітніх закладів, закладалися основи моралі та християн-
ського виховання. Вони були покликані постійно удосконалювати дис-
ципліну у навчальному закладі та сприяти підвищенню рівня культури
та освіченості майбутніх служителів церкви і держави.

__________________________________________________________________

37 ЦДІАК України, ф. 707, оп. 296, спр. 27, aрк. 38; Сергий (Василевский) архим., Op. cit.,
т. 3, с. 91.
38 Державний архів м. Києва: Путівник, т. 1. Фонди дорадянського періоду, К. 2007, с. 63.
Питання щодо припинення функціонування Києво-Софійського духовного училища у
1920 р. потребує уточнення та буде висвітлене у подальших дослідженнях.



Volodymyr Potulnytskyi

KONSERVATIVE BEWEGUNG DER GALIZISCHEN WESTUKRAINI-
SCHEN TRADITIONELLEN ELITEN VOR DEM ERSTEN WELTKRIEG

UND IM LAUFE DES ERSTEN WELTKRIEGES

Bewegung des westukrainischen Adels im österreichischen Galizien
das niemals zum Russischen Reich gehört hatte, chronologisch beginnt am
spätesten – erst vor dem ersten Weltkrieg bzw. im Laufe der ersten Weltkrie-
ges, weil sie durch die, zu den Habsburgen loyale ukrainische Aristokratie ga-
lizischer Abstammung inspiriert wurde, die sich bemühte, auf diese Weise die
Krise des imperialen österreichischen Systems zu vermeiden.

Die Definition der “ukrainischen Eliten” erfolgt unter drei Aspekten:
1. Eliten sind “Einfluß-Ausübende”, das heißt, zu ihnen können diejenigen
hinzugerechnet werden, die sich aufgrund ihres Status über andere erheben.
2. Eliten und nicht Völker oder Menschenmassen bewegen den Ablauf der
Geschichte und den nationalen Ausbau. 3. Eliten sind vor allem mit ihrem ei-
genen Territorium verbunden: Sie können sich als Patrioten nur mit dem ei-
genen Land identifizierten, es sei denn, sie sind eine Eroberelite1. In unserer
Analyse werden wir uns auf weltanschauliche und historisch- politische As-
pekte der Formierung konservativer Weltanschauung ukrainischer traditionel-
ler Elite (des Adels und in erster Linie seiner militär- und politischer Kreise)
in Galizia konzentrieren.

Monarchiebestrebungen des ukrainischen Adels im österreischen Gali-
zien begannen erst vor dem ersten Weltkrieg und im Laufe des ersten Welt-
krieges. Galizische Adeligen, die ihre Titel hauptsächlich von der österreichischen
Krone bekommen haben, machten sich bis zum ersten Weltkrieg gar keine
Gedanken über die Möglichkeit des Schaffens des ukrainischen monar-
chischen Staates. Dieser Adel lässt sich in drei Teile gliedern. Die Mehrheit
des galizischen Adeligen des XIX. Jahrhunderts haben sich schon als Pries-
ternfamilien legitimiert und gingen erst im XX. Jahrhundert zu den weltlichen
Berufen über. Dieser Adel, der zu Priester wurde, hat dann adelige Traditionen
völlig eingebüßt. Der andere Teil wurde vollständig polonisiert und solidari-
sierte sich mit den pro-polnischen monarchistischen Ideen, dessen ukrainischer
Kontext aus der rechtsufrigen Ukraine kam. Dritter Teil – österreichischer
Adel ukrainischer ethnischer Herkunft. Dieser Teil, der praktisch zur Basis
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1 Siehe: V. Potulnytskyi, Narysy z ukrains’koi politilogii (Skizzen zur ukrainischen Politologie)
1819–1991, Kyiv 1994, S. 315.



des galizischen Monarchismus wurde, war erstens der existierenden Österrei-
chischen Monarchie gegenüber loyal, und zweitens – keine jahrhundertlangen
aristokratischen staatlichen Traditionen hatten. Zwar hatte dieser Adel sich
ethnisch ausgesondert und sogar mit dem polnischen Adel für seine ethnische
Würde duellierte2, doch bis zum ersten Weltkrieg berührten ihn mehr Pro-
bleme, die, z.B. mit Thüringen verbunden waren, als diejenigen mit Kyiv, weil
er sich völlig der Österreichischen Monarchie identifizierte. 

In Rußland in 1907–1914 organisierte sich die polnische konservativ –
monarchistische Bewegung, deren Ideologe Vjačeslav Lypyns’kyj (1882–1931)
betrat politische Bühne in den 1907–1908 Jahren und präsentierte sich gleich
als Fortsetze von ideen-theoretischen Orientierungen der rechtsufrigen polni-
schen Adels auf der Suche nach ihrer Identität mit dem Lande – mit der Ukraine3.
Mit dem Ziel, dem polnischen Adel, der jahrtausendlang auf dem rechtsufrigen
ukrainischen Territorium lebte, zu helfen, ukrainisches adeliges Bewusstsein
und Kultur zu renovieren, um als eine der Eliten des ukrainischen Volkes auf-
zutreten und sich mit dem Programm des Schaffens ukrainischer Staatlichkeit
unter Anführung diese Adels zu identifizieren, gründet Lypyns’kyj in Kyiv eine
Zeitschrift “Przegląd Krajowy” (“Landesrundschau”) (1909–1910). 

1909 bezeichnet Lypyns’kyj sich selbst als “Ukrainer polnischer Kul-
tur”4. Über diejenigen, die wie er den ukrainischen Typ des adeligen nationalen
Bewußtseins gewählt haben, schreibt Lypyns’kyj: “Wir, die zusammen mit
diesem Volk sind, haben das aus dem Gefühl der Verbundenheit mit diesem
Volke gemacht – dem Gefühl, das niemals in der Brust des polonisierten ukrai-
nischen Adels auslosch und sich aus dem unklaren Gefühl der Gemeinschaft
ins Gefühl nationalen Bewußtseins und freiwilliger nationaler Verbundenheit
mit unserem Volk”5.

Die Zeitschrift von Lypyns’kyj “Przegląd Krajowy” wurde auf Kosten
der Herausgeber sowie auf Spenden, die Bemitleider aus den Kreisen rechts-
ufrigen Adels und der Metropolit der ukrainischen griechisch – katholischen
Kirche im österreichischen Galizien Graf Andrej Šeptyc’kyj (1865–1944)
machten, herausgegeben. Den Metropoliten lernte Lypyns’kyj noch 1908 ken-
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2 Siehe: I. Čornovol, Dueli u L’vovi (Duelle in L’viv) (Teofil Okunevs’kzj contra Tomyslav
Rozvadovs’kzj). In: L’viv: misto – suspil’stvo – kultura (L’viv – Stadt – Gesellschaft – Kultur)
sonderaugabe von Visnyk L’vivs’koho universytetu (Informationsblatt der Universität L’viv).
Historische Sektion (Lviv 1999) Bd. 3, S. 348–351.
3 SHZA der Ukraine in Kyiv, F.1235, Beschreibung 1, Sache 904, Bl. 4, S. 7–10.
4 W. Lipinski, Dwa wyjasnienia, Przegląd Krajowy 7 (1909) 1.
5 Ibid., 2.



nen und stand mit ihm bis zum Tode im Jahre 1831 im Briefwechsel. Für beide
polnischen Adeligen waren sich nicht nur bezüglich der Zweckmäßigkeit der
Gründung der Zeitschrift, sondern auch bezüglich mehrerer gesellschaftlicher,
politischer, religiöser und ideologischer Fragen einig. Am 27.März 1909 schreibt
Lypyns’kyj an Šeptyc’kyj aus Krakow über “Przegląd Krajowy”, in dessen Re-
daktion er damals in Kyiv gearbeitet hatte: “Mit dem Glauben an die Wahrhaf-
tigkeit und Lebendigkeit unser Idee beginnen wir unserer Arbeit. Wir hoffen,
Unterstützung bei der Öffentlichkeit zu finden und, was für uns am wichtigsten
ist – bei denjenigen, wer uns bis jetzt mit seinem Leben und seiner Tätigkeit
den Weg in die bessere Zukunft unseres Landes gezeigt hat, die nur bei aller
Stände umfassender Wiedergeburt und allseitiger Entwicklung des ukrainischen
Volkes möglich ist”6. Graf Šeptyc’kyj berichtet seinerseits am 5.Mai 1909, 1000
Kronen für Redaktionskomitee der Zeitschrift zu überweisen7.

In allgemeinen stimmte politische Position Lypyns’kyjs mit der Position
des Grafen A. Šeptyc’kyj überein; es betraf unter anderem das Ringen um die
Union der Polen und Ukrainer auf der gemeinsamen Basis für den Aufbau des
ukrainischen Staates nach dem Muster des Rus’ – Fürstentums sowie antirus-
sischen Widerstand und dynastische konservative Bestrebungen. Am 5.De-
zember 1912 schreibt Lypyns’kyj für eine Gruppe ukrainischer politischen
Emigranten aus der Russischen Ukraine auf ihre Bitte einen unveröffentlichten
Traktat (“Memorial an Ukrainisches Komitee über unseren Zustand gegenüber
der zugespitzten Situation in Europa”), wo er die Konzeption des unabhängi-
gen ukrainischen Staates hervorbringt. Im Memorial behauptete Lypyns’kyj:
“Ukraine wird in ethnographischen Grenzen zum unabhängigen Staat (Regie-
rungsform: konstitutionelle Monarchie; eventuelle Sache der Dynastie – öster-
reichische, hetmanische, oder sogar russischer wird von der ukrainischen
Konstituante und der Lage in Europa abhängen) und verpflichtet sich, unter
Protektorat Österreichs oder Rußlands, völlige Neutralität gegenüber diesen
beiden Staaten einzuhalten”8.

Die Tätigkeit Lypyns’kyj‘s und seiner Freunde förderte stark österrei-
chische Lösung der polnischen Frage, die nicht nur von offiziellen habsburgi-
schen Faktoren, sondern auch von dem Metropoliten Šeptyc’kyj und der
griechisch-katholischen Kirche in Galizien unterstützt wurde. Diese Lösung,
die vor dem ersten Weltkrieg und im Laufe des Krieges eine Evolution erlebte,
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betrachtete als eine Variante das Schaffen unter Obhut des Habsburgischen
Hauses des polnischen Vasallenstaates aus dem galizischen österreichischen
Territorium und dem rechtsufrigen ukrainischen Territorium des historischen
Polens. Dabei würde aus Ostgalizien, Bukovyna, Podillja und Volyn’ ein au-
tonomes Kronland Ukraine entstehe. Österreichischer Botschafter in Konstan-
tinopel bekam vom österreichischen Außenminister Berthold im November
1914 eine Note für die türkische Regierung, in der stand: “Unser Hauptziel in
diesem Krieg ist dauerhafte Schwächung Rußlands und deshalb würde uns für
den Fall unseres Sieges das Schaffen des unabhängigen ukrainischen Staates
sehr am Herzen liegen”9. 1915 legt der österreichische Botschafter in Deutsch-
land das Project der Gründung des Kronlandes Ukraine aus Ostgalizien, Bu-
kovyna und Grenzgebieten von Naddniprjans’ka Ukraine vor10.

Indem Šeptyc’kyj österreichische Pläne bezüglich der Schaffung des
autonomen Kronlandes Ukraine auf verschiedene Weise unterstützte und die-
ses Ziel förderte, unterstützte er dabei keine der ukrainischen politischen Par-
teien. Was seine Position anbetraf, sagte er: “ich stehe auf der Position keiner
Gruppe aus der Hinsicht rein moralischer Neutralität. Viele Jahre meiner Ar-
beit sind vergangen, bis meine Nation verstanden hat, daß Motivation meiner
Tätigkeit – die Liebe zur ganzen Nation ist”11. Diese Stellungnahme hinderte
nicht, sondern förderte die Unterstützung von ihm galizischer adeligen Mo-
narchiekreise, die sich um Oberst ukrainischer Sič-Schützen – Erzfürst Wil-
helm Habsburg-Wyšyvanyj (1895–1948) gruppierten. Erzfürst Wilhelm
Habsburg, der einerseits ein österreichischer Kronprinz von einer entfernter
Thronfolge war (das heißt, er könnte bei allen möglichen Konstellationen den
Thron nicht besteigen) andererseits war er ein Romantiker, der in die Ukraine
so stark verliebt war, daß er sogar Gedichte in Ukrainisch schrieb12.

Gleichzeitig hatte Metropolit deutlich feindselige Position sowohl ge-
genüber der russischen Politik als auch gegenüber der russischen Kirche; er
glaubte, russische Kirche beruhe auf der staatlichen Macht und behauptete,
im Gegensatz zum Griechisch-Katholizismus, der immer religiös war, sei or-
thodoxe Kirche in Rußland immer ein Instrument der Staates gewesen13. Šep-
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Vinnipeg 1956, S. 10, 19–20.
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tyc’kyj ist fast der einzige der griechisch-katholischen Hierarchien, der mit
dem Anfang der ersten Weltkrieges in Galiyien blieb und dem russischen Ok-
kupationsregime den Widerstand leistete.

Leader der westukrainischen nationalistischen Intellektuellen, die unter
anderem als Botschafter im Österreichischen Parlament tätig und end mit
T. Masaryk und anderen Leadern der tschechischen nationalen Wiedergeburt
verbunden waren, verstanden Šeptyc’kyjs Politik und Position nicht und in-
terpretierte seine Unterstützung der ukrainischen Bewegung in Galizien als
Absicht, seine wahren Ideale und Ziele zu verbergen. 1908 nannte Kyrylo Try-
liovs’kyj (1864–1941), ein radikaler ukrainischer Abgeordneter zum Öster-
reichischen Parlament Šeptyc’kyj viermal einen Wallenrod14. Laut dem
bekannten Poem von Adam Mizkiewicz “Konrad Wallenrod” tritt der Haupt-
held, der litauische Ritter Wallenrod dem Teutonenorden bei mit dem Ziel,
sich auf diese Weise für die Verwüstung seiner Heimat zu rächen und den
Orden zur Niederlage zu führen15. In demselben Jahr 1908 aber in einem an-
deren Aspekt bezeichnete die Redaktion der L’viver Zeitung “Dilo” (“Sache”)
Šeptyc’kyj als einen Fremdling, der von der Tradition der Wallenrodismus in-
spiriert wurde16. Im Unterschied zur ukrainischen National – Demokratie, war
die Position der galizischen Adeligen nicht nur gegenüber Šeptyc’kyj und Wy-
šyvanyj loyal, sondernsah gerade in der Zusammenarbeit der beiden die Zu-
kunft der Ukraine was die Inthronisierung des österreichischen Kronprinzen
als Het’man der Ukraine anbelangt.

Außer Kontakten zu Šeptyc’kyj, mit welchem Wyšyvanyj sich getroffen
hat und im Briefwechsel stand17, beeinflußten die Evolution Wilhelm von
Habsburgs aus dem österreichischen in dem ukrainischen Monarchisten we-
nigstens drei Faktoren: 1. Bekanntschaft seit der frühen Jugend mit dem ukrai-
nischen Volk und ukrainischen Soldaten, deren Gruppen er während der ersten
Weltkrieges kommandierte; 2. Kontakte zu den Vertretern der österreichischen
aristokratischer Opposition; 3. Kontakte zu den ukrainischen galizischen Mo-
narchisten. Alle diese Faktoren bedürfen eingehender Aufarbeitung.

Schon 1909 während des Aufenthaltes auf dem Gutsbesitz namens Žyvec’
in der Umgebung von Krakow lernt der vierzehnjährige Jüngling Wilhelm von
Habsburg den Lebensstil von Huzulen kennen, indem er nach Vorochta und zu-
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14 K. Tryliovs’kyj, Potoc’kyj, Sičyns’kyj, Šeptyc’kyj: die Rede des Botschafters Dr. Tryliovs’kyj,
gehalten beim Staatrat am 22.Mai 1908, Kolomyja 1908, S. 56–59.
15 A. Mizkiewicz, Konrad Wallenrod. In: Adam Mizkiewicz, Izbrannyje proizvedjenija (Aus-
gewählte Werke) (Übersetzung aus dem Polnischen), Moskau 1955, Bd. 1, S. 319–406.
16 Siehe: Ad majorem Poloniae gloriam, “Dilo” XXIX (L’viv 1908) 182.2.
17 SHZA der Ukraine in L’viv, F.309, Beschr. 2, sache 109, Bl. 5–9.



rück reist. Die Natur der Karpaten und Exotik des Lebensstils des Bergvolkes
haben den jungen Romantiker so stark beeinflußt, daß er, wie er es selbst in
seiner Autobiographie berichtete, nach Žyvec’, als begeisterter Ukrainophile
kam und sich sogar mit seinem Schwager, dem Pole – Fürst Czartoryjski –
gestritten hatte, der typisch polnische Reaktion auf die Ukrainer als etwas
Niedriges und Provinzielles zeigte18.

Nach dem Abschluß der Maria Teresia-Militärakademie bekam Wilhelm
von Habsburg 1915 die Bestimmung für das13 Ulanenregiment als Leutnant des
österreichisch-ungarisches Heeres. Das Regiment bestand aus den Soldaten ukrai-
nischer Herkunft und aus der Kommunikation mit diesen Soldaten hatte Herzog
Ukrainisch gelernt. Mit seinen Soldaten ging der Erzfürst respektvoll um und
nannte sie “meine braven Ulanen”, “Meine tapferen Ukrainer, mit denen ich mich
so gut fühle” u.a.19 In seinem Brief an der galizischen ukrainischen Aristokraten
Baron Vasyl’ko schrieb der Erzherzog: “Ihre Persönlichkeit und meine treuen
Ulanen symbolisieren für mich das ganze so heißgeliebte ukrainische Volk”20.
Damals, indem er unterstrich, daß sein Ulanenregiment ausschließlich aus den
Ukrainern besteht, wendete er sich auch an Vasyl’ko mit dem Vorschlag, einen
Invalidenfond für das Regiment zu gründen und bat ihn, sich um die Spenden
für Behandlung verwundeter Ulanen zu kümmern21. Einer der Ulanen schenkte
dem Herzog ukrainisches besticktes Hemd, das Wilhelm sehr gerne trug und
woher auch sein ukrainischer Familienname “Wyšyvanyj” (vom “wyšyvaty” =
“sticken” – V.P.) stammt. Die Ulanen nannten so ihren Lieblingskommandeur
und erklärten ihm, die Kosaken haben ihren Neuankömmlingen kennzeichnende
Beinamen gegeben, die sie sein ganzes Leben lang behielten. Nach einem Jahr
las der Herzog schon auf ukrainisch die Werke von Ivan Franko, Taras Ševčenko,
Lypyns’kyj, Literatur der Šic-Schützen22.

Laut seiner ukrainophilen Position kam Wilhelm selbstverständlich in
die Habsburger Kreise, die in Opposition gegenüber dem Imperator und seiner
“pro-polnischen” Umgebung standen. Das war der Kreis, der sich um Thron-
nachfolger Franz-Ferdinand (1863–1914) gruppierte. Wilhelm Wyšyvanyj
schreibt in seiner Autobiographie über Franz Ferdinand als über “klugen und
energischen Politiker, der den Ukrainern wohlwollend war und den Aufbau
des großen Ukrainischen Staates beabsichtigte”23. Die Bewertung des Aufbaus
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20 Brief vom 8.6.1917. Ibid., Bl. 14–15.
21 Ibid.
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der “großen Ukraine” ist ziemlich idealisiert, es ist aber bekannt, daß im Ge-
gensatz zu Franz-Josef (1830–1916), der Hoffnungen pflegte, das ganze Polen
(ohne es in den polnischen und den ukrainischen Teil zu teilen), an die Mo-
narchie anzuschließen, waren die Pläne von Franz-Ferdinand etwas anders. In
erster Linie beruhten diese Pläne auf dem Programm der grundlegenden Um-
gestaltung politischer Struktur des Österreichischen Monarchie, wo neben dem
österreichischen und ungarischen Komplex des Staates auch ein dritter Kom-
plex legitimiert solle – kroatisch-südslawischer Komplex. Diese Reform war
auf territoriale und politische Schwächung Ungarns in der Monarchie infolge
des Auftretens anderen Faktoren (darunter auch des ukrainischen Faktors) ge-
richtet. Franz-Ferdinands Kontakte zu den ukrainischen politischen Kreisen
in Galizien versetzten Rußland in Sorgen. Im Text einer Denunziation der rus-
sischer Gendarmerie ging es um formales Abkommen, das Erzherzog Franz-
Ferdinand und “russische Mazepynci” bezüglich des Schaffens unter
günstigen Bedingungen des “Ukrainischen Königreiches” unter dem Habs-
burger Zepter abgeschlossen haben24.

