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ÊÎÌÅÍÒÀÐ²

Пропонований том охоплює окремі дослідження та фраґменти широких 
наукових праць академіка Михайла Возняка, присвячені темі українського лі-
тописання. Публікація здійснюється за хронологією появи цих студій друком. 
При цьому фраґменти з хрестоматії „Старе українське письменство. Вибір для 
середніх шкіл”, яка побачила світ у 1922 році, подано після вибраних місць із 
третього тому „Історії української літератури” (1924 рік), аби штучно не роз-
межовувати матеріялу трьох частин останньої праці.

²ÑÒÎÐ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ

Уперше вийшла друком як тритомне дослідження у Львові в 1920 (том 1), 
1921 (том 2) і 1924 (том 3) роках. Друге видання (у двох книгах). – Львів: Світ, 
1992-1994. Вибрані фраґменти подаються за першодруком із певними право-
писними, ортографічними та пунктуаційними змінами і виправленнями (Т. 1. 
– С. 178-211, 213-214; Т. 3. – С. 374-417, 438-440).

Опис подорожі Данила Паломника до святої землі”, „Ходження Данила 
Паломника” (с. 34) – ідеться про перший відомий нам паломницький твір укра-
їнської літератури „Житіє і ходіння Данила, Руської землі ігумена”. За припу-
щеннями більшости вчених, описане в цій пам’ятці паломництво відбувалось 
у 1104-1106 рр.

Шахматов (с. 36) Алєксєй (1864-1920) – російський історик літератури 
та лінгвіст-славіст. Наприкінці першого тому „Історії української літератури”, 
в розділі „Важніша література предмету”, М.Возняк наводить як рекомендова-
ні для прочитання такі студії А.Шахматова над літописами: „До питання про 
північні перекази за княгиню Ольгу” (З[аписки] У[країнського] Н[аукового] 
Т[овариства в Києві]. – Т. ІІ); „Древнhйшія редакціи Повhсти временныхъ 
лhтъ” (Ж[урналъ] М[инистерства] Н[ароднаго] П[росвhщенія]. – Т. 313); 
„Житіе Антонія и Печерская Лhтопись” (ЖМНП. – Т. 316. – 1898. – Кн. ІІІ); 
„Кіево-Печерскій Патерикъ и Печерская Лhтопись” (И[звhстія] О[тдhленія 
русскаго языка и словесности Императорской] А[кадеміи] Н[аукъ]. – 1987. – 
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Кн. 3); „Исходная точка лhтоисчисленія „Повhсти временныхъ лhтъ” (ЖМНП. 
– Т. 310); „Хронологія древнhйшихъ русскихъ лhтописныхъ сводовъ” (ЖМНП. 
– Т. 310); „Корсунская легенда о крещеніи Владимира” (Сборникъ въ честь 
В.И.Ламанскаго. – Т. ІІ. – СПб., 1906); „Одинъ изъ источниковъ лhтописнаго 
сказанія о крещеніи Владимира въ „Сборникh въ честь М.С.Дринова” 
(Харьковъ, 1904); „Лhтописецъ Несторъ” (З[аписки] Н[аукового] Т[овариства 
ім.] Ш[евченка у Львові]. – Т. CXVII-CXVIII); „Начальный лhтописный сводъ 
и его источники” (Юбилейный Сборникъ В.Ф.Миллера. – 1900); „Общерусскія 
лhтописныя своды XIV и XV вhковъ” (Ч. І-ІІ. – ЖМНП. – Т. 331; Ч. ІІІ-IV. – 
ЖМНП. – Т. 332; Ч. V. – ЖМНП. – Т. 338); „О начальномъ кіевскомъ лhтописномъ 
сводh” (М., 1897 / Відб[итка] з Ч[теній въ Имп[ераторскомъ] О[бществh Исторіи 
и Древностей Россійскихъ при] М[осковскомъ] У[ниверситетh]); „Хронологія 
древнhйшихъ русскихъ лhтописныхъ сводовъ” (ЖМНП. – 1897. – Кн. IV); 
„Повhсть временныхъ лhтъ. – Томъ І. Вводная часть. Текстъ. Примhчанія” 
(Лhтопись занятій Археографической Коммиссіи за 1916 годъ. – Вып. ХХІХ. 
– СПб., 1917); „Предисловіе къ Начальному Кіевскому своду и Несторова 
лhтопись” (Ч. І-ІІІ. – ИОАН. – Т. ХІІІ. – Кн. 1); „Разысканія о древнhйшихъ 
русскихъ лhтописныхъ сводахъ” (СПб., 1908 / Відб[итка] з Л[hтописи занятій] 
А[рхеографической] К[оммиссіи]. – Т. ХХ); „Сказаніе о призваніи Варяговъ” 
(СПб., 1904 / Відб[итка] з ИОАН. – 1904. – Кн. IV).

Новгородська „Правда” (c. 36) – те саме, що „Руська Правда” – най-
визначніший збірник стародавнього українсько-руського права, важливе 
джерело для дослідження середньовічної історії права та суспільних від-
носин Русі-України і суміжних слов’янських народів. Ориґіналу „Руської 
Правди” не знайдено, натомість збереглася значна кількість її списків із ХІІІ-
XVIII ст. „Руську Правду” в її т. зв. короткій редакції відкрив у 1738 р. В.Татіщев 
у тексті Новгородського літопису, написаного в 1440-их pp., – звідси назва, якою 
послуговується М.Возняк: „Новгородська „Правда”.

Никон Великий (с. 36) (? – 1088) – церковно-політичний діяч Київської Русі, 
літописець. Деякі вчені вважають, що він був автором продовження Київського 
літописного зведення 1037 р. та літописного зведення 1073 р. – одного з джерел 
„Повісті минулих літ”.

Теопемпт (с. 36) (? – 1049) – митрополит Київський і всієї Русі, за похо-
дженням грек.

„Сварка між Ярославичами” (с. 36) – криваві суперечки та протистояння 
між синами Ярослава Мудрого (Ізяславом, Всеволодом, Святославом), їхніми 
нащадками та родичами після його смерти.

„Зміст цієї статті навів гнів Святослава на Никона” (с. 36) – ідеться 
про князя Святослава-Миколу Ярославича (1027-1076), князя чернігівського 
(1054-1073 рр.) і київського (1073-1076), сина Ярослава Мудрого, мeцената на-
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уки, чиїми заходами було складено два т. зв. „Ізборники Святослава” (1073 і 
1076 рр.), що мали великий вплив на подальший розвиток повчальної літератури 
на Русі. Святослав Ярославич зайняв Київ, усунувши з допомогою Всеволода 
Ярославича ще одного їхнього брата – князя Ізяслава Всеволодовича.

Антоній (с. 36) Печерський (бл. 982 – 1073), преподобний – засновник 
Києво-Печерського монастиря, перший чернець цієї обителі.

Теодосій (с. 36) Печерський святий (? – 1074) – один із засновників Києво-
Печерського монастиря й один із перших його ченців. З 1062 р. – ігумен монас-
тиря. Церковний діяч, автор повчань.

Степан (с. 37) (рр. нар. і см. не відомі) – ігумен Києво-Печерського монас-
тиря після смерти Теодосія.

Прісьолков (с. 37) Міхаїл (1881-1941) – російський історик, у 1936-
1941 рр. – професор Лєнінґрадського університету. Продовжуючи традицію 
А.Шахматова, розглядав літописи як „політичні документи”, доводячи, що низ-
ка історіографічних схем XVIII – початку ХХ ст. відображала тенденційні побу-
дови давніх літописців. Закликав уважно вивчати історичні джерела, ваявляти 
їхнє походження та ступінь достовірности.

Митрополит Іларіон (с. 37) – Святитель Іларіон (? – 1055). Митрополит 
Київський і всієї Русі, перший митрополит-русин, оратор і письменник, 
церковно-політичний діяч давньої України. Чернечий постриг прийняв од 
преподобного Антонія. 1051 р. собор руських архиєреїв поставив святителя 
Іларіона митрополитом Київським і всієї Русі. Пізніше цей вибір схвалив і під-
твердив Константинопольський патріярх. Як проповідник християнської віри 
митрополит Іларіон писав праці, в яких прославляв християнство, показував 
його перевагу над старою вірою. З історичними та політичними подіями мо-
лодої християнської Русі пов’язаний зміст головного твору Іларіона – „Слова 
про Закон і Благодать”. Так прийнято коротко називати твір, що має назву: „Про 
закон, Мойсеєм даний, і про благодать та істину, що були Ісусом Христом, і як 
закон одійшов, а благодать і істина всю землю сповнили, і віра на всі народи 
поширилась, і на наш народ руський, і похвала кагану нашому Володимиру, що 
ним охрещені ми були”.

Царгород (с. 37) – давньоукраїнська назва столиці Візантійської імперії 
Константинополя, нині – Стамбул (тур. Істамбул), найбільше місто Туреччини.

„Болгарський літопис” (с. 37) – властиво, йдеться про сукупність літопис-
них текстів болґарського походження, які в тому чи іншому вигляді, ймовір-
но, були відомі в часах формування Київської Русі як держави. Це, наприклад, 
т. зв. „Апокрифічний болґарський літопис” ХІ-ХІІ ст., що розповідає про істо-
рію Першого Болґарського царства, й ін.
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„Проложне житіє св[ятої] Ольги” (с. 37) – житіє у складі „Прологу” 
ХІІ ст., житійного збірника, що походить від візантійських місяцесловів (си-
наксарів), укладеного, можливо, в Турові. Очевидно, заголовок передмови ві-
зантійського Синаксара був прийнятий за назву всього збірника, і на Русі його 
стали називати „Прологом”.

„Переказ про смерть Олега перевіршував Степан Руданський” (с. 39) – 
див. поему С.Руданського „Віщий Олег”.

Янь Вишатич (с. 39) (1016 (?) – 1106 (?) – київський боярин, тисяцький 
і воєвода князів Святослава Ярославича, Всеволода Ярославича, Ізяслава 
Ярославича та Святослава Ізяславича.

Мстислав (с. 40) – Мстислав-Костянтин Володимирович Красний (? – 
1034) – шостий син Володимира Святославича Великого, князь тмуторокан-
ський, згодом – чернігівський.

Редедя (с. 41) (? – 1022) – касозький князь.

„Софійський Временник” (с. 41) – літописний звід, складений при 
Софійському соборі в Новгороді. Фраґменти „Софійського Временника” збере-
глись у текстах пізніших літописних зводів. Прямі посилання на „Софійський 
Временник” є в різних літописах, і це дозволяє частково реконструюва-
ти його. На думку деяких учених, „Софійський Временник” уклав близько 
1432 р. Матвей Міхайлов, причому вніс до твору низку записів про власні ро-
динні справи. На початку „Софійського Временника” були фраґменти з літо-
писної пам’ятки, давнішої, ніж „Повість минулих літ” – із т. зв. Початкового 
зводу (Початкового літопису).

„Князювання Святослава Ізяславича, якого не любили ані кияни, ані 
Печерський монастир” (с. 42) – очевидно, помилка. Насправді йдеться про кня-
зя Святополка-Михайла Ізяславича, який правив у Києві в 1093-1113 рр.

„Новгородський літопис” (с. 43) – найдавніша пам’ятка новгородського 
літописання, відома у двох редакціях: старшій і молодшій. Старшу редакцію 
представлено Синодальним списком XІІІ-XІV ст. (це найдавніший із тих, що 
дійшли до нас, рукопис із літописним текстом), а молодша збереглась у спис-
ках, починаючи зі середини XV ст. Синодальний список, що складається з двох 
різночасових частин (кінця XІІІ ст. і другої чверті XІV ст.), дефектний: у ньому 
втрачено початок; оповідання охоплює період із 1016 до 1333 р., а приписки, 
зроблені різними почерками, доводять виклад до 1352 р. Текст молодшої ре-
дакції Новгородського літопису близький до тексту старшої редакції, але про-
довжує його до 30-40-их рр. XV ст. У молодшій редакції помітні сліди т. зв. 
Початкового зводу. Характерними рисами Новгородського літопису є підкрес-
лено місцеве, новгородське, коло інтересів літописців, простота стилю, демо-
кратичність мови, що відобразила низку діялектизмів.
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„Житіє Антонія” (с. 43) – твір написав близько 365 р. один із відомих 
грецьких християнських письменників IV ст. Атанасій Александрійський. 
Іменем славетного єгипетського подвижника Антонія Великого, чию пам’ять 
церква вшановує 17 січня, підписано цілу низку творів, хоча їхнє авторство, 
приписуване святому, викликає сумніви, бо, за свідченнями житія Антонія, 
він був неграмотним. Атанасій Александрійський розповідає в житії про сво-
го героя таке. Святий із дитячих літ вирізнявся винятковим благочестям. Коли 
померли його батьки, Антонієві було двадцять років і в нього на руках зали-
шилася малолітня сестра. Незважаючи на це, подвижник роздав свій маєток, 
доручив виховувати сестру надійним людям і відійшов у пустелю. Антоній 
жив у гробниці, а потому пішов іще далі, оселившись серед руїн, де й вів 
аскетичне життя. Житіє детально описує диявольські спокуси, які довелося 
долати святому; одного разу Антоній так знесилів у боротьбі з нечистим, що 
його вважали мертвим. Урешті-решт, Антоній тріюмфував над дияволом, сла-
ва про святого поширилася по всіх усюдах (цьому сприяли чудеса, благодаттю 
яких було осяяно святого), у нього з’явилися численні учні та послідовники. 
Уславився Антоній і у боротьбі з аріянами. Слава Антонія як засновника чер-
нецтва, а також детально розроблені демонологічні мотиви, якими вирізняєть-
ся житіє святого, сприяли популярності твору Атанасія Александрійського. 
Культ Антонія особливо поширений у західній церкві. В XI в. було засновано 
орден святого Антонія.

З іншого боку, М.Возняк, можливо, має тут на увазі житіє Антонія 
Печерського – твір, який, лігши в основу, зокрема, Києво-Печерського патери-
ка, до наших днів не дійшов.

Чернігівський літопис (с. 43) – одна з літописних пам’яток, які не дійшли 
до нас. Фраґменти Чернігівського літопису фігурують у пізніших літописних 
зводах.

„Компілятивний грецький хронограф” (с. 43) – найімовірніше, йдеться про 
давньоукраїнський компілятивний „Хронограф за великим викладом”, базова-
ний на грецьких (візантійських) „Хроніках” Георгія Амартола й Івана Малали.

„Паримійник” (с. 43) (Паримийник, Паримейник) – книга вибраних тек-
стів, насамперед зі Старого Заповіту, які читають головно на вечірнях перед 
великими святами та неділями.

Іскоростень (с. 43) – столиця деревлян („Деревлянської землі”), сучасне 
місто Коростень (Житомирської обл.).

Свінельд (с. 44) (Свенельд) (Х ст.) – київський боярин, воєвода Ігоря 
Рюриковича, княгині Ольги-Олени, потому – Святослава Ігоревича.

Ярополк (с. 44) Святославич (? – 978) – великий князь київський (969-978), 
брат Олега Святославича.
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Літописець Нестор (с. 44) (1056 – 1113 (?) – належав до найосвіченіших 
людей Київської Русі кінця XI – початку XII століття. Крім богословських 
знань, мав виняткові здібності до історії та літератури, досконало володів 
грецькою мовою. З його праць збереглися життєписи святих князів страсто-
терпців Бориса та Гліба, преподобного Теодосія, перших преподобних отців 
Печерських. Найвизначніший твір, приписуваний Несторові, – „Повість мину-
лих літ”, складена на основі раніше написаних літописів, архівних і народних 
переказів та оповідань із поєднанням сучасних авторові подій. Хроніку подій 
автор „Повісти...” довів до 1110 р.

Ігумен Іван (с. 44) (рр. нар. і см. не відомі) – настоятель Києво-Печерського 
монастиря після смерти Никона Великого. На думку багатьох учених, ігумен 
Іван уклав у 1093-1095 рр. літописний звід, довівши розповідь до 1093 р.

Гамартол (с. 44) (Юрій Грішник) – візантійський історик ІХ ст. Його хро-
ніку доведено до 842 р. Відомо два її переклади на Русі: один – давній, другий 
– XIII-ХIV ст. У хроніці змішано історичні факти з вигадками, оповіданнями 
про Сивілу, царя Соломона, царицю Южську.

В „Історії української літератури (від початків до доби реалізму)” 
Д.Чижевського читаємо: „... „Хроніка” Георгія Амартола (власне Гамартола-
грішника, „Многогрішного”), що звертає головну увагу на історію Візантії та 
подає її поруч із досить поверховим, майже анекдотичним матеріалом, а в ви-
кладі подій міститься багато історико-культурного матеріалу (напр., до історії 
богословських дискусій та навіть філософії), який, щоправда, в рукописах часто 
скорочували. Амартола перекладено, мабуть, колективно, бо в мові твору зна-
ходимо і виразні староруські елементи, і, крім того, південнослов’янські та мо-
равські: можливо, що цей переклад залишив нам свідчення про мішаний склад 
тієї комісії перекладачів, яку утворив князь Ярослав у Києві, але можливо, що 
переклад зроблено в Царгороді” (див.: Чижевський Д. Історія української лі-
тератури (від початків до доби реалізму). / Худож. оформл. В.М.Штогрина. – 
Тернопіль: МПП „Презент”, за участю ТОВ „Феміна”, 1994. – С. 60).

Житіє Василія Нового („Житіє преподобного отца нашего Василія 
Нового”) (с. 44-45) – зразок візантійської агіографічної літератури X ст., відо-
мий у Київській Русі на початку XI ст. Давньоруські його списки, що зберегли-
ся, сягають XIV ст.

„Царі” Лев, Олександер, Роман, „сини останнього Костянтин і Степан”, 
Іван Цимисхій (с. 45):

Лев VI – візантійський імператор (886-912).
Олександер, брат Льва VI – візантійський імператор (912-913).
Роман (Роман І Лакапен), сват Льва VI – візантійський імператор (920-

944).
Костянтин (Константин) і Степан (Стефан) – сини Романа І Лакапена, ко-

трим не судилося побувати на троні Візантійської імперії.
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Іван Цимисхій (Йоан І Цимісхій), зять імператора Костянтина VII, сина 
Льва VI – візантійський імператор (969-976).

Методій Патарський (с. 45) – святий Методій Патарський був єпископом 
Патари й Олімпу в Лікії. У своїй праці „Про воскресіння” Методій запере-
чив учення Ориґена, начебто християни не воскреснуть у тому самому тілі. 
Проти єретиків-валентиніян він виступив у творі „Про вільну волю”. Методій 
Патарський був замучений 311 р. за Христову віру в грецькій Халкиді під кі-
нець переслідування християн за імператора Максиміліяна.

„Житіє Теодосія” (с. 45) – його наприкінці ХІ – на початку ХІІ ст. на-
писав Нестор (див. про нього прим. вище). Воно складається з не пов’язаних 
між собою епізодів, об’єднаних головним героєм і автором-оповідачем; містить 
багатий матеріял, що дозволяє дізнатися про побут і звичаї Києво-Печерського 
монастиря та, частково, про роль монастиря в житті міста і держави, базо-
ване на усних леґендах і переказах. Є одним із перших житій преподобних, 
що стали зразком при створенні наступних. Від візантійських житіє Теодосія 
Печерського відрізняється історизмом і патріотичним патосом. Дослідники ви-
явили значний комплекс літературних джерел Нестора. Це, передовсім, житія 
палестинських (Євтимія Великого, Сави Освященного, Теодосія Кіновіярха, 
Івана Мовчальника) та греко-візантійських (Антонія Великого, Івана Златоуста, 
Теодора Едеського, Теодора Студита) святих IV-VI ст.

„Києво-Печерський патерик”; його „Касіянівська редакція” (в т. ч. „пер-
ша” та „друга”) (с. 46) – збірка оповідань про ченців Києво-Печерської лаври. 
Остаточного вигляду набула у ХІІІ ст., до нас дійшла у двох пізніших редакціях: 
Тверській 1406 р. (т. зв. Арсенівська) та Київській 1460 і 1462 рр. (перша та 
друга Касіянівські).

У 1406 р. тверський єпископ Арсеній, виходець із Києва, уклав т. зв. 
Арсеніївську редакцію Києво-Печерського патерика. У ній було змінено струк-
туру збірника, внесено низку скорочень, додано службу та похвалу Теодосієві 
Печерському, а також оповідь про заснування монастиря. Згодом у Києві виникли 
т. зв. Касіянівські редакції Патерика. Вони містять нові статті: низку літописних 
звісток і „Слово про перенесення мощів Теодосія Печерського”, виклад витри-
мано у хронологічній послідовності, текст збагачено риторичними прикрасами. 
На оформлення тексту мала вплив ораторсько-учительна проза: частини названо 
„словами”, а в їхній побудові є спільні риси з проповідями. Провідною ідеєю 
Касіянівських редакцій є звернення до спадщини Київської Русі й активізація 
на цій основі місцевого патріотизму, підкреслення значення Києва та Києво-
Печерської лаври. Друга Касіянівська редакція Києво-Печерського патерика, яку 
не раз переписували, стала неначе містком між старокиївською духовною літера-
турою та письменством наступних століть.

Полікарп (с. 46) – чернець Печерського монастиря поч. ХІІІ ст., один час – ігу-
мен Косьмодем’янського монастиря в Києві. Він звернувся до Володимирського 
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єпископа Симона (також постриженика Києво-Печерського монастиря) по під-
тримку, тому що хотів із допомогою київської княгині Верхуслави та її брата 
– великого князя Юрія Всеволодовича – також стати єпископом. Але Симон 
дорікнув Полікарпові, що той честолюбний і плекає суєтність помислів, наві-
вши як протилежний приклад перших ченців Києво-Печерського монастиря, 
про чиї діяння розповів у дев’ятьох доданих до послання „словах”. Вважають, 
що Симон написав їх раніше й тільки долучив до листа. Ні лист Полікарпа, ні 
його відповідь на лист Симона не відомі, та, мабуть, він узяв до уваги поради 
Володимирського єпископа. Незабаром Полікарп пише послання до печерсько-
го архимандрита Акиндина, повідомляючи про свою згоду записати усні розпо-
віді Симона про перших печерських подвижників, про що його колись просив 
Акиндин. Таким чином, до „слів” Симона Полікарп долучив власні записи мо-
настирських переказів. Усього він записав 11 оповідань про перших ченців.

Касіян (с. 46) – у 1460-1462 рр. клирошанин Печерського монастиря; ство-
рив дві нові – т. зв. „касіянівські” – редакції Києво-Печерського патерика, базо-
вані на Найдавнішій.

Хлібниківський список (с. 47) та інші списки „Повісти минулих літ” – 
„Повість минулих літ” уміщено в Лаврентіївському й Іпатському літопис-
них зводах. Лаврентіївський літопис зберігся в єдиному списку руки ченця 
Лаврентія (1377 р.). Іпатський (від Іпатського монастиря під Костромою, 
звідки походить список) належить до початку XV ст. Він містить ряд зво-
дів південноруського літописання, зокрема Київський 1198 р. та Галицько-
Волинський XIII ст.

Близьким до Лаврентіївського є Радзивилівський звід, який зберігся в „лицьово-
му” (ілюстрованому) списку XV ст., але укладений був на початку XIII ст.