Unter ukrainischer galizischer aristokratischer Umgebung Wilhelm
Habsburgs, die viel zu seiner konservativen Position und ihrer Evolution vom
österreichischen zum ukrainischen Monarchismus beigetragen hat, soll man
in erster Linie drei Personen erwähnen: Baron Hužkovs’kyj, Ritter Oles-
nyc’kyj und baron Vasyl’ko. Baron Kazimir Hužkovs’kyj (1864–1919) lernte
Wilhelm am frühersten kennen – im Jahr 1915. Damals war Hužkovs’kyj
Major, später wurde er Ulanen-Oberstleutnant des österreichischen Heeres
und war in demselben Regiment mit dem Herzog. Er stammte aus der ukrai-
nischen adeligen Familie aus der Rechtsufrigen Ukraine, die im XVIII. Jahr-
hundert nach Galizien kam25. Gerade Hužkovs’kyj hat eine wichtige Rolle bei
der Organisierung und beim Aufbau Ukrainischer Siš-Schützen (USS) und
später auch des Ukrainischen Galizischen Heeres (UGH) gespielt26. Seit dem
Anfang des ersten Weltkrieges war er Kommandant von Sambir und Prsemysl
und auch Militärälteste von Sokal und Drohobyč. Hužkovs’kyj hatte breite
Kontakte sowohl in der Regierungssphäre als auch am Kaiserhof und trat des-
halb als Vermittler zwischen österreichischen und ukrainischen monarchisti-
schen ukrainophilen Kreisen. Gerade unter dem Einfluß Hužkovs’kyj’s wendet
sich Wilhelm Habsburg an seinen Onkel – Kommandeur des österreichischen
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Heeres Erzherzog Friedrich (1856–?) an, um mögliche künftige ukrainische
Perspektive in den pro-polnischen Plänen Franz – Josefs zu klären27.

Der andere österreichische Baron ukrainischer Abstammung – Mikola
Vasyl’ko (1868–1924) war Abgeordneter des österreichischen Parlament von
Bukovyna. Er war Mitglied einer der politischen Gruppen unter ukrainischen
Abgeordneten im österreichischen Parlament der auch Julian Romančuk
(1842–1932), Longin Čegels’kyj (1875–1950), Olexander Barvins’kyj (1847–
1927) und andere angehörten. Vasyl’ko und seine Gleichdenkenden standen
zwar für die Wiedergeburt der Ukraine, als treue Untertanen Habsburgs streb-
ten sie aber in erster Linie zwei Ziele an: 1.Ostgalizien von polnischer Domi-
nanz zu befreien und es mit Bukovyna im künftigen autonomen Kronland im
Rahmen der österreichisch-ungarischen Monarchie zu vereinen; 2. Seine eth-
nischen Brüder in Rußland zur Restauration des Kosaken-Hetmanenstaates
früherer Zeiten zu bewegen28. J. Olesnyc’kyj berichtet K. Hužkovs’kyj über
politische Pläne Vasyl’kos bezüglich Galizien: “Vasyl’ko ist kein Gegner des
Zusammenschlusses Bukovyna mit Ostgalizien zu einer gemeinsamen Pro-
vinz, sondern in Gegenteil – er ist bereit, diesen Plan von ganzem Herzen zu
unterstützen”29. Seine österreichischen Dynastieansichten übertrug Vasyl’ko
wie auch andere seine Kollegen auf den ukrainischen Boden. 1917 meinte er,
Österreich könne sich als großer Staat nur infolge der Lösung ukrainischer
Frage durch den Weg des Aufbaus ukrainischer Monarchie im Rahmen öster-
reichisch-ungarischer Monarchie retten. 

In seinem Briefwechsel mit Wilhelm Habsburg stellte Baron Vasyl’ko
seine politische Position bezüglich Österreich und Ukraine dar: “Wenn neben
dem Graf Černin nicht bald eine kräftige und zuverlässige Hand an der Spitze
österreichischer Innenpolitik erscheinen würde, dann bekommt ein Mensch
wie ich – ein wahrer österreichischer Patriot und eine Person mit offenen Dy-
nastieansichten – richtig Angst vor der Zukunft. Was meine Meinung anbe-
trifft, nach der Sie gefragt haben, so muß ich sagen, daß ich keine Möglichkeit
sehe, wie für Österreich und für meine Nation eine neue Ordnung in der rus-
sischen Ukraine einzuführen in der Richtung künftigen Einflusses auf sie. Mo-
derne Regierung soll dabei zielbewußten Plan für die Zukunft haben. Ich bin
gezwungen, Ihrer Majestät ganz ehrlich zu sagen: in der Zukunft sehe ich
Österreich als sehr schwaches und kleines Land. Unter diesen Bedingungen
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gehen für mich natürlich auch alle möglichen Kombinationen für österrei-
chische Ukraine verloren. Was meine Position anbetrifft, so muß ich mich um
mein eigenes österreichisches Haus kümmern (damit es nicht verbrennt), und
den Bau eines neuen monarchischen großen Hauses in Rußland anfangen, an
dessen Bau ich mich auch beteiligen soll. Diese meiner Wörter sind nur für
Sie bestimmt, weil ich, wie sie auch wissen, ein Patriot von Österreich und
von der Ukraine und Anhänger der Habsburgerdynastie war und auch bleiben
werde und selbst diese Möglichkeiten nutzen werde”30.

Baron Vasyl’ko meinte, im Galizien brauche man nur die Verwaltung
des Vertreters der Habsburgerdynastie, der auf diese oder jene Weise an seinen
Zepter auch rechtsufriges ukrainisches Territorium anschließen könnte. Infolge
der Betrachtung von dem Regierungskreisen ukrainischer Probleme nur am
Rande polnischer und ungarischer, äußert Vasyl’ko dem Herzog seinen Zwei-
fel gegenüber der allgemeinen Möglichkeit der Lösung ukrainischer Frage im
Kontext der österreichischen Frage; gleichzeitig äußert er auch seine Loyalität
der Dynastie gegenüber. In seinem nächsten Brief an Wilhelm Habsburg
schreibt er: “Ich bin ein österreichischer Patriot und Anhänger der Dynastie-
gesellschaft; gleichzeitig bin ich Patriot der Ukraine und ich bekomme Angst,
wenn Ihre Majestät die Ratschläge von solchen Patrioten wie ich nicht be-
rücksichtigt, die dem Österreich und der Dynastie von ganzem Herzen alles
Beste wünschen. Tissa mit seinem ungarischen Horizont und Bobrzyns’ki mit
dem polnischen Horizont deckten Hohenloe Sichtweise der Ukrainer im all-
gemeinen und behilten alle gute Karten nur für sich alleine. Wie kann ich nach
all dem noch hoffen, daß künftige Ukraine mit der “austrophilen Orientierung»
existieren kann?”31 Vasyl’ko war der Meinung, daß man nur dann, wenn ukrai-
nische Richtung in der österreichischen Politik den anderen gleich oder auch
sie überragen wird, über den Erfolg sowohl ukrainischen ans auch österrei-
chischen Konservatismus sprechen kann.

Erster Treffen Wilhelm Habsburg mit noch einem Vertreter des galizi-
schen ukrainischen Monarchismus – Jevhen Olesnyc’kyj (1860–1917), fand
am 23. Januar 1917 statt32. Damals übergab Olesnyc’kyj dem Herzog für den
neuen österreichischen Imperator Karl I (1887–1922) auch eine Reihe von
Memorialen bezüglich ukrainischen Problems in Österreich – Ungarn, wo es
außer Teilung Galiziens in der polnischen und ukrainischen Teil auch von dem
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Schicksal des Metropoliten Šeptyc’kyj und von der Bestimmung des neuen
Statthalters aus den österreichischen Militärleute die Rede war. Nach dem
Meinung Olesnyc’kyj’s, der noch 1913 mit dem Thronfolger Franz Ferdinand
ein Gespräch über Perspektive ukrainischer Bewegung in Rußland hatte, war
der beste Kandidat auf den Posten des neuen Statthalters der ehemalige Kanz-
leichef des, in Sarajewo erschossenen Erzherzogs, General Bardouer33.

Olesnyc’kyj selbst stamme aus der Familie griechisch-katholischer
Priester, in welcher die Tradition der Zugehörigkeit zur adeligen Familie Oles-
nyc’kyj’s weiterlebte34. Olesnyc’kyj bemühte sich seit seiner ersten Bekannt-
schaft mit Wilhelm Habsburg, den letzten an der Kreis der Anhänger
ukrainischen Konservatismus anzuschließen und seine “Versickerung” in an-
deren ukrainischen politischen Ideologien zu vermeiden. In einem Brief an
Hužkovs’kyj schreibt Olesnyc’kyj bezüglich der Kontakte zu Wyšyvanyj:
“Unsere Beziehungen mit dem Erzfürsten sollen sehr diskret sein, sonst wer-
den sie ihr Ziel und Wert verlieren. Ich würde sagen, daß schon heutzutage zu
viele Leute von diesen Beziehungen wissen. Darüber wird in Wien gespro-
chen. Erzfürst war auch in der Union der Befreiung der Ukraine, wohin auch
verschiedene Leute kommen. Das sollen sie in acht nehmen, es wäre aber bes-
ser, den Fürsten sehr höflich zu warnen”35.

Gerade Olesnyc’kyj rät Hužkovs’kyj, den Erzherzog mit den Werken
von Lypyns’kyj bekanntzumachen, die nicht nur seine Kenntnisse über Ukrai-
ner bereichen würden, sondern auch zeigen sollen, daß ukrainische konserva-
tive Het’manenbewegung eine aristokratische Bewegung war, derer Vertreter
eine konkrete ukrainische politische Ideologie hatten. Weiter schreibt er: “Es
wäre auch wichtig, wenn der Erzfürst Lypyns’kyjs “Z dziejów Ukrainy” ge-
lesen hätte, und sich überzeugen würde, daß unser jahrhundertelanger Kampf
mit Polen keine Hajdamactvo war, sondern ein rein politischer Kampf, an dem
unsere zahlreichen adeligen Familien teilgenommen haben”36.

Unter dem Einfluß dieser unzahlreichen Vertreter des galizischen ukrai-
nischen Adels machte Wilhelm von Habsburg eine Evolution vom österrei-
chischen zum ukrainischen Konservatismus durch. Gerade in Adel sah
Wilhelm gerade diesen Stand, der Dynastiepläne von ihm und von seiner Um-
gebung fördern kann. Am 6. April schreibt der Herzog zum Vasyl’ko: “Sie be-
findet sich jetzt in Wien und können am besten uns helfen, aus Österreich ein
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36 Ibid. Bl. 123–123 Rückseite.



Großösterreich zu machen. Dieses gemeinsame Ziel vereinigt uns, für dieses
Ideal kämpfen wir. Wäre es möglich, daß die Ukraine, wenn sie ihre Autono-
mie bekommt, in die Union mit Österreich eintritt als Grenzschutz und als
Wand zu Großrußland? Ich weiß, daß gerade diejenigen wie Sie eine einheit-
liche Kraft darstellen etwas für das ukrainische Volk zu machen. Das sollen
wir mit Ihnen machen, weil wir das am besten und am sichersten machen wer-
den, als wenn wir uns auf irgendwelche nationale ukrainische Kraft verlassen
hälten”37. Schon nach einem Monat tritt der Herzog direkt auf den Position
des ukrainischen Konservatismus auf. “Ich bin der Meinung, – schreibt er an
Vasyl’ko, – daß wir weiter austrophile Stimmungen unter den Ukrainern un-
terstützen sollen. Wir sollen weiter gehen und uns auf die Union verschiedener
getrennter ukrainischer Territorien vorbreiten. Österreich, wie auch die
Ukraine, wird noch seine neue ruhmreiche Zeit erleben. Mein Ziel ist bekannt.
Ich kümmerte mich um die ukrainische Zukunft wie um meine eigene Heimat.
Ich bin der Meinung und hoffe, daß es genau meine Pflicht ist”38.

Genau nach einem Jahr – im Mai 1918, als Wilhelm Habsburg Kom-
mandeur ukrainischer Sič-Schützen war, und als damals unter den ukraini-
schen Sozialisten in Odessa die Idee entstand, einen Aufstand gegen Het’man
Pavlo Skoropads’kyj (1873–1945) zu organisieren um die Macht in der
Ukraine Wilhelm am neuern Het’man zu übergeben, spricht Wilhelm direkt
von der Möglichkeit der Einrichtung des von ihm geleiteten ukrainischen
Het’manats. Die Sozialisten in Odessa hatten eine Besprechung mit dem ga-
lizischen Politikern Osyp Nasaruk (1883–1940) und dem Kommandeur von
Kiš (Militärabteilung – V.P.) der ukrainischen Sič-Schützen Nykyfor Hirnjak
(1885–1962), nach der sie beschlossen haben, den Herzog nach der Möglich-
keit seines Het’mansposten zu fragen. Wilhelm Wyšyvanyj antwortete auf fol-
gende Weise: “Sie wissen, Herrschaften, daß ich das ukrainische Volk in mein
Herz geschlossen habe und mich selbst als Ukrainer fühle. Ich machte mir
aber niemals die Gedanken über irgendwelche Karriere in der Ukraine. Wenn
es aber der Wille des ganzen ukrainischen Volkes wird, das ich an der Spitze
seines Landes stehen soll, werde ich nicht absagen”39. Auf diese Weise wurde
von Habsburg nicht nur zum “österreichischen Kontrkandidaten auf den
Het’manposten der Ukraine”, sondern auch zu einem für ukrainische galizi-
sche Militär- und Adelkreise und für österreichische Kreise gewünschten
“Kandidaten auf den ukrainischen Königsthron”40.
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Schlussfolgerungen
Die Richtung des ukrainischen Konservatismus – galizischer Konservatismus
entsteht nur vor dem ersten Weltkrieg, weil der ukrainische Adel in Galizien
bei stabiler Existenz der Österreichischen Monarchie sich vom österrei-
chischen Staat nicht trennen konnte. Die Möglichkeit der Erneuerung des ga-
lizischen Konservatismus vor dem ersten Weltkrieg wurde durch die
Übersiedlung dorthin der, in der Rechtsufrigen Ukraine formierten, Het’man-
ideologie durch Lypyns’kyj sowie durch gewisse Evolution der österrei-
chischen Monarchierkreise an der Spitze mit Franz-Ferdinand und Wilhelm
Wyšyvanyj-Habsburg, welche die Krise der österreichischen Monarchie vor-
beugen wollten, verursacht. Lypyns’kyj hatte breite internationale Kontakte
nicht nur mit dem Metropoliten Šeptyc’kyj und polnischen adeligen und wis-
senschaftlichen Kreisen, sondern auch mit den österreichischen wissenschaft-
lichen und aristokratischen Kreisen. Zu diesen Kreisen gehörten auch
ukrainischen galizischen Adeligen – Vasyl’ko, Hužkovs’kyj, Olesnyc’kyj und
andere. Seit dem Vortrag des ersten Weltkrieges und seit der Formierung seiner
konservativen Ideologie im Laufe des ersten Weltkrieges, stand galizischer
Adel in der Union mit dem rechtsufrigen Adel. Diese zwei Teile vereinte ge-
meinsame Notwendigkeit, gleichzeitig auch polnische Frage zu lösen. Die An-
hänger Wilhelm von Habsburgs solidarisierten sich mit den Ukrainischen
Sič-Schützen, die Skoropads’kyj Het’manat zum Sturz brachten. Wenn nach
dem Het’manatsturz die Leader von Ukrainischen Sič-Schützen (z.B. Nasaruk,
Kučabs’kyj u.a.) zu Anhängern von Skoropads’kyj und Lypyns’kyj wurden,
so wurde aber die Frage der Erneuerung des pro-österreichischen ukrainischen
Konservatismus nicht gestellt.



Наталія Полонська-Василенко

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Від редакції [Українського збірника, 1958 р.]

Стаття Н.Д. Полонської-Василенко “Особливості Української
Православної Церкви” є присвячена виясненню канонічних, морально-
ідеологічних, історичних і побутових прикмет Української Автокефаль-
ної Православної Церкви (УАПЦ), нині цілком знищеної комуністичною
владою на всьому просторі СССР та УССР. Тепер вона не існує ані у
формі УАПЦ, ані у вигляді українських богослужень на основі старої ук-
раїнської Київської Церкви, що веде свій початок від князів Ольги, князя
Володимира, Ярослава Мудрого.

Урядове знищення УАПЦ в СССР і УССР сталося повне. УАПЦ ад-
міністративно скасовано, храми від віруючих відібрано, зневажено, ма-
сово понищено, богослужба і релігійна практика священикам і вірним не
дозволена. Священоієрархи і провідні діячі її відродження в часі революції
1917–1933 р. впали мученицькою смертю від безвірницької влади СССР
і УССР. Побожні віруючі – тисячами заслані до концтаборів, їх родини
знищені або оголошені поза захистом права і навіть їхні імена та бла-
гочестива діяльність так само як і ім’я самої Церкви дискримінуються
не лише в безвірницькій пресі у цивільних, але і в органах урядових, зок-
рема в виданнях підсовєтської церкви Московської патріярхії. Лояльне
до уряду духівництво примусово загнане під юрисдикцію совєтського
патріярха Олексія, себто проти декляративних засад конституції
СССР його позбавлено права користуватися з своєї віри.

І хоч інші церкви в УССР і СССР в часі другої світової війни і після
відновлення совєтської влади в УССР для потреб пропаґанди в країнах
вільного світу “символічно” урядом були відновлені, то українські церкви
(УАПЦ і Українська Греко-Католицька Церква) адміністративними за-
ходами залишаються знищені.

Аналіза ідеологічних основ УАПЦ, що її подає автор, показує, що
ця Церква в СССР переслідується не за вияв її нелояльности до уряду.
Знищення її входить у програму духового ґеноциду українського народу,
який здійснює комуністична партія та уряд СССР.

Деталі і факти урядових заходів у цьому напрямку в більших по-
дробицях подані у книзі “Genocide in the USSR” – Institute for the Study of
the USSR.
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Українська Православна Церква веде свою історію з давніх часів;
літописне “сказаніє” про перше охрищення Русі в 867 році, за князю-
вання Аскольда, після походу його на Царгород у 860 році, останніми ча-
сами здобуває все більше довір’я1. Безперечним є існування християнства
в Києві за Ігоря, коли була вже церква Св. Іллі. Таким чином, маємо під-
стави вважати, що охрищення Русі за Володимира Святого закріпило,
поширило, оформило те, що було вже в Русі.

Року 1037 маємо перший випадок призначення у Київ митропо-
лита-грека Феопемта. Але року 1051 сталася видатна подія: “постави
Ярослав Ларіона митрополитом русина в святей Софьи, собрав епис-
копы”, – подає стисло літопис. У цьому факті видно прагнення Русі мати
митрополитом русина-українця, обраного на місці єпископами та князем,
а не присланого з Візантії грека2. Традицією це не стало, і знову після
Іларіона митрополитами були кілька греків, поки року 1145, внаслідок
конфлікту з великим князем Всеволодом II, митрополит-грек Михаїл“иде
Царю-городу”. Року 1147 великий князь Ізяслав “постави митрополита
Клима, калугера русина, особь з 6 епископы”. Обидва ці митрополити
були видатними людьми освітою і талантами3. І знову, року 1156, внас-
лідок заходів князя Юрія Довгорукого, що тимчасово оволодів Києвом,
було надіслано митрополита-грека з Царгороду. Так продовжувалося до
татарської навали. По суті цим призначенням митрополита обмежува-
лося втручання Царгородського патріярха в справи Київської митрополії.
Церква Київської Руси за княжої доби користалася фактичною автокефа-
лією, так характеризують її стан видатні історики Церкви4. В значній мірі
сприяла тому віддаль Царгороду від Києва та складні політичні умови, в
яких перебувала Візантія. Українська Церква за цей час почувала себе
незалежною і в ній вироблялися ті традиції, які намагалася вона зберегти
до самого большевицького панування. Головною ознакою церковного ус-
трою була соборність його: на соборах, за участю князя, єпископів, мирян
обирали єпископів, архимандритів, ігуменів; “недостойно наскакувати
на святительський чин, тільки кого Бог покличе, князь захоче та люди”.
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Коли митрополити пробували надіслати свого єпископа, вони зустрічали
протест князів, як було з Михаїлом в 1145 р. Пізніше, року 1187, Всево-
лод III відмовився прийняти єпископа, призначеного митрополитом: “Не
вибрали його люди землі нашої”, – пояснив він5.

Так під номінальною юрисдикцією Царгородського патріярха бу-
дувалося незалежне життя Української Церкви, під патронатом князя, за
участю духовенства та мирян – “людей”. Є багато фактів, які свідчать
про незалежність Церкви: митрополит та єпископи брали участь у Радах
князів, чого не було у Візантії. Володимир Святий ввів десятину на ут-
римання Церкви: звичай невідомий Візантії, але відомий на Заході; навіть
Номоканон був не Візантійської, а Болгарської редакції. Вже з XI століття
Церква провадила канонізацію місцевих святих – у чому зустрічала опо-
зицію серед греків.

Незалежність від Царгородської патріярхії виявила Українська Церква
в зносинах із Заходом: лише в Україні-Русі святкували перенесення мощів
Св. Миколая з Мір-Лікійських до Бару, що не було жодним святом для Ві-
зантії. З цього приводу було складено службу6. В Київській Русі існували
молитви католицьким святим, яких не визнавала Візантія: Беовульфу, Маґ-
нусу, Кануту, Олафу, Албану, чеським – Віту, В’ячеславу, Людмилі7.

За Литовської доби Православна Церква здобула ще більшу неза-
лежність від Царгородського патріярха. Після довгих домагань до патрі-
ярха висвятити окремого митрополита для України, після того, як мит-
рополити Київські свавільно і фактично перейшли до Суздальського, а піз-
ніше до Московського князівства, року 1415 в Новогрудку було висвячено
на митрополита Григорія Цамбвлака, обраного Собором єпископів всупе-
реч протестам патріярха. При цьому покликувалися на історичні приклади
обрання митрополитів – Іларіона року 1051 та Клима Смолятича – 1147
року. Далі, незважаючи на всі вади, всі неґативні явища, Православна Цер-
ква йшла шляхом розширення своєї незалежности: набувають все більшого
значення Собори, виборність духовенства. В XVI столітті, в зв’язку з по-
силенням католицької акції, розгортають широку діяльність братства, які
засновують школи, дбають за піднесення морального рівня духовенства,
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беруть патронат над церквами8. В цій різноманітній громадській діяль-
ності на користь Церкви, церковні громади були цілком незалежні і мали
повну можливість поширювати й поглиблювати традиції, основу яким
покладено було ще за Княжої доби. Новим явищем було те, що внаслідок
росту ріжниці між церковно-слов’янською мовою, якою відправлялися
служби Божі, та народньою мовою виникла потреба в перекладах. На ці
вимоги з’явилися переклади на живу “руську” мову (українську та біло-
руську) Біблії – д-ром Франциском Скориною (1517–1519), Учительної
Євангелії, виданої в Заблудові (р. 1569), Св. Євангелії т. зв. Пересопниць-
кої, перекладеної в роках 1556–1561, як відзначається на виданнях “для
лепшоговирозумлення люду християнського посполитого” та інші. Важ-
ливе те, що жива “руська” мова вживається і в Церкві, де “руською” мовою
читається Євангелія, а головне – живою “руською” мовою виголошується
проповіді – казання, яким надається велике місце в Богослужбах.

Таким шляхом – творення власних звичаїв і традицій – йшло цер-
ковне життя до кінця XVII стол., аж до року 1686, коли, внаслідок дого-
вору між Царгородською та Московською патріярхіями, відбулася пере-
дача Української Церкви в юрисдикцію Московської патріярхії9. З-під но-
мінальної юрисдикції далекого Царгородського патріярха, здебільшого
доброзичливо наставленого щодо Української Церкви, перейшла вона
під юрисдикцію близького географічно Московського патріярха, який
добре розумів, що Церква є могутнім засобом для підкорення цілої дер-
жави. В той час, як Царгородську патріярхію не цікавило внутрішнє
життя Української Церкви і вона не ламала його, московські патріярхи
намагалися знищити ті окремішності, які утворилися протягом 7 століть
життя Української Церкви.

За часів заснування Київської митрополії одною з єпархій її була
Ростовська: пізніше засновується Володимиро-Кляземська, або Суздаль-
ська (з 1214 р.). Починаючи з князювання Юрія Довгорукого Суздальське
князівство здобуває сили, з’являється там цілком зрозуміла думка відді-
лити її від Київської митрополії. Року 1160 Андрей Боголюбський звер-
тається до патріярха Царгородського з проханням висвятити для Володи-
мирського князівства окремого митрополита: він розумів ріжницю в по-
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літичному і етнічному відношенні між Київським великокнязівством та
Володимирським. Він хотів вибитися з залежности від Києва. Цей плян
зазнав невдачі: не дав згоди патріярх, з обуренням поставилися митро-
полит та інші князі Руси.

Після татарської навали київські митрополити живуть переважно
у Володимирі, де життя було спокійнішим, а з року 1300 офіційно Київ-
ський митрополит Максим переїхав до Володимира над Клязьмою, зо
всім клiром. Настала доба, коли Київський митрополит, зберігаючи цей
титул, перебував у Суздальщині, а пізніш у Москві. Почалася боротьба
за Київську митрополію між Україною та Суздальщиною. Лише в 1458 р.
остаточно розділилася колишня Київська митрополія на дві окремі, не-
залежні одна від одної – Київську та Московську, і ця незалежність три-
вала 288 років – 1458 до 1686, коли на домагання московського царя
патріярх Царгородський дав згоду на передачу Української Церкви в
юрисдикцію Московського патріярха.

Ці 288 років обидві Церкви прожили своїм окремим, властивим їм
життям. Українська Церква, що перебувала на території, підвладній то
Литовському князівству, то Польській державі, позбавлена опіки держав-
ної влади, виробила багато властивих їй звичаїв, традицій. Український
народ, позбавлений власної держави та оточений чужоземним народом,
звик свою Церкву вважати за головну ознаку національности. Ця Церква
стала основою його духового життя. Постійні зв’язки вищої верстви ук-
раїнського народу з західною культурою через школу, літературу, науку,
сприяли утворенню висококультурного духовенства, яке здобувало освіту
в українських осередках, як Острог, Львів, Київ з їх видатними школами
та академіями10.

Боротьба з унією кінця XVI ст. застала Православну Церкву підго-
товленою до полеміки на захист основ православної віри і в полемічній
літературі положено твердий ґрунт для дальшого розвитку Православної
Церкви на незмінних її догматичних та правних засадах (так характеризу-
вав цю добу О. Лотоцький). Важливе значення для правосвідомости цер-
ковної громади мали звичаї, ті церковно-народні традиції, що довший час
були єдиним джерелом, яке живило дух соборности та самостійности11.

Ці звичаї, вироблені протягом століть, записані в Требниках. Ви-
датне місце належить Требникові Гедеона Балабана, одночасно надруко-
ваному в Стрятині та Острозі в 1606 році. В Требнику Петра Могили
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1646 року використано багато старих рукописних требників; в ньому від-
кинуто деякі старі грецькі звичаї і внесено українські. Деякі взяті з латин-
ських требників, бо джерело їх – старе грецьке. В Требниках дано не лише
виклад молитов та обрядів, але пояснення літургічні та канонічні. В Треб-
нику Петра Могили дано 126 чинів, з того числа 37 нових, і до 20 з них не-
відомі ні в грецьких, ні в слов’янських требниках. Це був найбільш повний
зо всіх православних требників. Року 1653 в новому Требнику Йосифа
Тризни поновлено було деякі старі звичаї, які відкинув Петро Могила.

В “Чиновниках” подано було українські чини обрання та замі-
щення церковних посад та ін.

В Україні користалися Номоканоном болгарським, під назвами
“Кормчі книги”; в Кормчій XVI ст. була збірка документів, які обґрунто-
вували незалежність Української Церкви. В деяких Кормчих були канони,
практичні вказівки священикам тощо12.

Таким чином, в часі, коли Українську Церкву було підпорядковано
Московській патріярхії, вона була свідома своїх прав, мала свої традиції,
звичаї, які цінила та шанувала. Маючи в своєму проводі багато видатних
ієрархів (ЕлісейПлетенецький, Петро Могила, Гедеон Балабан, Іов Бо-
рецький, Єзекіїль Курцевич, Сильвестр Косів, Діонисій Балабан, Йосиф
Тукальський, Інокентій Гізель, Лазар Баранович та інші) Українська Цер-
ква ніколи не відзначалася тільки зовнішнім, обрядовим благочестієм, і
зовнішня форма ніколи не затуляла внутрішнього змісту, віри. Тому не
знала вона ні сект, ні розбиття.

Навпаки, Московська Церква в добу, коли їй підпорядкована була
Українська Церква, була ізольована від сторонніх впливів. В ній панувало
ставлення до чужинців, як до “бусурмен”. Ідея III Риму, ніби спадкоєм-
ства її від II Риму – Царгороду, створена для піднесення престижу Мос-
ковського князівства в очах підданих з престижем Української Церкви,
тим самим підносили також престиж Московської Церкви, бо Церква Ки-
ївська (“руська”) вела початок від Апостола Андрія. Утворення Москов-
ського патріярхату року 1589 задумано було, щоб піднести Московську
церкву ніби на рівень патріярхатів Східніх: “Понеже убо Ветхій Рим па-
деся Аполинарієвою єресью, вторый же Рим, иже есть Константинопль,
агарянськими внуцы от безбожных турок обладаем… Третей Рим благо-
честіем всех превзыде, і вся благочестивая царствіе … в едино собрася”,
сказано було в “Уложеній Грамоті”13. Ця ідея здобула ще більше сили в
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другій половині XVII ст., коли її підтримували, хоч розуміли по ріжному,
патріярх Никон та старообрядники14.

Самовільність у своїй вищості, непомильності в питаннях віри, з
одного боку, та перевага зовнішнього, обрядового благочестія, з другого,
характеризують Московську Церкву XVII ст. Ця схильність до обрядо-
вости викликала ріжні секти, а спроба виправити помилки, які протягом
кількох століть робили переписувачі богослужбових книг та св. Письма,
викликала опозицію значної частини населення проти виправлення цих
помилок, і привела до “розколу”15, т. зв. “старообрядчества”. Зовнішня
“обрядова” побожність підмінила там внутрішню, а наслідком було ото-
тожнення зовнішніх, часто зовсім дрібних, обрядів з догматами віри. Це
помішання, при фанатичному успособленні вело москвитян навіть на
смерть за сліпе додержання зовсім не суттєвих у вірі речей. Так характе-
ризує загальний стан московського благочестіяXVII ст. І. Власовський16.

До цього стану Церкви в Москві треба додати ще низький рівень
освіти в Московському царстві взагалі в XVII ст. Проф. А. Пипин писав,
що в Москві в XVI–XVII ст. були “церковний фанатизм, ворожнеча до
науки, впертий застій, моральне здичавління та запеклість”17.

Такими були Церкви Московська та Українська, коли року 1686 Ук-
раїнська Церква опинилася в юрисдикції Московської патріярхії.

В Москві за довгий час перед тим вже було чимало українців; в
XVI ст. вже бували випадки, що їх кликали на службу. В XVII ст. рух ук-
раїнців до Москви збільшився: переходило багато ченців, священиків,
що тікали від утисків поляків18. Зокрема було багато українців-учених;
так, року 1649 приїхали українці Арсен Сатановський, Епифаній Слави-
нецький, старець Феодосій, Дамаскин Галицький, закликані царем Олек-
сієм для видання Біблії, для виправки тексту. Того ж року Федір Ртищев
заснував школу і покликав учителів-українців. Року 1664 прибув Семен
Полоцький – для навчання царських дітей19. Коли Никон розпочав пере-
віряти церковні книги – він знов таки покликав до цього українців; під
час суду над Никоном закидали йому нахил до українців.

Незважаючи на безперечну вищість українців у справі освіти, в
Москві панувало вороже ставлення до них; саму освіту їх брали під сум-
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нів, як “латинську”, а “кто по латине научится, тот с правого пути совра-
тится”, казали в Москві20. Саме православ’я київських вчених викликало
недовір’я, як щось ніби не певне.

Це вороже ставлення до українців збільшували численні ріжниці
в розумінні і поясненні догматів, в обрядах, у всьому великому комплексі
традицій, які виробилися в Українській Церкві за ввесь час її незалеж-
ного існування, і які Московські патріярхи, а потім – Святійший Синод
намагалися знищити. Ці окремішності можна поділити на кілька груп.

1. розходження між Українською та Московською церквами в
розумінні деяких таїнств.

З перших часів підкорення Київської митрополії Московській па-
тріярхії почалися розходження з приводу розуміння моменту, коли саме
відбувається Таїнство перетворення хліба та вина на Тіло та Кров Хрис-
тову. За старим українським розумінням, яке згадано в “Ісповіданні”
Петра Могили, – під час виголошення священиком слів Спасителя: “Сіє
є Тіло Моє” та “Сіє є Кров Моя” відбувається перетворення хліба та вина.
Московські богослови вважали, що Тайна перетворення відбувається під
час молитви священика: “Сотвори убо хліб сей…” Біля цього питання
почалася палка полеміка, в якій брали участь греки, брати Ліхуди. При-
хильників українського розуміння оголосили єретиками, “хлєбопоклон-
никами”. Полеміка викликала зацікавлення в Україні не лише з боку
духовенства, але й широкого громадянства. Обвинувачення москов-
ськими богословами в неправославії викликало глибоку образу в Україні.
Тим часом у Москві було страчено прихильника Київського погляду,
Сильвестра Медвєдєва. Патріярх Йоаким хотів засудити і українське бо-
гословіє. Він звернувся до Київських ієрархів з вимогою зазначити – які
їх погляди? Він звернувся зі скаргою на українських ієрархів до Східних
патріярхів. Справа набувала загрозливого характеру: можливости поділу
церков: Московської та Української. Під такими загрозами митрополит
Гедеон та архимандрит Києво-Печерської Лаври Варлаам Ясинський від-
повіли, що погоджуються з московськими богословами. Але Лазар Ба-
ранович, архиєпископ Чернігівський, пробував обережно обороняти
погляди українських богословів. В листі до патріярха він писав, що “вся
Малоросійська Церков постоянно верувала и исповедывала, яко словесы
Христа Господа бывает пресуществление хлеба в пречистое и миротво-
ряжее Тело, и вина в пречистую и животворящую Кровь Господню”, що
це вчення іде не від латинських книг, а “от греческих учителей, соблюд-
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ших догматы православно-восточной Церкви”. Він покликувався на дру-
ковані в Києві “Беседы св. Іоана Златоуста”, “Требник великий”, “Слу-
жебник”, та інші. В відповідь дістав він погрозу судом. Перед цією
погрозою не встояв старий архиєпископ і визнав московське вчення. Року
1690 патріярх сам виступив на Соборі, засудив київські книги і наказав
негайно спалити їх21.

Другим питанням Української Церкви, яке викликало засудження
в Московії, було питання хрищення. Тоді, як в Україні з давніх часів
обряд хрищення виконувався зануренням та обливанням, в Московській
церкві вживалося тільки занурювання у воду. Переконані в своїй правоті,
москалі називали українців призирливо “обливанці” і не визнавали за
хрищених, вимагаючи повторного хрищення – зануренням у воду. Навіть
Собор 1620 року ухвалив перехрищувати “латинян”22. Про те, якої гос-
троти набрала полеміка про “занурення” та “обливання”, свідчить такий
факт. Єпископ Єзекіїль-Йосиф Курцевич, висвячений на єпископа Воло-
димирського у Києві року 1620 патріярхом Теофаном, дістав архиєпис-
копство Суздальське. З ним переїхало чимало священиків. За кілька років
на нього зроблено донос, що всі вони – обливанці і не погоджуються бути
охрищеними занурюванням у воду. Справа дійшла до суду патріярха23.
Тільки Собор 1667 року відмінив перехрищування чужинців, у тому
числі й українців24.

Ці два питання мали в Московщині величезне значення, викликали
опінію про українців, як ніби не християн, не хрищених, “побусурмане-
них”. Характеристичний епізод, зв’язаний з обранням патріярха після
смерти Іоакима. Серед кандидатів було названо ім’я Маркела, єпископа
Псковського, українця. Це була людина освічена, толерантна до чужинців
і вже тим не бажана партії консервативній, яка провела на патріярший
престіл Адріяна, митрополита Казанського. В “Житії” Іоакима згадується
про Маркела так: “иже бяше иноплеменник, притворшеся же россіянин,
якобы позволяшеся оному и на патріяршество возведену быти, но Божіим
предведеніем, молитвами, или посланіем прежде сего писанным от св. До-
сифея, патр. Іерусалимского, не повелевающего в духовном чинє в Россіи
иноземцев, поляков, пастырями поставляти остережно сіе бысть”. В
цьому вислові важливим є трактування українців, яким був єп. Маркел,
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21 И.А. Шляпкин, Святой Дмитрий Ростовский и его время (1651–1709 г.), Санкт-Пе-
тербург 1891, с. 110, 148–180; О. Лотоцький, Автокефалія, т. II, с. 395–398.
22 І. Огієнко, Українська Церква, т. II, с. 79.
23 О. Лотоцький, Автокефалія, т. II, с. 391.
24 І. Огієнко, Українська Церква, т. II, с. 79.



як “чужоземців”25. Для значної частини московських “обивателів” укра-
їнці залишалися чужинцями, “ляшками”, і послідовно, що бували ви-
падки, коли їх не ховали на цвинтарях26.

Значно відмінним було вінчання в Українській та Російській церквах.
Перш за все, в Українській Церкві існувало два окремих чини: заручини та
вінчання-шлюб. Подібно до практики перших століть християнства – зару-
чення в Україні вважалося окремим чином, і ті, що заручилися, повинні були
взяти шлюб. Лише в 1702 р. дано було волю після заручин розійтися. Така
практика Української Церкви викликала протест Російської, і в 1775 році з
наказу Свят. Синоду обидва чини були об’єднані в один, з забороною робити
їх в ріжні часи. Ця заборона йшла рішуче проти нашої традиції.

В Требнику Петра Могили, в описанні чина заручення й вінчання
підкреслено, що звертається священик до молодих “руською” мовою –
себто українською. Він повинен спитати молодих, чи не давали вони обі-
цянки одружитися іншим і чи добровільно беруть шлюб і чи була присяга
молодих на додержання вірности. Основою шлюбу й заручення в цій
присязі є слова нареченого: “я беру тебе за помошницу”, а наречена: “я
беру тебе за помошника”. В обов’язковому “Слові” до молодих священик
казав їм: “Ти … повинен добре пам’ятати же малжонку свою маєш мати
за сполного и сердечного себе приятеля и товариша, а не за невольницу
и подножка, абовем не з ноги ти єси Бог створил, але з ребра, близко сер-
дца будучого…” Цей чин зберігався в Україні до кінця XVIII ст.; зали-
шився він в Галичині, в Церкві Греко-Католицькій. В народі українському
вдержалося слово “шлюб” (присяга), яким він замінив належне слово
“вінчання”27. Цей приклад вказує, яка глибока прірва відділяла Москов-
ський та Український звичаї в розумінні завдань подружнього життя і як
високо стояла жінка в Україні перед приєднанням України до Москви.

2. ріжниця в обрядах. В Українській Церкві додержувалися окре-
мих обрядів під час похорон, зокрема – священиків. Священика ставили
в церкві головою на схід, до вівтаря, так наче він встане і благословить
народ. В Росії ставили як звичайного покійника – ногами до вівтаря28.

Були відміни в Чині ісхода душі від тіла; в цьому Чині значне місце
відведено українській мові29.
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25 О. Лотоцький, Автокефалія, т. II, с. 350–351.
26 І. Огієнко, Українська Церква, т. II, с. 91.
27 Ibid., c. 195–213.
28 Митрополит Іларіон, Похорон священика, Віра і культура, ч. 7 (1955) 6.
29 І. Огієнко, Українська Церква, т. I, с. 117.



В Українській Церкві було прийнято, що після народження дитини,
мати протягом 10 днів не входила до церкви, а після того приносила дитину
до церкви; це звалося “уцерковленням”. Священик освячував мати та ди-
тину окремою молитвою в дверях храму і брав на руки дитину і ніс до Рай-
ських дверей: якщо то був хлопчик, він вносив його у вівтар і обносив
навколо престолу, якщо дівчинка – підносив лише до Райських дверей30.

3. ріжниця в Богослужбі. В Українській Церкві було багато від-
мінного порівнюючи з Російською в порядку Богослуження. Насамперед –
щодо читання Євангелії: в Українській Церкві священик читав Євангелію
лицем до народу, а в Російській – лицем до Престолу. Під час Літургії
Райські Двері (“Царські Врата”) відчинені довший час, ніж у Російській:
від початку Літургії до кінця Великої Ектенії, – з Малого Входу – до за-
кінчення читання Євангелії. В Українській Церкві, якщо служать кілька
священиків – вони стають усі рядом перед Престолом; в Російській –
старший перед Престолом, молодші – по боках Престолу31. (На Великому
Виході диякон ніс дискос на плечі, а не на голові32).

В Українській Церкві урочисто служиться винос Хреста на Всеночній
перед Воздвиженням: коли священик тричі “воздвигає” його під спів хору
“Господи, помилуй”, – хор співає це голосніше, коли священик підносить
Хреста; спів затихає, коли священик Хреста опускає. В Російській Церкві
священик просто виносить Хреста – без піднесення (“воздвиження”).

В неділю Православія Українська Церква правила свій власний
Чин, відмінний від Московського, який накинула Москва33.