Значний інтерес для вивчення Давньої Русі становлять літописні зводи 
XVI ст., зокрема Никонівський, Хлібниківський, а також „Исторія Россійская” 
В.Татіщева, в якій широко використано літописні джерела, які не збереглися до 
наших днів. Дослідники встановили, що практично всі пізні зводи в частині до 
монголо-татарської навали містять свідчення якогось південноруського літопи-
су, відмінного від Іпатського зводу.

Ігумен Сильвестер (с. 47) (? – 1123) – літописець і церковний діяч, ігумен 
Видубицького Михайлівського монастиря, з 1118 р. – єпископ Переяславський. 
Був близький до князя Володимира Мономаха й відігравав чималу роль у цер-
ковному та політичному житті. Ігумена Сильвестра вважають упорядником 
другої, т. зв. Лаврентіївської редакції „Повісти минулих літ”, яку він переробив 
і доповнив (події 1113-1116 pp.) після Нестора.

Індикт (с. 47) (Indiktion) – однорічний цикл, який запровадив візантій-
ський імператор Костянтин Великий (306-337) замість язичницьких олімпіяд 
(4 роки). Індикти відраховують із 1 або 25 вересня 312 р. або з 1 січня 313 р. 
Щоби знайти рік індикта, треба до цифри року від Р. Х. додати 3 і поділити на 



460

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

15: остача і буде роком індикту. Особливо поширений цей тип літочислення був 
у середньовічних документах.

„Печерський літописний звід” (с. 47) – близько 1073 р. в Києво-Печерському 
монастирі, ймовірно, монах Никон, закінчив перший Києво-Печерський лі-
тописний звід. У ньому нові відомості й перекази поєднувалися з текстом 
Найдавнішого зводу та із запозиченнями з Новгородського літопису середини 
ХІ ст. У 1093-1095 рр. тут само на основі Никонового зводу було складено 
другий Києво-Печерський звід; його також прийнято називати Початковим. 
Мабуть, саме цей звід і скопіював для Михайлівського Видубицького монасти-
ря ігумен Сильвестер. У 1110-1113 рр. було завершено першу редакцію (версію) 
„Повісти минулих літ” – розлогого літописного зводу, що ввібрав у себе числен-
ні свідчення з історії Русі: про війни українців із Візантійською імперією, про 
прикликання на Русь на княжіння скандинавів Рюрика, Трувора та Синеюса, 
про історію Києво-Печерського монастиря, про княжі злочини. Імовірний автор 
цього літопису – монах Києво-Печерського монастиря Нестор. У первісному 
вигляді ця редакція не збереглась. У 1116 р. монах Сильвестер (у промономахів-
ському дусі) й у 1117-1118 рр. невідомий книжник із оточення князя Мстислава 
Володимировича (сина Володимира Мономаха) текст „Повісти минулих 
літ” переробили. Так виникли друга і третя редакції „Повісти минулих літ”. 
Найдавніший список другої редакції дійшов до нас у складі Лаврентіївського, а 
найраніший список третьої – у складі Іпатського зводів.

Монастир св. Михайла (с. 47) – себто Видубицький монастир (див. вище 
прим. про ігумена Сильвестра).

„Іпатський список”, „Іпатський кодекс” (с. 48) – звід літописів: 
„Несторового”, з деякими відмінами, зокрема в кінцевому тексті, Київського 
з ХІІ ст. і Галицько-Волинського ХІІІ ст. Найстарший список, датований поч. 
XV ст., походить із Іпатського монастиря в Костромі (Росія), ще два списки 
датовано XVIII ст. Місце постання першої редакції зводу не встановлене (за 
деякими припущеннями, це, можливо, територія Білорусі).

„Лаврентіївський” (с. 48) кодекс (Лаврентіївський список, Лаврентіївська 
редакція) – як і переважна більшість наших літописів, це літописний звід, до 
складу якого ввійшли „Повість минулих літ” у редакції початку XII ст. і її продо-
вження, які здебільшого розповідають про події Північної Русі (Суздальського 
князівства). Лаврентіївський список подарував імператорові Алєксандру 
Павловичу ґраф Мусін-Пушкін, який видав за рукописом „Повчання дітям” 
Володимира Мономаха (Санкт-Петєрбурґ, 1793), а імператор передав дар до 
Публічної бібліотеки. Цей рукопис іще називають Пушкінським списком (за 
прізвищем попереднього власника) та Суздальським (за місцем служби єписко-
па цієї єпархії Діонісія, який дав благословення його переписати).

Лаврентій (с. 48) – монах, другий і головний переписувач літописного зво-
ду, названого за його іменем. Про себе він згадав у приписці на арк. 172 зв. – 173, 
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коли в 1377 р. переписував літописи для суздальсько-нижньоновгородського 
великого князя Дмитра Костянтиновича, за благословенням Суздальського 
єпископа Діонісія.

Червенські городи (с. 48) – у Х-ХІІІ ст. група міст і укріплених замків 
Волинської землі, на лівобережжі р. Бугу (на межі Русі з Польщею). Осередком 
Червенської землі було врожайне сточище р. Гучви з центром у Червені; інші 
„червенські городи” – Волинь над р. Буг, Сутейськ, Угровськ, Стовп’я та ін.

Територію „червенських городів” у 2-ій пол. І тисячоліття заселяли 
східнослов’янські племена дулібів, бужан, волинян. „Червенські городи” як 
укріплені поселення виникли у процесі формування феодальних відносин у 
східнослов’янського племінного об’єднання на чолі з дулібами. На початку 
Х ст. посилилися політичні зв’язки „червенських городів” із Київською Руссю, 
та у 3-ій чверті Х ст. місцева племінна верхівка потрапила в залежність від 
Чехії. Першу згадку про „червенські городи” подає літопис (981), коли 
Володимир Святославич відвоював їх у польських князів, але 1018 р. польський 
князь Болєслав І Хоробрий знову захопив їх. У 1031 р. Ярослав і Мстислав 
Володимировичі остаточно приєднали „червенські городи” до Київської Русі. 
В ХІ-ХІІ ст. „червенські городи” входили до складу Волинського князівства, а у 
ХІІІ-XIV ст. – до складу Галицько-Волинської держави (на поч. ХІІІ ст. корот-
кий час були окремим княжим уділом). У середині ХІІІ ст. „червенські городи” 
зруйнували татари, і вони занепали. У другій половниі XIV ст. територію „чер-
венських городів” захопили Польща та Велике князівство Литовське.

У науковій літературі проблема локалізації м. Червеня (а відтак і всіх інших 
„червенських городів”) породила багато гіпотез: над Дністром – Червоногород, 
біля Холма (Чернеїв), а остаточно, за результатами археологічних досліджень, 
які проводили у 50-60-их рр. ХХ ст., м. Червен локалізується на території сучас-
ного м. Чермно (Польща).

„Поучення” (с. 48) (Володимира Мономаха) – „Повчання дітям” 
Володимира Мономаха – визначна пам’ятка літератури Київської Русі. 
Збереглася (без закінчення) в Лаврентіївському списку „Повісти минулих літ” 
під 1196 р. у кількох неповних частинах. Точної дати написання не встановлено, 
ймовірно, це 1117 р. З літературного погляду, це зразок популярного в античній 
і середньовічній літературі жанру повчань і водночас перша в давній україн-
ській літературі спроба життєписної розповіді. „Повчання...” – ориґінальний 
твір, у якому Володимир Мономах висловлює думки загальнодержавного, по-
літичного та морального характеру, повчає своїх дітей бути розумними прави-
телями, захищати інтереси Русі, боротися з княжими міжусобицями, вчитися 
самим і поширювати освіту, власною поведінкою подавати приклад іншим. 
Свої настанови він підкріплює прикладами з власного життя, розповідає про 
численні походи, викликані необхідністю зміцнити єдність Русі та захистити її 
від зовнішніх ворогів. Уперше текст „Повчання...” Володимира Мономаха опу-
блікував ґраф А.Мусін-Пушкін у 1793 р.
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З’їзд князів у Любечі (с. 48) – з’їзд князів Київської Русі 1097 р. в м. Любечі 
з метою домовитися про припинення міжусобиць і про об’єднання для бороть-
би проти половців, які плюндрували руські землі. Учасниками з’їзду були ве-
ликий князь київський Святополк Ізяславич, переяславський князь Володимир 
Мономах, смоленський князь Давид Святославич, чернігівський князь Олег 
Святославич, володимир-волинський князь Давид Ігоревич, теребовльський 
князь Василько Ростиславич. На з’їзді в Любечі князі домовилися припинити 
міжусобні війни та проголосили засаду вотчинности, на підставі якої кожний 
князь мав володіти тими землями, що ними володів його батько, і зобов’язувався 
не зазіхати на володіння інших князів. Святополк Ізяславич як старший отри-
мав Київ із Туровом і Пінськом та титул великого князя; Володимир Мономах 
– Переяславське князівство та Суздальсько-Ростовську землю; Олег і Давид 
Святославичі – Чернігів і Сіверську землю, Рязань і Тмуторокань; Давид 
Ігоревич – Володимир-Волинський із Луцьком; Василько Ростиславич (із бра-
том) – Теребовлю, Червен і Перемишль.

Любецький з’їзд формально перетворив одну суцільну державу на су-
купність незалежних держав, об’єднаних у своєрідну федерацію, яка для по-
лагодження спільних справ скликала княжі з’їзди. З’їзд у Любечі вирішив та-
кож відбути спільний похід проти половців. Постанови з’їзду було закріплено 
спільною присягою присутніх князів. Однак з’їзд не зміг припинити княжі між-
усобиці. Вони відновились одразу ж після його закінчення. Осліплення воло-
димирським князем Давидом Ігоревичем зі згоди Святополка теребовлянського 
князя Василька Ростиславича призвело до нової міжусобної війни.

„Палея” (с. 53) – „Толковая Палея”, твір старої церковнослов’янської 
літератури, місце і час (Х-ХІІІ ст.) постання якого сумнівні; виклад Старого 
Заповіту, полемічно спрямований проти старогебрейської релігії, доведено до 
царя Давида з використанням староболґарського „Шестоднева” та коментарів 
до Біблії. „Толковая Палея” мала вплив на ориґінальну літературу Київської 
Русі, зокрема як одне з джерел „Повісти минулих літ”.

„Ісповідання віри” Михайла Синкела (с. 53) – найкращий і найвідоміший 
твір Михайла Синкела (761-845) – відомого антиіконоборчого діяча, теолога та 
граматика. Інші його твори – це декілька похвальних слів і пісень, зокрема на 
підтримку відновлення вшановування ікон.

„Іполит, папа римський” (його „писання”) (с. 53) – святий Іполит 
Римський (бл. 170 – бл. 235) – християнський мученик, перший антипапа 
(217/218 – 235), богослов. Трудився в Римі, проте писав по-грецьки, освіта 
його була елінського штибу; міг бути римським уродженцем грецького похо-
дження, та більшість патрологів уважає, що він приїхав зі Сходу в дорослому 
віці. Іполит був ревним поборником католицької Церкви та боровся словом і 
ділом із тогочасними єресями, переважно тринітарними. Позаяк папа Зеферин 
(бл. 198–217) став схилятися до єресі, Іполит відокремився від нього і створив 
власну громаду.
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Відомі такі праці Іполита: „Тлумачення на Шестоднев” (збереглись у фраґ-
ментах); „Про те, що було після Шестоднева”, або „На Буття” (уціліли неве-
ликі фраґменти); „Про благословення Валаама” (є лише фраґмент у Леонтія 
Візантійського); „Про Елканана й Анана” (збереглися цитати в „Діялозі про-
ти єретиків” блж. Теодорита Кірського); „Про благословення Ісаака та Якова” 
(тлумачення Бут. 49, збереглось у грецькому ориґіналі та вірменському і гру-
зинському перекладах); „Про благословення Мойсея” (тлумачення Втор. 33, є 
вірменський і грузинський переклади); „Тлумачення на кн. Суддів” (є фраґмент 
грецькою мовою); „Тлумачення на кн. Руф” (уцілів невеликий фраґмент грець-
кою мовою, відкритий на Атосі в 1895); „Гомілія про Давида та Голіята” (на 
3 Цар. 17, збереглась у грузинському перекладі); „Про Псалми” (пролог збе-
рігся у грецькому перекладі, є цитати у блж. Теодорита); „Тлумачення Притч” 
(уціліло декілька фраґментів); „Тлумачення Еклезіяста” (є лишень один фраґ-
мент); „Тлумачення Пісні Пісень” (повний текст зберігся у грузинському пере-
кладі, грецький ориґінал дійшов до нас лише у фраґментах); „Тлумачення на 
прор. Ісаю” (відома тільки назва); „Тлумачення на прор. Єзекиїля” (невеличкий 
фраґмент сирійською мовою); Тлумачення на прор. Даниїла” (єдиний екзеге-
тичний твір Іполита, що зберігся повністю грецькою та слов’янською мовами); 
„Тлумачення на Мт.” (уціліли тільки фраґменти коптською, арабською та ефіоп-
ською мовами); „Тлумачення Апокаліпсису” (відома тільки назва); книга „Про 
Христа й Антихриста” (догматичного спрямування, також містить й екзегетич-
ні теми); „Синтагма”, або „Проти всіх єресей” (твір утрачено); „Викриття всіх 
єресей”, або „Філософумена” („Спростування єресей”) (питання про те, чи був 
Іполит справді автором цього твору, залишається відкритим).

Епіфаній Кіпрський (його „писання”) (с. 53) – Епіфаній Кіпрський (310 
або 332 – 403) – фінікієць за походженням, здобув освіту в домі багатого гебрея 
і тому лише після смерти свого вихователя прийняв християнство. Роздав отри-
маний спадок бідним і відійшов у Єгипет; повернувшись до Палестини, став 
учнем знаменитого Ави Іларіона; чинив аскетичні подвиги у віддаленій пусте-
лі, де його замалим не вбили хижі бедуїни; ходив із проповіддю Євангелія до 
вогнепоклонників-персів; урешті, переселився на острів Кіпр, де у 367 р. став 
єпископом Саламіна і керував кіпрською церквою 36 років, вирізняючись бла-
гочестям і доброчинністю. Погляди Епіфанія формувалися під впливом аскетів 
Єгипту і Палестини в час найактивнішої боротьби церкви з аріянством, у якій і 
сам Епіфаній брав неабияку участь.

Викриттю єресей присвячені два його твори: „Анкорат” (грец. ανκύρωτος, 
якір), де розкривається православне вчення про Тройцю, про воплочення, про 
воскресіння мертвих і майбутнє життя (переважно проти аріян, піваріян, духо-
борців і аполінаристів), і „Панарій” (грец. Πανάριον, аптека, скринька з ліками), 
в якому описуються та спростовуються 20 дохристиянських і 80 християнських 
єресей. Інші твори Епіфанія: „Книга про ваги та міри” (біблійні), важлива для 
історії метрології (тут же є дані про грецькі переклади Біблії); „Фізіолог” – спо-
стереження за ознаками біблійних тварин (у цьому творі Епіфанієві належать 
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лишь примітки); „Про камені” (пояснення 12 каменів, які були на нагрудни-
ку юдейського первосвященика); „Про 22 пророків Старого Заповіту і трьох 
Нових Заповітів і про 12 апостолів і 70 учнів Христових” (твір, цінний завдяки 
усним церковно-історичним переказам, 12 проповідей, справжність яких оскар-
жують.

„Хронограф”, „Короткий літопис” патріярха Никифора (с. 53) – святи-
тель Никифор був сановником при дворі візантійської імператриці Ірини (797-
802). Прийнявши чернецтво, він уславився благочестям, і у 806 році його було 
посаджено на патріярший престол. Святитель був ревним захисником іконо-
вшановування і після приходу до влади імператора-іконоборця Льва Вірменина 
(813-820) у 815 р. був засланий на острів Проконіс, де й помер у 828 р. У 
846 р. святі мощі патріярха Никифора було знайдено нетлінними та пахучими. 
Їх перенесли з Проконіса до Константинополя та поклали на один день у храмі 
святої Софії, а потому перенесли до храму святих Апостолів. Рука святителя 
зберігається в Хілендарському монастирі на Атосі. Святитель залишив після 
себе три твори, спрямовані проти іконоборців.

„Літописець короткий” (мабуть, це і є „Короткий літопис”, за М.Возняком) 
патріярха Никифора – це перекладний короткий хронологічний звід. У руко-
писах він має назви: „Преподобного (або Пресвятого) отця нашого Никифора 
патріярха Костянтинаграда літописець короткий”, „Никифора патріярха 
Царяграда літописець”, „Никифора патріярха Царяграда літописець, коротко 
викладений” та ін. Базою для „Короткого літопису” стала візантійська хроніка 
„Χρονογραφικον σύντομον” („Хронограф”, за М.Возняком), яку за поіменним 
принципом уклав сам патріярх Никифор. Грецький ориґінал є стислим хроно-
логічним переліком (починається від Адама), в якому наведено імена біблійних 
патріярхів, царів юдейських і перських, єгипетських Птолемеїв, римських і ві-
зантійських імператорів із указанням часу їхнього правління та перерахуван-
ням особливо важливих подій усесвітньої історії.

У давньоукраїнській рукописній традиції відомі 52 списки літописця з 
XIII-XIX ст. Усі три редакції давньоукраїнської версії тексту походять із одного 
перекладу. 1-ша редакція передає зміст ориґіналу найточніше. 2-га – це пере-
робка тексту 1-ої редакції, а крім того, на неї вплинуло багато відомих сюже-
тів хронографічної літератури; до тексту її було також унесено дані з історії 
слов’ян. У 3-ій редакції було використано тексти двох попередніх редакцій, а 
також низку додаткових джерел.

Текст „Короткого літопису” дійшов до нас у рукописах найрізноманіт-
нішого складу. Особливо слід наголосити на ролі Никифорового твору в дав-
ньоукраїнському літописанні та хронографії. З перекладом праці Никифора 
пов’язували текст хронологічних викладок в Ізборнику 1073 р., сліди впли-
ву „Хронографа” помітні й у творі болґарського автора IX ст. Костянтина 
Преславського „Историкии за бога въкратце”, його вплив виявляли в „Повісті 
минулих літ”, у творі XII ст. Кирика-новгородця, присвяченому вченню про 
числа, в тексті „Повісти про житіє Олександра Невського”.

465

КОМЕН ТА Р І

„Київський літопис” (с. 55) – одна з найдавніших пам’яток історії та літе-
ратури Київської Русі, складова частина Іпатіївського списку. Є продовженням 
„Повісти минулих літ” і попередником Галицько-Волинського літопису, охоплює 
події 1118-1200 рр. Дослідники вважають, що текст, який дійшов до нас, упо-
рядкував бл. 1200 р. ігумен Видубицького монастиря в Києві Мойсей на основі 
літописних зведень, складених при княжих дворах у різних землях Русі, з пев-
ними скороченнями та доповненнями. Наявність різних авторів, неоднаковий 
рівень їхньої освіти і таланту – все це позначилося на підході до викладу подій, 
на стилі, в оцінках фактів. До Київського літопису ввійшли сімейна хроніка кня-
зя Рюрика Ростиславича, життєпис князя Ізяслава Мстиславича, чернігівський і 
переяславський літописи, розповідь про похід князя Ігоря Святославича на по-
ловців та ін. Образи князів змальовано загальними формулами, як і в „Повісті 
минулих літ”. Мова твору наближена до тогочасної живої народної з деякими 
церковнослов’янськими елементами, з використанням діялогів, прислів’їв, ви-
словів історичних осіб. Найширше представлено загальновживану та військову 
лексику. Привертають увагу описи окремих подій і характеристики осіб, по-
дані надзвичайно мальовничо. Стиль викладу діловий, урочистий. Переклад 
сучасною українською мовою здійснив Л.Махновець (див. видання: Літопис 
Руський. – К.: Дніпро, 1989).

„Київський звід” (с. 55) – так званий київський літописний звід 1199 р. 
Містить військові та світські повісті, серед яких особливо вирізняється опо-
відь про похід на половців новгород-сіверського князя Ігоря Святославича. 
Закінчується звід зверненням до Рюрика, похвалою його державної та про-
світницької діяльности у зв’язку з урочистим освяченням (24 вересня 1198 р.) 
величної споруди Видубицької стіни, яку завдяки опіці київського князя звів 
майстерний будівничий Петро Милоног, і промовою ігумена Видубицького мо-
настиря Мойсея на честь цієї події.

„Чернігівський літописний звід” (с. 55) – одне з найімовірніших джерел 
Іпатіївського кодексу. Основна частина зводу – т. зв. Чернігівський літопи-
сець князя Ігоря Святославича, що закінчується повідомленням про смерть у 
1198 р. чернігівського князя Ярослава Всеволодовича та вступ на чернігівський 
стіл Ігоря Святославича. Чернігівський літописець, як уважав М.Прісьолков, 
був початий за Святослава Ольговича (батька Ігоря), продовжений за Олега 
і потому за його брата Ігоря Святославича, – тобто це сімейний літопи-
сець Святославичів, що виник у 40-их рр. XIII ст. Однак Літописець Ігоря 
Святославича переростає межі сімейного літописця; після 1120 р. (під 1123, 
1140, 1142 та ін. рр.) з’являються дані про чернігівських князів і єпископів (поза 
межами сімейної хроніки). Це літописання велось у Києві, а не в Чернігові (про 
це можна судити, наприклад, за ворожими – неможливими в Чернігові – повідо-
мленнями про Олега Гориславича).

„Галицько-Волинський літописний звід” (с. 55) – мається на увазі Галицько-
Волинський літопис як звід. Джерела Галицько-Волинського літопису різнома-
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нітні: це княжі літописці, різні документи (акти, грамоти, воєнні зведення, ди-
пломатичні звіти), розповіді очевидців про битви та походи, військові повісті, 
фраґменти з інших літописів (наприклад, „Повість про битву на Калці”), місце-
ве літописання (наприклад, є версія про існування Новогрудського Литовського 
літопису, звідки нібито взято детальні відомості про литовських князів у літо-
писець Шварна Даниловича – втім, усе це ще не доведено) тощо. Крім того, в 
Галицько-Волинському літописі є часті звернення до книжних джерел – до пере-
кладних історичних творів; є в його складі й великі цитати зі „Слова про Закон 
і Благодать” митрополита Іларіона. З тексту літопису з’ясовуються імена осіб, 
котрі складали окремі документи, або авторів певних оповідань; у створенні 
літопису як інформатори про окремі події брали участь тисяцький Дем’ян, боя-
рин В’ячеслав Товстий, дядько Мирослав, стольник Яків, двірський Андрій, ти-
сяцький Дмитро. Згідно з гіпотезою В.Пашуто, Початковий Галицький літопис, 
який склав у 1211 р. галицький книжник Тимофій, увійшов до складу зводу, що 
його склав у 1246 р. Кирило (пом. 1280 р.), митрополит Київський, а продовжив 
до 1261 р. єпископ Іван у м. Холмі. Після смерти Данила Романовича літописан-
ня перебралося до Володимира-Волинського. Пашуто вважав, що літописець 
Василька Романовича довів розповідь до 1269 р., її продовжив короткий літо-
писець Шварна, а потому – звід 1272–1289 рр., що розповідає про князювання 
Володимира Васильковича, князя Волинського. Автором цього зводу Пашуто 
вважав єпископа Володимирського Євстигнія (на думку І.Єрьоміна, не менше 
підстав приписувати його єпископові Турівському Марку), а А.Генсьорский – 
писця Федорця, якому Володимир доручив писати княже „рукописання” – за-
повіт. Останній звід – звід Мстислава Даниловича 1292 р. – охопив також дані 
про „задніпровських князів”, тобто фраґменти з місцевих літописів Пінська, 
Степані й ін.