Велике місце в Богослужбах в Україні відводилося казанню – пропо-
віді; проголошували її під час Літургії, після Євангелії; Церкви славилися
своїми промовцями – “казнодіями”, серед яких було багато світських людей.
Треба мати на увазі, що в мові “казань” часто зустрічалися українські слова,
а іноді й саме “казання” було українською мовою (Йоаникія Галятовського,
Антонія Радзивиловського, Дмитра Туптала). В цьому відношенні між Ук-
раїнською та Московською церквами була різка ріжниця. Коли в XVII ст. до
Москви переїздили українські священики і стали виступати з проповідями,
в Москві поставилися до цього ворожо:
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30 Митрополит Іларіон, Таїнство святого хрещення, Віра і культура, ч. 3/15 (1955) 9–10.
31 Про відкривання і закривання Райських Дверей, Богословський Вісник, ч. 2 (Штутґарт
1948) 164–169.
32 И.А. Шляпкин, Op. cit., с. 108; Митрополит Іларіон, Обряди і звичаї Православної Цер-
кви, Віра і культура, ч. 4/40 (Вінніпеґ 1957) 19–20.
33 І. Огієнко, Українська Церква, т. II, с. 93. Зокрема тяжко було для українців чути ана-
тему Гетьманові Мазепі, яку виголошували во всіх церквах в неділю Православія до се-
редини XIX стол.



“Заводити Вы, ханжи, ересь новую, людей в церкві учите, а
мы людей прежь всего в церкви не учивали… Беса вы имеете в себе
и все вы ханжи”34.

До окремих звичаїв Української Церкви треба віднести дзвін на
“Достойно”. Цей звичай в XVII стол. прийняли в Москві. Важливо, що
звичай цей чисто український, бо Грецька Церква його не знає35.

4. Церковні служби, властиві Українській Церкві.
В Українській Церкві існували служби Божі, яких не було в Мос-

ковській Церкві; наприклад по п’ятницях п’яти перших тижнів Великого
Посту служили окрему службу – “пасії”, на яких читали по черзі Євангелію
чотирьох євангелистів про страсті Господні. Лише наприкінці XIX ст. пасії
стали відправляти в Російській Церкві36.

В Українській Церкві служили молебні з освяченням маку та квітів
1 серпня – день Макавіїв; служили молебень на Спаса, 6 серпня, з освя-
ченням плодів37.

До чинів, що вийшли з церковної практики в XVII ст., належить
чин хиротезії – поставлення членів кліру. Перш за все кандидата “по-
стригали”, що означало, що він переходить зі світського стану в духовний
і визнається за правоздатного до церковної посади. В богослужебних
пам’ятках грецької Церкви не знайдено чина “постриження в клірики”,
який зберігся тільки в українських “чиновниках”. Волосся стригли на го-
лові кружком, а на тімені – “тонсура”. Першим ступенем був “вратар” чи
“состіарій”. Цей ступень не вдержався в грецькій Церкві, хоч був і там,
але існує в латинській. Першоджерело його – старо-християнська Церква,
що видно з тієї науки, яку подає вратареві при просвяченні його владика.
Даючи ключі від храму, єпископ повчав, що він повинен відчиняти двері
вірним, а перед невірними зачиняти. Другий ступень був “екзорцист” чи
“заклинатель”, якому давалася книга з заклинаннями. Обидва чини ви-
йшли з ужитку в XVII ст., принаймні в 1808 році згадується їх, як вже не
існуючі. В XVII ст. залишилися в Українській Церкві 7 чинів: причетник,
свіченосець, чтець, піддиякон, диякон, пресвітер та єпископ. Три останні
належать вже до чину хиротонії38.

В практиці Української Церкви було поставляти за Літургією по
кілька дияконів та священиків. Такого звичаю не було в східних патріяр-
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34 І. Огієнко, Українська Церква, т. II, с. 93; т. I, c. 119.
35 Митрополит Іларіон, Українські церковні звичаї. Дзвін на Достойно, Слово Істини,
ч. 10–11 (1950) 22–23.
36 И.А. Шляпкин, Op. cit., c. 108; Історія Русів, Нью-Йорк 1956, с. 316.
37 І. Огієнко, Українська Церква, т. I, с. 117.
38 О. Лотоцький, Українські джерела церковного права, с. 58–62.



хіях. На запитання з цього приводу Александрійський патріярх Іоаникій
пояснив, що не може вказати канонічну підставу, яка б забороняла таке
висвячення. Проте цю практику було заборонено на Соборі в Москві в
1666–1667 роках*, але в Україні, незважаючи на це, продовжували висвя-
чувати одноразово по кілька священиків та дияконів. Беручи приклад з
Української Церкви, потім це перейняла й Московська39.

Хиротонія єпископів відбувалася більш урочисто, ніж у Москві, в
ній брали участь і миряни, вона тривала кілька днів. Вона складалася з об-
рання кандидата, благовістія (урочисте оголошення послом митрополита
про покликання кандидата на єпископа); цілування митрополита та єпис-
копів; ісповідання віри та складання обітниці кандидатом; “великое ізве-
щеніє”; оголошення акту обрання кандидата і, нарешті, сама хиротонія40.

В Українській Церкві були “чини”, яких не знала Московська, – по-
свячення шат, сосудів, ікон, хрестів, дзвонів і інш.41

Українська Церква мала дуже багато треб. В Требнику Петра Мо-
гили перелічено 125; значна частина, – 37, були властиві тільки Україні;
тут були молитви та молебни за хворих людей та худобу, благословіння
бджіл, благословіння “в путь святі місця посіщати”; отрокові, що хоче вчи-
тися; благословіння нового будинку, криниці і т. інш.42 З різноманітности
треб видно, яким побожним був український народ, як дбав він про те, щоб
мати благословіння Церкви на кожному поступованні свого життя.

Українська Церква мала свій Місяцеслів, так як має його кожна ав-
токефальна Церква; він складався з двох частин: 1 – святі давньої Грець-
кої та Візантійської Церкви та 2 – святі свої, українські. В Українському
Требнику 1695 року не було жодного з тих святих, що подані в Москов-
ських Місяцесловах, як свої. Лише в 1784 році Святійший Синод наказав
Українській Церкві прийняти російського Місяцеслова. Першими свя-
тими, канонізованими Українською Церквою, були князі Борис та Гліб,
забиті року 1015 (канонізовані вже року 1072 з ініціятиви архиєпископа
Івана II); Ольгу і Володимира, незважаючи на їх заслуги, канонізовано
було дуже пізно – Володимира лише в XIV ст. (між 1240 та 1311 роками),
Ольгу канонізовано в XIII стол.43 Причиною цього могло бути те, що не
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* Заборона Московського Собору була актом неканонічним, втручанням до справ чужої па-
тріярхії, бо Українська Церква тоді була в юрисдикції Константинопольського патріярха.
39 І. Власовський, Нарис.., т. II, с. 238.
40 О. Лотоцький, Українські джерела церковного права, с. 65–68. 
41 І. Власовський, Нарис.., т. II, с. 235–236.
42 І. Огієнко, Українська Церква, т. I, с. 116–117.
43 Митрополит Іларіон, Пізня канонізація князя Володимира і княгині Ольги, Наша Куль-
тура, ч. 6 (1952) 5–8.



було чудес від могил їх, що Українська Церква вважала за головну ознаку
святости. Можливо й те, що митрополити-греки ставилися несприятливо
до канонізації рівноапостольних князів, як робили вони спротив проти
канонізації Теодосія та Антонія Печерських. Число місцевих святих до
монгольської доби досить значне (серед святих були кн. Ярополк-Петро,
в[еликий] князь Федір-Мстислав, Святослав-Микола Святоша) князь-чер-
нець Києво-Печерського монастиря Ігор Ольгович, для пізнішої доби – Іов
Почаївський, Афанасій Берестейський, Феодосій Чернігівський, Іосаф
єпископ Білгородський (Горленко) та інш.44

Українська Православна Церква знала свої окремі свята, які в
інших церквах не вважали за великі: Освячення Десятинної Церкви, Бо-
риса та Гліба, Юрія, Михайла, Головосіка, на Волині – Іова Почаївського,
на Київщині – Антонія та Теодосія. Ці свята відмовилася визнати Москва
в XVIII ст. З виключною пошаною завжди ставилися в Україні до св. Бо-
городиці, до свята Благовіщення, Покрови45. Цікаво, що свято Покрови
лише з XIX ст. стали святкувати в Греції. Всупереч Візантії ще за київ-
ських часів введено було свято перенесення мощів св. Миколая з Мір Лі-
кійських до Бару46.

5. Мовні окремішності. В Українській Православній Церкві, на
початку її існування в Богослуженні вживалася т. зв. церковно-слов’ян-
ська мова; вона була близька до тої літературної мови, якою користалися
літописці, письменники, якою розмовляла принаймні культурна верхівка
народу, і яка була зрозуміла для всього народу. З бігом часу жива народня
мова все більше відходила від нерухомої церковно-слов’янської; з’явилася
потреба в перекладах Святого Письма і в церковну практику почала прохо-
дити жива народня, так звана “руська”, по суті українська та білоруська
мова. Цією мовою священики виголошували проповіді, цією мовою спові-
дали, нею зверталися священики до молодих під час шлюбу, вона вживалася
в Требниках і т. д. Крім того, хоч Богослужбовою мовою залишалася цер-
ковно-слов’янська, але вживалася українська вимова, яка наближала її до
живої мови: “ѣ” вимовлялося як “і” (кріпкий, вірний, віра і т. д.), “и” як “ы”,
а не як “і”, “г” як “г”, а не як “ґ” і т. д. Всі ці відміни сильно зміняли цер-
ковно-слов’янську мову і наближали її до живої народньої мови47.

Прагнення мати в церкві загальнозрозумілу мову, чути проповіді
на рідній мові зустріло в Московській патріярхії та пізніше в Святійшому
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46 П. Владимиров, Op. cit., с. 147–208; С. Томашівський, Op. cit., c. 94–95.
47 І. Огієнко, Українська Церква, т. II, с. 94–95.



Синоді вороже ставлення. В Москві панувала “триязична єресь”, себто –
визнавалося, що богослужбовими мовами можуть бути лише давньо-
єврейська, грецька та латинська. Пізніше було приєднано четверту –
слов’янську. Незважаючи на те, що св. Кирил викляв “триязичну єресь”
ще в IX ст., Російська церква трималася її і повела боротьбу з уживанням
української мови в Церкві, не лише в читанні Євангелії (навіть під час Ве-
ликодньої Літургії), Апостола, а також у проповідях, хоч це протирічило
вченню Апостола Павла (I. Кор. 4 XIV)*. В Київській Академії почали бо-
ротьбу з українською вимовою, відряджали слухачів до Москви, щоб там
навчалися російської вимови. Лише з 1905 року стало легше в мовному
відношенні: під пресією громадськости, на пропозицію Російської Акаде-
мії Наук, Святійший Синод дозволив переклади Святого Письма україн-
ською мовою, але вимову українську відновлено тільки після 1917 року48.

6. зовнішні окремішності. Московський патріярх накинув Укра-
їнській Церкві і зовнішні риси. Українська Церква, за прикладом Візан-
тійської, не знала примусового одягу для духівництва, вони могли голити
бороди і стригти волосся. В давній Україні навіть ченці носили коротке
волосся. Так зображено ченців на гравюрі з Печерського Патерика “Чудо
в печерах”49. В Москві на Стоглавому Соборі 1551 року було встановлено
обов’язковість довгого волосся для духівництва та неголених борід і цю
вимогу було перенесено і на Україну після 1686 року. Характеристично:
постанову Стоглавого Собору було повторено у 1686 році, коли новооб-
раний патріярх Адріян у першій грамоті до пастви забороняв голити бо-
роди і не “походити тим на псів та котів”50.

До українських звичаїв треба віднести і титулування духівництва,
єпископа в Україні називають “Владико”, в Москві іменували “Госпо-
дин”51. Українські владики носили хрести на митрах. Коли на Соборі в
Москві 1666–1667 років патріярхи Александрійський та Антіохійський
заборонили московським ієрархам носити хрести на митрах, українські,
що були на Соборі, єпископи Лазар Баранович та Методій Филимонович
не звернули на це уваги, тому що, казали вони, це був привілей від Кон-
стантинопольського патріярха52.
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* “Коли подасте мовою незрозуміле слово, як зрозуміється говорене? На вітер бо говори-
тиме” (I. Коринт. XIV, 9). “У церкві лучче мені п’ять слів промовити розумінням моїм,
щоб і інших навчити, ніж десять тисяч слів (чужою) мовою” (там же, XIV, 19).
48 О. Лотоцький, Українські джерела церковного права, с. 37–38.
49 Е. Голубинский, Op. cit., с. 550.
50 І. Огієнко, Українська Церква, т. II, с. 96.
51 Єпископський титул, Слово Істини, ч. 7 (1951) 21–22.
52 О. Лотоцький, Автокефалія, т. II, с. 371.



Священиків в Україні переважно називали пан-отець, митрополит
Іларіон вважає, що звичайна назва священика “батюшка” українського
походження – від слова “батько”53.

7. Відмінність у галузі церковного мистецтва. Українська Церква
має цілком відмінний архітектурний стиль: в дерев’яних церквах одна
або три бані зі сходу на захід, в п’ятибанних – теж три бані зі сходу на
захід і дві – на південь та на північ. Московська архітектура виробляє ха-
рактеристичний для неї стиль: кубічної форми церква і п’ять бань – одна
в центрі й чотири по кутах куба. В XVII–XVIII стол. Україна виробляє
своєрідний стиль барокко “українського”, в якому перетворює в горнилі
творчости народньої західньоевропейські форми барокко. Це переважно
доба Мазепи, – чудові церкви Києва (Св. Миколи, Братська, Всіх Святих,
Києво-Печерської Лаври, Видубецького монастиря, Межигірського мо-
настиря і т. д.). В XVII стол., коли збільшується вплив української куль-
тури на Москву, коли з’являється “політес з манеру польського” в Москві,
помічається міцний вплив українського мистецтва. Будуються храми в
українському стилі, наприклад, церква Богородиці в Путинках.

Велика ріжниця була в церковному малярстві України і Москов-
щини. В ХVI стол. Україна сприйняла впливи Ренесансу з його світ-
ськими засадами. Але “поступовіші українські майстри сприймали західнє
мистецтво ренесансу і поєднували його зі своїми староукраїнськими тра-
диціями”, писав Д. Антонович54. Колишнє візантійське письмо вбирало
в себе місцеві елементи, до яких долучилися впливи ренесансу. Україн-
ські майстри надавали в композиції, в місцевих аксесуарах, багато само-
бутности. “Релігійний сюжет, – писав К. Широцький, – ставав лише
приводом для представлення чогось іншого (Св. Родина перетворювалася
в родинні портрети, Шлюб в Кані Галилейській – давав картину сучасного
бенкету). Цим українські артисти, як і італійські, а за ними німецькі, фран-
цузькі та інші … вбираючи Бога і святих в побутові форми, з одного боку,
показували національну свідомість, того, що й наша нація призвана Богом
нарівні з іншими, з другого боку, – це відповідало народньому світоглядові,
бо святі, Христос і Богородиця живуть ніби у рідній народові обстановці:
ходять між людьми по світі, придивляються до їхнього життя”55.

Українська іконографія виробила свою власну тематику: Христос
в образі Виноградаря, Христос Садівничий, Богородиця з мечами в серці,
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54 Д. Антонович, Українська культура [за:] І. Власовський, Нарис.., т. II, с. 287.
55 К. Широцький, Білоусівська церква [за:] І. Власовський, Нарис.., т. II, с. 287.



короновання Її, Христос-дитина зі скіпетром та державою, Покров Бо-
городиці, Богородиця нагорі, а на долині – запорожці, або козаки (взагалі
образ Покрови так улюблений в Україні, в грецькій іконографії з’явля-
ється лише в XIX стол.). На іконах часто зустрічалися портретні відоб-
раження замовників. Під впливом ренесансу, в українській іконографії
з’явилася нова манера малювати Христа, Богоматір, святих – живі, по-
вновиді обличчя, часто на тлі золота, з рельєфно ритими візерунками.
Типова картина Розп’яття XVII стол.: на тлі золотого неба, – єдиний хрест
з розп’ятим Христом; за ним силуета української дзвіниці; на першому
пляні три постаті: два апостоли в звичайному біблійному одязі та козак
з оселедцем, що побожно, молитовно склав руки56. Чудове “Введення во
храм” в Спаській церкві в Вел[иких] Сорочинцях, XVIII стол.; Богоро-
диця написана дівчинкою в плахточці. Таких ікон було багато. Малюнки
в церквах України вразили Павла Алепського, що подорожував по Ук-
раїні за Богдана Хмельницького: “Козацькі іконописці взяли красу форми
та фігур і фарб від західних майстрів, єднаючи запозичення з потребами
православних ікон”. Реалізм у малярстві ще збільшується, коли за рене-
сансом прийшло барокко.

Українське малярство чимало відріжнялося від малярства Москов-
ської Руси. Незважаючи на деякі факти, що свідчать про зрушення з іко-
нописних шабльонів (Андрей Рублев, Симон Ушаков), мистецтво України
залишалося для Московщини довгий час чужим, поволі приходили впливи
українського малярства, наприклад, в церквах кінця XVII стол. В Мос-
ковських кремлівських теремах працювали українські малярі, серед них
Василь Познанський57.

Значною особливістю українських церков було багатство різьби,
зокрема з доби XVI–XVII стол. Це – численні надгробки в самих церквах,
як саркофаги кн. Острозького в Києво-Печерській Лаврі (1534 р.), Си-
нявських в Бережанах (1574) тощо. За доби барокко число пам’яток
різьби в церквах значно збільшується. Широко розвивається дерев’яна
різьба-оздоба іконостасів та цілі іконостаси. Найкращі іконостаси були
в Києві – в Михайлівському соборі (власне Дмитрієвському), в Св. Софії,
зокрема в деяких приділах, в Києво-Печерській Лаврі, в Межигірському
монастирі, в Видубецькому, в Богородчанах (Манявський скит). В різ-
бляних іконостасах улюблений мотив був – виноградна лоза (запозиче-
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56 Енциклопедія Українознавства, в 2-х тт., під голов. ред. В. Кубіцовича і З. Кузелі, Мюн-
хен; Нью-Йорк 1949, т. I, ч. 3, табл. XV, 7.
57 А.И. Успенский, Царские иконописцы и живописцы XVII в., Москва 1912, т. I.



ний з північно-італійського мистецтва). Ця лоза прикрашає Райські двері,
обгортає ікони. Крім того були – жоржини, соняшники та інші зразки ук-
раїнської фльори. В деяких церквах була складніша композиція: “древо
життя”, яке росте з ребра Іосея й виростає в велике дерево, серед гілок
якого вставлено ікони (Приділ Св. Софії). В деяких церквах були статуї
святих. У XIX стол. ці статуї були знищені (напр., чудові постаті ангелів
на іконостасі Микельського собору в Києві).

На правобережній Україні широко вживали хрести з Розп’яттями
на перехрестях доріг. Ці хрести теж було знищено в XIX ст., нібито як
уніятські.

Характеристично, що те, що в XVII стол. було об’єктом захоплення –
чому намагалися наслідувати в Москві, – стало приводом до пересліду-
вання. В XIX стол. Синод повів тверду і послідовну боротьбу зо всіма вия-
вами українського стилю: заборонено було будувати церкви в українському
стилі і вимагалося, щоб нові будували в т. зв. “синодальному стилі” – п’яти-
банні, з чотирма банями по кутах з цибулинними банями в московському
стилі, з московськими прикрасами. Боротьба йшла проти ікон українського
стилю, при чому така ревна, що ліпші зразки українського малярства збе-
реглися тільки в західній Україні, куди не сягала синодальна влада.

Цілком окремим шляхом йшла церковна музика в Україні. Ще з
княжої доби в українських церквах створюється багатоголосний гармо-
нійний спів, який записують до спеціяльних церковноспівних книг “зна-
менами” (значками) до Ірмологія, Стихарію, Мінеї. Найбільше збереглося
таких книг з XII стол.58 В XIV стол. вже оформлюється київський розспів,
який робиться центральним для цілої України (пізніше з’являються черні-
гівський, харківський, луцький, львівський та інш.). Завдяки своїй мелодій-
ності, легкості для засвоєння київський розспів швидко розповсюджується
по Україні. Зокрема зазнала слави в Україні форма Київського розспіву –
Києво-Печерської Лаври, який викликав подив і своїх, і чужих слухачів.
Лаврський хор з селян складався з 4 голосів – двох тенорів, баритона та
баса. “Спів творився по слуху, і був твором людей з села, був виявом ук-
раїнського музичного життя”, писав П. Маценко; це було “останнє слово
української духовно-співної творчости”, писав він далі59.

Чотириголосні партесні співи записані були в Супрасльському Ір-
молої [в] 1593 році. З розвитком Братств братчики культивували церковні
співи; каталог Луцького Братства початку XVII стол. має 5–8 голосні
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“партеси”. Павло Алепський зауважив гарні співи, знання музичних пра-
вил і ставив українські співи вище за московські, а поляк Гербіній ставив
церковні співи в Києві вище за захіньоевропейські60.