Татіщев (с. 55) Васілій (1686-1750) – російський історик і державний діяч. 
У 1704 р. почав військову службу: брав участь в облозі Нарви, був поранений 
у Полтавській битві, ходив у Прутський похід у 1711 р. Виконуючи військово-
дипломатичні доручення Петра І, в 1718 р. був учасником мирних переговорів 
зі Швецією на Аландському конґресі. З 1719 р. на цивільній службі займався 
складанням географічних мап, із чого розпочалися його серйозні заняття історі-
єю. Активно скуповуючи книги та рукописи, Татіщев зібрав велику бібліотеку, 
яку всюди возив зі собою. Він займався географією, етнографією, склав перший 
російський енциклопедичний словник „Лексиконъ Россійскій”. Заявивши про 
необхідність і важливість вивчення історії, Татіщев видав низку надзвичайно 
цінних історичних джерел, склав першу наукову узагальнену працю з історії 
Росії – „Історія Россійская отъ древн±йшихъ временъ”.

„Ґоліцинський список” (с. 55) – В.Татіщев зберіг у своїй праці свідчен-
ня літописів, які було втрачено вже у ХVIII ст.: Розкольничого, Ґоліцинського, 
Єропкінського, Хрущовського, Ростовського й ін. списків. Утім, деякі вчені 
стверджують, що Ґоліцинський список насправді не втрачено: ним буцімто є 
відомий Єрмолаївський список (поч. XVIII ст.) Іпатіївського зводу.
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Ізяслав Мстиславич (с. 56) (бл. 1097 – 1154) – великий князь Київський (1146–
1154). Старший син новгородського князя Мстислава Володимировича, внук 
Володимира Мономаха. З 1134 до 1143 р. княжив у Володимирі-Волинському, 
а в 1143–1146 рр. – у Переяславі. Унаслідок Київського повстання 1146 р. став 
Великим князем. У 1149 р. Юрій Долґорукій, князь владимиро-суздальський, 
вигнав Ізяслава Мстиславича з Києва, але 1151 р. той знову став Великим кня-
зем і князював зі своїм дядьком, В’ячеславом Володимировичем, до кінця сво-
го життя. У 1147 р. Ізяслав розірвав церковний зв’язок із Константинополем і 
призначив київським митрополитом Климента Смолятича. Про нього описано 
в літописі, який склав боярин Петро Бориславич. Цей літопис частково зберігся 
в Іпатському списку.

Ігумен Нифонт (с. 59) (? – 1156) – ігумен Зимненський, який пізніше став 
єпископом Новгородським, а закінчив свій подвиг у Києво-Печерській лаврі.

„Хронологію подій цього літопису розібрав критично М.Грушевський” 
(с. 59) – ідеться про працю М.Грушевського „Хронольоґія подій Галицько-
волинської лїтописи” (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. 
– Т. XLI. – Львів, 1901), а також про дві його розвідки: „Примітки до тексту 
Галицько-волинської лїтописи” (ЗНТШ. – Т. VIII) і „До справи хронольоґічної 
звязи в Галицько-волинській лїтописи” (ЗНТШ. – Т. XLII), які серед інших по-
дає М.Возняк як рекомендовані у „Важнішій літературі предмету” до першого 
тому власної „Історії української літератури”.

„Грецький і Римський літописи другої редакції” (с. 60) – ідеться про 
пам’ятку, відому з княжих часів як „Еллінскій и римскій лhтописець”, що мала 
дві редакції: першу та другу.

Хроніка Івана Малали (с. 60) – перекладна хроніка, яку склав Іван Малала 
(„ритор”), антіохійський клірик (бл. 491–578). Повний грецький текст хроніки 
(відсутній лише початок 1-ої книги) дійшов до нас у єдиному списку, що збері-
гається в Оксфорді; пам’ятку було видано тричі: в 1691, 1733 і 1831 рр., востан-
нє – у складі Бонського корпусу творів візантійських авторів (Ioannis Malalae 
chronographia: Ex rec. L.Dindorfi i. – Bonnae, 1831). Збереглися також незначні 
фраґменти грецького тексту першої книги хроніки.

Xроніка складається з 18 книг. У книгах 1, 2 та 4 викладено стародавню 
історію, переважно це перекази грецьких мітів (про боротьбу богів із гіган-
тами, про Зевса та Кроноса, про Семела, про Іо, про Персея, Едипа й ін.). У 
3-ій книзі викладено біблійну історію, в 5-ій – історію Троянської війни, де 
Малала йде слідом за версією Диктиса Критського (автора I-II ст., чий твір 
„Опис Троянської війни” в середньовіччі вважали щоденником учасника об-
логи Трої). Далі у хроніці розповідається про перських царів, про лідійського 
царя Креза, про македонських царів і про початок Рима (кн. 6), про Ромула та 
Рема і про перших римських правителів до Тарквінія (кн. 7), про наступників 
Александра Македонського – Птолемеїв і Селевкідів (кн. 8), наступні книги 
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(9–12) викладають історію Юлія Цезаря та римських імператорів од Октавіяна 
Авґуста до Констанція Хлора, а потому – римських і візантійських імператорів 
од Костянтина Великого до Юстиніяна (кн. 13–18).

Xроніку було перекладено слов’янською мовою (за припущенням 
І.Срезневського, у Болґарії), ймовірно, ще в X ст. Повний текст перекладу до 
нас не дійшов. Xроніка відома лише за фраґментами у складі різноманітних 
давньоукраїнських хронографічних компіляцій. До вступної частини першої 
та деяких списків другої редакції „Літописця Елінського та Римського” ввій-
шла низка фраґментів і переказів сюжетів із перших чотирьох книг хроніки. 
У найповнішому вигляді вона збереглась у Синодальному, Поґодінському й 
Уваровському списках першої редакції „Літописця”. В усіх рукописах другої 
редакції втрачено початок тексту, найповніше він зберігся в Архангельському 
списку.

До основної частини „Хронографа за Великим викладом”, яку реконстру-
юють на основі „Палеї Хронографічної” та „Хронографа Троїцького”, ввійшов 
фраґмент із кн. VII – оповідання про заснування Рима Ромулом і Ремом, а по-
тому оповідання про Юлія Цезаря й Октавіяна Авґуста з IX книги. У значно-
му обсязі текст хроніки ввійшов до складу хронографічного зводу середини 
XIIІ ст. Звід цей не зберігся, та до нас дійшли два хронографи, похідні від ньо-
го: „Хронограф Архівський” і „Хронограф Віленський”. У їхньому складі від-
читується майже повний текст І, ІІ, IV–Х книг хроніки. В основному тексті 
„Літописця Елінського та Римського” обох редакцій міститься незначно ско-
рочений текст VI-X та XIII-XVII книг хроніки, з 18-ої книги до „Літописця” 
ввійшов тільки фраґмент близько однієї десятої тексту. Фраґменти з хроніки 
ввійшли до складу так званого „Хронографа Софійського”, причому тут є місця 
з хроніки, які відсутні в інших давньоукраїнських компіляціях, тож, мабуть, 
його укладач міг – безпосередньо чи опосередковано – використати або повний 
текст хроніки, або ж якусь невідому нам компіляцію, до якої текст хроніки вхо-
див у доволі повному вигляді. Невеликі фраґменти з перших книг хроніки збе-
реглись у статті третьої редакції „Повісти минулих літ” під 1114 р.

Таким чином, у давньоукраїнських хронографічних компіляціях майже 
повністю читається текст І, ІІ, IV-X, XIII-XVII, переважної частини XVIII та 
фраґментів III, XI-XII книг Малали. Наявність слов’янського перекладу хро-
ніки винятково цінна, по-перше, тому, що в Оксфордському списку не зберігся 
початок хроніки (частково його відновлюють грецькі фраґменти в інших руко-
писах), а по-друге, тому, що слов’янські списки подають певні відхилення від 
грецького тексту або доповнюють його. Це дає підстави припустити в осно-
ві слов’янського перекладу грецький текст іншої редакції, ніж той, що дій-
шов до нас в Оксфордському списку, а це особливо суттєво з огляду на те, що 
слов’янський переклад було, без сумніву, зроблено з ранішого рукопису хроні-
ки, ніж Оксфордський список XII ст.

„Поетична леґенда про степову траву євшан (турецька назва полину, або 
чорнобилю), яку так гарно перевіршував Микола Вороний” (с. 62) – ідеться про 
поему М.Вороного „Євшан-зілля”.
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„З такого ходу розвитку наших літописів виплинули й ті добрі прикмети, 
котрими вони відзначаються: простота, свіжість, сила, той аромат життя, 
епохи, що віє від них і робить їх чи не найціннішою частиною нашого старого 
письменства, як каже М.Грушевський” (с. 63) – див. розділ М.Грушевського 
„Найдавніша літопись” у першому томі його „Історії України-Руси”, який на-
водить у „Важнішій літературі предмету” до своєї „Історії української літера-
тури” М.Возняк.

Шлецер (с. 63) (Шльоцер) Авґуст Людвіґ (August Ludwig (von) Schlözer) 
(1735-1809) – німецький і російський історик, публіцист і статистик.

Народився у м. Гаґштадті. Навчався у Вітенберзькому та Гетинґенському 
університетах. У 1761 р. приїхав до Росії. У 1761-67 працював у Петєрбурзькій 
академії наук, ад’юнкт (1762). Почесний член Петєрбурзької АН (1765) і 
Товариства історії та старожитностей російських (1804). Шльоцер – один із 
авторів „норманської теорії”. Вів наукову полеміку з М.Ломоносовим, сприяв 
публікації „Історії Російської” В.Татіщева. Шльоцер виступав проти поділу на-
родів на „історичні” та „неісторичні”. Повернувшись до Німеччини, Шльоцер 
обіймав посаду професора Гетинґенського університету, викладав історію та 
статистику.

Шльоцер – автор робіт із давньоруської граматики, історії, палеографії. 
Основна праця – „Несторъ. Русскія лhтописи на древнеславянском языкh” 
(т. 1–5. – Гетинґен, 1802-1809; рос. видання: Санкт-Петєрбурґ, 1809–1819), що 
її наприкінці першого тому „Історії української літератури”, в розділі „Важніша 
література предмету”, М.Возняк наводить як рекомендовану для прочитання 
студію.

Соловйов (с. 64) Сєрґей (1820–1879) – російський історик, із 1847 р. – про-
фесор Московського університету, з 1872 р. – академік Російської АН.

Автор капітальної „Исторіи Россіи съ древнейшихъ временъ” (до 
1770-их pp.) (29 тт., 1851–1879; нове видання у 15 тт. – 1959–1966) і низки моно-
графічних праць. У питаннях історії України Соловйов продовжував традицій-
ну великодержавницьку лінію російської історіографії. Його праці, присвячені 
історії України, стосуються лише козацької доби: „Очеркъ исторіи Малороссіи 
до подчиненія ея царю Алексhю Михайловичу” (1848–1949), „Малороссійское 
казачество до Богдана Хмельницкаго” (1859). Чимало документальних матерія-
лів до історії України XVII–XVIII ст. зібрано в його „Исторіи Россіи”, причому 
іноді об’єктивізм дослідника бере гору над традиційними концепціями росій-
ського історика.

„Поучення Луки Жидяти” (с. 64) – Жидята (Лука, точніше, святий Лука 
Жидята або Жирята) – другий за часом єпископ Новгородський (у першій пол. 
XI ст.). Незважаючи на переважний у той час вплив грецького духовенства, 
князь Ярослав Мудрий обрав місцевого Луку наступником першого Новго-
родського єпископа, грека Йоакима. Дані про життя й діяльність Луки Жидяти 
вкрай скупі: відомо з літопису, що він обійняв катедру в Новгороді в 1034 р.; 
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у 1051 р. освятив Софійський храм; невдовзі після того його обмовили перед 
митрополитом, унаслідок чого три роки утримували в Києві, де він і помер. 
Його переклади з грецької мови до нас не дійшли. Єдиний твір Луки Жидяти, 
відомий у давньоруській писемності, – це вельми коротке „Повчання до бра-
тії”. Воно викликає значний історико-літературний інтерес як перший власне 
руський твір духовної літератури. Припускають, що святитель новгородський 
виголосив своє повчання при самому вступі на катедру. Проповідник із допо-
могою найпростіших, найдоступніших висловів подає початкові настанови 
щодо істин віри та моральности, яких потребували його вірні, ще мало зако-
рінені у християнське вчення. Проповідникові довелося нагадати Символ віри, 
він указує на необхідність виконання найголовніших обов’язків християнина 
щодо Бога, церкви та ближніх. Для історика звичаїв цікаві в повчанні вказівки 
на вади сучасного проповідникові життя: пияцтво, звичка лаятися, лихварство 
тощо. Повчання Луки Жидяти збереглося тільки в пізніх списках XV–XVI ст.

Проповіді Кирила Турівського (с. 64) – Кирило Турівський (Туровський) 
(бл. 1130 – після 1182) – єпископ Турівський, блискучий проповідник, ав-
тор багатьох повчань, урочистих „слів” і молитовних текстів. Канонізований 
Православною церквою. Матеріял до біографії Кирила дає його житіє, написа-
не, найімовірніше, у XІІІ ст. й наявне в рукописних Прологах під 28 квітня.

Він походив із заможної сім’ї м. Турова (нині – Гомельська обл. Республіки 
Білорусь), ізмалечку присвятив себе Богові, обравши подвиг стовпництва. Уже 
стовпником став знаменитий як проповідник „божественних писань”; згодом 
був наставлений Турівським єпископом (до 1169 р.), після чого уславився як 
церковний оратор і вчитель. Житіє зберегло свідчення про успішний виступ 
Кирила проти єресі Володимиро-Суздальського єпископа Федора, „Федорця” 
(про неї відомо і з літописних згадок). Очевидно, близько 1182 р. або й раніше 
Кирило залишив єпископську катедру й пішов на спочинок в один із турівських 
монастирів. Це видно з того, що в 1182 р., за літописними свідченнями, в Турові 
був уже інший єпископ, Лаврентій, а також із того, що молитовний цикл (чи 
частина його), як свідчить джерелознавчий аналіз, старець Кирило створював 
уже після залишення єпископства, в одному з монастирів Турова. Житіє вшано-
вує Кирила насамперед як видатного церковного проповідника, називаючи його 
другим Золотоустом.

До нашого часу дійшла значна кількість урочистих „слів” і проповідей 
Кирила Турівського: „Притча про душу й тіло”, „Повість про білоризця та чер-
нецтво”, „Сказання про чорноризький чин”, вісім „слів” на церковні свята (у 
неділю цвітну, на Великдень, на Томину неділю, на неділю жінок-мироносиць, 
про розслабленого, про сліпця, на Вознесіння, на собор св. отців Нікейських); 
окрім того, збереглося послання Кирила до архимандрита (з 1182 р.) Києво-
Печерського Василія та ціла низка молитовних текстів (близько 30 молитов, 
канони). Його писання за змістом завжди спрямовані на тлумачення євангель-
ських істин (як-от „Слово на Томину неділю”, в якому автор, нагадуючи зміст 
свята, пояснює, як треба кожному пристосовувати до себе приклад апостола 
Томи і навчатися від слів Христа, звернених до нього; або ж „Сказання про 
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чорноризький чин”, що розповідає про смиренність, терпіння, увагу до своєї 
душі, чого проповідник прагне навчити своїх слухачів і читачів). Форма творів 
Кирила надзвичайно майстерна; він був чудовим ритором, котрий використову-
вав складні прийоми, тонкі ремінісценції, володів усіма таємницями риторич-
них прикрас мови. Він писав як безпосередній спадкоємець школи візантійських 
проповідників – недарма в різних збірниках і „торжественниках” його „слова” 
вміщено поруч із творами Івана Золотоуста, Григорія Богослова, Теофілакта 
Болґарського й інших знаменитих християнських учителів. Молитви Кирила, 
як і його слова та проповіді, органічно вписуються в церковну традицію; і 
за змістом, і за формою вони відповідають найкращим зразкам цього жанру. 
Проповіді Кирила Турівського мали вплив і за межами України, ввійшовши до 
різних збірників проповідницької літератури. Молитви суворого аскетичного 
характеру є у вжитку до наших днів.

Суздальський літопис (с. 64) (або Московсько-Академічний літопис) – 
умовна назва літописного зводу кінця XV ст. Суздальський літопис було скла-
дено, вочевидь, у Ростові Великому. Починається звід із „Повісти минулих 
літ” і доводить виклад до 1418 р. До 1206 р. Суздальський літопис збігаєть-
ся з ілюстрованим Радзивилівським літописом. У частині 1205–1238 рр. текст 
Суздальського літопису збігається з текстом Софійського Першого літопису. 
Остання частина Суздальського літопису (текст за 1238–1418 рр.) – це ростов-
ський звід. Суздальський літопис містить цінні дані з історії Ростовського та 
сусідніх князівств 2-ої пол. ХІІІ – поч. XV ст.

„Мамаєве бойовище” (с. 64) (або: „Мамаєве побоїще”) – відомий твір-
похвала московського походження на перемогу князя Дмитрія Донського 
над татарами в 1380 р., написаний під впливом „Слова о полку Ігоревім” і 
„Задонщини”. Автора значною мірою надихнуло „Слово о полку Ігоревім”; він 
зобразив поразку Ігоря як перший етап руїни Русі, а битву 1380 року – як трі-
юмфальний кінець тривалої катастрофи.

Перемога 1380 року над татарами підвищила престиж Москви та її ве-
ликого князя Дмитрія. Вона залишила тривке відлуння у східноруських лі-
тописах, особливо в Четвертому Новгородському, Першому Софіївському та 
Воскресенському. У творі „Мамаєве побоїще” („бойовище”) помітна тенден-
ція підносити московську зверхність, а ще виразнішою вона стає в житії героя 
битви Дмитрія. Цим духом перейнятий і полемічний твір 1461 року, спрямо-
ваний проти Флорентійської унії. Так готувалась атмосфера, в якій Філофей із 
Єлєазарового монастиря у Пскові зміг висунути своє вчення про Москву як про 
Третій Рим і перекреслити мрії про незалежність, що їх плекали патріоти Твері, 
Новгорода та Пскова.

Пипін (с. 65) Алєксандр (1833–1904) – російський літературознавець, ав-
тор спеціяльних монографій, присвячених українській літературі та фолкльору. 
Представник історико-культурної школи в літературознавстві.
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У „Важнішій літературі предмету” до першого тому своєї „Історії укра-
їнської літератури” М.Возняк наводить як рекомендовані, зокрема, такі пра-
ці А.Пипіна: „Очеркъ литературной исторіи старинныхъ повhстей и сказокъ 
русскихъ” (СПб., 1857), „Ложныя и отреченныя книги русской старины” // 
Памятники старинной русской литературы (Вып. 3. – СПб., 1862), „Исторія 
славянскихъ литературъ” (Т. І, ІІ. – СПб., 1879, 1881 – у співавторстві з 
В.Спасовичем), „Исторія русской этнографіи. Т. ІІІ. Этнографія малорусская” 
(СПб., 1891), „Исторія русской литературы. – Т. І. Древняя письменность” 
(СПб., 1911), „Особая исторія русской литературы” (В[hстникъ] Е[вропы]. – 
1890. – Т. V. – Кн. 9).

Ключевський (с. 65) Васілій (1841-1911) – російський історик і філолог. 
Маґістерську дисертацію „Древнерусскія житія святыхъ какъ историческій 
источникъ” (Москва, 1871) присвятив формі житійної літератури, її джерелам, 
зразкам, прийомам і різновидам. Заняття маґістерською дисертацією ввели 
Ключевського в коло різноманітних тем із історії церкви та релігійної думки, і 
на ці теми з’явилася низка самостійних статтей і рецензій; із них найзначніші 
– це „Хозяйственная дhятельность Соловецкаго монастыря”, „Псковскія раз-
ногласія”, „Способствованіе церкви успhхамъ русскаго общественнаго строя и 
права”, „Значеніе преподобнаго Сергhя Радонежскаго для россійскаго народа и 
государства”, „Западное вліяніе и церковный расколъ в Россіи ХVII вhка”.

У 1882 р. вийшла окремою книгою докторська дисертація Ключевського, 
знаменита „Боярская Дума древней Руси”. Також він написав цілу низку стат-
тей і промов про різних діячів історії та культури: про С.Соловйова, А.Пушкіна, 
М.Лєрмонтова й ін. У 1899 р. Ключевський видав „Краткое пособіе по россій-
ской исторіи” як „приватне видання для слухачів автора”, а в 1904 р. розпочав 
видання повного курсу. Загалом вийшли 4 томи, доведені до часу Єкатєріни II.

Брікнер (Брюкнер) Олександер (с. 65) (Александер) (1856–1939) – поль-
ський філолог та історик культури, член Петєрбурзької та низки інших академій 
наук. Народився в Тернополі. Деякий час навчався і працював у Львівському 
університеті. Основний масив спадщини вченого – праці зі слов’янського та 
балтійського мовознавства, міфології, історії польської мови та літератури, ро-
сійської літератури.

Максимович (с. 67) Михайло (1804-1873) – учений-природознавець, істо-
рик, фолкльорист, письменник.

У „Важнішій літературі предмету” до розділу „Письменство історично-
національної традиції” у третьому томі „Історії української літератури” 
М.Возняк наводить такі рекомендовані праці М.Максимовича: „Извhстіе о 
лhтописи Гр.Грабянки, изданной 1854 г. Кіев[ской] Вр[еменной] Комиссіей” и 
„Извhстіе о южнорус[скихъ] лhтописяхъ, изданныхъ Ник[олаєм] Бhлозерскимъ 
въ Кіевh, 1856 г.” – обидві в першому томі „Сочиненій” М.Максимовича 
(К., 1876).
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„Про сам Густинський літопис була вже мова при обговоренні групи іс-
торичних писань Інокентія Гізеля з його „Синопсисом”, Теодосія Сафоновича 
з його „Хронікою” з 1672 р. й Пантелеймона Кохановського з його „Широким 
Синопсисом” із 1682 р.” (с. 68) – ідеться про розділ „Інокентій Гізель” у дру-
гому томі „Історії української літератури” М.Возняка (с. 306-311). Ось текст 
цього розділу:

Інокентій Гізель

Два зукраїнщені німці. Яскравих талантів видала Київська академія всього 
кілька протягом свого існування, а з них ні одного такого, щоб усі сили сво-
го життя віддав на службу власного народу. З огляду на це тим цікавішим є 
тип зукраїнщеного прусака, що з реформата став православним, – Інокентія 
Гізеля. Між молодими людьми, що їх вислав Могила на студії на заграничних 
університетах, був і Гізель, що по смерті Могили стояв на чолі київської освіти, 
управляв друкарнею, був професором і ректором колеґії, а від 1656 р. – архи-
мандритом Печерської лаври. В політичнім і культурнім житті України зайняв 
видне місце. Про доброту серця і добродійність Гізеля заховалися похвальні 
слова його сучасників Адама Зернікава, Антона Радивилівського та Дмитра 
Тупталенка. Зернікав був також родом німець, лютеранин, що в молодих лі-
тах об’їхав Німеччину, Анґлію, Голландію, Францію, Італію й Австрію, скрізь 
студіюючи по бібліотеках і слухаючи викладів знаменитих професорів, і че-
рез Польщу й Литву приїхав на Україну. Тут, за намовою Барановича, прийняв 
православ’я, а що „багато чув про вченість і доброту” Гізеля, відвідав його в 
Києві й писав для нього в Чернігові твір про походження св. Духа. Гізель умер 
у листопаді 1683 р.

Гізелів „Мир чоловікові з Богом”. За архимандрії Гізеля вийшов два рази 
„Печерський Патерик” – 1661 й 1678 р. Митрополитові Косову помагав Гізель 
боронити незалежности Української Православної Церкви перед посяган-
нями Московщини, хоч це не перешкоджало йому служити щиро інтересам 
Московської держави й бути вірним цареві Олексієві, котрому навіть присвятив 
свою книжку „Миръ съ Богомъ человhку”, що вийшла в Києві 1669 р. й другий 
раз – 1671 р. Видати цю книжку спонукав Гізеля Баранович, довголітній його 
приятель. Книжка Гізеля – це підручник для духовенства при виконуванні тайн, 
зокрема тайни покути, отже, рід пасторального богослов’я, важного для студій 
над тодішніми українськими звичаями й обичаями.

Дуже характеристичні слова Гізеля, що „в крайній біді все спільне”. З книжки пробива-
ється гуманне ставлення до людини, зокрема до бідного. В поясненні духовенству, чого має 
домагатися від грішника, що каявся, радив, аби грішник вилічив пошкодованого на свій кошт, 
потім винагородив його грішми або землею або забезпечив йому життя, коли пошкодований 
був позбавлений через те можности добути засоби на своє життя; в разі насилування дівчини 
грішник повинен був узяти її собі за жінку або дати їй таке віно, щоб вона могла вийти заміж 
за іншого мужчину. Історично-побутове значення має друга частина книжки, де вичисляються 
гріхи духовних осіб, панів, селян, суддів, купців, ремісників, лікарів, учителів і ін. Згадує, як 
батьки грішили, коли закликували чарівниць і шептунок до лікування слабих дітей, коли не 
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вчили дітей письма або ремесла, коли приневолювали їх входити в подружжя або постри-
гатися в черці, коли відмовлялися утримувати й виховувати діти, що вродилися поза закон-
ним вінчанням. Багато цікавого побутового матеріялу знаходимо у вичисленні гріхів суддів, 
писарів, вояків, купців, ремісників, учителів і ін. Напр., лікарі грішили, коли послугувалися 
чарами або заговорами в часі болю зубів і кровотоку, коли зганяли плід або давали засоби 
для викликання статевої діяльности. З окремих дрібниць можна б зазначити, що Гізель ви-
магав для подружжя 14 літ у мужчин, а 12 літ – у дівчини. На дефектнім примірнику Церковно-
археологічного музею в Києві є сучасні замітки до поодиноких вказівок Гізеля. При означенні 
літ для подружжя тут замічено, що таких женять тільки на Литві та в Московщині, але не у нас. 
Автор заміток гіршився поведенням козаків, що не вдоволялися одною жінкою, не шанували 
духовенства, не хотіли вчитися, в піст їли м’ясо й упивалися й ін. Для національної свідомости 
автора заміток цікаве таке помічення при словах Гізеля „о притираніяхъ лица”: „Це тільки в 
Польщі та в Москві, а тут, у нас, того нема”.

„Синопсис” Гізеля. Та довгопам’ятним став Гізель через іншу книжку – 
п. н. „Синопсис”, – хоч його авторство тут досі не доказане. Вийшовши пер-
ший раз у Києві 1674 р., ця книжка мала коло тридцять накладів. Ще за життя 
автора вийшли два дальші видання – в рр. 1678 і 1680 рр., – все з новими до-
повненнями. „Синопсис” був довгий час шкільним підручником історії в цілій 
Росії, аж витиснув його „Краткій Лhтописецъ” Ломоносова з 1760 р.; але це не 
перешкодило „Синопсисові” в дальших виданнях розходитися серед читаючої 
публіки. Що торкається загального укладу книжки, Україні визначено далеко 
більше місця, ніж Московщині, історичні події якої мають тільки доповняти й 
пояснювати події української історії. В історію князювання Володимира встав-
лені дві цікаві для мітолога глави: про ідолів і обливання водою на Великдень. 
Цікавий також подрібний опис купальських вогнів, цікава й вказівка, що коляд-
ки починали співати напередодні Різдва й при тім перебиралися.

Густинський літопис. „Синопсис” Гізеля в’яжеться з компілятивною лі-
тописною працею кількох авторів. Першим з черги з пам’ятників, що тут нале-
жать, є Густинський літопис, названий від того, що в Густинськім прилуцькім 
монастирі списав його в 1670 р. ієромонах Михайло Лосицький. Чи був він 
автором „Кройники”, яку саме назву має цей літопис, чи ні – в кожнім разі 
до нього належить передмова, де Лосицький вказує на те, що кожній людині 
вроджена любов до своєї батьківщини й ця любов так тягне його до себе, як 
магнет залізо. Тому й автори цієї „Хроніки” з любові до батьківщини бажали 
того, щоб по їх смерті не було закрите перед українським народом його минуле. 
Густинська „Кройника” – це свідома перерібка українських і польських літо-
писних матеріялів. Починається вона Нестором і Галицько-Волинським літо-
писом і, запозичуючи вістки з різних джерел, слідить за відносинами України 
до Польщі, Литви, Угорщини, Москви, Криму й Туреччини. Дуже важні запи-
си літопису про Київ від 1243 р., стаючи свого роду доповненням Іпатського 
літопису. Кінчиться 1597 р. Та частина, що є самостійною працею укладача, 
обіймає всього 25 сторінок: про початок козацтва, новий календар і унію – до-
каз полемічного тону „Кройники”, зверненого в обороні православної віри й 
української народности.
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„Хроніка” Сафоновича. Сливе рівночасно, бо в 1672 р., уложив учи-
тель Київської колеґії Теодосій Сафонович свою „Кройнику зъ лhтописцовъ 
стародавныхъ, зъ св. Нестора Печерского и иншихъ, также зъ хроникъ 
польскихъ”. За ціль своєї праці поставив Сафонович потребу для кожного укра-
їнця, „що родився в православній вірі, про свою батьківщину знати й іншим, що 
питатимуть, сказати, бо людей, що не знають свого роду, уважають за дурних. 
Що де з різних літописців українських і хронік польських вичитав, те пишу”, 
– писав про джерела своєї праці Сафонович. Його „Кройника” не є сьогодні 
в тій формі, як вийшла з-під його пера, ні в однім із рукописів, що дійшли до 
нас і містять її списки. Первісно складалася вона з трьох частин: про Україну 
(Русь), Польщу й Литву, й деінде приходить перша частина, а деінде – дві даль-
ші. Основна тема Сафоновича – це історія соборної України. Для нього історія 
Галицької землі так само важлива, як історія Київщини й Волині. Щойно всі 
вони разом творять його Україну. Своєю „Кройникою” хотів Сафонович вияс-
нити той історичний шлях, котрий довів до козацького панування на Україні; 
наслідком цього й витворився той церковно-політичний лад, при котрім і 
Сафонович вибився на ігумена Золотоверхого монастиря св. Михайла в Києві 
(1655–1672). Правда, злука історичного матеріялу виходить у Сафоновича не-
зґрабно, бо не поводився він так сміливо й самостійно з своїми джерелами, як, 
напр., Гізель при писанні свого „Синопсиса”.

Літописні збірники Кохановського. Ще менше заокругленою цілістю й ще 
більше збірками сирого історичного матеріялу є два літописні збірники еко-
нома Печерської лаври – ієромонаха Пантелеймона Кохановського, що поста-
новив уложити „Обширный сінопсисъ рускій”, де був би зібраний церковно-
історичний матеріял, що відносився до церковно-політичної історії всього 
східного слов’янства. Для здійснення свого завдання Кохановський покорис-
тувався і джерелами, що дали основу „Хроніці” Сафоновича, і давніми україн-
ськими літописами, й тими джерелами, звідки черпав Гізель матеріял для свого 
„Синопсиса” й автор Густинського літопису. В усякім разі праця Кохановського 
– це самостійна літописна компіляція, споріднена з іншими сучасними літо-
писними компіляціями тільки тим історично-літературним матеріялом, котрим 
користувалися самостійно всі автори, зв’язані хіба спільністю історично-
літературної школи того часу та близькою сучасністю. Кохановський назвав 
свій „Синопсис” „широким” для відрізнення від „короткого” „Синопсиса” 
Гізеля. Кохановський почав свою компіляцію 1681 р., скінчив 1682 р., а Гізель 
закінчив своє третє доповнене видання в 1680 р. Обидва жили рівночасно й 
сливе рівночасно писали свої праці. Одначе, коли Кохановський присвячував 
свою працю всьому східному слов’янству, Гізель писав історію київського кня-
зювання й города Києва як „царствующаго града” та щойно в зв’язку з цим 
торкався також історії всього східного слов’янства. Крім того, Гізель старався 
популяризувати політичні події, що відогравалися на Україні в його часах.

Відношення хронік Гізеля, Сафоновича, Кохановського й Густинської до 
себе. Між хронікою Сафоновича й „Синопсисом” Гізеля нема ніякого спорід-
нення, зате є споріднення між „Синопсисом” Гізеля й обома літописними збір-
никами Кохановського, куди увійшли ті самі статті, що в „Синопсис” Гізеля, 
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хоч вони не взяті звідти, тільки з тих джерел, котрими користувався й Гізель. 
До того треба зазначити, що й Сафонович, і перед ним Стрийковський неза-
лежно один від одного з тих самих джерел брали матеріял для своїх хронік, 
напр., до нас не дійшли ні Волинський, ні Галицький літописи, ні інші менші 
міські хроніки, як кам’янецька, брацлавська, холмська, львівська, київська й 
інші, в їх первіснім складі й формі, а вони були джерелами для Стрийковського, 
і для Сафоновича, і для автора Густинського літопису. Таким робом спорід-
нення між „Синопсисами” Гізеля й Кохановського існує не щодо походження 
одної літописної компіляції від іншої, а щодо їх спільних джерел, які їх спо-
ріднюють. „Кройника” Сафоновича стоїть настільки на боці від „Синопсиса” 
Гізеля, що не виказує безпосередньо спільних для них обох джерел. Але з 
огляду на спільні джерела „Кройника” Сафоновича стоїть в дуже близькім 
спорідненні з „Синопсисами” Кохановського. Зате „Синопсис” Гізеля спо-
ріднений з Густинським літописом, а з ним „Хроніка” Сафоновича як цілість 
стоїть щодо джерел в такім близькім спорідненні, що історію тексту хроніки 
Сафоновича можна у великій мірі відбудувати тільки в зв’язку з аналізом тексту 
Густинського літопису.

Інокентій Гізель (с. 68) (або Ґізель) (бл. 1600–1683) – український освітній 
і церковний діяч, учений-богослов, історик, походив із Прусії.

У 1642 р. закінчив Києво-Могилянську колеґію, згодом деякий час навчав-
ся за кордоном. За дорученням православного Київського митрополита Петра 
Могили, керував Печерською друкарнею. У 1645–1650 рр. – професор і ректор 
(із 1646 р.) Києво-Могилянської колеґії, де читав курси філософії, психології 
та ін. Першим із відомих професорів Києво-Могилянської колеґії в лекціях 
висував тезу про незнищенність речовини, суттєво випередивши і Лавуазьє, і 
Ломоносова. З 1656 р. – архимандрит Києво-Печерської лаври.

Гізель був одним із найосвіченіших людей в Україні XVII століття. Його 
найвідоміша філософсько-богословська праця – „Мир с Богом человhку, или 
покаяніе святое примиряющее Богови человhка” (1669). Також Гізелеві при-
писують авторство „Синопсису” – першого нарису історії України.

Редаґував Києво-Печерський Патерик (видання 1661 р.).

Сафонович (с. 68) Теодосій (? – 1676) – український письменник, іс-
торик, церковний діяч. Навчався в Київській колеґії. Ігумен Михайлівського 
Золотоверхого монастиря в Києві (1655–1672), ректор Києво-Могилянської 
колеґії. Автор видатного історичного твору „Хроника зъ лhтописцовъ 
стародавныхъ…”, який став основою „Синопсису”.

Патріярх Йоаким (с. 68) – Йоакім Савйолов (1620–1690), московський 
церковний діяч. Патріярх Московський. Був ченцем Межигірського монастиря 
в Києві. У 1685–86 рр. шляхом інтриґ і політичного тиску домігся підпорядку-
вання Київської митрополії Московській патріярхії. Восени 1685 р. висвятив у 
Москві Г.Четвертинського на престол Київського митрополита, після чого той 
склав присягу на вірність Московському патріярхові.
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„Проложне житіє” (с. 69) (святого Володимира) – житіє у складі 
„Прологу” ХІІ ст., житійного збірника, що походить від візантійських місяце-
словів (синаксарів), укладеного, можливо, в Турові. Очевидно, заголовок пе-
редмови візантійського Синаксара був прийнятий за назву всього збірника, і на 
Русі його стали називати „Прологом”.

„Пересторога” (с. 69) – анонімний полемічний твір антиуніятського спря-
мування, авторство якого приписують українському церковному діячеві Йову 
Борецькому або одному з чільників Львівського братства Юрієві Рогатинцю. 
Написана 1605-го або на початку 1606-го року під впливом праць Івана 
Вишенського й інших полемічних творів, подає історію боротьби українсько-
го православ’я проти католицизму й унії, викриваючи політику шляхетської 
Польщі в Україні. Зразок української полемічної літератури початку XVII ст.

Величко (с. 69) Самійло (1670 – бл. 1728) – український письменник-
літописець. Навчався в Київській академії; знав латинську, німецьку та поль-
ську мови. Був відлучений від служби в Ґенеральній військовій канцелярії піс-
ля страти близького до нього Василя Кочубея (1708). Головна праця Самійла 
Величка – „Лhтопись событій въ Юго-Западной Россіи въ XVII в.” (тт. 1-4, 
1848–1864), де автор, використовуючи доволі широке коло українських та іно-
земних джерел, викладає історію України, зокрема в її зв’язках із історією Росії, 
Польщі, Молдови. Величко виступав як ідеолог козацької старшини й україн-
ського шляхетства. Критично ставився до народних мас і до їхньої боротьби 
проти поміщиків, але протестував проти відновлення в Україні становища се-
лян у такому вигляді, як це було до визвольної війни 1648–1654 рр. Літературні 
переваги „Літопису” – видатної пам’ятки українського барокового письменства 
– переважують не завжди критичне ставлення автора до джерел, огріхи в датах 
і фактах.

Степан Лукомський (с. 69) (1701 – бл. 1779) – український історик, пись-
менник і перекладач. Освіту здобув у Київській академії, служив канцеляристом 
Ґенеральної військової канцелярії, сотником у козацьких полках Лівобережжя. 
Укладач хроніки з історії України XIV-XVI ст. „Собраніе историческое” (1770), 
переклав українською мовою видані в Замості (1638–1639) два „Щоденники” 
польського мемуариста Симеона Окольського (про події в Україні 1638 р.) і твір 
польського дипломата і хроніста Мацєя Титловського (1776) „Розповідь про 
битви між поляками і турками 1620–1621 рр.” (1622). Переклади вперше було 
опубліковано в додатку до „Літопису” Самійла Величка (1864. – Т. 4).

„Денник Титловського про Хотинську війну”; „Записки Матія 
Титловського про Хотинську війну 1620 й 1621 рр.” (с. 69) – у перекладі Степана 
Лукомського назва твору польського історика Мацєя (Тимофія) Титловського 
звучить так: „Исторія о двухъ султана турецкого Османа Гордого… с поляками 
и козаками бывшихъ войнахъ”.
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„Денник Семена Окольського” (с. 69) – Окольський Семен (Шимон, 
Симеон) (1580–1653) – польський хроніст і мемуарист, знаменитий ґеральдик 
i проповідник; домініканський монах, служив військовим капеланом у гетьма-
на Конєцпольського. Автор гербовника „Orbis Polonus” у трьох томах (1641–
1643).

Окольський брав участь у придушенні селянсько-козацьких повстань в 
Україні під керівництвом гетьмана Павла Бута (Павлюка) та Якова Острянина, 
полковників Карпа Скидана та Дмитра Гуні (1637–1638). Залишив щоденни-
ки, опубліковані в Замості (Польща) 1638 і 1639 рр., із детальними описами 
битв польських каральних військ гетьмана Потоцького з повстанцями під 
Кумейками, Лубнами, Говтвою, облоги їхнього табору на р. Старці. Щоденники 
Окольського перекладали українською мовою, а літописці-історики Самійло 
Величко та Степан Лукомський публікували ці щоденники у своїх творах. Є 
гіпотеза, що щоденники Окольського використав Микола Гоголь при написанні 
історичної повісти „Тарас Бульба”.

Самійло Зорка (с. 69) – на думку багатьох учених, вигаданий україн-
ський козацький літописець XVII ст. Самійло Величко, подаючи у своєму 
„Літописі” його біографію, твердить, що він був особистим секретарем Богдана 
Хмельницького й аж до гетьманової смерти вів щоденник, у якому описав по-
дії визвольної війни 1648–1654 рр. Він нібито виголосив промову на похороні 
Богдана Хмельницького.

Ні в літописах Самовидця та Граб’янки, ні у працях С.Соловйова, написа-
них за архівними документами, ні у творах М.Костомарова ім’я Зорки не трапля-
ється. Скептично до записок Зорки поставились і такі вчені, як М.Грушевський, 
І.Франко, І.Крип’якевич, В.Іконніков, М.Петровський. Натомість визна-
вали автентичність записок Зорки, зокрема, М.Максимович, В.Антонович, 
О.Левицький, О.Лазаревський, Д.Багалій, П.Клепацький. Особливий інтерес 
серед розвідок цих дослідників становить спроба П.Клепацького відновити 
текст діяріюша С.Зорки, тобто виписати з твору Самійла Величка той матеріял, 
який, на думку вченого, належав Самійлові Зорці.

Сильвестер Биховець (с. 69) – особа Сильвестра Биховця за джерелами не 
відома. Це, проте, зовсім не означає, що такої особи насправді не було.

Граб’янка (с. 70) Григорій (поч. 1670-их рр. – 1738) – український 
письменник-літописець, державний і військовий діяч, полковник Гадяцького 
полку.

Належав до тієї патріотичної козацької старшини, яка наполягала на 
збереженні автономії України та відновленні гетьманства, на ліквідації 
Малоросійської колеґії. У складі старшинських делеґацій кілька разів їздив до 
Санкт-Петєрбурґа. У 1723 р. депутацію на чолі з гетьманом Павлом Полуботком 
за наказом імператора Петра І було заарештовано. Граб’янку разом із іншими її 
членами ув’язнили в Петропавловській фортеці. Після смерти Петра І (в люто-
му 1728 р.) в’язнів звільнили і Граб’янка повернувся додому.
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Григорій Граб’янка – автор історичного твору, якому дав назву „Дhйствія 
презhльної і от начала поляков крвавшей небывалой брани Богдана 
Хмельницкого, гетмана запорожского, з поляки за найяснhйших королей пол-
ских Владислава, потом і Казимира, в року 1648 отправоватися начатой й за 
лhт десять по смерті Хмельницкого не сконченной, з розних лhтописцов й из 
діаріуша на той войнh писанного, в градh Гадячу, трудом Григорія Грабянки 
собранная и самобитних старожилов свhдетельствh утвержденная року 1710”. 
Книга Граб’янки складається з передмови та 37 розділів: коротка характеристи-
ка козацтва, його побуту, військової діяльности, козацько-селянських повстань 
1630-их рр., відомості про Б.Хмельницького та його діяльність до 1648 р., про 
найбільші битви національно-визвольної війни українського народу 1648–
1658 рр., розповідь про два останні роки життя Б.Хмельницького та про півсот-
літній період в історії України після смерти Б.Хмельницького (до 1709 р.). До 
книги ввійшли віршовані тексти: „Похвала вhршами Богдану Хмельницькому 
от народа малоросійського”, „Вhрші на герб малоросійський”, вірші, в яких 
оспівуються перемоги під Корсунем і Зборовом, а також таблиці та реєстри укра-
їнських гетьманів, козацьких полковників, українських великих міст. Граб’янка 
звеличує Б.Хмельницького, який є для нього ідеалом державного мужа, політич-
ного вождя, полководця й еталоном видатних людських рис. Автор „Дhйствія 
презhльной брани...” намагався розкрити роль козацтва у визвольній боротьбі 
українського народу, визначити місце України в усесвітній історії, доводив ве-
лике значення в житті суспільства науки історії, а особливо знання рідної істо-
рії. Історичними джерелами для Граб’янки були два українські твори (Літопис 
Самовидця та „Синопсис”) і два польські (поема Самуїла Твардовського 
„Woyna Domowa” та латиномовна праця Веспасіяна Коховського „Annalium 
Poloniae” („Польські анали”). На сторінках своєї праці Граб’янка каже, що він 
використав „діаріуш наших воинов, в обозh писаного”, а також робить поси-
лання й окремі вказівки на польських хроністів Марціна Кромера, Марціна та 
Йоахіма Бельських, Мацєя Стрийковського, Алєксандра Ґваніні (Ґваньїні), ні-
мецьких істориків Йогана Гібнера та Самуїла Пуфендорфа. Граб’янка наводить 
також і усні джерела: „Повhствованія очевистих тамо свhдетелей, еще в живих 
обрhтающихся”, – які доповнює власними враженнями та життєвим досвідом. 
„Дhйствія презhльної брани...” написані тодішньою українською книжною 
мовою з елементами живої народної мови та з украпленнями польських, чесь-
ких, латинських і німецьких слів. Для стилю літопису притаманні образність, 
емоційність, захоплива форма розповіді. Твір Граб’янки може претендувати на 
визначення наукової монографії, а водночас деякі історики літератури квалі-
фікують його як історичний роман, бароковий за стилістикою, естетикою та 
світоглядом. Ориґінал твору Граб’янки не зберігся, та існують списки з нього в 
рукописних книгах XVIII ст. У рукописній книзі 1763 р. священик Київського 
Флорівського монастиря М.Плиска не тільки переписав твір Граб’янки, а й пе-
респівав віршами частину його тексту.

Корнило Заклинський (с. 71) (1857–1884) – український історик і фолк-
льорист. Закінчив Станиславівську гімназію (1869–1877) і філософський фа-
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культет Львівського університету. Автор низки статтей у журналі „Зоря”, зо-
крема „Гетьман Павло Полуботок” і „Про весільні пісні руського народу” та 
ін. Посилаючись на цього автора, М.Возняк, мабуть, мав на увазі насамперед 
дві його праці, згадані у „Важнішій літературі предмету” до третього розді-
лу „Історії української літератури”: Заклинський К. Руські літописи і літо-
писці XVII ст. (критичний розбір) // Зоря. – Ч. І; Заклинський К. Літопись 
Хмельницька. Критичний розбір // Зоря. – Ч. ІІ.

Єремія (Єремія-Михайло, Ярема) Вишневецький (с. 71) (1612–1651) – 
польський шляхтич українського походження, князь, один із найбільших маґ-
натів Речі Посполитої, воєвода руський (1646).