В XVII стол. українська церковна музика просякає до Москви і зна-
ходить там багато прихильників, у першу чергу царі Олексій та Федор
високо цінили цю музику й вимагали, щоб їй наслідували в Москві. Року
1652 до Москви поїхали архимандрит Михайло зі співаками, за ними слі-
дували інші. В XVIII стол. набірали по всій Україні співаків для церков-
них та палацових хорів61. Серед них був і Олекса Розум, майбутній чоловік
цариці Єлисавети. Проте навчити московських співаків українському
співу було не легко. Вони звикли співати одноголосно. Це Домострой ви-
магав, щоб співали “виразно й одноголосно”. За часів Петра I Феофан
Прокопович скаржився на церковні співи в Москві і називав їх “бичьїм
риком, ни к чему не годным”. Він вимагав, щоб в церквах були вчителі
співу. А.В. Преображенський писав, що “московське мистецтво, що за-
родилось під могутнім впливом більш високої культури, на протязі довгої
історії не розвинуло в собі самостійних мистецьких рухів”62.

Так тривало протягом цілого XVIII століття, і три видатні духовні
композитори, які прославили “російську” музику, були українці з похо-
дження та виховання: то були М. Березовський, А. Ведель та Д. Бортнян-
ський, твори яких не втратили свого значення до цього часу: побудовані
вони були на ґрунті українських розспівів63.

Символічною згадкою про українські впливи на російські церковні
хори до революції 1917 року залишалася уніформа, яку одягали хористи
по всій імперії: українські кунтуші з рукавами з “вильотами”, прикрашені
брузументами64.

У відміну від Московської церкви Українська Церква вносила ба-
гато світського елементу в богослужбу: під час Різдвяних Свят співали,
замість Запричасного стиха, колядки, а в інші часи – канти.

В Україні можна констатувати подвійний процес: з одного боку на-
родня, світська стихія приходила до Церкви, впливала на її мистецтво,
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мову, вносила світські елементи; з другого – релігійні мотиви ширилися
в народі, знаходили відповідні форми, зливалися з життям. У цьому від-
ношенню дуже показові театральні вистави, перш за все так звані
“шкільні драми”. Прийшли вони в Україну разом з єзуїтськими школами
в XVII стол. В Київській Колеґії театральні вистави набули ще більшого
значення. Студенти виставляли під час Різдвяних та Великодніх Свят
драми, серед них митрополита Дмитра Тупталенка: “Комедія на Різдво
Христове”, “Дійство на Страсті Христові”, “Кающійся грішник”, Георгія
Кониського, Митрофана Довгалевського та інш. В драмах цих у драма-
тичній формі подавалися події з Євангелії, з агіографії – з життя св. Олек-
сія, Катерини, або в персоніфікованій формі абстрактні християнські
чесноти. В самих драмах у формі інтермедій давалися епізоди з народ-
нього побуту, українською мовою. Зокрема багато було їх у Дмитра Туп-
таленка. На вистави в Колеґії приходило багато місцевого населення:
старшина, козаки, міщани, духівництво65.

Ту ж ролю, що драми для Києва, для села грали вертепи. Так нази-
вали спеціяльну скриньку, у вигляді двоповерхового будинку, з ляльками
в обох поверхах. Рухала ляльками рука особи, що ховалася за вертепом,
вона ж подавала репліки за них. Два поверхи вертепу – два світи. На горі
відбувалася містерія – Різдво Христове, поклонення волхвів; на долині по-
бутові сцени українського життя, запорожці, козаки, цигани, серби і т. д.
Ці два світи, які спліталися в шкільних драмах послідовністю в часі – ін-
термедія слідувала за актом містерії, в вертепі два світи – Небо й земля,
Божий та людський – об’єднуються в часі, і в просторі. Вертепи були
дуже поширені в Україні, носили їх по селах бурсаки під час Різдвяних
Свят; ширили вони ті ж ідеї, що й містерії, і наближували, популяризу-
вали серед широких мас народа Євангельські події, а разом – християн-
ську мораль. Церква та народ об’єднувалися в єдине66.

До цього треба додати духовні вірші, які часто призначалися до
співу; в них прославляли Христа, Богоматір, свята – Різдва, Великодня,
окремих святих, або ікони. Серед авторів таких віршів були й видатніші,
як Дмитро Тупталенко (“Руно орошенное”).

Ще далі йшла популяризація релігійних сюжетів та агіографії в
піснях лірників-сліпих, що розносили їх по цілій Україні і які були необ-
хідними членами всіх свят, ярмарків і т. п.
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Всі ці особливості українського церковно-світського побуту поволі
зникли; шкільні драми виставляли протягом XVIII стол., але вони поволі
зміняли характер; містерії та “моралітети” витіснюються історичними
драмами. В XIX стол., коли Київська всестанова Академія, в якій на одній
лаві сиділи сини старшини, козаків, духівництва і потім розходилися шу-
кати щастя в ріжних фахах, замінила Київська Духовна Академія, шкільні
драми зникають.

8. Соборноправність Української Церкви. З самого початку Ук-
раїнська Церква управлялася Соборами. В них брали участь – духівниц-
тво, князь, народ (“люди”). Церквою правив помісний Собор, що збирався
у важливих справах в міру потреби, та єпархіяльний, що збирався що-
року, на першому тижні Великого Посту. В разі потреби – збирався й час-
тіше. При митрополиті, єпископі була постійна інституція – клірос, що
складався з кількох старших священиків та мирян (мирянин був шафа-
рем, збирав податки). Клірос вирішував всі справи єпархії до Собору67.

За литовсько-польської доби існували теж Собори, число яких
зросло перед Берестейською унією і зокрема в першу воловину XVII стол.
Ці Собори були елекційні – для обрання митрополитів та єпископів – і
такі, які скликали для вирішення важливих питань, наприклад, унії, ор-
ганізації Церкви.

Участь в Соборах брали духівництво та миряни і участь обох скла-
дових частин була обов’язкова. Православна частина Берестейського
(1596) Собору в протестації проти католицької частини зауважувала брак
мирян68. Собор 1629 року не визнав себе правним вирішувати питання
об’єднання з уніятами через брак мирян і т. д.69

Обрання духівництва відбувалося відповідними зборами: священика
парахією, ігумена та архимандрита – ченцями та мирянами околиці мо-
настиря, єпископа собором духівництва та мирян єпархії, митрополита –
великим собором єпископів та мирян, було не лише традицією, що переда-
валася з покоління до наступного покоління. Воно зафіксоване було
рядом правних актів. Року 1051 собор єпископів за участю князя обрав
русина – Іларіона на митрополита. Року 1147 собор єпископів з участю
князя Ізяслава обрав русина Клима Смолятича на митрополита. Вел[икий]
князь Всеволод III відмовився прийняти єпископа, призначеного митро-
политом, бо “не вибрали його люди”. В чужій державі, Литві, князь-ка-
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толик Витовт організує року 1415 Собор єпископів та мирян, який, за
прецедентом обрання Іларіона та Клима, обрав митрополитом Григорія
Цамбвлака. В “пунктах заспокоєння” 1632 року підтверджено, що мит-
рополита обирають на Соборі. В “Ченовниках архиєрейських”, в “Слу-
жебнику” Петра Могили та “Чиновнику” Сильвестра Косева зафіксовано
практику Української Церкви під польською, католицькою владою: по-
дано докладний процес поставлення єпископа. В ньому три етапи: 1) об-
рання “людьми”, духівництвом та мирянами; 2) обрання, чи краще
мовити – прийняття кандидата митрополитом та єпископами і цілування,
і, нарешті, 3) “великое извещение”, коли делеґати міста, до якого ставлять
єпископа, вище духівництво його, урочисто просили собор єпископів по-
ставити цього кандидата на єпископа, і урочисто заявляли, що мають “ду-
ховного собору згідне обрання, рукописанням і печатями стверджене”70.

Все це було поступово знищено православною Московською патрі-
ярхією. На деякий час залишалися Елекційні собори, які обирали митро-
политів та інших духовних осіб, але з заснуванням Св. Синоду в 1721 році
на всі вакантні посади робить призначення він сам. Протягом XVIII стол.
призначав Синод на митрополитів українців, а з кінця століття – і до 1921
року – виключно чужинців. До середини XIX стол. обирали парафії свя-
щеників, складали з ними договори, але з середини XIX стол. призначає
їх Консисторія. Подібно до того, як фактична влада в Синоді належала
обер-прокуророві, людині світській, так з 1841 року фактична влада в
Консисторії належала секретареві її, теж світському урядовцеві.

Спроби протестів були марні. Протестували ченці Межигірського
монастиря року 1743. Вони писали так: раніш, якщо умре ігумен або ар-
химандрит, “то з между братіи того ж монастиря оберет братія к такому
начальству згодного мужа, и поставляется игуменом, а не из иншого мо-
настиря, который чин были здревле… А ныне заслуженные присыла-
ються архимандритами; но оный архимандрит, которій пріедет в наш
убогій монастир то по своей похоти поступает как хочет, и чина церков-
ного и нашего уставу не смотрит и соборной братіи никогда на совет не
призывает, но сам собою всякое дело затевает и делает по прихотях
своих”71. В цих стримано-безпретензійних словах висловлено чітко ту
тяжку драму, яку переживала Українська Церква в XVIII стол. Але про-
тести були небезпечні. Відважний українець, Арсен Мацієвич, митропо-
лит Ростовський, наважився протестувати проти того, що влада в Синоді
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належала світському урядовцеві, що кожен член Синоду повинен був
принести присягу, що визнає головою Синоду російського імператора.
Протестував він проти одібрання у Церкви її маєтків72. Справа його за-
кінчилася довічним заточенням у тюрмі73. Подавали українці прохання
до Комісії для складання нових законів 1767 р. про повернення Церкві
українських старих прав – теж нічого не вийшло74.

Українська громадськість не була байдужою до позбавлення Укра-
їнської Церкви її історичних традицій, її канонічних прав. На межі XVIII
та XIX століть невідомий автор “Історії Русів”, який старанно сховав своє
ім’я під псевдо митрополита Білоруського Юрія Кониського, присвятив
становищу Української Церкви під синодальною владою кілька рядків.
Він звернув увагу на долю архиєпископа Київського Варлаама Ванато-
вича; його було в 1730 році заслано за те, що не правив молебня в цар-
ський день (але фактично за те, що дозволив надрукувати в Києві
неприємний для Феофана Прокоповича твір Стефана Яворського та не
здержував чуток про єретицькі погляди Феофана75.

Справа Варлаама Ванатовича дуже хвилювала українську громад-
ськість і з нього робили мученика за Українську Церкву. В “Описанії о
Малой Россіи” Григорія Покаса, одного з представників українського “ав-
тономізму”, як називали самостійництво76, Варлаама Ванатовича постав-
лено поруч з Полуботком. Про нього сказано, що ув’язнено його за те, що
“желал и советовал Малороссіи от Россіи отступить и тем сделать мятеж”77.
Справі Варлаама Ванатовича “Історія Русів” дає таке пояснення: до нього
звернувся Синод з запитанням з приводу доносу на Українську Церкву: в
ній христять дітей обливанням, не обпльовують сатану й всі діла його; під
час Великого посту служать по п’ятницях Страсті Христові, дзвонять у всі
дзвони, і читають Євангелії, зі співами; всі єпископи та митрополит носять
хрести на митрах, які подібні до тих, що прикрашають корони імператорів,
і носять “без ужаса и содраганія”. Варлаам Ванатович дав пояснення, що
“обряди и правила Церкви Малоросійської … незмінні і непорушні” з са-
мого початку християнства. За це Варлаама Ванатовича визнано єретиком
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та заколотником Церкви Російської, позбавлено сану й заслано78. В іншому
місці оповідає “Історія Русів” про донос на Українську Церкву ієродиякона
Макарія про “несогласія” між Українською та Російською Церквами (по-
клик на Служебники Петра Могили та Йосифа Тризни): наливають теплоти
в сосуд одну краплю, відкривають Райські Врата на літургії частіш, ніж у
Росії, диякон сам бере Євангелію з престолу, несе дискос не на голові,
“Утверди Боже благочестивішого” не співають і інш. Наслідком був наказ
Синоду архиєпископові Варлааму Ванатовичу: “накрепко и весьма наблю-
дать, дабы никакого несогласія … не происходило”79.

З цих слів “Історії Русів” видно, як боліло свідомому українському
громадянству постійна боротьба Синоду з українськими церковними тра-
диціями. Русифікована Церква переставала бути своєю, рідною. Між нею
та народом виростав мур. Правий був Д. Дорошенко, який писав, що “до
нового XIX століття український народ перейшов позбавлений не тільки
свого автономного устрою, своєї школи, але й своєї національної Церкви.
Над його духовим життям залягла темна ніч”80.

Вже була мова про те, як у XIX стол. збільшується боротьба проти
всього українського в Церкві. Заборонено проповіді українською мовою,
переклади, церковні традиції в мистецтві. Заборонено обирати священи-
ків парафіянами. Збільшується призначення священиків неукраїнців81.
Імператор Микола I хотів навіть переселити за межі Правобережної Ук-
раїни всіх священиків-українців та замінити їх неукраїнцями. Лише
складність переведення в життя цієї операції примусила відмовитись від
цього пляну. Духовні школи – семинарії, Академія, робляться осередками
русифікації духівництва; учнів, що виявляли український патріотизм, не
призначали до українських парафій.

Перестали існувати в XIX стол. і Братства, які відограли в XVI–
XVII стол. таку велику ролю в історії Церкви і були одною з ланок, які
зв’язували мирян з Церквою. Правда, в 1864 році російський уряд від-
новив Братства, але нові Братства мало нагадували історичні Братства82.

Народ все більше відчував розрив з Церквою, з духівництвом. В
масі українське духівництво перетворювалося в очах народу в державних
урядовців, а сама Церква робилася однією з ланок адміністрації.
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Дуже цікава ріжниця в ставленні до глибоко містичного акту, коли
віруючий відкриває Самому Богові свою душу – сповіді Української та
Московської церкви. В українських Номоканонах оповіді присвячено ба-
гато уваги. В Київському Номоканоні 1620 року сказано, що духівник не
повинен допитувати імен спільників гріха, не повинен виявляти імени
грішника: “се бо предательство Іудину подобно”; навпаки, повинен впли-
нути на сповідника, щоб не називав їх, “инакоже оклеветаніє и осужденіє
буде”; за розголошення таємниці сповіді духівником – накладалася кара:
заборона служби Божої на три роки. Митрополит Дмитро Туптало по-
вчав, що духівник, який видає таємниці сповіді, предає “Самого Христа,
сущого в тім, хто кається”. А Духовний Реґлямент Петра I вимагав від
священиків, щоб вони доносили урядові, якщо почують на сповіді про
змову проти царя і народу83.

На духівництво і пізніше накладали подібні обов’язки, що його де-
моралізували і принижували в очах пастви. На благочинних накладали
обов’язок стежити за дезертирами, безпашпортними, і доносити про них
начальству. Під проводом Синоду Українська Церква перетворилася в по-
літичну установу84 і втрачала, властивий їй, характер соборноправної,
близької до народу Церкви, душі цього народу. В цьому відношенні по-
казова історія Козаччини 1855 року; коли поширилися (помилкові) чутки
про маніфест, який нібито поновляв козаччину і давав звільнення від пан-
щини, селяни кинулися на священиків, обвинувачуючи їх в затаюванні
маніфесту85: вони почували в них ворожу собі силу.

Відрив Церкви від народу приніс у XIX стол. свої страшні на-
слідки. З кінця XVIII стол. спостерігається серед вищої культурної вер-
хівки шукання заспокоєння духових потреб поза церквою. В Україні
ширяться раціоналістичні та містичні гуртки, серед останніх зокрема ма-
сонські льожі, які були майже в усіх більших містах України. Славет-
ний“мандрівний філософ” Григорій Сковорода теж відійшов від Церкви
і творив свою філософію. Вплив його був значний в Україні і доходив до
“Кирило-методіївського братства”86. Ще більш почувався відрив від Цер-
кви серед селянства. З середини XVIII стол., в 1750 роках почала шири-
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тися на Катеринославщині секта духоборців та молокан87; ще більше зна-
чення мала т. зв. “штунда”. Ширили її кол[ишні] батраки в колоніях ме-
нонітів, яким подобалася простота цього вчення; від години (eine Stunde),
яку присвячували меноніти читанню Євангелії та співам псалмів, з’яви-
лася назва релігійного руху “штунда”. В 1870 р. рахувалося вже 700 тисяч
штундистів, а під час Першої світової війни – вже біля 4 мільйонів.
Штунда ширилася в Херсонській, Катеринославській, Чернігівській, По-
дільській, Полтавській, Київській, Волинській губерніях. Довгий час
вона залишалася як приватний рух, але у 1870-х роках штундисти відді-
ляються від Православної Церкви. Викликало це, з одного боку, поглиб-
лення вчення, з другого, – утиски з боку духівництва88. Штундисти по
ріжному ставилися до Православної Церкви, до обрядів її. Відокрем-
лення штундистів від Православної Церкви збільшило переслідування
їх урядом. Штундистів судили, засилали до Сибіру, відривали дітей від
батьків. Це збільшувало престиж їх і давало підстави вважати їх муче-
никами за віру. Місіонерські бесіди не давали наслідків. Міністер внут-
рішніх справ дав в 1869 році пораду Синодові, який вимагав урядових
заходів боротьби зі штундою. Він порадив призначити в райони, де ши-
рилася штунда, розумних та освічених священиків: порада не була вико-
ристана. Лише в 1905 р. штундисти одержали право вільно молитися89.

Були в Україні і містичні рухи: мальованці, шалопути90.
Історія оцих сектанських рухів дуже показова. В XVI–XVII стол.,

коли Московська Церква знемогала в боротьбі з сектами, і нарешті роз-
ділилася на “старовірів” та “никоніян”, в Україні не було жодних сект. В
XIX стол. в Україні нараховувалося понад 4 міль. сектантів. Цей приклад
вказує, яка величезна ріжниця була між церквами України XVII та ХХ стол.
Церква, душа українського народу, яку він зберіг у страшніші часи життя
України, перестала бути цією душею.

Добу національного відродження, з одного боку, і навалу комуніс-
тичного уряду, з другого, – зустрів український народ маючи віру, але не
маючи своєї Церкви.
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Незважаючи на ослаблення зв’язків між українським народом та
Церквою, прагнення мати свою Церкву не вмирало.

Виявом цих прагнень в XIX стол. були намагання мати Святе Письмо
в українській мові в час, коли народня українська мова все більше відходила
від церковно-слов’янської, яку вживали до того з російською вимовою.
Добре було, коли священик був українець і стихійно вживав українську ви-
мову, бо сам звик так розмовляти. Але в Україну все більше надсилали свя-
щениками неукраїнців, які розмовляли, проповідували, сповідали російсь-
кою мовою. Відомі приклади не розуміння українцями слів навіть Євангелії:
в іконі на текст: “взиграся младенец во чреве матери”, тому, що слово “иг-
рать” (грати) в українській мові визначає тільки музичну гру – маляр вима-
лював дитину во “чреві”, що грає на скрипочці. Таких фактів безліч.

Треба мати на увазі, що з бігом часу так звана “церковно-слов’ян-
ська” мова відходила від старої церковно-слов’янської мови. Особливо
церковно-слов’янська мова, яку вживалося в церквах Російської імперії,
бо Синод “тихо й самовільно переправляв старослов’янські слова та
форми на чисто російські”. Про цю нову церквоно-слов’янську мову фі-
лолог, росіянин, академік Ф. Фортунатов пише так: “С течением времени
старославянский язык обратился у нас в тот искусственный искаженный
язык, который употребляется теперь в Богослужении и называется цер-
ковнословянским языком. Не смешивать с этим ломанным языком древ-
ний церковнославянский язык”91. В XVIII–XIX стол. св. Синод поскладав
багато різних Молитов, Акафистів, Служб окремим святим і т. д. вже про-
сто архаїзованою російською мовою92.

За таких умов природньо, це першою потребою, щоб наблизити
знов народ до Церкви, було подбати за переклад Святого Письма україн-
ською мовою. Ця справа, була ясна для всіх, кому дорога віра Христова.
Це було ясно св. браттям Кирилові та Методію, розуміли це в Україні в
XVI, XVII стол., коли перекладали Євангелії (перший переклад 1556–
1561 р. – Пересопницький), Старий Заповіт (перший переклад 1569 р.).

В XIX стол. починають перекладати знов Святе Письмо на україн-
ську мову: майже одночасно в Харкові Григорій Квітка та в Галичині
Маркіян Шашкевич.

Найбільше значення мав переклад Св. Письма П. Куліша: переклад 4
Євангелій було надруковано у Відні в 1881 та 1886 роках. Початий П. Ку-
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лішем та закінчений І. Пулюєм повний текст Біблії надруковано в 1903
році Біблійним Товариством у Лондоні. Але в Україну ці переклади не
дозволено було довозити, а також робити інші переклади.