Походив зі старовинного русько-литовського роду Вишневецьких. 
Навчався в єзуїтському колеґіюмі у Львові, вивчав військову справу в Італії та 
в Іспанії. Володів величезними маєтками в Україні. Утримував 12-тисячне вій-
сько. У 1631 р. перейшов із православ’я на католицизм, поширенню якого спри-
яв у своїх володіннях. Водночас активно виступав і на захист православної віри. 
У боях 1648 р. під Махновкою та Старокостянтиновим загони Вишневецького 
й інших польських маґнатів вели бої з козацько-селянськими загонами на чолі 
з Максимом Кривоносом. У 1649 р. очолював оборону Збаража від козацько-
татарського війська.

Цецора (с. 71) – село в Румунії, на правому березі р. Прут, поблизу Яс, де 
в 1620 р. відбулася битва між військами польського гетьмана Жолкевського і 
турецько-татарськими силами. Покладаючись на допомогу молдовського гос-
подаря Ґраціяна, Жолкевський рушив проти турків, маючи зі собою тільки 8400 
воїнів. Тим часом Іскандер-паша привів 10000 турецьких і 25000 татарських 
вояків. Союзницьке військо Ґраціяна виявилося мізерним (тільки 600 вершни-
ків). Турки вдарили на польський табір, багатьох убили та побрали в полон; 
Жолкевський загинув.

„Побіда під Хотином” (с. 71) – ідеться про Хотинську битву 1621 р., в якій 
об’єднані козацько-польські війська здобули перемогу над Туреччиною. Після 
поразки польських військ під Цецорою (див. прим. вище) і татарського нападу 
на Поділля султан Осман II уклав план завоювання України, Польщі, а згодом 
– і Центральної Европи. 150-тисячній (за іншими даними – 120-тисячній, хоча 
деякі джерела вказують навіть цифри від 300 до 400 тисяч вояків) турецькій і 
60-тисячній татарській армії мусило протистояти лише 30-тисячне польське вій-
сько. Тому, навчений гірким досвідом Цецори, польський уряд звернувся по до-
помогу до українських козаків, наобіцявши їм різноманітні права та привілеї. І 
17 червня 1621 р. козацька рада ухвалила взяти участь у битві проти Туреччини. 
До Варшави вирушила делеґація на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-
Сагайдачним, яка за участь козаків у протитурецькій боротьбі прагнула забез-
печити певні привілеї для козацтва та права для Православної церкви в Україні. 
Поступове зведення нанівець цих домовленостей після перемоги над турками 
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під Хотином стало однією з причин масової підтримки українського населення 
виступу проти поляків Богдана Хмельницького у 1648 р.

„Побіди під Жовтими Водами й Корсунем” (с. 71). У 1648 р. Богдан 
Хмельницький уклав договір із татарським ханом Ісламом-Гіреєм про те, що на 
боці козаків у боях із поляками виступить 4 тисячі татар. Спершу Хмельницький 
удався до переговорів із поляками, висунувши вимоги, щоби вирішити супе-
речку без воєнного конфлікту: про виведення польського війська з українських 
земель, ліквідацію „управління Речі Посполитої”, надання Україні права само-
стійно укладати міжнародні договори. Ці вимоги було відкинуто, після чого від-
булася відома битва на Жовтих Водах – 16 травня 1648 р. Польське військо було 
розбито. Поляки почали відступати, покинули вигідні позиції, і 26 травня на-
скочили на козацьку засідку під Корсунем, де знову зазнали поразки. Повстанці 
захопили в полон 80 вельмож, 127 офіцерів, 8520 жовнірів. У той самий час, 
коли відбувалася Корсунська битва, помер польський король Владислав ІV.

Микола Ханенко (c. 72) (1691-1760) – український письменник, військовий 
діяч, ґенеральний хорунжий (у 1741–1760 рр.). У 1723 р. Миколу Ханенка ра-
зом із Павлом Полуботком звинуватили у зраді та заарештували в Петєрбурзі; 
звільнили в 1726 р. Написав два твори щоденникового жанру: „Діяріюш” і 
„Щоденник ґенерального хорунжого Миколи Ханенка 1726-1753 рр.”, які міс-
тять відомості з історії України 20-50 рр. XVIII ст.

Пилип Борзаковський (с. 72) (pp. нар. і см. не відомі) – канцеля-
рист Ґенеральної військової канцелярії Лівобережної України у 20-их pp. 
XVIII ст., один із авторів „Діяріюша” Ґенеральної військової канцелярії. Розділ 
„Діяріюша” про події 1722–1723 рр. містить відомості про політику та заходи 
царського уряду щодо обмеження автономії України. Борзаковський дав полі-
тичні характеристики окремих членів уряду гетьмана Павла Полуботка. Записи 
Борзаковського – важливе джерело для вивчення політичної історії України 
20-их pp. XVIII ст.

Павло Ладинський (с. 72) (рр. нар. і см. не відомі) – сотник Прилуцького 
полку, канцелярист Ґенеральної військової канцелярії Лівобережної України, 
співавтор (разом із Пилипом Борзаковським) „Діяріюша” Ґенеральної військо-
вої канцелярії 1722–1723 рр. Валерій Шевчук, характеризуючи обох авторів ді-
яріюша, зазначає, що стиль П.Борзаковського стриманіший за манеру письма 
П.Ладинського, який, між іншим, умістив акровірш зі своїм іменем на почат-
ку записів (див.: Шевчук В. Про журнал чи діаріуш Пилипа Борзаківського та 
Павла Ладинського / Переклад із української книжної і примітки В.Шевчука // 
Київська Старовина. – 1994. – №3. – С. 10-48).

Ілля Кощаковський (с. 72) (рр. нар. і см. не відомі) – настоятель церкви 
Межигірського монастиря, найімовірніше – автор Межигірського літопису, 
пам’ятки українського монастирського літописання XVII ст. Перший список 
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цього літопису містить опис історичних подій на Волині та Київщині 1393-
1620 рр. Другий список подає відомості з 1608 до 1700 р., зокрема описує ви-
звольну боротьбу українського народу проти польсько-шляхетських і турецько-
татарських загарбників. Як пам’ятка історичної літератури Межигірський 
літопис посідає значне місце в українській історіографії XVII ст. Уперше на-
друкований у „Збірнику літописів, що стосуються історії Південної та Західної 
Русі” (1888).

Стрийковський (с. 73) Мацєй (Матвій) (бл. 1547 – після 1582) – польський 
історик і поет, автор твору „... Kronikа polska, litewska, żmudska і wszystkiej Rusi” 
(переклад староукраїнською мовою – 1584 р.), що був джерелом для україн-
ських хроністів Самійла Величка, Григорія Граб’янки і Теодосія Сафоновича.

Ґваніні (с. 73) (Ґваньїні) Алєксандер (1538–1614) – польський істо-
рик, італієць за походженням, автор кількох історико-географічних творів. 
Служив (у третій чверті XVI ст.) в армії польських королів Стефана Баторія та 
Зиґмунта III, був комендантом м. Вітебська (нині – Республіка Білорусь).

Більський (с. 73) (Бельський) Марцін (1494–1575) – польський хроніст, 
шляхтич, сучасник Реформації та польського Відродження. Бельський писав 
свої твори рідною – польською – мовою, а не латиною, як тоді було заведено. 
Для свого часу Бельський був добре освіченою, а також спостережливою та 
проникливою людиною, цікавився сучасним суспільним і політичним життям. 
Перу Бельського належать широко відомі „Хроніка світу” („Kronika wszystkyego 
swyata”) і „Хроніка польська” („Kronika Рolska”). „Хроніку польську” вперше 
видав 1597 р. його син Йоахім. Пізніше її видавали ще кілька разів (1764, 1829, 
1833, 1856).

Хроніка Бельського – важливе джерело відомостей про початко-
вий період історії козаччини. Описуючи під 1489 р. похід королевича Яна 
Альбрехта проти татар у Східне Поділля, Бельський зазначає, що польське 
військо могло успішно просуватись у подільських степах лише завдяки тому, 
що шлях йому показували тамтешні козаки, котрі добре знали свою місцевість. 
В іншому місці, під 1516 р., говорячи про виправу хмельницького старости 
Предслава Лянцкоронського на Білгород (Акерман) із загоном козаків, зазначає, 
що „лише з цього часу з’явились у нас козаки”. Можливо, це треба розуміти 
так, що, на думку Бельського, приблизно з того часу в окремих польських маґ-
натів з’явилися козаки-„служебники”, тоді як власне козаків він згадує у своїй 
звістці під 1489 р. Бельський звернув увагу на невпинне зростання козацтва, 
говорить також про переслідування козаків польською владою, зокрема за коро-
ля Стефана Баторія. Порівняно багато місця Бельський відводить розповіді про 
боротьбу козаків із турецько-татарською аґресією.

Богдан Балика (с. 73) (рр. нар. і см. невід.) – український літописець, син 
війта київського маґістрату. Балика – автор хронологічного опису історичних 
подій XVI – поч. XVII ст., відомого під назвою „О Москвh и о Дмитрію, царику 
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московськомъ ложномъ”. У літописі Балики містяться відомості про польсько-
шведську інтервенцію проти Російської держави на початку XVII ст., про під-
тримку Польщею самозванців Лжедмітрія І та Лжедмітрія ІІ, про похід поль-
ського війська на Москву (1612), про діяльність гетьмана Петра Сагайдачного 
тощо. Засуджуючи інтервенціоністську політику польського уряду, Балика під-
креслював вороже ставлення українського народу до загарбницької політики 
шляхетської Польщі.

Опалінський (с. 73) Кшиштоф (Христофор) (1605 або 1609 – 1655) – по-
знанський воєвода, який у своїх мемуарах („Satyry albo przestrogi do naprawy 
rządu i obyczajów w Polszcze nalezace”) в дещо сатиричному дусі оцінював при-
чини початку Хмельниччини. Наприклад, пишучи про події 1650 р., зазначав, 
що сама польська шляхта своїми утисками „викликала виступи Павлюків і 
Наливайок” та що „Бог карає Польщу понад усе за селян та й далі буде карати, 
якщо ти, поляче, не схаменешся”.

Леонтій Боболинський (с. 73) (? – не раніше як у 1700 р.) – український 
хроніст. Був ієромонахом Чернігівського Іллінського монастиря. Написав пра-
цю „Лhтописец сий єсть Кроника з розных авторов и гисториков многих, ди-
алектом єсть написана в монастыру Свято-Троицком Черниговском...”, фраґ-
менти з якої надруковано в додатках до Літопису Григорія Граб’янки (К., 1854). 
„Хроніка” Боболинського є зведенням історичних оповідань із давніх часів до 
кінця XVII ст. Серед них вирізняються своїм змістом повісті „О Ивонh, гос-
подару Волоском”, „Повhсть о Подковh, господару Волоском” і розповідь 
Боболинського як очевидця „О первом бесурманском приходh под Чигирин”.

„Хронограф української редакції XVI-XVII вв. в українській мові” (с. 74) 
– мається на увазі т. зв. „український хронограф”, як його назвали російські 
історіографи. Ця назва принципово неправильна, адже перший давньоруський 
хронограф – зібрання коротких хронологічних повідомлень із усесвітньої іс-
торії – було перекладено та доповнено українськими статтями в Києві, а отже, і 
т. зв. руський („русский”) хронограф також належить до української літератури. 
Тому точніше називати цю пам’ятку пізнім українським хронографом XVII ст.

Перша редакція твору виникла в XVI ст. на основі або найдавнішої редак-
ції хронографа 1442 р. Пахомія Логофета (через одну проміжну редакцію), або 
безпосередньо руського хронографа 1512 р.

Ця пам’ятка лягла в основу 2-ої редакції українського хронографа, що має 
назву „Лhтописец си ест кройника”. Згідно зі студіями Ю.Мицика, в останньо-
му, порівняно з хронографом 1-ої редакції, було змінено структуру, скороче-
но „Александрію”, додано відомості з біблійної історії, історії давнього Сходу 
тощо. Найголовніше, що до хронографа було приєднано розлогу „Кройнику 
славянорусскую о панствах руских, полских и литовских”, виклад подій у якій, 
початий із найдавніших часів, доведено до 1588 р. Сьогодні відомо понад деся-
ток списків і редакцій пам’ятки.
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Значні переваги хронографа як пам’ятки історичної думки сприяли його 
широкій популярності й зумовили великий вплив твору на українську історіо-
графію XVII–XVIII ст.

„Впадок Царгорода” (с. 74) – фактично, 1453 р. – дата завоювання 
Константинополя, а відтак і цілої Візантійської імперії турецькими війська-
ми, що на довгі століття зміцнило новопосталу Османську імперію з центром 
у Стамбулі (колишньому Константинополі, який у нас традиційно називали 
Царгородом).

Степан (Стефан) Баторій (с. 74) (1533–1586) – король польський і вели-
кий князь литовський (1576–1586). Син семигородського (трансильванського) 
князя Стефана IV. Навчався в Падуянському університеті. У 1571–1576 рр. – 
семигородський князь. Обраний польським королем за підтримки середньої 
шляхти. За правління Стефана Баторія польський уряд зробив спробу знищити 
Запорозьку Січ. У квітні 1578 р. було видано королівський універсал, який за-
бороняв пускати запорожців „на волость” і торгувати з Січчю зброєю та по-
рохом. У вересні-грудні 1578 р., готуючись до війни з Московською державою 
та намагаючись використати в ній козацтво, Стефан Баторій збільшив кількість 
реєстрових козаків до 500 осіб, а в 1583 р. – до 600 осіб, надавши їм низку 
привілеїв, зокрема вперше було передано козакам клейноди (хоругву, бунчук, 
булаву та печатку) і видано у володіння Трахтемирів із Зарубським монастирем. 
У 1579–1582 рр., за Стефана Баторія, Річ Посполита брала участь у Лівонській 
війні 1558–1583 рр. У воєнних діях відзначилися й українські козаки, зокрема 
в боях на Оверщині. У січні 1582 р. Стефан Баторій у Ямі Запольському уклав 
перемир’я з Московським царством. У внутрішній політиці, намагаючись зміц-
нити королівську владу, вів боротьбу з польськими маґнатами.

„Літопис Самовидця, як назвав Куліш цінне історичне джерело й визнач-
ний пам’ятник української літератури з XVII в.” (с. 74) – Літопис Самовидця, 
як і інші українські літописи, до середини XIX ст. зберігався у списках без на-
зви й імені автора. Його популярність обмежується головно першою полови-
ною XVIII ст. Про це може свідчити кілька списків цієї пам’ятки, які дійшли 
до нас. Починаючи з другої половини XVIII ст. літопис Самовидця „витісняє” 
праця Григорія Граб’янки, і твір Самовидця на довгий час стає забутим. І 
лише в 1840 р. один зі списків літопису випадково потрапляє до рук молодого 
Пантелеймона Куліша, який, захопившись стилем викладу та поглядами автора, 
докладає чимало зусиль, розшукуючи нові списки та популяризуючи літопис 
серед наукової громадськости.

Заходами П.Куліша рукопис Самовидця в 1846 р. опублікував Осип 
Бодянський (у московських „Чтеніях”). О.Бодянський, готуючи рукопис 
Самовидця до друку, мав у своєму розпорядженні чотири списки: 1) список 
П.Куліша, який охоплював історичні події з найдавніших часів і закінчував-
ся 1668 р.; 2) список М.Костомарова (одержаний від харківського вчителя 
Третякова), який закінчується 1690 р. (тут пропущено опис історичних по-
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дій 1683–1687 рр.); 3) список у перекладі російською мовою (друга половина 
XVIII ст.) з численними помилками (належав бібліотеці московського 
„Общества исторіи и древностей россійскихъ”); 4) список київського урядов-
ця М.Юзефовича, переписаний у 40-их рр. XIX ст. При цьому, як з’ясувалося, 
списки Юзефовича та Куліша були переписані з одного і того самого джерела.

В основу свого видання Бодянський поклав список Куліша, хоча викорис-
тав і решту списків, додавши до публікації примітки, зауваження, доповнення, 
різночитання, пояснення незрозумілих слів, іменний і географічний покажчи-
ки. Короткі передмови до видання написали П.Куліш і О.Бодянський.

„Збаразька війна” (с. 75) – навесні 1649 р. Богдан Хмельницький, після 
цілої низки блискучих перемог над поляками, разом із ордою хана Іслама-Гірея 
взяв облогою польське військо під Збаражем. На допомогу обложеним виру-
шив сам король Ян ІІ Казімеж із двохсоттисячною армією, проте її оточило і 
блискавично розбило українське військо. Хмельницький узяв у полон короля, 
та, напевно, не усвідомлюючи майбутніх наслідків свого „лицарського кроку”, 
змилосердився й відпустив його, після чого під Зборовом Ян Казімеж, скорис-
тавшись тим, що Хмельницького зрадив кримський хан, котрого підкупили по-
ляки, змусив гетьмана підписати невигідний для України Зборівський договір, 
що звів нанівець усі попередні перемоги українських військ.

Збаразька битва та Зборівський договір стали завершенням першого блис-
кучого періоду війни Богдана Хмельницького. Після цього настали важкі ви-
пробування, які закінчились, урешті-решт, утратою хисткої державности після 
підписання в 1654 р. Переяславської угоди.

Орест Левицький (с. 75) (1848-1922) – український історик, правознавець, 
археограф, архівіст, етнограф і белетрист. Академік Української академії наук із 
1918 р. президент Всеукраїнської академії наук (1922).

Основні наукові праці стосуються історії України XVI–XIX ст., історії 
права, етнографії, історіографії. У „Важнішій літературі предмету” до розділу 
„Письменство історично-національної традиції” у третьому томі „Історії укра-
їнської літератури” М.Возняк наводить такі рекомендовані праці О.Левицького: 
„Автобіографическая „сказка” малорос[сійскаго] лhтописателя Ст.Лукомскаго” 
(К[іевская] C[тарина]. – Т. ХХХ); „Вирши о Мазепh и Чарнышh 1710 г.” 
(К[іевская] С[тарина]. – Т. LIX); „Опытъ изслhдованія лhтописи Самовидца” 
(„Вступна розвідка до видання Київської Комісії з 1878 р.”); „Потемкинъ и 
черноморцы” (К[іевская] С[тарина]. – Т. ХІХ). Як видно, Літопису Самовидця 
безпосередньо стосується згадана вище вступна стаття О.Левицького до київ-
ського видання пам’ятки 1878 р.

Олександер Бучинський-Ясколд (Яскольд) (с. 76) (рр. нар. і см. не відомі) – 
український поет другої половини XVII ст., належав до Києво-Чернігівського 
культурного осередку. Інших відомостей про життя й діяльність цієї особи не-
має.
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„Друга Чигиринська війна” (с. 76) – або т. зв. друга Чигиринська оборона 
проти турків 1678 р.

Яким (Йоахим, Юхим) Єрлич (с. 76) (1598 – після 1673) – волинський шлях-
тич; служив у польському війську, згодом оселився в київському воєводстві. 
Пізніше брав участь у набігах Стефана Чарнецького на Україну. Яким Єрлич за-
лишив записки п. н. „Latopisiec аlbo kroniczka różnych spraw i dziejów dawnych 
i teraźniejszych czasów, z wieku i żicia mego na tym padole świata, etc. 1620 roku”. 
Ця своєрідна хроніка Єрлича обіймає 53 роки (1620–1673) і є радше спогадами. 
Хоч і православний за віросповіданням, Єрлич був і за мовою, і за симпатія-
ми поляк. Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького 
змусила його покинути власний маєток і породила неприхильні почуття до ко-
заків. Завдяки широким знайомствам і родинним зв’язкам Яким Єрлич зумів 
повідомити багато подробиць про сучасні йому події. Деякі вчені долучають 
його „Latopisiec...” до корпусу українських козацьких літописів як своєрідну 
антитезу до них.

„Городовики” (с. 76) – ті, що не були козаками, але постійно чи тимчасово 
мешкали на козацькій території.

„Переяславський союз” (с. 77) – тобто Переяславська рада 1654 р., загаль-
на військова рада, яку скликав гетьман Богдан Хмельницький у м. Переяславі 
(нині – Переяслав-Хмельницький) для вирішення питання про взаємовідноси-
ни між Військом Запорозьким і Московською державою.

Унаслідок Переяславської ради та наступних переговорів між гетьман-
ським і царським урядами було укладено воєнно-політичний союз двох держав 
– України та Московії. Необхідність виходу з-під польської залежности спо-
нукала Богдана Хмельницького визнати протекторат московського царя над 
Україною. Водночас цар ґарантував збереження державних прав України, та цю 
обіцянку впродовж наступних століть було постійно порушувано.

Многогрішний (с. 77) Дем’ян (бл. 1630 – після 1701) – гетьман 
Лівобережної України (1668-1672). Походив із козацької родини. Брав актив-
ну участь у національно-визвольній війні 1648-1654 рр. У 1668 р. як проти-
вник Андрусівського перемир’я взяв участь в Антимосковському повстанні 
під керівництвом Івана Брюховецького. Підтримував політику гетьмана Петра 
Дорошенка. У 1668 р. Петро Дорошенко призначив Дем’яна Многогрішного 
наказним гетьманом Лівобережної України, позаяк сам був змушений по-
вернутися на Правобережжя. Наступ московських військ під командуванням 
Ромодановського на Сіверщину, тиск частини старшини та православного духо-
венства примусили Дем’яна Многогрішного розпочати переговори з царським 
урядом. Перемовини між московським урядом і Дем’яном Многогрішним за-
вершились укладенням Глухівських статтей 1669 р.

Дем’ян Многогрішний намагався проводити політику, спрямовану на за-
хист державних інтересів України. Це викликало незадоволення як частини 
старшинської верхівки, так і московського уряду. У 1672 р. в Батурині козацька 

487

КОМЕН ТА Р І

старшина при підтримці начальника московської залоги заарештувала Дем’яна 
Многогрішного та видала його представникам царського уряду. Гетьмана при-
везли до Москви, де звинуватили в державній зраді, піддали тортурам, а потім 
засудили до страти, яку згодом замінили довічним засланням.

Дорошенко (с. 77) Петро (1627–1698) – гетьман Правобережної України в 
1665–1676 рр. За підтримки Туреччини та Кримського ханства намагався вста-
новити контроль і над Лівобережною Україною. У 1676 р. був змушений здатись 
у полон московським військам і передав владу гетьманові Івану Самойловичеві. 
У 1679–1682 рр. був воєводою у Вятці. У 1692 р. зробив останню – невдалу – 
спробу підняти повстання в Україні проти Росії.