Року 1860 П. Морачевський надіслав Петербурзькому митрополитові
Ісидорові український переклад євангелій Матвія та Івана, але митрополит
повідомив його, по нараді з св. Синодом, що ні цей, ні взагалі жодний ук-
раїнський переклад Євангелії не буде дозволено надрукувати. Російська
Академія Наук, до якої вдався перекладач, доручила рецензію видатним фа-
хівцям, і на підставі її звернулася до св. Синоду з запискою, в якій доводила
високу наукову якість перекладу П. Морачевського, з релігійно-морального
погляду просила св. Синод надрукувати його. Проте й на цей раз св. Синод
заборонив друк цього перекладу. Лише року 1904 справа просунулася: Ко-
мітет Міністрів під головуванням С.Ю. Вітте, за участю президента Ака-
демії Наук великого князя Константина Константиновича та митрополита
Антонія знов розглянув справу українського перекладу. Президент Академії
Наук рішуче висловився за конечну потребу видання українського пере-
кладу св. Письма “в інтересах людської культури”. Митрополит Антоній
висловився теж позитивно, він покликувався на слова Христа: “шедше, на-
учите всі языки”. Але, після того, як Євангелію було надруковано, св. Синод
дозволяв користатися нею тільки приватно; бували випадки, що забороняли
читати Євангелію в українській мові навіть на Великдень. Заборонено було
друкувати переклади Дій Апостольських.

З революцією 1917 року прокинулися національні прагнення ук-
раїнського народу й серед них – прагнення поновлення власної націо-
нальної Церкви такою, якою була ця Церква протягом семи століть для
народа. Негайно після революції виникли парафіяльні та єпархіяльні
Ради. Поновлюються Єпархіяльні З’їзди. В травні 1917 року на Полтав-
ському Єпархіяльному З’їзді було зроблено доповідь про відродження
Української Православної Церкви, поновлення старих церковних звичаїв
та обрядів, старих українських співів, вживання української вимови в
церковнослов’янській богослужбовій мові, читання проповідей україн-
ською живою мовою та проголошення автокефалії Церкви. Ця доповідь
мала великий успіх і її було видано чотири рази. Її підтримав з’їзд. Тоді
ж Подільський Єпархіяльний З’їзд висловив побажання автокефалії.
Правда, не всі з’їзди були однодумні, деякі (як, наприклад, Чернігівський)
були проти українізації Церкви і будь-яких реформ93. Це зрозуміло: ду-
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хівництво Чернігівщини було в масі русифіковане; там лише один архи-
єпископ Антоній за кілька десятків років перебування на катедрі спро-
вадив біля 200 росіян на парафії94.

В кінці 1917 року в Києві було сформовано Українську Церковну
Православну Раду, до складу якої ввійшли духовні та миряни. Вона взяла
до своїх рук плекання українського церковного руху. За її ініціятивою
було скликано Всеукраїнський Православний Церковний Собор95.

Церковна Рада опинилася в тяжкому стані. Частина духівництва,
зокрема чужий єпископат, не бажали поривати з Московським патріяр-
хом. Це виявилося на церковних з’їздах, де прихильники автокефалії не
мали більшости96.

Лише українська державна влада принесла зміни в церковних пи-
таннях. Гетьманський уряд з перших своїх часів почав підготовляти ав-
токефалію Церкви. На Церковному з’їзді восени 1918 року він офіційно
заявив устами міністра Ісповідань О. Лотоцького, що буде незабаром ого-
лошена автокефалія Української Церкви, тому, що в “самостійній Дер-
жаві має бути й самостійна Церква… Автокефалія Української Церкви
не лише церковна, але й національна наша необхідність”97.

1919 року, 1 січня, Директорія УНР оголосила Універсал про авто-
кефалію Української Церкви і розпочала заходи для забезпечення ви-
знання автокефалії Української Церкви Східніми патріярхами98. Реалізувати
всі ці пляни не вдалося, бо з лютого того ж року большевицька влада
знов окупувала Україну.

На початках, в часі непевного свого становища, большевицька
влада ставилася більш поблажливо до українців. У кожному місті було
передано деякі церкви українським громадянам, в тому числі – Благові-
щенський собор у Харкові, Св. Софію у Києві, Андрієвський, Велико-
Миколаївський собори, та ще кілька церков у Києві; в них служили,
зберігаючи українські звичаї та обряди, українською мовою. Не вгасала
думка про Автокефалію. В 1919 р. українські парафії обрали Всеукраїн-
ську Церковну Раду, яка стала за вищий орган для них.
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94 О. Лотоцький, Автокефалія, т. II, c. 459.
95 Д. Дорошенко, Історія України.., т. I, с. 408.
96 Ibid., с. 410.
97 Д. Дорошенко, Історія України 1917–1923 рр., Ужгород 1930, т. II: Українська Геть-
манська Держава 1918 р., с. 333–334.
98 О. Лотоцький, Українські джерела. Додаток. Історична записка про минуле УАПЦ,
Мюнхен 1954, с. 10; Д. Дорошенко, Православна Церква.., с. 53–54.



Незабаром становище загострилося. Митрополит Антоній Храпо-
вицький, від’їжджаючи на еміґрацію з добровольцями залишив “про-
кляття” єпископам та священикам, які служитимуть українською мовою99.

Року 1921 було зроблено спроби здобути для Української Церкви
єпископів-українців. Єпархіяльний з’їзд у Києві, де зібралося 400 деле-
ґатів, обрав на митрополита єпископа Полтавського Парфенія, але під
тиском патріярха Тихона єп. Парфеній відмовився, а до Києва приїхав з
Москви Михаїл Єрмаков, митрополит – екзарх патріярха. На прохання
єпархіяльного з’їзду висвятити обраних ним єпископів, Михаїл відмовив.
Виходу не було. Звернутися до ієрархів інших Церков було неможливо,
бо кордони були замкнені.

Всеукраїнський Церковний Собор, який зібрався в Києві в складі 472
делеґатів, мав тверді накази з місць – вибороти Автокефалію та українську
ієрархію. Невдача в цьому могла викликати зневір’я, розпуку, втрату надії
на поновлення національної Церкви. Собор вирішив піти революційним
шляхом. На підставі слів Св. Богоносця, який писав, ідучи на муки, що “за-
мість мене (Церква) має пастирем Самого Бога” (Рим. IX)100, 23 жовтня
1921 р. в соборі Св. Софії, після Літургії, в якій брали участь 30 свяще-
ників, при молитовній участі членів Собору, обрано та поставлено було
на Архиєпископа та Митрополита всієї України протоієрея Василя Лип-
ківського. На другий день висвячено на єпископа протоієрея Нестора Ша-
раєвського, далі 5 єпископів та священиків. Цей факт має величезне
історичне значення. Не залежно від канонічности УАПЦ 1921, в постанні
її бачимо спонтанний рух народу мати свою національну Церкву, завдяки
йому було збережено ідею української національної Церкви101.

Тоді ж Собор оголосив Церкву Автокефальною та Соборноправ-
ною. Вся Україна прийняла це з захопленням: у церквах служили укра-
їнською мовою, поновили старі церковні традиції, все духівництво було
вибране. Українські церкви притягали вірних красою богослужби.

Українська Церква існувала не довго: переслідування релігії боль-
шевиками з найбільшою жорстокістю були звернені на неї. Арешти, за-
слання митрополитів, єпископів, священиків, членів Рад, видатніших
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99 Митрополит Василь Липківський, Українська Автокефальна Церква і радянська кому-
ністична влада, Вільна Україна, ч. 4 (1955) 49–50.
100 А. Річинський, Проблема української релігійної свідомости, Володимир-Волинський
1933, с. 11–13.
101 І. Теодорович, Благодатність ієрархії У.А.П.Ц, Реґенсбурґ 1947, с. 99–113; Архиєпис-
коп К. Малюшкевич, Служення єпископів в УАПЦ, Церква і життя, ч. 2 (1928) 83–85.
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парафіян, чимало вірних було страчено102. Року 1930 Церкву було оста-
точно ліквідовано103.

Року 1921 Собор православних єпископів у Польщі, після невдачі
звернення до патріярха Тихона з приводу Автокефалії, сам оголосив Пра-
вославну Церкву в Польщі автокефальною. Автокефалію визнав по-
льський уряд та Царгородський патріярх Григорій, який видав у 1924
році Томос. В Томосі патріярх визнавав Православну Церкву Польщі ав-
токефальною й ствердив незаконність підпорядкування української Цер-
кви Московській Патріярхії року 1685.

На підставі Томосу розгорталося життя Української Православної
Церкви в Польщі; в часі 2-ої Світової війни (1941–42 рр.) і в Україні та
разом з віруючими воно розквітло з 1943 року в країнах Вільного світу,
поза межами залізної заслони.

Звичаї і устрій старої Української Церкви: Собори, Парафіяльні та
єпархіяльні Ради, обрання Радами духівництва, всі ті звичаї поновлено.

Публ., ред. Д. Гордієнка
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102 Митрополит Василь Липківський, Хиби в житті УАПЦ, Відомості Генерального Цер-
ковного Управління УАПЦ на Британїі, ч. 9 (1951) 9; ч. 10, с. 8–9; ч. 12, с. 12–13.
103 М. Явдась, Матеріяли до Патерика УАПЦ, Мюнхен 1951, с. 15–25; Митрополит Ва-
силь Липківський, Українська Автокефальна Церква і радянська комуністична влада,
Вільна Україна, ч. 6 (1955) 30–35.



Програма [Перших] Міжнародних наукових славістичних читань,
присвячених пам’яті члена-кореспондента НАН України,

доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя
(м. Київ, 18 листопада 2014 р.)

[Голова оргкомітету: д. і. н. Г.В. Папакін, в. о. директора Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (ІУАД); заступник голови: к. і. н.
О.О. Маврін, заступник директора ІУАД; секретар: к. і. н. Д.В. Бурім, вчений секретар ІУАД,
члени оргкомітету: к. і. н. Д.С. Гордієнко, старший науковий співробітник ІУАД; к. і. н.
В.В. Корнієнко, старший науковий співробітник ІУАД; к. і. н. А.В. Стародуб, старший на-
уковий співробітник ІУАД; к. і. н. І.О. Каневська, молодший науковий співробітник ІУАД]

Пленарне засідання

Василь Михайлович Даниленко – д. іст. н., професор, провідний науковий спів-
робітник відділу зарубіжних джерел з історії України Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН Ук-
раїни (м. Київ): “Учений в українському політичному й науковому со-
ціумі 1970-х – 1990-х років”.

Олександр Олександрович Маврін – к. іст. н., заступник директора Інституту
української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН
України (м. Київ): “Візія П.С. Соханя розвитку української археографії”.

Володимир Іванович Мільчев – д. іст. н., професор, декан Історичного факуль-
тету Запорізького національного університету (м. Запоріжжя): “Проблема
переселень болгар в Україну XVIII–XIX ст. у дослідженнях П.С. Соханя”.

Сергій Іванович Пачев – к. іст. н., доцент, доцент кафедри історії Мелітополь-
ського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
(м. Мелітополь): “розвиток української болгаристики у науковому ос-
мисленні П.С. Соханя”.

Олексій Валерійович Марченко –  аспірант Інституту історії України НАН
України (м. Київ): “Внесок П.С. Соханя у відродження української архео-
графії: щодо діяльності Археографічної комісії АН України”.

Секція 1: “джерела та джерелознавство слов’янської історії”
Ведучий: д. іст. н. Георгій Володимирович Папакін

Дмитро Сергійович Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник відділу
зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Dagome
iudex” як джерело з історії ранньосередньовічної Східної Європи”.

Ірина Миколаївна Скворцова – к. мистецтв., старший науковий співробітник
ДНУ “Центр досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН
Білорусі” (м. Мінськ): “Типологія слуцьких поясів”.
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Тетяна Миколаївна Шевченко – к. іст. н., старший науковий співробітник відділу
всесвітньої історії Національного науково-дослідного інституту українознав-
ства і всесвітньої історії (м. Київ): “Етнохороніми українців, білорусів та ли-
товців у єзуїтських джерелах ранньомодерної доби: порівняльний аспект”.

Віктор Миколайович Філас – к. іст. н., докторант Інституту українського архео-
графії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ):
“Погляд з Європи: візуальне сприйняття росіян в гравюрах Х.Г. Гейслера”.

Юлія Іванівна Головко – к. іст. н., доцент, доцент кафедри джерелознавства,
історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національ-
ного університету (м. Запоріжжя): “Матеріали з історії Польської ком-
панії у фонді канцелярії будівництва міста Миколаєва (державний архів
Миколаївської області)”.

Олена Юріївна Зосімович – старший викладач кафедри спеціальних історичних
наук і правознавства Житомирського державного університету імені Івана
Франка (м. Житомир): “Судові книги Волинської губернії як джерело до-
сліджень персонального складу судового чиновництва”.

Сергій Іванович Шевченко – к. іст. н., доцент, доцент кафедри всесвітньої іс-
торії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Воло-
димира Винниченка (м. Кіровоград): “джерела держархіву кіровоградської
області з історії сербської діаспори та українсько-сербських зв’язків до-
радянського часу”.

Артем Георгійович Папакін – асистент кафедри історії слов’ян Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): “Українські ар-
хівні документи з історії українсько-болгарських дипломатичних
стосунків 1918–1920 рр.”

Михайло Георгійович Станчев – д. іст. н., професор, завідувач кафедри нової та
новітньої історії історичного факультету Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна (м. Харків): “документи процесу т. зв. “бол-
гарської контрреволюційної націоналістичної організації” у Харкові як
джерело дослідження репресій серед болгар України 30-х рр. ХХ ст.”.

Євген Романович Мацелюх – аспірант Інституту української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Інфор-
маційний потенціал офіційних документів Тернопільського воєводства
як джерело з вивчення радикалізації політичного життя другої речі По-
сполитої в добу «санації» 1926–1939 рр.”.

Георгій Володимирович Папакін – д. іст. н., в. о. директора Інституту українсь-
кої археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
(м. Київ): “Польські джерела з історії українського національно-визволь-
ного руху середини ХХ ст.: специфіка, труднощі прочитання”.

Оксана Миколаївна Біла – аспірантка кафедри історії України Житомирського
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “Міжнаціо-
нальні взаємини слов’ян у висвітленні волинської преси (XIX–XX cт.)”.
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Секція 2: “Історіографія та історія слов’янознавства”
Ведучий: к. іст. н. Олександр Олександрович Маврін

Марина Євгенівна Домановська – аспірантка кафедри українознавства філософ-
ського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
(м. Харків): “Балканські походи князя Святослава в оцінках М.С. дринова”.

Лариса Петрівна Ігнатова – к. мистецтв., доцент, доцент кафедри історії, теорії
мистецтв та виконавства інституту мистецтв Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі Українки (м. Луцьк): “Фольклористичні до-
слідження Оскара кольберга на теренах західної України”.

Ольга Іванівна Ковтуненко – аспірантка кафедри історії України Житомирського
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “Польська істо-
рична проблематика у працях російського історика М.А. кареєва (1850–
1931 рр.)”.

Тетяна Сергіївна Ляліна – аспірантка, старший лаборант кафедри всесвітньої
історії Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Вин-
ниченка (м. Кіровоград): “діяльність В. каразіна в опублікованих мате-
ріалах “русской старины”.

Володимир Арнольдович Потульницький – д. іст. н., провідний науковий співро-
бітник відділу зарубіжних джерел з історії України Інституту української ар-
хеографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ):
“дискусія з проблеми спільного минулого слов’янських країн на VII кон-
гресі історичних наук у Варшаві в 1933 році: аргументи “за” і “проти”.

Володимир Миколайович Ковальчук – к. іст. н., старший науковий співробітник від-
ділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археог-
рафії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ):
“Газета польських сіоністів “Chwila” – про діяльність УВО і ОУН (1930-і рр.)”.

Марина Сергіївна Бабінська – аспірантка кафедри історії України Житомирського
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “Шляхта Поділля
і Волині в дослідженнях польського історика Леона Бялковського”.

Вячеслав Васильович Корнієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник Інституту української археографії та дже-
релознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “розвідка
Сави Шевченка про словʼянську етимологію гідроніму “Інгул”.

Олена Олександрівна Новікова – к. філол. н., науковий співробітник відділу за-
рубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Болгар-
ський період життя і творчості Венедикта Мякотіна”.

Зоя Петрівна Борисюк – науковий співробітник відділу зарубіжних джерел з іс-
торії України Інституту української археографії та джерелознавства імені
М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Україна на сторінках першого
слов’янознавчого часопису “Le Monde slave” (1917–1938)”.
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Таїсія Михайлівна Сидорчук – к. іст. н., старший науковий співробітник На-
уково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національ-
ного університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “Визначний
славіст Орест зілинський та Український науковий інститут Гарвард-
ського університету: науково-видавничі плани та співпраця”.

Ольга Володимирівна Скороход – аспірантка кафедри всесвітньої історії Кі-
ровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка (м. Кіровоград): “Історія українсько-сербських зв’язків на
сторінках “Українського історичного журналу” радянських років”.

Лариса Костянтинівна Вахніна – к. філол. н., старший науковий співробітник,
завідувач відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
М.Т. Рильського НАН України (м. Київ): “Славістичні дослідження Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. риль-
ського НАН України: традиції та перспективи”.

Світлана Миколаївна Мотрук – к. іст. н., доцент кафедри історії слов’ян Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): “Ста-
новлення та розвиток богемістики в київському університеті”.

Наталя Гаврилівна Солонська – к. іст. н., старший науковий співробітник На-
ціональної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, член Українського ко-
мітету славістів (м. Київ): “Науково-бібліографічна діяльність Україн-
ського комітету славістів (2005–2014)”.

Вячеслав Васильович Корнієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник Інституту української археографії та дже-
релознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “дмитро Аб-
рамович та його неопублікована праця з історії української літератури
початку XVIII ст.”.

Дмитро Васильович Бурім – к. іст. н., старший науковий співробітник, вчений
секретар Інституту української археографії та джерелознавства імені
М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “дмитро дорошенко як історик
слов’янських народів і Східної Європи”.

Секція 3: “Історія та культура слов’ян”
Ведуча: д. іст. н. Валентина Миколаївна Піскун

Іван Іванович Ярмошик – д. іст. н., професор, завідувач кафедри спеціальних іс-
торичних наук і правознавства Житомирського державного університету
імені Івана Франка (м. Житомир): “Українські землі в правовому процесі
укладання Люблінської унії 1569 року”.

Ігор Вікторович Кондратьєв – к. іст. н., доцент кафедри всесвітньої історії Чер-
нігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
(м. Чернігів): “Служебна шляхта Остерського та Любецького староств ки-
ївського воєводства – слов’янська та тюркська складники формування”.
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Віктор Анатолійович Брехуненко – д. іст. н., завідувач відділу актової архео-
графії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського НАН України (м. Київ): “Словʼяни-полоненики у Війську запо-
розькому (перша половина XVII ст.)”.

Юрій Борисович Нетреба – к. іст. н., науковий співробітник Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
(м. Київ): “Участь сербських офіцерів в заснуванні слобід на теренах су-
часної Маловисківщини в другій половині XVIII ст.”.

Оксана Анатоліївна Іваненко – к. іст. н., старший науковий співробітник відділу
історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту іс-
торії України НАН України (м. Київ): “Місце та роль університетів Наддніп-
рянської України у розвитку міжслов’янських культурно-гуманітарних
зв’язків (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”.

Сергій Юрійович Страшнюк – к. іст. н., доцент кафедри нової та новітньої іс-
торії історичного факультету, директор Центру болгаристики та балкан-
ських досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна (м. Харків): “Внесок М.Ф. Сумцова в українсько-бол-
гарський науковий діалог (кінець XIX – початок ХХ ст.)”.

Андрій Вікторович Стародуб – к. іст. на., старший науковий співробітник від-
ділу зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії
та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Се-
натор В’ячеслав Богданович (1878–1939) та білоруський національний
рух у міжвоєнній Польщі (1918–1939)”.

Олена Петрівна Павлова – магістр філол. н., аспірантка Державної наукової
установи “Центр досліджень білоруської культури, мови та літератури
НАН Білорусі” (м. Мінськ, Білорусь): “зооморфні образи у білоруській ве-
сільній обрядовій поезії”.

Ірина Володимирівна Малацай – к. іст. н., доцент, доцент кафедри історії слов’ян
Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (м. Київ): “Громадсько-політична діяльність А.І. добрянського”.

Олег Олександрович Песчаний – к. іст. н., старший науковий співробітник від-
ділу зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії
та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Іван
Франко і Швейцарія”.

Оксана Валентинівна Маркевич – к. іст. н., старший викладач кафедри спеці-
альних історичних наук і правознавства Житомирського державного уні-
верситету імені Івана Франка (м. Житомир): “російський губернатор на
Волині: завдання та повноваження”.

Рафал Ковальчик – професор, професор Інституту історії Лодзького універси-
тету (м. Лодзь, Республіка Польща): “Польські інженери і техніки в еко-
номічному житті України кінця XIX і початку ХХ ст.”.
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Юрій Олегович Яковлєв – аспірант кафедри історії України Інституту історії,
політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного універ-
ситету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ): “рУрП і польська соціал-
демократія в Галичині у 1890-х рр.: між співпрацею та протистоянням”.

Валентина Миколаївна Піскун – д. іст. н., професор, провідний науковий спів-
робітник, завідувач відділу джерел з новітньої історії України Інституту
української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН
України (м. Київ): “Участь Уряду УНр в еміграції в прометеївському русі:
політичний, територіальний та індивідуальний виміри”.

Григорій Миколайович Кондратюк – к. іст. н., доцент, доцент кафедри історії
Республіканського вищого навчального закладу “Кримський інженерно-пе-
дагогічний університет” (с. Сімферополь): “Чехи в умовах політики коре-
нізації в кримській АрСр у 1920–1930-х роках”.

Ірина Олександрівна Каневська – к. іст. н., молодший науковий співробітник
відділу зарубіжних джерел з історії України Інституту української архео-
графії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ):
“журналістсько-публіцистична діяльність О. Бочковського на сторінках
празького часопису “Slovanský Přehled”.

Вікторія Олегівна Свириденко – аспірантка кафедри українознавства філософ-
ського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Кара-
зіна (м. Харків): “(ре-)конструювання образів національного відродження
у Народній республіці Болгарія: континуїтети і дисконтинуїтети”.

Програма Других Міжнародних славістичних читань, пам’яті члена-
кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора

Павла Степановича Соханя (м. Київ, 18 листопада 2015 р.).

[Голова оргкомітету: д. іст. н. Г.В. Папакін, директор Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (ІУАД); заступник голови:
к. іст. н. О.О. Маврін, заступник директора з наукової роботи ІУАД; члени оргкомітету:
к. іст. н. Д.С. Гордієнко, старший науковий співробітник ІУАД (відповідальний секретар);
к. іст. н. В.В. Корнієнко, заступник генерального директора з наукової роботи Національ-
ного заповідника “Софія Київська”; к. іст. н. А.В. Стародуб, старший науковий співро-
бітник ІУАД; к. іст. н. І.О. Каневська, молодший науковий співробітник ІУАД; А.Л. Кавунник,
аспірантка ІУАД]

Вітальне слово директора Інституту української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського НАН України, д. іст. н. Георгія Папакіна.

Пленарне засідання
Ведучий: к. іст. н. Олександр Маврін

Олександр Маврін – к. іст. н., заступник директора з наукової роботи Інсти-
туту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського
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НАН України (м. Київ): “Наукова і видавнича діяльність Відділу ви-
вчення та публікації зарубіжних джерел з історії України під керівниц-
твом Павла Соханя (1991–2013 рр.)”.

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту ук-
раїнської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН
України; старший науковий співробітник Національного заповідника “Софія
Київська” (м. Київ): “Українсько-болгарські відносини доби Середньо-
віччя в дослідженні Павла Соханя”.

Марія Наконечна – к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та прак-
тичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Го-
голя (м. Ніжин): “життєтворча активність у концепції Л.В. Сохань”.

Іван Ярмошик – д. іст. н., професор, завідувач кафедри спеціальних історичних
дисциплін та правознавства Житомирського державного університету
імені Івана Франка (м. Житомир): “Листи Станіслава жолкєвського як
джерело до історії українського козацтва на зламі ХVІ–ХVІІ ст.”

Наталія Солонська – к. іст. н., старший науковий співробітник Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського (м. Київ): “Український комітет
славістів і Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
2005–2014 рр.: спільні наукові заходи”.

Іван Куций – к. іст. н., доцент, докторант кафедри історії та етнології України
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Чер-
каси): “концепт “Слов’янський світ” в українській історіографії ХІХ ст.”

Презентація першого випуску “Славістичної збірки” – презентують к. іст.
н. Дмитро Гордієнко та к. іст. н. Вячеслав Корнієнко.

Секція 1: “джерела, джерелознавство та історіографія слов’янської історії”
Ведучий: к. іст. н. Дмитро Гордієнко

Світлана Мотрук – к. іст. н., доцент кафедри історії слов’ян Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): “Гуситська доба в
історії Чехії: історіографічний дискурс”.

Інна Калечиц – к. іст. н., доцент кафедри допоміжних історичних дисциплін і ме-
тодики викладання історії Білоруського державного педагогічного універси-
тету імені Максима Танка (м. Мінськ, Республіка Білорусь): “В неделю
вербную пришелъ Онисифоръ: графiті-автографи Спаської церкви”.

Олександр Сухомлин – студент історичного факультету Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ):
“джерела з проблеми повсякденної взаємодії слов’янських народів (ук-
раїнців та росіян) на території Війська запорозького Низового доби
Нової Січі у фондах ЦдІАк”.
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Олена Зосімович – аспірантка кафедри історії України Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “документи су-
дових установ як джерело для вивчення правових відносин Волинської
губернії першої половини ХІХ ст.”.

Ольга Ковтуненко – аспірантка кафедри історії України Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “Висвітлення
ролі країн-учасниць поділів у падінні речі Посполитої у російській істо-
ріографії ХІХ ст.”.

Ніна Грабарчук – аспірантка кафедри історії України Житомирського держав-
ного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “джерельні публіка-
ції з історії України польського історика Александра Яблоновського у
другій половині ХІХ ст.”.

Ірина Ворожбит – аспірантка Інституту української археографії та джерело-
знавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Листи О. кіс-
тяківської до О. кістяківського як джерело до вивчення повсякдення
міста києва другої половини ХІХ ст.”. 

Артем Папакін – к. іст. н., асистент кафедри історії слов’ян історичного фа-
культету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ): “Польський збройний чин під час Першої світової війни у до-
кументах українських архівів”.

Леся Мушкетик – д. філол. н., старший науковий співробітник; провідний науковий
співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М.Т. Рильського НАН України (м. Київ): “Слов’янське народознавство
на сторінках угорської історико-статистичної серії «Австро-Угорська мо-
нархія в описах та ілюстраціях» (кінець XIX – початок XX ст.)”.

Рафал Ковальчик – професор, професор Інституту історії Лодзького універси-
тету (м. Лодзь, Республіка Польща): “Україна в польській технічно-еко-
номічній пресі до 1915 року”.

Лукаш Бартосік – докторант кафедри Історії Польщі XIX століття Інституту
історії Лодзького університету (м. Лодзь, Республіка Польща): “Україна
(Східна Галичина) – за Варшавського герцогства, у світлі польської преси”.

Олександра Макміллан – аспірантка кафедри історії України Одеського націо-
нального університету ім. І.І. Мечникова (м. Одеса): “Особисті матеріали
А. Флоровського в Архіві рАН як джерело вивчення “болгарського” пе-
ріоду життя М.Г. Попруженка”.

Володимир Потульницький – д. іст. н., професор, провідний науковий співро-
бітник Інституту української археографії та джерелознавства імені
М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “дослідження з історії України
у британській історичній та політичній думці XIX – 1-ї третини ХХ ст.”.

Ірина Каневська – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту укра-
їнської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН Ук-
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раїни (м. Київ): “Україніка на сторінках празького часопису “Slovanský
Přehled” (1898–1914 рр.)”.

Оксана Біла – аспірантка кафедри історії України Житомирського державного уні-
верситету імені Івана Франка (м. Житомир): “Публікації із етнографії слов’ян-
ських народів на сторінках волинської періодики ХІХ – початку ХХ ст.”.

Григорій Кондратюк – д. іст. н., доцент, доцент кафедри історії “Кримського
інженерно-педагогічного університету” (м. Сімферополь): “джерела з іс-
торії поляків кримської АрСр міжвоєнної доби (1920–1930-ті роки)”.

Інна Мороз – к. іст. н., доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ):
“Славістичні погляди Івана крип’якевича за матеріалами його неопуб-
лікованої монографії «київська русь»”.

Зоя Борисюк – науковий співробітник Інституту української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Листи
дмитра й Наталі дорошенків до Ілька Борщака”.

Ольга Каковкіна – к. іст. н., доцент кафедри всесвітньої історії історичного
факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара (м. Дніпропетровськ): “Матеріали фонду Цк кПУ ЦдАГО Ук-
раїни як джерело з історії українсько-болгарських/радянсько-болгар-
ських відносин другої половини 1940-х – 1980-х рр.”.

Костянтин Івангородський – к. іст. н., доцент, доцент кафедри історії та ет-
нології України Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького (м. Черкаси): “Сучасна історична наука в Білорусі з по-
гляду білоруських істориків”.

Секція 2: “Історія та культура слов’ян”
Ведучий: к. іст. н. Андрій Стародуб

Вячеслав Корнієнко – к. іст. н., заступник генерального директора з наукової
роботи Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Нововияв-
лений фресковий образ св. Лазаря у колишній внутрішній південній га-
лереї Софії київської”.

Олексій Джура – аспірант кафедри історії Національного університету
“Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “династія Неманичів: шлях від
католицької до православної ідентичності”.

Наталія Сінкевич – к. іст. н., докторантка Тюбінґенського університету (м. Тю-
бінґен, ФРН): “Ще раз про київський Собор 1620 р.”

Поліна Яницька – провідний археограф Інституту української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Логи-
шинський образ Божої Матері “королеви Полісся” у контексті вивчення
релігійного станкового живопису Білорусі XVII–XVIII ст.”.
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Ольга Малюта – к. іст. н., доцент кафедри україністики Національного медич-
ного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ): “«Ерзацування» істо-
ричної традиції у слов’янських народів у XIX ст.”

Юрій Яковлєв – аспірант кафедри історії України Інституту історії, політо-
логії і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ): “русько-українська радикальна
партія на Перемишльщичі (1890-ті рр.): основні напрями діяльності”.

Ольга Гураль – к. іст. н., заступник директора з наукової роботи Музею видат-
них діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Сак-
саганського, Михайла Старицького (м. Київ): “Участь Людмили Стариць-
кої-Черняхівської у благодійних організаціях, 1914–1920 рр.”.

Олена Новікова – к. філол. н., науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
(м. Київ): “радянська росія і ми” (погляд “вигнанця” В. Мякотіна, 1926 р.)”.

Альона Сенюк – аспірантка Запорізького національного університету (м. За-
поріжжя): “Болгарські освітні заклади Південної України (20–30-ті рр.
ХХ ст.)”.

Олег Песчаний – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН Ук-
раїни (м. Київ): “Швейцарський період життя митрополита Іларіона та
його листування з Симоном Наріжним. за матеріалами ЦдАГО України
в києві”.

Катерина Петриченко – аспірантка Інституту української археографії та дже-
релознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “закордонні
паспорти УНр і зУНр: порівняльний аналіз інформаційної бази даних”.

Олександр Костючок – к. іст. н., старший науковий співробітник Відділу історії
пам’яток Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Ідеоло-
гічна політика радянської влади щодо культурного надбання України в
1930-х рр. (На прикладі Софійського собору та архітектурного ансамблю
Софійського монастиря XVII – початку ХХ ст.)”.

Андрій Стародуб – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту укра-
їнської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН Ук-
раїни (м. Київ): “Етнічне походження та особливості національної само-
ідентифікації єпископату Поль-ської автокефальної православної цер-
кви у 1920–1930-х рр.”.

Андрій Яворський – аспірант кафедри історії слов’ян ДВНЗ “Прикарпатський
національний університет імені В. Стефаника” (м. Івано-Франківськ): “Ук-
раїнська селянська та робітнича еміграція в міжвоєнній Чехословаччині
за документами “Празького архіву”.
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Програма Третього Міжнародного славістичного колоквіуму. До
90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України,
доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя
(1926–2013). До 25-річчя заснування Інституту української ар-

хеографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
(м. Київ, 18 листопада 2016 р.)

[Голова оргкомітету: д. іст. н., Г.В. Папакін, директор Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (ІУАД); заступник голови:
к. іст. н., О.О. Маврін, заступник директора з наукової роботи ІУАД; члени оргкомітету:
к. іст. н., Д.С. Гордієнко, старший науковий співробітник ІУАД (відповідальний секретар);
д. іст. н., В.В. Корнієнко, заступник генерального директора з наукової роботи Національ-
ного заповідника “Софія Київська”; к. іст. н., А.В. Стародуб, старший науковий співро-
бітник ІУАД; к. іст. н., Г.В. Потульницький, науковий співробітник ІУАД; А.Л. Кавунник,
аспірантка ІУАД]

Вітальне слово директора Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України, д. іст. н. Георгія Папакіна.

Пленарне засідання
Ведучий: д. іст. н. Георгій Папакін

Георгій Папакін – д. іст. н., директор Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “П.С. Со-
хань і становлення сучасної української академічної археографії”.

Степан Віднянський – д. іст. н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач Відділу
історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії
України НАН України (м. Київ): “Становлення, основні етапи і напрями сла-
вістичних досліджень в Інституті історії України НАН України”.

Юрій Булгаков – к. іст. н., науковий співробітник Інституту архівознавства
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (м. Київ): “Наукова
спадщина члена-кореспондента НАН України П.С. Соханя в Інституті
архівознавства НБУВ”.

Олександр Маврін – к. іст. н., старший науковий співробітник, заступник дирек-
тора з наукової роботи Інституту української археографії та джерелознав-
ства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Славістична бібліотека
П. Соханя: особливості формування та джерелознавчий потенціал”.

Презентація:
– О. Ф. Петрушенко, В. М. Мельник, Українці та українська мова в Словач-

чині, Вінниця (Друкарня ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 2016, 40 c. – презенту-
ють Олена Петрушенко та Віктор Мельник.

– Другий випуск “Славістичної збірки” – презентують к. іст. н. Дмитро Гор-
дієнко та д. іст. н. Вячеслав Корнієнко.
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Секція 1: “джерела та джерелознавство слов’янської історії”
Ведучий: к. іст. н. Олександр Маврін

Ірина Матяш – д. іст. н., професор, провідний науковий співробітник Відділу історії
міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії Ук-
раїни НАН України (м. Київ): “джерела зі славістики в канадських архівах”.

Оксана Ковальчук – д. іст. н., старший науковий співробітник Відділу теорії
і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
(м. Київ): “романтичний проект наративу: з історії формування джерель-
ної бази сучасної гуманітаристики”.

Вячеслав Корнієнко – д. іст. н., заступник генерального директора з наукової
роботи Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Графіті
на уламку личкувального розчину золотих Воріт з фондів Національ-
ного заповідника “Софія київська”: нові дослідження”.

Олена Сирцова – к. філос. н., старший науковий співробітник Відділу історії
філософії України Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
(м. Київ): “Афонський рукопис житія Стефана Сурожського”.

Іван Ярмошик – д. іст. н., професор, завідувач кафедри спеціальних історичних
дисциплін та правознавства Житомирського державного університету
імені Івана Франка (м. Житомир): “«Апологія» Б. Претвича як джерело
до історії українського козацтва середини ХVІ ст.”

Володимир Поліщук – к. іст. н., cтарший науковий співробітник Інституту ук-
раїнської археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН Ук-
раїни (м. Київ): “Судова скарга чи приватний лист? джерелознавчий
аналіз найранішого випису з луцьких замкових книг 1520 р. за скаргою
княгині Олени заславської на князя к.І. Острозького”.

Володимир Мільчев – д. іст. н., професор, декан історичного факультету За-
порізького національного університету (м. Запоріжжя): “зібрання право-
славних церков общини Брезово Пловдивської області респубілки
Болгарія як джерело до вивчення зв’язків болгар-колоністів Південної
Бессарабії із прародиною”.

Ірина Преловська – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту укра-
їнської археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН Ук-
раїни; д. церк.-іст. н., професор Київської православної богословської академії
Української Православної Церкви Київського Патріархату (м. Київ): “дже-
рела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921–
1930), як складова українознавства”.

Олеся Лазаренко – к. філол. н., старший науковий співробітник Інституту мо-
вознавства ім. О.О. Потебні НАН України (м. Київ): “«дійство про велику
людину»: Ігор костецький і його архівна спадщина”.
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Юлія Головко – к. іст. н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та
спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя): “Матеріали з історії Польської компанії у фонді канцелярії
будівництва міста Миколаєва (державний архів Миколаївської області)”.

Оксана Іваненко – к. іст. н., старший науковий співробітник Відділу історії
міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії Ук-
раїни НАН України (м. Київ): “діяльність польських шкіл у київській гу-
бернії на початку ХХ століття (за документами державного архіву
київської області)”.

Ірина Ворожбит – аспірантка Інституту української археографії та джерело-
знавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “закордонне відряд-
ження Т. Флоринського у листах В. Флоринської: джерельно-інформацій-
ний аспект”. 

Інна Старовойтенко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту ук-
раїнської археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН Ук-
раїни (м. Київ): “Матеріали про кубань на сторінках української газети
“рада” (1909–1911 роки): джерельний потенціал”.

Віталій Хоменко – аспірант Інституту української археографії та джерело-
знавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Повернення Ми-
хайла Грушевського до України у 1924 році в світлі історичних джерел”.

Євген Сінкевич – д. іст. н., професор кафедри міжнародних відносин та зов-
нішньої політики Чорноморського національного університету імені П. Мо-
гили (м. Миколаїв): “документи про життя та діяльність «петлюрівців»
на теренах другої речі Посполитої в архівах республіки Польща”.

Дмитро Бурім – к. іст. н., старший науковий співробітник, вчений секретар Ін-
ституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського НАН України (м. Київ): “джерела до історії діяльності Українського
національного об’єднання в Німеччині в фондах Архіву Організації ук-
раїнських націоналістів у місті києві”.

Секція 2: “Історіографія та історія слов’янознавства”
Ведучий: к. іст. н. Дмитро Гордієнко

Ірина Малацай – к. іст. н., доцент кафедри історії країн Центральної та Схід-
ної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ): “діяльність Українського комітету славістів”.

Валерій Левченко – к. іст. н., доцент кафедри “Українознавство, історико-пра-
вові та мовні дисципліни” Одеського національного морського університету
(м. Одеса): “Славістичні дослідження науковців Одеси у 1920-х – 1940-х
роках: напрями, проблематика, особливості”.

Наталія Солонська – к. іст. н., старший науковий співробітник Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського (м. Київ): “канадське наукове
видання «Slavistica» (1948–1958): історичний огляд”.
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Зоя Борисюк – науковий співробітник Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Україніка
на сторінках журналу «La Revue des études slaves»”.

Володимир Потульницький – д. іст. н., професор, провідний науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
НАН України (м. Київ): “зарубіжні відрядження науковців київського уні-
верситету святого Володимира у 1870-ті роки як засіб формування фа-
хового історика”.

Ніна Весельська – аспірантка кафедри історії України Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “культурна та
наукова місія києво-Могилянської академії в оцінці польського істо-
рика О. Яблоновського”.

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., докторант Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “«Істо-
рія України-руси» Михайла Грушевського як історіографічне джерело
до історії слов’янської колонізації Балкан VI ст.”.

Оксана Біла – аспірантка кафедри історії України Житомирського державного
університету імені Івана Франка (м. Житомир): “Питання розвитку куль-
тури і науки в публікаціях періодичних видань Волинської губернії у
ХІХ – поч. ХХ ст.”.

Артем Папакін – к. іст. н., асистент кафедри історії Центральної та Східної
Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ): “Проблема походження ранньосередньовічної держави П’ястів:
нові підходи у сучасній польській історіографії”.

Ігор Ліхтей – к. іст. н., доцент, завідувач кафедри історії Стародавнього світу і
Середніх віків Ужгородського національного університету (м. Ужгород): “Іс-
торія середньовічної Чехії крізь призму сучасної української богемістики”.

Наталія Зіневич – к. іст. н., старший науковий співробітник Відділу пам’яток
української культури Інституту української археографії та джерелознав-
ства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “ромська тематика в
фокусі зацікавлень видатних славістів”.

Антон Ганул – аспірант історичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка (м. Київ): “Іван Хорват як очільник
Нової Сербії у сучасній британській та американській історіографії”.

Марія Наконечна – к. психол. н., доцент кафедри загальної та практичної
психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(м. Ніжин): “Психологічні ідеї Володимира Михайла Яніва”.

Юлія Пахачук – молодший науковий співробітник сектору комплексних наукових
досліджень пам’яток Заповідника науково-дослідного відділу “Інститут
“Свята Софія” Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Фор-
тифікаційні споруди давнього києва в дослідженнях Сергія Висоцького”.
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Олена Петрушенко – старший викладач кафедри Українознавства Вінницького
національного медичного університету імені М.І. Пирогова, декан підготов-
чих курсів Вінницького національного медичного університету (м. Вінниця);
Віктор Мельник – студент юридичного та філософського (відділення полі-
тології) факультетів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, стипендіат Інституту міжнародних відносин факультету со-
ціальних наук Вроцлавського університету (Польща), член Української асо-
ціації зовнішньої політики, член редакційної колегії Українського медієвістич-
ного журналу (Львів) (м. Київ): “Василь Михайлович Мельник (1930–1992)
як дослідник історії закарпаття та українсько-словацьких зв’язків: біо-
графічний портрет і матеріали до бібліографії”.

Секція 3: “Історія та культура слов’ян”
Ведучий: к. іст. н. Андрій Стародуб

Світлана Мотрук – к. іст. н., доцент кафедри історії Центральної та Східної Єв-
ропи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ):
“Святовацлавська традиція: витоки та основні етапи розвитку”.