Федір Туманський (с. 79) (1757–1810) – історик, етнограф і громадський 
діяч, вихованець Кеніґсберзького університету, член Королівського пруського 
німецького Товариства. Закінчивши студії, Ф.Туманський повернувся в Україну, 
де отримав звання бунчукового товариша. У 1778–1779 рр., „по вибору всея 
Малороссіи”, організував „Топографічний опис” Гетьманщини і склав детальні 
анкети-програми для збору історико-географічних, економічних, етнографічних, 
а також природознавчих і антропологічних відомостей. Обраний у 1779 р. член-
кореспондентом Петєрбурзької академії наук, Ф.Туманський розгорнув широкі 
плани культурно-наукової праці в Україні. Наприкінці 1779 – на поч. 1780 р. він 
висунув проєкт Академічної книгарні у Глухові, який було успішно втілено, та 
цікавий „План о заведеніи в Малороссіи... Академическаго Собранія”, своєрід-
ного зародку Української академії наук (цей проєкт не було здійснено). Також 
Ф.Туманський мав намір написати „полную исторію Малороссіи”, у зв’язку з 
чим звертався до Петєрбурзької АН із проханням вислати йому до Глухова від-
повідні архівні джерела й інші матеріяли. Проте Академія поставилася до цього 
проєкту скептично, і його не було реалізовано. Після ліквідації Гетьманщини 
Ф.Туманський розвинув широку наукову та літературно-видавничу діяль-
ність у Петєрбурзі: 10 томів „Собранія разныхъ записокъ и сочиненій о Петрh 
Великомъ”, видання низки журналів, зокрема „Россійскаго Магазина” (1792–
1794), в якому містилося чимало важливих матеріялів до історії України, серед 
них Літопис Граб’янки.

„Відписи твору Граб’янки мають три редакції” (с. 79) – упорядник остан-
нього наразі видання „Гисторіи... Г.Граб’янки” (Житомир, 2001) В.Мойсієнко 
твердить трохи інакше: „На сьогодні відомі понад 50 списків пам’ятки, що пред-
ставляють дві її редакції – розширену і скорочену” (Мойсієнко В. Житомирський 
рукописний кодекс XVIII ст. // Гисторія... Г.Граб’янки. Лhтописъ Краткій... – 
Житомир, 2001. – С. 8).

Павло Полуботок (с. 79) (бл. 1660 – 1724) – наказний гетьман України 
(1722–1724). Виступав проти знищення залишкiв українського суверенiтету 
та за обмеження царського впливу в Україні. За наказом царя Петра І, був 
ув’язнений у Петропавловській фортеці, де і помер після тортур як мученик за 
Україну.
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„Петропавловська кріпость” (с. 79) – Петропавловська фортеця поклала 
початок міста Санкт-Петєрбурґа, була закладена 16 (27) травня 1703 р.

Сьогодні тут можна ознайомитися зі старовинними фортифікаційними 
спорудами, оглянути музей в’язниці Трубецького бастіону, монетний двір, дру-
карню, музей космонавтики та ракетобудування, Петропавловський собор із 
усипальницею роду Романових.

„Малоросійська Колеґія” (с. 79) – центральна установа Російської імпе-
рії, утворена в 1722 р. для контролю за діяльністю українського гетьмана та 
ґенеральної старшини. Складалася з офіцерів шести російських полків, роз-
квартированих в Україні. У цивільних справах підкорялася сенату, а у військо-
вих – головнокомандувачеві військ в Україні. Територіяльно розташовувалась 
у Глухові. Колеґія була найвищою установою в Україні, вищою за гетьмана. 
Гетьман мав лише дорадчий голос. У 1727 р. Малоросійську колеґію ліквідува-
ли, відновивши владу гетьмана.

У 1764 р. Єкатєріна II знову скасувала гетьманську владу й відновила 
Малоросійську колеґію. Швидка й остаточна ліквідація автономії України, по-
ширення на її території законів, які панували в Російській імперії, призвели до 
остаточної ліквідації Малоросійської колеґії в 1768 р.

„Закликав цар Полуботка з писарем Савичем і суддею Чорнишем до 
Петербурґа” (с. 79):

„Цар” – Пйотр I Романов (1672-1725) – російський цар (1682-1725, з 
1721 р. його титул формально змінився на еквівалентний титул імператора). 
Проводив широкомасштабну експансіоністську зовнішню політику. У внутріш-
ній політиці Пйотр І здійснив низку важливих реформ, які мали на меті шляхом 
технічної та культурної европеїзації перетворити Московську державу на мо-
гутню імперію. Будь-які прояви політичної опозиції, соціяльних і національно-
визвольних рухів у різних частинах імперії за Петра І жорстоко придушували. 
Пйотр І проводив централізаторську політику обмеження політичної авто-
номії Лівобережної та Слобідської України. Після укладення угоди між геть-
маном Іваном Мазепою та Швецією (1706) і шведсько-української поразки в 
Полтавскій битві 1709 р., за наказом Петра І було зруйновано гетьманську сто-
лицю Батурин, а його мешканців винищено. Владу гетьмана було обмежено, 
а після смерти Івана Скоропадського (1722) Пйотр І не дозволив обрати його 
наступника. Контроль над державними справами України перейшов у руки 
Малоросійської колеґії (1722). За Петра І десятки тисяч українських козаків і 
селян, посланих на будівництво фортець, каналів тощо, загинули від непосиль-
ної праці, хвороб і голоду.

„Писар Савич” – Семен Савич (? – 1725) – державний діяч Гетьманщини 
в першій чверті XVIIІ ст. Походив із козацько-старшинського роду Савичів на 
Чернігівщині. У 1701-1706 рр. – писар Ґенерального військового суду. У 1709–
1723 рр. – ґенеральний писар. Підтримував заходи наказного гетьмана Павла 
Полуботка, спрямовані на зміцнення державних основ Гетьманщини. Разом із 
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іншими представниками ґенеральної старшини рішуче протестував проти ко-
лоніяльної політики російської адміністрації в Україні. Улітку 1722 р. Семен 
Савич разом із Павлом Полуботком і ґенеральним суддею Іваном Чарнишем 
їздив до Петєрбурґа, де козацька старшина домагалася від Петра І ліквідації 
Малоросійської колеґії та дозволу обрати нового гетьмана. Незабаром за на-
казом царя був заарештований, ув’язнений у Петропавловській фортеці, де і 
помер.

„Суддя Чорниш” – Іван Чарниш (Чорниш, Черниш) (? – 1728) – україн-
ський військовий і політичний діяч Мазепинської доби. Був військовим кан-
целяристом, виконував дипломатичні доручення Івана Мазепи. За причетність 
до змови проти гетьмана І.Мазепи, яку очолювали В.Кочубей та І.Іскра, був 
ув’язнений. Ґенеральний суддя Лівобережної України (1715–1723).

Належав до козацької старшини, що захищала політичну автономію 
Лівобережної України, домагався права обирати гетьманів, а також ліквідації 
Малоросійської колеґії. У 1723 р. Чарниша викликали до Петєрбурґа разом 
із наказним гетьманам Павлом Полуботком і ґенеральним писарем Семеном 
Савичем. Разом із ними він був ув’язнений у Петропавловській фортеці. 
Звільнений по смерті Петра І в 1725 р. Після звільнення жив у Петєрбурзі та 
Москві, де і помер.

Катерина І (с. 79) – Єкатєріна I Алєксєєвна – імператриця всеросійська в 
1725-1727 рр.

Данило Апостол (с. 79) (1654–1734) – визначний український військовий і 
державний діяч, гетьман Лівобережної України в 1727–1734 рр. Був прихильни-
ком незалежницької політики гетьмана І.Мазепи й одним із активних учасників 
вироблення положень українсько-шведського союзу. 25 жовтня 1708 року ра-
зом із українськими полками приєднався до шведської армії. Проте в листопаді, 
проаналізувавши причини перших воєнних невдач шведських військ в Україні, 
перейшов на бік Петра I. У 1722 р. Д.Апостол на чолі козацьких частин (10 тис. 
осіб) брав участь у складі російської армії в поході проти Персії.

Ставши одним із найближчих прибічників наказного гетьмана П.Полуботка, 
разом зі значною частиною ґенеральної старшини виступав проти обмеження 
державних прав України Малоросійською колеґією.

За правління Д.Апостола було відновлено право гетьмана призначати 
Ґенеральну військову канцелярію та полковників, значно зменшено кількість 
росіян у гетьманській адміністрації та заборонено їм купувати землі в Україні. 
Кількість російських полків в Україні було обмежено до шести. Київ із-під вла-
ди ґенерала-ґубернатора було переведено під юрисдикцію гетьмана. Під геть-
манську владу повернуто запорожців, котрі з 1708 р. були змушені жити на 
території Кримського ханства. Вони отримали також право заснувати в 1734 р. 
Нову Січ на р. Підпільній.

Скоропадський (с. 79) (гетьман) – Іван Скоропадський (1646–1722) – геть-
ман Лівобережної України (1708–1722). Належав до тієї групи вищої старшини, 
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що повністю підтримувала І.Мазепу, з яким він був пов’язаний і особистою 
приязню. Було відомо, що Мазепа готував Скоропадського на свого наступника, 
і в 1708 р. цар Пйотр І погодився на кандидатуру І.Скоропадського як гетьмана. 
І.Скоропадський рішуче виступав проти утворення Малоросійської колеґії.

Соратник І.Мазепи екзильний гетьман Пилип Орлик згадував у „Діяріюші” 
про Скоропадського як про свого „великого й любого приятеля”.

„Богдана Хмельницького схарактеризував Граб’янка рисами, якими схарак-
теризував Лівій Ганнібаля або наш старий літописець Святослава” (с. 80).

Наводимо для порівняння цитати з давньоримського історика Тита Лівія 
(59 до Р.Х. – 17) про володаря Карфагену Ганібала (247-182 до Р.Х.) та з „Повісти 
минулих літ”.

„Наскільки він (Ганібал. – прим. упорядн.) був сміливий, кидаючись на-
зустріч небезпеці, настільки ж був він обачний у самій небезпеці. Не було такої 
праці, при якій він утомлювався би тілом чи зневірювався б. І спеку, і холод він 
зносив однаково терпляче; їв і пив стільки, скільки вимагала природа, а не для 
задоволення; розподіляючи час для діяльности і сну, не зважаючи на день і ніч, 
він відводив на відпочинок ті години, які в нього залишалися вільні від праці; 
при цьому він не користувався м’якою постіллю і не вимагав тиші, щоби легше 
заснути; часто бачили його, як він, загорнувшись у військовий плащ, спав серед 
воїнів, котрі стояли на варті або в пікеті. Одягом він анітрохи не відрізнявся від 
ровесників; тільки за зброєю та за конем його можна було впізнати. Як у кінно-
ті, так і в піхоті він далеко залишив за собою всіх інших: першим кидався у бій, 
останнім після битви покидав поле”.

„... И легко ходя (Святослав. – прим. упорядн.), аки пардусъ, воины многы 
творяще. Ходя, возъ по себh не возяше, ни котла, ни мясъ варя, но по тонку 
изрhзавъ конину, или звhрину, или говядину, на углехъ испhкъ, ядяше. Ни ша-
тра имhяше, но подкладъ постилаше и сhдло въ головахъ. Такоже и прочіи вои 
его...”

Сомко (с. 81) Яким (? – 1663) – наказний гетьман Лівобережної України 
(1660–1663), шваґер Богдана Хмельницького. Я.Сомко був невдоволений із 
московської політики в Україні, бо прагнув зберегти цілісність і самостійність 
козацької держави під своєю булавою. Це викликало недовіру та ворожість 
Москви до Я.Сомка й опозицію до нього з боку частини лівобережної стар-
шини на чолі з В.Золотаренком, а також із боку Запорожжя (на чолі з кошовим 
„гетьманом” І.Брюховецьким) як до представника інтересів заможної старши-
ни. На відомій Чорній раді в Ніжині (червень 1663 р.) гетьманом було обрано 
І.Брюховецького, а Я.Сомка ув’язнено і через три місяці страчено.

Іван Попович (с. 81) (? – 1663) – український військовий діяч 50-их – поч. 
60-их рр. XVII ст., паволоцький полковник. Учасник національно-визвольної 
війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.

Брюховецький (с. 81) Іван (? – 1668) – гетьман Лівобережної України в 1663-
1668 рр. Був старшим слугою (конюшим) у резиденції Богдана Хмельницького 
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та виконував деякі дипломатичні доручення гетьмана. У 1659 р. Брюховецький 
під час гетьманських виборів їздив на Запорожжя, щоби схилити запорожців 
підтримати кандидатуру Юрiя Хмельницького. Незабаром Юрiй став геть-
маном, але Брюховецький покинув його. Залишившись на Запорозькій Січі, 
Брюховецький був обраний кошовим отаманом, а згодом і „кошовим гетьма-
ном” (1659–1663).

У червні 1663 р. в Ніжині на Чорній раді, тобто участь у якій брали не тіль-
ки козаки, але і представники всіх інших станів, під тиском московського вій-
ська на чолі з Д.Великоґаніним Брюховецького обрали гетьманом Лівобережної 
України. Одразу після цього Брюховецький уклав із Московською державою 
Батуринські статті 1663 р., які надали Москві бiльше влади, нiж це було вста-
новлено Переяславськими статтями.

Час діяльности І.Брюховецького пов’язують із початком занепаду україн-
ського життя у ІІ пол. XVII ст. – т. зв. Руїною.

Кромер (с. 81) Марцін (1512–1589) – польський історик, автор латино-
мовної історичної хроніки Польщі „De origine et rebus gestis Polonorum libri 
XXX” (1555) од найдавніших часів до 1505 р., де подано відомості й із історії 
України.

Коховський (с. 81) Ієронім-Веспасіян (1630–1699) – видатний польський 
поет та історик, офіційний придворний історіограф польського короля Яна ІІІ 
Собеського. Чільне місце в його творчій спадщині посідає чотиритомна фунда-
ментальна латиномовна хроніка „Польські аннали від смерти Владислава IV” 
(„Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV”). Як безпосередній учасник війни 
між Україною та Польщею висвітлив у своєму творі сучасні йому події 1648–
1672 рр. – 25-річний період від смерти короля Владислава IV до кінця правлін-
ня Михайла Вишневецького. У його творі детальніше, ніж у будь-якій пам’ятці 
польської історіографії XVII ст., йдеться про події національно-визвольної ві-
йни українського народу та наступної Руїни. В.Коховського визнано класиком 
польської історіографії та літератури, його творчість мала потужний вплив 
не тільки на польську літературу й історичну думку Польщі, але й України 
та Білорусі. Хроніка В.Коховського вплинула на українську історіографію 
XVIII ст., особливо на літопис гадяцького полковника Григорія Граб’янки, на 
„Краткоє описаніє Малоросії” анонімного автора, а також на твори XIX ст., зо-
крема на працю М.Костомарова „Богдан Хмельницький”.

... Твардовського („Домова війна”) (с. 81). Самуїл Твардовський (між 1595 
і 1600 – 1661) – польський письменник, один із визначних представників поль-
ської барокової епіки, автор поем, які віддзеркалювали тодішні історичні події.

На українських землях найпоширенішою була поема Твардовського „Wojna 
domowa z Kozaki і Tatary...”; її героями були серед інших Ярема Вишневецький 
і король Ян Казімеж, чимало місця автор присвятив облозі Збаража та битві 
під Берестечком. Першу частину поеми 1681 р. переклав українською мовою 
Степан Савицький, вона була одним із джерел Літопису Самійла Величка, а 
також – опосередковано – Літопису Григорія Граб’янки.
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Пуфендорф (с. 81) Самуїл (1632–1694) – німецький юрист, історик і філо-
соф.

Найвідоміша праця – „De Jure Naturae et Gentium” (1672), яку невдовзі 
після смерти Пуфендорфа переклали французькою, німецькою та анґлійською 
мовами. Також посмертно було видано його історію великого курфюрста („De 
rebus gestis Frederici-Wilhelmi Magni”, 1695) й історію Карла-Ґустава, короля 
шведського.

На праці Самуїла Пуфендорфа як на одні з головних джерел свого Літопису 
посилається Самійло Величко. Вплив писань Пуфендорфа помітний також у 
Літописі Григорія Граб’янки.

Гібнер (с. 81) Йоган (1668–1731) – німецький учений-географ, письменник 
і педагог, ректор університетів у Мерзебурзі та Маґдебурзі. Написав твір „Kurze 
Fragen aus der alten und neuen Geographie” (1693) – „Короткі питання давньої та 
нової географії”, який перевидано 36 разів і перекладено всіми европейськими 
мовами. Крім того, Гібнер вивчав історію Реформації.

„Корсунська та зборівські побіди” (с. 81–82):
Корсунська битва 1648 р. – одна з визначних битв селянсько-козацького 

війська на чолі з Богданом Хмельницьким. Вражені звісткою про поразку в 
Жовтоводській битві та переконані підісланим козаком у тому, що повстанці знач-
но переважають їх, командувачі 20-тисячних головних польських сил Марцін 
Калиновський і Міколай Потоцький залишили вигідні позиції під Корсунем і, 
маючи за поводиря таємного аґента гетьмана, почали відступати, долаючи ба-
гато перешкод. 26 травня польське військо рушило з Корсуня Богуславським 
шляхом. У Гороховій Діброві його оточили козаки і татари. Козацькі сили зрос-
ли до 15 тисяч (без урахування татарської кінноти). Наскочивши на козацьку 
засідку, поляки знову зазнали поразки. Хмельницькому до рук потрапили оби-
два командувачі польської армії, 80 великих вельмож, 127 офіцерів, 8520 жов-
нірів, 41 гармата. До того ж за шість днів до Корсунської битви помер король 
Владислав IV. Таким чином, Річ Посполита враз утратила короля, командирів і 
армію. Під впливом переможної Корсунської битви в Україні розгорнувся ши-
рокий народно-визвольний рух, спрямований проти польсько-шляхетського 
панування.

Зборівська битва 1649 р. – одна з головних битв селянсько-козацького 
війська під проводом Б.Хмельницького проти польського війська в пері-
од визвольної війни 1648–1654 рр. Добре використавши умови місцевос-
ті, Б.Хмельницький напав на польське військо під час його переправи через 
р. Стрипу поблизу м. Зборова. Атаковане з двох боків польське військо зазна-
ло значних втрат і змушене було нашвидкуруч отаборитися. Розгром польсько-
го війська ставав неминучим. Королеві Яну ІІ Казімежові загрожував полон. 
Тільки зрада Іслама-Гірея ІІІ, з яким король негайно почав сепаратні перего-
вори, врятувала польське військо від цілковитого розгрому. Зрада татар приму-
сила керівників селянсько-козацького війська укласти невигідний Зборівський 
договір 1649 р. Облогу Збаража було знято, воєнні дії припинено.
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„Не видано досі тексту твору Граб’янки народною мовою у копії кінця 
XVIII ст.” (с. 82) – тобто на той час, коли М.Возняк писав свою „Історію укра-
їнської літератури”. Вище вже згадувалося про видання в „Серії козацьких літо-
писів” Інституту української мови НАН України (як продовження відомої серії 
„Пам’ятки української мови”) „Гисторіи о началh проименованія козаковъ...” – 
скороченої редакції Літопису Григорія Граб’янки (Житомир, 2001). Упорядник, 
автор вступної статті й коментарів до цього видання – В.Мойсієнко. У підготов-
ці тексту до друку брали також участь М.Новик і С.Тимченко.

Баранович (с. 82) Лазар (бл. 1620 – 1693) – український церковний, полі-
тичний і літературний діяч. У 1650–1657 рр. – ректор Київської колеґії. З 1657 р. 
– Чернігівський єпископ. У 1657, 1659–1661, 1670–1685 рр. – місцеблюститель 
Київської митрополичої катедри. У церковних справах проводив політику орі-
єнтації на Московську патріярхію, проте не погодився вийти з-під юрисдикції 
Константинопольського патріярха та висвятитися на митрополита в Москві. У 
1674 р. заснував друкарню і колеґіюм у Новгороді-Сіверському (згодом – пере-
несені до Чернігова). Автор збірок проповідей „Меч духовний” (1666), „Труби 
словес проповідних” (1674) та ін. Написав збірку віршів польською мовою 
„Лютня Аполонова” (1671).

Галятовський (с. 82) (Голятовський) Йоаникій (? – 1688) – український 
письменник, громадсько-політичний і церковний діяч. У 1657-1665 рр. – рек-
тор Києво-Могилянської колеґії. У 1669–1688 рр. – архимандрит Єлецького 
Успенського монастиря в Чернігові. Видатний промовець, автор збірок пропо-
відей і оповідань „Ключ розуміння...” (1659 і 1660, Київ; 1663 і 1665, Львів), 
„Наука, альбо спосіб зложення казань” (1659), „Небо нове” (1665, 1677, 1699), 
„Скарбниця потребная” (1676). Видав польською мовою полемічні богослов-
ські трактати „Лебедь з перами своїми” (1675 або 1679), „Азбука різним єрети-
кам” (1681), „Алькоран Магометів” (1683) та ін.

Тупталенко (с. 82) – Туптало Данило (Дмитро) (1651-1709) – святий, ми-
трополит Ростовський і Ярославльський, український церковний діяч, учений-
богослов, письменник і проповідник.

З 1675 до 1700 р. – ігумен і проповідник у різних українських монастирях 
(у Густинському, Чернігівському, Батуринському, в Києво-Печерській лаврі), а 
також нетривалий час у Вільні та Слуцьку. У 1677 р. Дмитро Туптало – тоді 
катедральний проповідник при Лазарі Барановичу в Чернігові – написав за ве-
лінням останнього „Руно орошенне” (1680) – перший свій твір, що дійшов до 
нас, який був збірником переказів про чудеса чудотворного образу Богоматері 
в Чернігівському Троїцько-Іллінському монастирі. З 1679 р. Дмитро Туптало, 
ймовірно, придворний проповідник гетьмана Івана Самойловича у Батурині. 
1680 р. обраний ігуменом Київського монастиря св. Кирила, проте залишається 
у Батурині. 1681 р. стає ігуменом Максаківського Спасо-Преображенського, а 
через півроку – Батуринського Крупицького Миколаївського монастиря.
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У 1684 р. Дмитро Туптало приїздить до Києва і стає проповідником 
у Києво-Печерській лаврі. Тут він прийняв на себе послух – скласти „Четьї-
Мінеї”, які й прославили його ім’я. Над „Четьїми-Мінеями” Дмитро Туптало 
трудився понад двадцять років і закінчив їх у Ростові в 1705 р.

Його барокові проповіді стоять в одному ряду з творами найвідоміших у 
XVІІ ст. проповідників: Йоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського й ін.

1701 р. Пйотр I призначив Дмитра Туптала митрополитом Тобольська. У 
1702 р. з огляду на його слабке здоров’я Дмитра Туптала призначено митропо-
литом Ростовським і Ярославльським. Першим кроком у його діяльності тут 
було відкриття в 1702 р. школи для священнослужителів. Туди приймали не 
тільки дітей священиків, а й осіб інших станів. Школа Дмитра Туптала була за-
гальноосвітньою, в ній викладали граматику, латинську та давньогрецьку мови, 
нотний спів, віршування, риторику. Навчання було побудовано за тогочасними 
українськими принципами. Ростовська школа проіснувала до 1705 р.

Для учнів школи Дмитро Туптало в перший рік перебування в Ростові на-
писав „Різдвяну драму”, поставлену 24 грудня 1704 року. Іншу п’єсу Дмитра 
Туптала – „Успенську драму” – було написано, на думку дослідників, в Україні 
наприкінці XVІІ ст. Імовірно, Дмитро Туптало написав й інші п’єси, але їхні 
тексти до нас не дійшли.

Серед його найзначніших наукових творів – „Зерцало православного іспо-
відання” та „Діяріюш, каталог київських митрополитів”.

Важливе місце в літературній спадщині Дмитра Туптала займає „Келійний 
літописець” – праця, базована на ґрунтовному вивченні Біблії, творів отців 
Церкви, европейських хроністів і новітніх церковних письменників. Перше ви-
дання „Келійного літописця” здійснено в 1784 р.

Роботу над „Літописцем” було перервано через необхідність писати нову 
працю – знаменитий твір про розкол „Розыск о раскольнической брынской 
вhрh”. Створюючи „Розыск”, Дмитро Туптало думав, що „надлежит простыми 
словесы увещаніе простерти ко уклоняющимся в раскольные заблужденія”. 
Твір було закінчено у березні 1709 р. (1-ше вид. – 1745).

У 1757 р. Дмитра Туптала було канонізовано як святого Димитрія 
Ростовського.

Дмитро Туптало – типовий представник барокової доби. Його філософські 
погляди поєднали елементи середньовічної патристики, схоластики та новіт-
ньої філософії (Ренесансу, Реформації, раннього просвітництва). Сфера філо-
софських інтересів Дмитра Туптала – етична й антропологічна проблематика з 
особливою увагою до питань практичної етики.

Василь Кочубей (с. 82) (бл. 1640 – 1708) – державний діяч мазепинської 
доби. У 1687–1699 рр. ґенеральний писар, із 1700 р. – ґенеральний суддя, не раз 
виконував обов’язки наказного гетьмана. Лідер полтавської антигетьманської 
опозиції. Стосунки Кочубея з Мазепою особливо загострилися після роману 
гетьмана з Мотрею, донькою Кочубея. Разом із Іваном Іскрою Василь Кочубей 
написав донос цареві Петрові І на Мазепу, дізнавшись про його зносини з 
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польським королем Станіславом Лещинським. Після тортур В.Кочубей зрікся 
звинувачень на адресу І.Мазепи, та, за наказом царя, його стратили разом із 
І.Іскрою.

Король Авґуст (с. 82) (Авґуст II Сильний) – курфюрст саксонський (під 
іменем Фридриха Авґуста I – з 1694 р.), король польський (1697–1706, 1709–
1733). Учасник Північної війни (1700–1721) на боці Росії. Став знаменитим за-
вдяки надзвичайній фізичній силі та любовним пригодам.

Степан Савицький (с. 83) (бл. 1684  – 1751) – військовий канцелярист (1712), 
лубенський полковий писар (1714–1739). Був членом кодифікаційної комісії, 
що опрацювала „Права, по которымъ судится малороссійскій народъ” (1743). 
1718 р. С.Савицький переклав першу частину твору Самуїла Твардовського 
„Woyna Domowa” (1681), надруковану пізніше в додатках до Літопису Самійла 
Величка (вид. Київської Археографічної Комісії. – Т. IV. – 1864).

Салюст (с. 87) – Кай Салюстій Крисп (86–34 до Р.Х.) – давньоримський 
історик, політик і письменник, який у своїх діях і писаннях намагався насліду-
вати Юлія Цезаря.

Цезар (с. 87) – Юлій Цезар (Gaius Iulius Caesar, 100–44 до Р.Х.) – давньо-
римський військовий і політичний діяч, завойовник Ґалії, розширив римський 
світ до узбережжя Атлантичного океану, організатор першого римського на-
паду на Британію. Цезар розпочав громадянську війну, яка мала величезний 
вплив на долю римського світу, започаткувавши глибокі реформи в римському 
суспільстві й у державі. Став пожиттєвим диктатором, централізувавши владу в 
республіці. Убивство Цезаря перетворило Римську республіку на імперію, пер-
шим імператором якої став небіж і названий син убитого Октавіян Авґуст.

Воєнні виправи Цезаря детально описані в його власних „Записках”, бага-
то подробиць із його життя наведено в історичних творах Светонія, Плутарха 
та Діона Касія.

Тацит (с. 87) – (Gaius Cornelius Tacitus, бл. 55 – бл. 120) – давньоримський 
історик, квестор, претор і консул Римської імперії. У 98 р. оприлюднив трактат 
„Про походження ґерманців і розташування Ґерманії” („De origine, moribus ac 
situ Germanorum”). У 98-116 рр. створює дві свої найголовніші праці: „Історію” 
(„Historiae”) (з 14 книг, які охоплюють період 69-96 рр., збереглися книги I–
IV та частково V) і „Анали” („Annalium ab excessu divi Augusti”) (16 книг, 
які охоплюють період 14-68 рр.; збереглися книги I-IV та частково V, VI, XI і 
XVI).

Марій (с. 87) – Кай (Ґай) Марій (157 або 156 – 86 до Р.Х.) – давньоримський 
полководець, переміг нумідійського царя Юґурту, племена тевтонів і кімврів. 
Сім разів його обирали консулом, очолював народну партію.
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Аріовіст (с. 87) – (І ст. до н. е.) – вождь ґерманського племені свевів. 
Близько 60 р. до Р.Х. виступив проти племені едуїв, розбив його та закріпився в 
Північній Ґалії. Намагання Аріовіста поширити свої володіння та вплив у Ґалії 
римський сенат сприйняв як загрозу нападу на Італію. У 58 р. до Р.Х. Юлій 
Цезар розбив Аріовіста в районі Весонтіона (суч. м. Безансон). Поранений у 
бою, Аріовіст зумів утекти, але невдовзі помер.

Верцінґеторикс (с. 87) (Vercingetorix) (? – 46 до Р.Х.) – вождь ґалів у час їх-
ньої боротьби проти Риму за незалежність. У 52 р. до Р.Х. підняв проти римлян 
населення земель між Сеною, Луарою та Ґароною, і це рушення загрожувало 
римлянам утратою всіх завоювань, які здійснив Юлій Цезар. Останній ужив рі-
шучих заходів для придушення повстання. Незважаючи на запеклий опір ґалів, 
організовані та вишколені римські леґіони здобули перемогу. Верцинґеторикс 
змушений був здатись у полон і останні 6 років життя провів у римській 
в’язниці.

„Історія Русів” (с. 87) – найвизначніший твір української національно-
політичної думки кінця XVIII – поч. XIX ст., де яскраво, в художній формі, пода-
но картину історичного розвитку України від найдавніших часів до другої поло-
вини XVIII ст. Багато уваги приділено Козаччині, Хмельниччині, Гетьманщині. 
Історична концепція твору продовжує традиції козацьких літописів. По суті 
це – перша політична історія України. З огляду на цензуру багато думок автор 
ховає між рядками або приписує їх реальним і вигаданим історичним особам 
минулого. Автор твору не відомий. Група дослідників схилялася до думки, що 
ним був архиєпископ Георгій Кониський, інші – що Григорій Полетика, ще інші 
– що князь Олександер Безбородько. Першу згадку про „Історію Русів” дато-
вано 1825 р. Цей твір добре знали учасники „Кирило-методіївського братства”, 
зокрема й Тарас Шевченко. Уперше „Історію Русів” видав Осип Бодянський у 
Москві в 1846 р.: у „Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ”, а 
також окремим виданням.

Див. також працю М.Возняка „Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика 
(„Исторія Русовъ” у літературі й науці)”, вміщену в цьому виданні.

„Опис нападу татар на Січ і похід на Крим” (с. 90) – мабуть, тут М.Возняк 
мав на увазі події 1675 р., описані в шістнадцятому розділі „Повісті літописної 
про малоросійські та частково інші події, зібрані тут і описані” Самійла Величка. 
Своєрідна анотація, якою супроводив цей розділ сам автор літопису, виглядає 
так: „Про злий умисел султана й вейзира турського на викоренення запорожців; 
про нещасливу їхню в тому ділі поведінку з погубленням у Запорозькій Січі 
численних янчарів; про щастя в тому запорожців і про всі тодішні діяння; про 
подяку їхню спасителеві Богу; про взятих живцем янчарів і про викуплення їх 
ханом; про чотири аги, що викупилися; про запорозький лист, з підозрінням і 
діткливо писаний до Дорошенка; про клятвенно примирливу відповідь на те 
Дорошенка з бажанням запорозької приязні; про схильність після того запо-
рожців до приязні з Дорошенком; про тодішню шкоду в запорожцях і про їхні 
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похорони; про султанський гнів на вейзира за пропалих у Січі янчарів; про здо-
буття Дорошенкової Паволочі присланою від короля Собеського литвою і про 
Дорошенкових серденят; про празниковий з’їзд у Собеського і про його мову 
до всіх поляків тощо; про Сіркову згоду в Чигрині з Дорошенком; про турець-
ку війну на Скит, Львів та інші малоросійські міста; про небесні стовпи, які 
бачено в Єлецькому монастирі; про Сіркову війну на Крим; про Сірковий лист 
до хана і про викуплення невільників-татар; про смерть Тукальського” (див.: 
Величко С.В. Літопис. – Т. 2. / Пер. з книжної української мови, комент. 
В.О.Шевчука; Відп. ред. О.В.Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. – С. 180).

„Нещаслива для поляків битва на Дрижиполю” (с. 90) – Охматівська, 
або Дрижипільська битва – бій під с. Охматовим (нині – Жашківського району 
Черкаської області) 19–22 січня (29 січня – 1 лютого) 1655 р. між військами Речі 
Посполитої та Кримського ханства з одного боку та Військом Запорозьким і 
військом Московського царства – з іншого. 30-тисячне військо Речі Посполитої 
на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля 
та Брацлавщину. Кримський хан Мехмет-Гірей запропонував Богданові 
Хмельницькому відновити військовий союз, розірваний після Переяславської 
угоди. Хмельницький відмовився, і Мехмет-Гірей уклав угоду з польським 
королем. Тим часом до ставки Хмельницького 20-тисячна московська армія 
на чолі з В.Шереметєвим і В.Бутурліним. Разом із нею 70-тисячне козацьке 
військо вирушило до Умані, яку облягали поляки і татари. В аванґарді йшов 
Полтавський полк, який оточили вороги і який зайняв оборону в невеликій фор-
теці Охматові. Увечері 19 січня (29 січня) 1655 р. за чверть милі від Охматова 
супротивники зійшлись у долині річки Багви. У вирішальний момент Богун 
із козацькими загонами непомітно вийшов із Умані й ударив у тил польсько-
шляхетського війська. Татари залишили поле битви, що прирекло поляків на 
поразку. Обидві сторони втратили вбитими по 15 тисяч вояків.

У козацькій традиції рівнина за дві версти від Охматова між річками 
Багвою та Буртою одержала назву „Дрижипіль”, бо поле бою дрижало від хо-
лоду та вогню.

Про перебіг битви, зокрема, детально розповідає Літопис Самійла Величка, 
про що, власне, і згадує М.Возняк. У цитованому вище виданні в перекладі з 
книжної української мови В.Шевчука цю розповідь можна знайти у частині 8-ій 
І т. (розд. І) (див.: Величко С.В. Літопис. – Т. 1. / Пер. з книжної української 
мови, вст. стаття, комент. В.О.Шевчука; Відп. ред. О.В.Мишанич. – К.: Дніпро, 
1991. – С. 156).

Виговський (с. 90) Іван (поч. XVII ст. – 1664) – гетьман України в 1657–
1659 рр., наступник Богдана Хмельницького, намагався продовжити його ви-
звольну українську справу. У 1657 р. підписав договір зі Швецією, яка визна-
ла незалежність України та її кордони до Вісли. У Литви відібрав воєводства 
Берестейське та Новгородське. Поновив союз із Кримом і Туреччиною.

16 вересня 1658 року Виговський уклав у Гадячі союзний договір із 
Польщею. Суть Гадяцького договору була така: три держави – Польща, Литва 
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й Україна – утворюють федерацію рівноправних держав, до якої може приєдна-
тися Москва. До України, яка отримує назву Велике князівство Руське, входять 
воєводства Чернігівське, Київське та Брацлавське. Законодавча влада належить 
Національним зборам, а виконавча – гетьманові, якого українське населення 
обирає довічно, а затверджує король. Князівство Руське має власну монету, ар-
мію (30000 козаків і 10000 найманого війська). Польські війська не мають права 
переходити український кордон, а якщо переходять, то потрапляють під оруду 
гетьмана. В Україні скасовується унія. Релігії римо-католицька та православ-
на визнаються рівноправними. Засновуються два університети, колеґії, школи, 
друкарні.

Гадяцький договір не було реалізовано, проте він має величезне значення 
як пам’ятка державницької думки України. Однак, хоч і не реалізований, він ви-
кликав 1659 р. війну з Москвою. Виговський звернувся до европейських дворів 
із маніфестом, у якому звинуватив Москву в порушенні Переяславського догово-
ру. Стотисячна московська армія під командою Трубецького та Ромодановського 
рушила на Україну. Виговський із допоміжними силами німців, поляків і татар 
розбив московське військо під Конотопом. Але Виговський не зміг продовжити 
війну, бо в запіллі у нього почалося повстання.

Пушкар (с. 90) Мартин (? – 1658) – полковник полтавський (з 1648 р.). 
По смерті Хмельницького та обрання гетьманом І.Виговського створив разом 
із запорозьким кошовим Я.Барабашем сильну опозицію проти „пропольської” 
орієнтації гетьмана. Підбурював проти Виговського козацьку чернь і селянство, 
які були невдоволені „простаршинською” політикою гетьмана. Діяв у тісному 
зв’язку з московським урядом, який намагався поглибити суспільні супереч-
ності серед населення України та використати внутрішній розбрат козацької 
старшини для посилення свого впливу в Україні. Наприкінці 1657 р. на півден-
ному Лівобережжі під проводом М.Пушкаря вибухнуло повстання селянських 
мас – т. зв. „дейнеків” (від „дейнека” – дрючок). Виговський спершу хотів по-
розумітися з Пушкарем, а коли це не вдалося, придушив повстання силою. У 
1658 р. під Полтавою військо Виговського розгромило повстанців, а Пушкар у 
тому бою загинув.

Іскра (с. 90) Іван (? – 1708) – полтавський полковник (1696-1708), син Івана 
Іскри (пом. 1658 р.), наказного полковника полтавського, кандидата на гетьман-
ство від промосковської партії, внук Якова Острянина (Остряниці). Страчений 
разом із Кочубеєм за наказом царя Петра І.

Єпископ Шумлянський (с. 91) – Йосип (Іван) Шумлянський (1643–1708) – 
церковний діяч, єпископ; брат Луцького греко-католицького єпископа Атанасія 
(1688–1695). Виріс при дворі короля Яна Собеського і з ним брав участь у 
боях під Віднем (1683); із 1676 р. (за іншими даними – з 1668 р.) Львівський 
єпископ. Підтримував зв’язки з гетьманами П.Дорошенком та І.Мазепою. 
У 1700 р. перевів львівську єпархію на унію. Йосип Шумлянський доручив ду-
ховенству провадити метрики, склав інструкції, як поводитись у церкві та поза 

499

КОМЕН ТА Р І

нею. Автор церковного підручника „Метрика” та віршованого твору „Дума про 
битву з турками під Віднем”, який і має на увазі М.Возняк.

Іван Величковський (с. 91) (бл. 1651 – 1701 або 1726) – український свя-
щеник і поет. На початку 1680-их рр. належав до когорти працівників черні-
гівської друкарні Лазаря Барановича; трохи пізніше, в середині 80-их рр., осе-
лився в Полтаві, де зайняв посаду пресвітера, а потім протопресвітера Свято-
Успенської церкви. Автор двох знаменитих збірок барокових віршів: „Зеґар з 
полузеґарком” (1690) і „Млеко од овці пастору належноє” (1691).

Самійлович (с. 91) (Самойлович) Іван (поч. 1630-их рр. – 1690) – гетьман 
Лівобережної України (1672–1687). Походив зі священичої сім’ї, освіту здобув 
у Києво-Могилянській колеґії. Брав участь у повстанні 1668 р. проти москов-
ської влади в Україні.

Прагнув об’єднати під своїм реґіментом Лівобережну та Правобережну 
Україну, за що і боровся проти правобережного гетьмана П.Дорошенка. Керував 
козацьким військом під час Чигиринських походів проти турків 1677 і 1678 рр.

За правління І.Самойловича Українська Православна Церква втратила не-
залежність і в 1686 р. була підпорядкована Московському патріярхові.

І.Самойлович був прихильником сильної гетьманської влади, яку намагав-
ся зробити спадковою.

Іван Кущник (с. 91) – святий, преп., чию пам’ять церква вшановує 28 січня. 
Вважається заступником тих, хто перебуває далеко від батьківщини і тужить 
за нею, бо сам перетерпів шість років страждань, сумуючи за вітчизною та за 
батьками. Звідси і перегук у долях святого та гетьмана Івана Самойловича, ви-
везеного до Москви, а відтак до Сибіру, де він і помер.

„Вірша” Величковського „про Дедала” (с. 91) – ідеться про вірш Івана 
Величковського „Змишляют поетове, иж Дедал, отданій...”, що не ввійшов 
до жодної зі збірок поета. Написаний як панегірик на честь гетьмана Івана 
Самойловича, вірш містить, зокрема, такі рядки:

Иоан Кущник неба тебh, Іоану,
  спріяю и до неба и до Бога о сем непрестанну
молитву возсилаю, аби-сь ,был зо мною,
  которій трема крести хвалишся и мною.

(Цит. за виданням: Українська поезія. Середина XVII ст. – К.: Наукова дум-
ка, 1992. – С. 256-257).

Архимандрит Михайло Лежайський (с. 91) (? – 1699) – архимандрит 
новгород-сіверського Спаського монастиря. Чи не найбільше відомий як адре-
сат звернень у Літописі Самійла Величка. Описуючи події 1700 р., літописець 
присвячує такий фраґмент архимандритові Михайлу Лежайському: „Того-таки 
літа 16 липня відійшла від цього життя знаменита духовна особа, малоросій-
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ський новгородський архимандрит отець Михайло Лежайський, котрому його 
друг і по духу брат преосвященний Варлаам Ясинський, Київський митропо-
лит, написав і велів видрукувати такий надгробок:

Надгробок пречесному отцю Михайлу Лежайському,
архимандриту Новгорода-Сіверського,
який помер року 1699, місяця липня, дня 16

Ліг Михайло Лежайський відпочить в це літо,
 Сіверсько-Новгородським  був архимандритом.
Не лежав він – трудився в подвигах духовних,
 Лишав мертво лежати  страсті діл гріховних.
Хай же з Лазарем ляже в лоні Авраама
 Новгородського Спаса  оновитель храма.
В дев’ятсот і дев’ятий тисяча шістсотий
 Рік дочасний змінив віну   вічноживотний.
Дев’яносто і дев’ять  овечат покинув
 І безплотних він дев’ять  в плоть чинів сповинув.
До безплотних святих вождь їхній молитвами
 Хай Михайла причислить,  котрий жив із нами.
В липні місяці в шостий день, а по десятім
 У неділю святотчу  в небо був узятим.
Тож нехай цей лежачий спочива вовіки,
 Де на ложі щасливі  чують вишні ліки.
Помолітеся: молить  брат у дусі дбалий –
 Від Лазаря-єрарха   разом постриг брали.

Пише це митрополита києво-російський
Варлаам Ясинський”.

(Цит. за виданням: Величко С.В. Літопис. – Т. 2 / Пер. з книжної україн-
ської мови, комент. В.О.Шевчука; Відп. ред. О.В.Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. 
– С. 593).

Варлаам Ясинський (с. 91) (1627–1707) – церковний діяч, Київський ми-
трополит. У 1667–1673 рр. – ректор Києво-Могилянської академії, настоятель 
Києво-Печерського монастиря.

Захищав непідлеглість Київської митрополії, відмовився отримати став-
лення з Москви. Митрополитом став уже після офіційного підпорядкування 
митрополії Москві.

Як митрополит (1690–1707 рр.) був покровителем культури, за його іні-
ціятивою було опрацьовано текст „Четьїх-Міней”, перекладено слов’янською 
мовою „Православне ісповідання віри” тощо. Сам написав низку церковно-
релігійних творів.
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Василь Борковський (с. 91) (Дунін-Борковський) (1640–1702) – військо-
вий і державний діяч, нащадок шляхетського дансько-українського роду, ґраф 
Священної Римської імперії, поліглот (досконало знав 12 мов).

Один із найбільших українських меценатів: лише в Чернігові на його 
кошти побудовано церкви Петра і Павла, Вознесіння, келії Єлецького монас-
тиря, а також відреставровано Успенський і Спасо-Преображенський собори. 
Похований у західному притворі Успенського собору Єлецького монастиря.

„... Йому не були відомі подробиці нападу татарів на Львів у 1670 р. й 
він запозичив малюнок зруйнованого міста з „Визволеного Єрусалима” Тасо, 
сам признаючися щиро до того, що хотів цим робом зробити вдоволення чи-
тачеві” (с. 91) – насправді у М.Возняка тут неточність. Запозиченням картини 
зруйнованого міста з поеми Торквато Тасо скористався Самійло Величко при 
описі „крайнього через турків спустошення та розорення Чигрина й усіх ре-
шток тогобічної козацької України” в 1675 році. При цьому літописець і справ-
ді зазначив: „Я... вирішив покласти... для забави тобі, ласкавий читальнику,.. 
нову обробку „Сатирової повісті”, вклавши в неї частково пригожі речі з чет-
вертої пісні влоського автора Торквата Таса” (цит. за виданням: Величко С.В. 
Літопис. – Т. 2 / Пер. з книжної української мови, комент. В.О.Шевчука; Відп. 
ред. О.В.Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. – С. 206).

Тасо (с. 91) Торквато (1544–1595) – італійський поет. У 1575 р. написав 
свій найвідоміший твір – велику за обсягом поему „Єрусалим” (інший варіянт 
назви – „Ґофредо”), – та оприлюднити його не встиг, бо психічно захворів.

Поки Торквато Тасо перебував на лікуванні й був ізольований від світу, 
пармський видавець Індженьєрі видав його поему під назвою „Звільнений 
Єрусалим”, але це видання містило безліч помилок і неточностей супроти ав-
торського тексту. Дивовижним чином одужавши, Торквато Тасо доручив одно-
му з приятелів-видавців підготувати авторське видання поеми, проте залишив 
назву, яку запропонував Індженьєрі. Цей справжній „Звільнений Єрусалим” по-
бачив світ у 1581 р.

Змістом поеми є події останнього року Першого хрестового походу (90-ті 
рр. ХІ – поч. ХІІ ст.): облога та здобуття Єрусалима хрестоносцями.

Як зазначає у примітці до україномовного видання Літопису Самійла 
Величка перекладач В.Шевчук, „Поема Т.Тассо „Звільнений Єрусалим”... 
була досить відома... на Україні, в основному через польський переклад 
П.Кохановського, котрий мав у XVII ст. три видання. Зберігся навіть знайдений 
В.Перетцом переклад тієї поеми на книжну українську мову (кінець XVII – по-
чаток XVIII ст.). З порівняння текстів видно, що С.Величко користувався поль-
ським перекладом поеми, вніс до теми елементи власної творчості, переклав 
її на прозу...” (цит. за виданням: Величко С.В. Літопис. – Т. 2 / Пер. з книжної 
української мови, комент. В.О.Шевчука; Відп. ред. О.В.Мишанич. – К.: Дніпро, 
1991. – С. 206).
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„Війна Остряниці з поляками 1638 р.” (с. 92) – козацьке повстання під про-
водом Якова Острянина (Остряниці) та Дмитра Гуні проти урядового шляхет-
ського війська, кульмінацією якого стала Жовнинська битва 1638 р. Зазнавши 
поразки в ній, українські повстанці ще майже два місяці тримали безнадійну 
оборону.