Олексій Джура – аспірант кафедри історії Національного університету
“Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “Історико-географічні знання
Теодосія (на основі аналізу житія св. Сави Сербського)”.

Інна Чигирик – провідний науковий співробітник сектору комплексних наукових
досліджень пам’яток Заповідника науково-дослідного відділу “Інститут
“Свята Софія” Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ):
“кіоти на хорах Софійського собору: історія та атрибуція”.

Іван Синяк – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України: “за-
порозька розвідка в часи Нової Січі (1734–1775)”.

Дмитро Семко – науковий співробітник Відділу пам’яток української культури
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського НАН України (м. Київ): “Чернігово-Новгород-Сіверський культур-
ний осередок другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. в контексті
історико-антропологічних досліджень”.

Рафал Ковальчик – д. іст., професор Інституту історії Лодзького університету
(м. Лодзь, Республіка Польща): “Герой трьох народів – поляків, французів
та українців – кароль Отто княжевіч”.

Григорій Кондратюк – д. іст. н., доцент кафедри історії Кримського інженерно-
педагогічного університету (м. Сімферополь): “Поляки, чехи та болгари
в умовах політики коренізації в кримській АрСр міжвоєнної доби (20–
30-ті роки ХХ століття)”.

Андрій Стародуб – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту укра-
їнської археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
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(м. Київ): “Переговори між дипломатичним представництвом ІІ-ї речі
Посполитої у Туреччині та Вселенським Патріархатом у справі автоке-
фалії Православної церкви в Польщі (1921–1924 роки)”.

Андрій Яворський – аспірант кафедри історії слов’ян ДВНЗ “Прикарпатський
національний університет імені В. Стефаника” (м. Івано-Франківськ): “Про-
фесійні організації українських емігрантів у Чехословаччині в 20–30-х рр.
ХХ ст. за документами Національного архіву Чеської республіки”.

Олег Песчаний – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН Ук-
раїни (м. Київ): “Український, канадський, швейцарський економіст,
громадський діяч, меценат Богдан Гаврилишин про українсько-росій-
ські стосунки”.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АК – Археографічна комісія
Архив ИИМК РАН – Архив Института истории материальной культуры Россий-

ской академии наук
ДАОО – Державний архів Одеської області
Вестник ПСТГУ – Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного

университета
ВГВ – Волынские губернские ведомости
Вісник КНУ імені Тараса Шевченка – Вісник Київського Національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка
ВУАН – Всеукраїнська академія наук
Записки РАО – Записки Русского археологического общества
ЗНТШ – Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІІМК – Інститут історії матеріальної культури
ІР НБУВ – Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
КЕВ – Киевские епархиальные ведомости
КМА – Києво-Могилянська академія
НА ІА НАНУ – Науковий архів Інституту археології Національної академії наук

України
НА НЗСК – Науковий архів Національного заповідника “Софія Київська”
Науковий вісник УжНУ – Науковий віснику Ужгородського національного універ-

ситету 
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
НБУВ – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
НЗСК – Національний заповідник “Софія Київська”
НТШ – Наукове товариство ім. Шевченка
ПУ – Пам’ятки України: історія та культура
СА – Советская археология
УАЩ – Український археографічний щорічник
УАПЦ – Українська автокефальна Православна Церква
УВАН – Українська вільна академія наук
УІЖ – Український історичний журнал
ЦДАВОВ України – Центральний державний архів вищих органів влади України
ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАЗУ – Центральний державний архів зарубіжної україніки
ЦДАМЛМ України – Центральний державний архів-музей літератури і ми-

стецтва України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
SHZA der Ukraine in Kyiv – Staatliches Historisches Zentralarchiv der Ukraine in Kyiv
SHZA der Ukraine in L’viv – Staatliches Historisches Zentralarchiv der Ukraine in L’viv
SZHVO der Ukraine – Staatliches Zentralarchiv der Höheren Verwaltungsorgane der

Ukraine
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Ukrainian translations of B. Pretvich’s “Apology” and historical documents
related to it are added to the article. They shed extra light on the history of the Cos-
sacks and its relations with the Tatars in the middle of the 16th century, the issue of
the Cossacks formation as a military state.

I. Vorozhbyt (Kyiv). Timofey Florinskyi’s Business Trip Abroad
in Vera Florinska’s Letters   .....................................................................................50
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This article deals with the publication of V. Florinska’s letters to her hus-
band’s father – D. Florinskyi. The letters reveal T. Florinskyi’s business trip
abroad during 1886–1887, where they were together. The preface concerns the
letters characteristic and highlights the content of epistolary sources: T. Florin-
skyi’s work on dissertation, everyday life (living, food, the day’s routine),
leisure (dancing-parties, theatres, operas visits).

O. Bila (Zhytomyr). The Culture and Science on the Pages of
Volyn Periodic Press in the 19th – the Beginning of the 20th Centuries   .........................71

In the article local historical publications have been analyzed which had
been on the pages of periodic press of Volyn Governorate in the 19th – the be-
ginning of the 20th centuries devoted to the researches of the history of culture
and science. Distinguished its thematic group by content filling and ideological
tendencies, also local historical analyze of each of them has been made and de-
termined scientific value in the reaching local historical knowledge from the
past of Volyn and Ukrainian history together.

V. Khomenko (Kyiv). The Mykhaylo Hrushevskiy’s Homecoming
in 1924 in the Light of Historical Sources   .............................................................88

The questionof the M.S. Hryshevskiy’s returning from emigration to Soviet
Ukraine is examined in the article. The historiography revision state has been
briefly characterized. The issued documents and memoirs as well as the unpub-
lished archival sources which throw light upon this problem have been analy-
zed. The conclusion about the some available resources’ groups which give the
detail information about the reasons and circumstances of the historian’s re-
emigration has been made.

O. Muzychko (Odessa). At the Root of Decolonization: the Dismantling
of Monuments to Russian Tsars in Odessa in 1917–1920s   .................................101

The article is a publication of sources on the history of the dismantling of
the monuments to Catherine II, Alexander I and their associates in Odessa in
the 1920s. The article actualizes the need for the creation of the Ukrainian space
of Odessa and shows how it was pronounced even in Soviet times. Therefore,
the published sources have not only scientific but also socio-political signifi-
cance for Ukraine.

Yu. Koreniuk (Kyiv). Little-Known Documents from the Period
of Dismantling Works at St. Michael’s Golden-Domed Cathedral
(D. Kiplik’s Report on the Results of Dismantling Frescoes)   ............................114

The paper is a publication of the report by D. Kiplik on the implementation of
the dismantling of the frescoes of St. Michael’s Golden-Domed Cathedral in 1936.
There are analyzed the circumstances of the origin of this document and the signi-
ficance for the study of the history of Ukrainian medieval monumental art.

Historiography and History of the Slavic Studies

N. Vesels’ka (Zhytomyr). History of the Kyiv-Mohyla Academy
in the Studies of Polish Historian Oleksandr Yablonovsky (1829–1913)   ..................168
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The article shows the views of Olexander Yablonovsky (the Polish histo-
rian) on the peculiarities of Ukrainian culture, including his vision on the impact
Polish culture on Ukrainian. According to the historian, important cultural
achievements of the Ukrainian people – namely, the existence of the Kyiv-Mo-
hyla Academy, were associated with the influence of the Polish people, carrying
the culture of the west Ukrainian lands. However, the historian points to the
important historical significance Mohyla both the Ukrainian and the Polish peo-
ple. This academy, according to O. Yablonovsky, enabled the further develop-
ment of higher education in Ukrainian lands.

A. Papakin (Kyiv). The Origin of Early Medieval Piast State:
New Approaches in Modern Polish Historiography   ...........................................174

Polish historiography of the 20th century traditionally considered the problem
of the emergence of early state in Poland as a process of gradual unification of
Western Slavic tribes. Contemporary Polish historians show a recession from the
previous views for sudden changes in the social system in the 10th Century. This
article aims to inform Ukrainian readers about the changes in the Polish historiog-
raphy of the last 10 years on views on some aspects of the emergence of early Piast
state, which were not yet found a reflection in the Ukrainian historiography.

I. Likhtey (Uzhgorod). History of the Medieval Czech State Through
the Prism of Modern Ukrainian Bohemia Studies   ..............................................185

The article highlights the key research areas of modern Ukrainian scholars
in the history of the medieval Czech State. The author notes that Ukrainian his-
toriography most thoroughly studied the political history of the Czech state from
its formation in the second half of the 9th century – before early 14th century, i.e.
during the reign of the Prshemyslovych dynasty. In addition, Ukrainian scholars
in Bohemia studies investigate the process of formation and development of
Czech cities in the 13th century, as well as the formation of class – representative
monarchy in the Czech lands during the reign of the Jagiellonian dynasty. Instead,
much less attention is paid to the period of reign of the Luxembourg dynasty and
socio-economic situation of the Czech state in the Middle Ages.

H. Potulnytsky (Kyiv). Political Activity of Mazepa Emigration
in American-Canadian and French Historiography: Concepts and Context   ..............196

In the second half of the twentieth – at the beginning of the twenty one cen-
turies the problems of the so called Mazepian’s emigration played a critical role
in research in the area of American, Canadian and French historiographies,
being the object of professional interest for a range of leading western European
and American historians. Here one can distinguish such names as the outstand-
ing American and Ukrainian historian and orientalist Omeljan Pritsak, Canadian
professor Orest Subtelny and French investigator Dr. Iryna Dmytryschyn. All
these scholars insisted on the idea that the aim of Mazepian’s emigration was
to tear the peoples of Central Europe, including the Ukrainians, away from Rus-
sia.  They carefully and thoroughly studied the phenomenon of Mazepian’s em-
igration from multi-dimensional perspective. Omeljan Pritsak stressed the
significance of the political activity of Grygor Orlyk, whom he named as French
political leader of the Ukrainian descent. He also investigated the theoretical
legal base and constitutional character of the so called “Benderian Constitution”
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(original name – “Pacts and Constitutions of Laws and Rights of Vijsko Za-
porozke” – constitutional law, approved by emigrants in 1710). Orest Subtelny
in the framework of his investigations of the relations of Hetman Pylyp Orlyk
with the Crimean Khanate and the Ottoman Porte, in 1710–1742 evaluated the
French perspective of the political activity of both Orlyk’s, especially the par-
ticipation of Hetmanych in the development of the Russian and Polish directions
of the foreign policy of Lois XV. Iryna Dmytryshyn analyses the origin of the
Cossack question within the foreign policy of French monarchy in the timeline
of Louis XVs and considerably concentrates her attention on the problems of
delineation of the identity of Grygor Orlyk and on research of the some frag-
ments of the political activity of his companions-in-arms F. Myrovych and
F. Nachymovski. All the historians stressed that the main aim of the first Ukrain-
ian political emigration was to integrate the Cossack question into the whole
structure of anti-Russian policy of the leading European countries in the time
span of the first half of the eighteenth century: France, Sweden and Turkey as
well as also Poland and Crimean Chanate.

A. Hanul (Kyiv). Ivan Horvat as a Leader of New Serbia
in Contemporary British and American Historiography   .....................................204

The article attempts to analyze the achievements of British and American his-
torians over the last fifty years, which illuminate activities of Ivan Horvat as a
leader of the Serbian resettlement to the territory of modern Ukraine in the middle
of the 18th century. The focus of the analysis is given on the works on the topic of
the Russian Empire’s expansionism and colonization of the Eurasian Steppe. We
explore the context in which Western scholars disclose the events related to the
resettlement of Balkan people to the Ukrainian lands, creation of military-admi-
nistrative area New Serbia and Horvat’s participation in its organization.

D. Hordiyenko (Kyiv). “Istoria Rusiv” in the Understanding
of Borys Krupnytsky   ...........................................................................................215

The article reveals one of the pages of the creative biography of the famous
Ukrainian historian Borys Krupnytsky in the post-war period. Immediately it
focuses on understanding the known political and public Ukrainian monument
of the late 18th – the early 19th century “Istoria Rusiv”. B. Krupnytsky under-
stands the monument in comparison with the then-time work of the German
historian Johann Christian von Engel “History of Ukraine and Ukrainian Cos-
sacks”. B. Krupnytsky does not research the issue of authorship of “Istoria
Rusiv”, but proclaims the author as a Republican and adherent of the aristocratic
republic. In general, the monument is presented as a work of the age of the En-
lightenment, and Ukrainian culture as a component of the European culture of
the Enlightenment.

N. Solons’ka (Kyiv). Canadian Scientific Journal “Slavistica”:
Historical Review (1948–1958)   ..........................................................................226

The article is an analysis of the content and orientation organ slavic studies
Institute of Canada, established in 1948 at the Ukrainian Academy of Sciences,
the scientific journal “Slavistica” (“Slavic Studies”), which came out in the
world, edited by outstanding ukrainian scientist, philologist, slavic studies, folk-
lorist, ascetic and science manager Jaroslav Bohdan Rudnytsky.
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“Slavonic Studies” in view of the high level of enjoyed great popularity in
American and European academic environments.

“Slavistica” – slavic Studies part of the history of the world, in particular,
ukrainian, slavic history of publishing structures, history of Slavic Studies in
Canada. On the pages of the magazine – Works and articles on issues slavic
studies, slavic languages, literature, history, culture, ethnography, archeology,
etc.; slavic studies and bibliography of ukrainian intelligence services and oth-
ers. Every year, came out three issues of “Slavic Studies”. Materials published
in Ukrainian, English, German and French.

“Slavistica” – edition rarity. In Soviet Ukraine in the early years after re-
ceiving its independence it was super rarely edition. It became available to pro-
fessionals only after J. B. Rudnytsky gave of himself present National Library
of Ukraine Vernadsky (hereinafter – the Vernadsky National Library). Collec-
tion scientist now preserved in the collection department of foreign Ukrainica
Vernadsky National Library of the Institute of Book Science.

History and Culture of Slavs 

V. Korniienko, M. Strykhar (Kyiv). Amphora-Pot from the Excavations
of T. Movchanivs’ky in the Southern Internal Gallery
of St. Sophia Cathedral in 1936: Restoration and Research   ...............................244

The article is a publication of the results of the restoration and modern stud-
ies of the amphora-pot from the funds of the National Conservation Area “St.
Sophia in Kyiv”, which derives from the excavations of T. Movchanivs’ky, that
made by him in 1936 in the hall of St. Anthony and Theodosius of Pechers’k
(former southern interior gallery) of St. Sophia in Kyiv. There is a clearly lo-
calized a place of the discovery of an amphora during archaeological research.
It is established that such amphoras were intended to store church wine and
were located in the southeastern corners of the vima of the altar portions of the
church, for which the section of the ancient floor was analyzed, where the lower
part of the amphora was inserted.

O. Dzhura (Kyiv). Teodosije’s Historic and Geographic Knowledge
(Based on the Analysis of the St. Sava of Serbia Vita)   .......................................253

The report is devoted to the analysis of Teodosije’s geographical knowledge
who was a Serbian hagiographer of the Medieval Ages. The historiography of
the question was researched, and outlined the specific author’s view of the
world: his description of the loca sancta, possible sources of the “exotic” infor-
mation and “scrappy-point” vision for the depicted space. In the vita, a real
space could be supplemented by borrowings from the Bible or be intermingled
with miracles descriptions. Finally, it was revealed that it was the hagiographer
who singled “the fatherland” out for the first time, and separated it from the
neighboring lands and peoples, thus it was established the beginning of the
Serbs’ self-identification.

S. Olianina (Kyiv). “Law of Harmony” of F.B. Rastrelli:
About the Idea of the Iconostasis of St. Andrew’s Church in Kyiv   ...............262

The article analyzes the peculiarities of designing the shape of the icono-
stasis of St. Andrew’s Church. It has been found that the innovative, triangular

386

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________



general outline composition of the iconostasis was predetermined by the desire
to maximally reconcile its shape and proportions with the architecture of the
facade of the church.

I. Netudykhatkin (Kyiv). Consecration of St. Andrew’s Church in Kyiv
on August 19, 1767: Circumstances, Actors, Events.............................................273

The article reveals and analyzes the events associated with the consecration
of St. Andrew’s Church and given biographies of priests who participated in
the celebration of the liturgy on August 19, 1767. In addition, there is a list of
Saints, whose pieces of relics were enclosed in a silver collar to the churches
porch at its consecration.

R. Kowalczyk (Lódz). The Hero of Three Nations – Polish, French
and Ukrainian – General Karol Otto Kniaziewicz   ..............................................282

The article reveals the life of the prominent Polish public figure Karol Otto
Kniaziewicz (1762–1842), which left a noticeable mark in Polish, French and
Ukrainian history. However, the scientific historiography has paid little attention
to the general until today. The article directly describes the activity of Knia-
ziewicz in the Kosciuszko uprising, the Napoleonic wars, especially in the war
against Russia, the November uprising of 1830–31. Separately there is consi-
dered the activities of Kniaziewicz as a patron of culture, which was expressed
first of all in the creation of the Polish Library in Paris with his participation.

I. Chygyryk (Kyiv). Organizing Extracurricular Religious Education
at St. Sophia Theological Seminary in Kyiv (1839–1920)   .................................308

The article explores and analyzes the organization of religious education at
St. Sophia Theological Seminary in Kyiv from 1839 to 1920. The article ex-
amines a number of legal documents which regulated extracurricular aspects
of religious education in St. Sophia Theological Seminary (Bursa) and governed
student life.

V. Potulnytskyi (Kyiv). Konservative Bewegung der galizischen
westukrainischen traditionellen Eliten vor dem ersten Weltkrieg
und im Laufe des ersten Weltkrieges  ...................................................................322

N. Polons’ka-Vasylenko. The Features of
the Ukrainian Orthodox Church
/ Publ. and ed. by D. Hordiyenko   ...................................................................334

The article reveals and analyzes the differences between the Ukrainian Or-
thodox Church and other churches, especially the Russian Orthodox Church,
which have been historically since the baptism of Ukraine. Special attention is
paid to such features as 1) differences between the Ukrainian and Moscow
churches in the understanding of certain sacraments; 2) differences in rites; 3) the
difference in worship; 4) the church services inherent in the Ukrainian Church;
5) language differences; 6) external differences; 7) differences in the sacred art,
and especially 8) the Conciliar pravnist of the Ukrainian Church in contrast to
the authoritarianism of the Moscow Church. The author also shows the Ukrainian
Church open to dialogue, first of all with the Catholic, Western Church.
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архіву Haus-Hofund Staats archiv Wien, Auswärtiges Amt Politisches Archiv
Bonn, автор досліджує політичний рух галицької шляхти напередодні і в
ході Першої світової війни і, вивівши власну дефініцію поняття еліти, при-
ходить до висновку, що цей рух мав на меті вирішити питання постання
української держави династичним шляхом. Галицький консерватизм виріз-
нився напередодні Першої світової війни, відколи польський шляхтич з Пра-
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А. Шептицький, К. Гужковський, М. Василько, Є. Олесницький та ін. За-

390

Славістична збірка, вип. ІII____________________________________________________________________________________



вдяки зусиллям цих представників галицької традиційної консервативної
еліти саме Вільгельм фон Габсбург став не лише австрійським контрканди-
датом на гетьмана України, але й бажаним для галицьких військових і шля-
хетських та австрійських кіл кандидатом на український королівський трон.

Н. Полонська-Василенко. Особливості Української Православної Церкви
/ Публ., ред. Д. Гордієнка   ..................................................................................334

Хроніка

Програма [Перших] Міжнародних наукових славістичних читань,
присвячених пам’яті члена-кореспондента НАН України,
доктора історичних наук, професора
Павла Степановича Соханя (м. Київ, 18 листопада 2014 р.)   .........................365

Програма Других Міжнародних славістичних читань,
пам’яті члена-кореспондента НАН України,
доктора історичних наук, професора
Павла Степановича Соханя (м. Київ, 18 листопада 2015 р.)   .........................370

Програма Третього Міжнародного славістичного колоквіуму.
До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України,
доктора історичних наук, професора
Павла Степановича Соханя (1926–2013).
До 25-річчя заснування Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
(м. Київ, 18 листопада 2016 р.)   .........................................................................375

Список скорочень   .............................................................................................381

Contents   ....................................................................................................................382

Зміст____________________________________________________________________________________



Н А У К О В Е  В И Д А Н Н Я

СЛ А В І СТ И Ч Н А  З Б І Р К А

вип. ІII

Оригінал-макет, верстка В. Корнієнко.
Редактор Д. Гордієнко.

Дизайн обкладинки А. Кальченко.

Підписано до друку 30.11.2017.
Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.
Ум.-друк. арк. 23,01. Обл.-вид. арк. 23.1

Наклад 300 прим.

Видрукувано з готових діапозитивів
в друкарні ТОВ “Друкарня “Рута”

(свід. серія ДК № 4060 від 29.04.2011 р.)
м. Кам’янець-Подільський, вул. Пархоменка, 1

тел. 0 38 494 22 50, drukruta@ukr.net

Адреса редакції:
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсь-

кого НАН України, вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001