Яків Стефан Іскра-Острянин (Остряниця) (? – 1641) – один із керівників 
козацько-селянського повстання 1638 р. – полковник реєстрових козаків під час 
походу в 1633 р. разом із військом Речі Посполитої на Чернігово-Сіверщину. 
Після придушення повстання Павлюка 1637 р. Остряниця прибув на Запорозьку 
Січ, де на початку 1638 р. його було обрано гетьманом нереєстрового козацтва.

Ґедимін (с. 92) (лит. Gediminas) (1275 (?) – 1341) – великий князь литов-
ський (1316–1341 рр.), засновник династії Ґедиміновичів.

Вів непримиренну боротьбу з німецькими лицарями, завдавши їм низку 
поразок. За його правління більша частина білоруських земель увійшла до 
складу Великого князівства Литовського. У 1319-1320 рр. захопив Берестейську 
землю та Дорогичин, а згодом Кам’янець та інші українські міста. Залежними 
від Ґедиміна були київський і смоленський князі.

Ґедиміна вважають засновником столиці Литви – Вільно (нині – Вільнюс), 
про яку вперше згадано в 1322 р. Він перший став титулувати себе „королем 
литовців і русичів”.

„Цариця Анна Іванівна” (с. 92) – (1693–1740) – російська імператриця 
з 1730 р. Племінниця Петра I. Керівні посади в російському уряді за Анни 
Івановни обіймали прибалтійські німці на чолі з її фаворитом Біроном. За її 
правління відбувалося подальше обмеження державних прав України. Зокрема, 
в 1734 р., після смерти гетьмана Данила Апостола, Анна Івановна не дозволи-
ла обрати нового гетьмана, а гетьманську владу на Лівобережній Україні було 
передано „комісії”, про яку згадує М.Возняк – т. зв. „Правлінню гетьманського 
уряду” (1734–1750), яке складалося зі шістьох осіб: царського резидента, двох 
царських чиновників і ґенерального обозного (Якова Лизогуба) з двома україн-
ськими козацькими старшинами.

За наказом Анни Івановни, з 1731 р. будовано систему укріплень – 
т. зв. „Українську лінію”, що починалася від Дніпра і проходила по р. Орелі та 
р. Береці до Оверського Дінця. На важких будівельних роботах працювало 
близько 30 тис. українських козаків і селян. Щоправда, з іншого боку, в 1734 р. 
саме уряд Анни Івановни дав дозвіл на заснування Нової Січі.

Бодянський (с. 93) Осип (1808-1877) – український філолог-славіст, істо-
рик, письменник і видавець. Народився в сім’ї священика. У 1834 р. закінчив 
навчання в Московському університеті. У 1837–1842 рр. перебував у науковому 
відрядженні у слов’янських країнах. У 1842–1868 рр. – професор Московського 
університету, а з 1845 р. – секретар Московського товариства історії та старо-
житностей при університеті. У 1846–1848 і 1858–1877 рр. – редактор періодич-
ного видання товариства – „Чтеній Московскаго общества исторіи и древностей 
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россійскихъ”, де опублікував багато цінних матеріялів із історії України і тексти 
народних пісень. Автор праць із історії („Про погляди щодо походження Русі”, 
1835), „Про час виникнення слов’янських письмен”, 1855) і слов’янської філо-
логії („Розгляд різних думок про давню мову північних і південних русів”, 1837 
та ін.). У 1846 р. О.Бодянський уперше видав Літопис Самовидця й „Історію 
Русів”.

„Антонович думав, що автор ширшої редакції користав із родинних за-
писок Лизогубів, і автором цієї редакції уважав останнього представника 
Лизогубів, про котрого згадав „Літопис”, а саме Якова Лизогуба” (с. 94) – 
йдеться про історика, археографа, професора історії Київського університету 
Володимира Антоновича (1834-1908), низку праць якого М.Возняк наводить у 
розділі „Важніша література предмету” до третього тому „Історії української лі-
тератури”: „Записки кіев[скаго] мhщанина Божка Балыки о московской осадh 
1612 г.” (К[іевская] С[тарина]. – Т. ІІІ); „Источники для исторіи Юго-запад[ной] 
Россіи. Літографовані виклади” (К., 1881); „Православный монастырь и его 
уніатская лhтопись (Къ исторіи сатановскаго монастыря подольской епархіи)” 
(К[іевская] С[тарина]. – Т. І).

Щодо родини Лизогубів, то це давній український шляхетський рід. Іван 
і Яків Лизогуби брали участь у гетьманських міжусобицях по смерті Богдана 
Хмельницького. Іван Лизогуб у 1661 р. був уманським полковником. Яків 
Лизогуб їздив посланцем від Івана Брюховецького до Москви (1667), а по смер-
ті Брюховецького був прихильником і ґенеральним осавулом Петра Дорошенка, 
потім перейшов на бік Івана Самойловича; в 1696 р. дуже прислужився 
Петрові I при взятті Азова, яке деякі літописи приписують, власне, лишень 
йому одному. Помер у 1698 р.

Внука його, теж Якова Лизогуба (1675–1749), в 1717 р. Іван Скоропадський 
обрав до складу ґенеральної старшини, яка по смерті самого Скоропадського і 
керувала Україною під орудою Павла Полуботка. У 1724 р. Якова Лизогуба-
молодшого відвезли до Петєрбурґа та віддали до суду за солідарність із геть-
маном Полуботком. Після відновлення гетьманства (1728) його було призна-
чено ґенеральним обозним. У 1745 р. Яків Лизогуб-молодший був серед де-
путатів, котрі їздили до Петєрбурґа клопотати про повторне відновлення геть-
манства. Цих депутатів до кінця 1749 р. затримали в Петєрбурзі, де Лизогуб 
і помер. На думку деяких учених, Яків Лизогуб-молодший був автором т. зв. 
Лизогубівського літопису – історичного твору, що виник близько 1742 р., цін-
ного джерела з історії України.

„Боплянів „Опис України” (с. 94) – Ґійом Лєвасер Де Боплян (бл. 1600 – 
1673) – французький інженер і військовий картограф, із початку 1630-их рр. до 
1648 р. перебував на польській службі, переважно на території України, в 1637–
1638 рр. брав участь у поході Конєцпольського проти Павлюка й Остряниці.

Упродовж 16 або 17 років Боплян мандрував із одного кінця України в 
інший, зводячи або ж плануючи зведення фортець і різних перешкод для затри-
мання ворогів. Особливо багато потрудився Боплян над зведенням укріплень 
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у прикордонній зі степом смузі дніпровського правобережжя, що прикривала 
тодішні польські землі з півдня. За однією з версій, саме за його проектом у 
1635–1640-их рр. збудовано Підгорецький замок. Під його орудою зведено фор-
теці у Барі, Бродах, Кременчуку, в 1639 р. Боплян відбудовував фортецю Кодак, 
яку перед тим знищили козаки.

Обираючи зручні для укріплень місця, Боплян чудово ознайомився з топо-
графією, етнографією, побутом України та залишив про це цікаві нотатки. Kpім 
того, за дорученням польського короля Владислава IV та коронного гетьмана 
Конєцпольського, Боплян складав детальну мапу південної Русі. З початком по-
встання під проводом Богдана Хмельницького Боплян залишає польську служ-
бу і повертається на батьківщину. Повернувшись додому, Боплян почав оброб-
ляти матеріял, який зібрав у південній Русі, та писати спогади про край, де він 
провів стільки часу. Результатами цих праць стали твір про Україну під назвою 
„Description d’Ukranie” („Опис України”) та детальні мапи України і Польщі. 
Хоча на назву „Україна” натрапляємо на европейських мапах і раніше, проте 
саме роботи Бопляна сприяли її утвердженню в картографічній практиці.

„Опис України”, який уперше відкрив цю землю для західного читача, ви-
кликав велике зацікавлення в Европі та був перекладений анґлійською (1704), 
німецькою (1780), польською (1822) та російською (1832) мовами. Перший 
український переклад (Яреми Кравця) з’явився 1981 року.

Василь Рубан (с. 94) (1742–1795) – український письменник, історик, 
видавець, перекладач, державний службовець. Походив зі старовинного ко-
зацького роду, представник якого Мирон Рубан брав участь у національно-
визвольній війні українського народу 1648–1654 рр. Василь Рубан навчався 
в Києво-Могилянській академії (1752–1754), слухав лекції в Московській 
слов’яно-греко-латинській академії (1754–1755), пройшов підготовку при уні-
верситетській гімназії та в 1759 р. був зарахований до Московського універси-
тету, який закінчив у 1761 р. З 1762 р. – актуаріюс Державної колеґії іноземних 
справ. Того самого року вступив на службу перекладачем до Запорозької Січі. 
Добре володіючи турецькою і татарською мовами, Василь Рубан керував пас-
портним контролем – оформляв документи підданим Російської імперії, котрі 
від’їжджали до Криму чи до Туреччини. У 1763 р. одержав атестат від Коша 
Війська Запорозького Низового, залишив службу і повернувся до Колеґії іно-
земних справ Санкт-Петєрбурґа. У 1775 р. їздив зі своїм покровителем князем 
Потьомкіним в Україну.

Маючи прекрасну підготовку з класичних мов і з античної літератури, в 
1774 р. Василь Рубан переклав „Двh ироіды, или Два письма древнихъ иро-
ній” Овідія, додавши власні коментарі та біографію поета. У 1775 р. висту-
пив як співавтор і науковий редактор першого російського перекладу „Енеїди” 
Верґілія, а 1777 р. – як редактор його „Ґеорґік” і перекладач „Тітир”. Василь 
Рубан видавав також власні часописи: „Ни то ни се” (1769), „Трудолюбивый 
муравей” (1771), „Старина и новизна” (1772–1773), вміщував у них свої пере-
клади з Овідія, Сенеки, Горація, Лукіяна, а також сім перекладів із Вольтера, 
подав кілька історичних публікацій, присвячених Україні, в 1770 р. надруку-
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вав „Историческія извhстія польскихъ писателей о провинціяхъ и городахъ 
россійскихъ, бывшихъ нhкогда во владhніяхъ польскихъ, а потомъ опять рос-
сіянами взятыхъ”. Тут автор запропонував і власні матеріяли з історії князівств 
Київської Русі, запорозького козацтва тощо.

У другій половині XVIII ст. Василь Рубан видав кілька українських істо-
ричних пам’яток, зокрема збірник матеріялів „Краткія географическія, поли-
тическія и историческія извhстія о Малой Россіи, с приобщеніем украинскихъ 
трактатовъ и извhстій о почтахъ, списка духовныхъ и свhтскихъ тамо находя-
щихся нынh чиновъ, числh народа и пр.” (Санкт-Петєрбурґ, 1773). Цю працю 
в 1773 р. було перекладено німецькою мовою та в 1775 р. видано в м. Гале. 
Так було покладено початок входженню пам’яток української історіографії 
XVIII ст. в західноевропейську історичну літературу Німеччини, Франції та ін-
ших країн.

У 1777 р. Василь Рубан видав „Краткую лhтопись Малыя Россіи съ 1506 
по 1776 годъ, съ изъясненіемъ настоящаго образа тамошняго правленія и съ 
приобщеніемъ списка преждh бывшихъ гетьмановъ, генеральныхъ старшинъ, 
полковниковъ и іерарховъ”. „Краткая лhтопись” складається з двох частин: літо-
пису з 1506 до 1734 р. невідомого автора на основі Літопису Григорія Граб’янки 
та матеріялів самого Василя Рубана за 1734–1776 рр. і додатка „Землеописаніе 
Малыя Россіи, изъясняющее города, мhстечки, рhки, число монастырей и 
церквей, и сколько гдh выборнихъ козаковъ по ревизіи 1767 года находилось”.

Окрім того, завдяки зусиллям Рубана в 1778 р. вперше побачили світ 
„Записки” Василя Григоровича-Барського.

Олександер Безбородько (с. 94) (1747–1799) – козацький полковник, член 
Російської академії наук, почесний член Академії мистецтв, царський сенатор, 
найсвітліший князь Російської імперії, канцлер уряду Єкатєріни II, мав значний 
вплив на царя Павла І, домігся відновлення Ґенерального суду та деяких інших 
установ Гетьманщини, скасованих за Єкатєріни II.

У 1765 р. закінчив Києво-Могилянську академію. У 1765–1772 рр. – бун-
чуковий товариш, у 1767–1768 рр. – член Ґенерального суду. Брав участь у 
російсько-турецькій війні 1768–1773 рр., командуючи українськими полками, 
які входили до складу армії ґенерал-ґубернатора України Румянцева. У пере-
говорах, які закінчилися підписанням у 1774 р. Кучук-Кайнарджийського миру, 
Олександер Безбородько виявив виняткові дипломатичні здібності й доміг-
ся відмови Туреччини від її прав на Крим і Кубань. У 1780 р. зарахований до 
Колеґії іноземних справ. У 1784 р. обраний членом Росiйської академії наук, у 
1786 р. отримав титул ґрафа та був призначений членом Ради Її Імператорської 
Величности. З кінця 1780-их рр. був щоденним доповідачем Єкатєріни II з усіх 
найважливіших питань.

Наприкінці 1791 р. Безбородько уклав із Туреччиною так званий Яський 
мирний договір. За цим договором, Туреччина відмовилася на користь Росії від 
земель між Бугом і Дніпром. За укладення Яського мирного договору отримав 
найвищу нагороду Росії – орден Андрiя Первозванного. У 1797 р. цар Павел I 
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надав Безбородьковi титул найсвітлішого князя Росiйської імперії та призначив 
його на найвищу державну посаду – канцлера.

Олександер Безбородько склав повний список гетьманів України, ґене-
ральних суддів і підскарбіїв, ґенеральних осавулів, писарів, хорунжих, а також 
полковників дев’яти українських полків, які становили військо гетьмана. Він 
наводить близько трьохсот прізвищ людей, котрі входили до вищих військо-
вих і цивільних органів управління України, даючи деяким із них короткі, але 
влучні характеристики. Він зібрав унікальну колекцію картин, бронзи та пор-
целяни, яка свідчила про витончений смак власника. На жаль, зараз більшість 
картин із колекції Безбородька перебуває в Росії в Ермітажі та Російському му-
зеї Петєрбурґа.

У 1805–1817 рр. на кошти Олександра Безбородька у старовинному пол-
ковому місті Нiжині (нині – Чернігівська обл.) було засновано ліцей, пізніше 
перетворений на гімназію, а ще пізніше – на Історико-філологічний інститут 
ім. князя О.Безбородька.

Юрій (Георгій) Кониський (с. 94) (1717–1795) – визначний український 
письменник, проповідник, церковний і культурний діяч.

Освіту здобув у Київській академії (1728–1743). У 1745 р. став профе-
сором цієї академії. Викладав поетику, риторику та філософію. У 1751 або 
1752 р. став ректором Київської академії. 1755 р. переїхав до Могилева, де був 
єпископом могилівським. З 1783 р. – архиєпископ Білоруський. У 1757 р. за-
снував і опісля опікувався Могилівською семінарією.

Автор віршів, надрукованих у підручнику поетики, драми „Воскресіння 
мертвих” (поставлена 1747 р. в Київській академії, опублікована в „Лhтописяхъ 
русской литературы”, 1860). До драми додано 5 інтермедій соціяльно-побутового 
змісту, в яких звучать жива народна мова й український гумор. Юрієві 
Кониському належать численні проповіді, курс піїтики, два рукописні курси 
філософії. Автор низки історичних праць: „Prawa і wolnosci obywateluw korony 
Polskiey і w ks. Litewskiego...” (1767), „Историческое извhстіе о Бhлорусской 
епархіи” (1776), „Записка о томъ, что в Россіи до конца XVI в. не было уніи съ 
Римской церковью” (1847). Вірші Юрія Кониського написані у стилі бароко, а у 
проповідях він схилявся до простішого класичного стилю.

Твори Кониського було видано в Петєрбурзі (1835) у двох томах, а пропо-
віді опубліковано окремим виданням 1892 р.

Деякі історики, починаючи від першого видавця „Історії Русів” 
О.Бодянського, приписували Юрієві Кониському авторство цього твору.

„Подорож до святих місць в Европі, Азії й Африці” Василя Григоровича-
Барського” (с. 95) – Василь Григорович-Барський (1701–1747) – учений і 
письменник. Відомостей про його життя вкрай мало. Упорядник розділу 
„Письменство” у відомому виданні „Історія української культури” – Володимир 
Радзикевич – так оповідає про нього та про головну працю життя Василя 
Григоровича–Барського: „... Двадцять чотири роки (1723–1747) мандрував по 
світі та полишив широкий опис своїх мандрівок. З рідного Києва через Львів 
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переїхав до Будапешта, відси до Відня. Звидів Сирію, Корінф, Італію. Був у 
Малій Азії, Палестині, Єгипті, на Афоні і через Царгород і Бухарест „ні живий, 
ні мертвий” вернувся до Києва, де по місяці закінчив життя.

В описі мандрівок Барського знайшла вираз характеристична риса його 
вдачі: бажання побачити світ, поширити свій кругозір. Свої враження вмів ав-
тор передати живо й цікаво, тому й знайшов великий круг читачів” (Цит. за: 
Радзикевич В. Письменство // Історія української культури / За загал. ред. 
І.Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – С. 263).

Сучасною українською мовою „Подорож...” Василя Григоровича-Барського 
переклав і видав П.Білоус (Василь Григорович-Барський. Мандри по святих 
місцях Сходу з 1723 по 1747 рік. / Переклад Петра Білоуса. – Київ: Видавництво 
Соломії Павличко „Основи”, 2000. – 768 с.).

Петро Симоновський (с. 95) (бл. 1717–1809) – історик, правник і держав-
ний діяч. Вихованець Київської академії (1746–1747) і університетів у Гале, 
Вітенберґу та Кеніґсберґу (1748–1751). Після повернення в Україну – перекладач 
при Ґенеральній військовій канцелярії (1753), сотник кобижчанський Київського 
полку (1757–1764), земський суддя Остерського повіту (1764); в 1767–1781 рр. – 
член Ґенерального суду, в 1782–1797 рр. – голова 1-го департаменту Київського 
верхнього земського суду. Був одним із наосвіченіших діячів Лівобережної 
України свого часу, автор „Краткаго описанія о козацкомъ малороссійскомъ 
народh и о военныхъ его дhлахъ” (1765), де в дусі національно-державницької 
ідеології подано загальний огляд історії України козацько-гетьманської доби 
(до 1750 р.), – цей твір видав О.Бодянський (1847). Петро Симоновський брав 
участь у топографічно-економічному описі Лівобережної України (1770–
80-ті pp.) та був редактором (а можливо, й автором) „Топографическаго опи-
санія Кіевскаго намhстничества” 1786 р., що залишилось у рукописі, а також 
інших творів.

Бішинґ (с. 95) (Бюшинг) (Büsching) Антон-Фридрих (1724-1793) – відо-
мий німецький географ. Спершу був богословом і написав „Introductio in 
epistolam Pauli ad Philippenses” („Вступ до Павлових послань до Филип’ян”). У 
1754 р. обійняв катедру філософії в Гетинґені, де написав докторську дисерта-
цію. У 1760 р. отримав місце пастора при церкві святого Петра в Петєрбурзі. У 
1765 р. переселився до Берліна. З численних праць Бішинґа найголовніші такі: 
„Erdbeschreibung oder Universal-Geographie” („Землеопис, або Універсальна 
географія”) (11 т., Гамбурґ, 1754–1792) – унікальна свого часу праця за повно-
тою даних і за їхньою науковою обробкою, перекладена майже всіми евро-
пейськими мовами; „Magazin für die neue Historie und Geographie” („Журнал 
нової історії та географії”) (25 т., Гамбурґ, 1767–1793) – кожен том цього ви-
дання містить цінні матеріяли для вивчення історії та географії завдяки без-
лічі „переказів”, „щоденників, „описів” та ін. свідчень різних осіб; „Geschichte 
der Evangelischen Gemeinden im Russischen Reich” („Історія євангелістських 
громад у Російській державі”) (Альтона, 1766–1767); „Neuere Geschichte der 
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evangelischen Confessionen in Polen” (Найновіша історія євангелістських кон-
фесій у Польщі”) (Гале, 1784–1787).

Безольд (с. 95) (Безольді) Христофор (1577–1638) – німецький історик.

Шевалє (с. 95) (Шевальє) (Chevalier) П’єр – французький військовий діяч і 
дипломат, радник королівського монетного двору середини XVII ст.

У 1646 р. командував загоном у складі близько 2400 козаків на чолі з 
Б.Хмельницьким, І.Сірком та І.Солтенком, котрі брали участь в облозі Дюнкерка 
проти іспанців. Наприкінці 1640-их рр. – секретар французького посольства в 
Польщі.

Автор праці про Україну „Histoire de la Guerre des Cosaques contre la 
Pologne” („Історія війни козаків із поляками”), написаної в 1653–1663 рр. Вона 
складається з „Розвідки про землі, звичаї, спосіб правління, походження та ре-
лігію козаків”, „Розвідки про перекопських татар” та „Історії війни козаків про-
ти Польщі”. Ця праця з’явилася 1663 р., перевидана в 1668 і 1852 рр. французь-
кою, в 1672 р. – анґлійською і в 1960 р. – українською мовами. Крім власних 
спостережень, Шевальє використав працю Бопляна „Description de l’Ukraine” 
(1650) і праці польських істориків – його сучасників. Працею Шевальє користу-
валися П.Симоновський, Д.Бантиш-Каменський та інші історики України.

Василь Гудович (с. 95) (? – 1764 або 1784) – український ґенеральний під-
скарбій і таємний радник.

Кеніґсберґ (с. 95) (нім. Königsberg, до 1255 р. – Туванґсте; з 1946 р. – 
Калінінґрад) – центр провінції Східна Прусія, нині – центр Калінінґрадської об-
ласти Російської Федерації. Розташований біля Віслинської затоки Балтійського 
моря. Назва Кеніґсберґ досі в ужитку в Німеччині; в Польщі це місто назива-
ють Крулєвець (Królewiec), у Чехії – Краловец (Královec), у Литві – Каралявчус 
(Karaliaučius).

Липськ (с. 95) (сучасна назва – Ляйпциґ) – був заснований у 1015 р. як 
поселення на перехресті двох найважливіших европейських торгових шляхів: 
Королівської та Імперської доріг. До того тут існувало слов’янське поселення 
Липськ, а також німецьке поселення. Статус міста отримано в 1165 р. У XIII-
ХV ст. Ляйпциґ став великим економічним центром, одним із головних міст 
Саксонії, в XVII та XVIII ст. був економічним центром Німеччини, столицею 
книгодрукування й епіцентром культурного життя країни.

Олександер Ріґельман (с. 95) (1720–1789) – російський історик, військовий 
інженер, ґенерал-майор.

Довго жив в Україні, знімаючи мапи та складаючи плани українських міст, 
пізніше займався виправленням і побудовою фортець. Під час Першої турецької 
війни відзначився при атаці Силістрії; в 1774–1782 рр. був командиром фортеці 
св. Дмитрія, яку сам побудував, опісля жив у власному маєтку, переробляючи 
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та виправляючи своє „Лhтописное повhствованіе о Малой Россіи”, написане 
ще в 1778 р. Уперше цю працю надруковано у „Чтеніяхъ Московскаго Общества 
Исторіи и Древностей Россійскихъ” за 1848 р. Також Ріґельман написав іще 
„Исторію о донскихъ казакахъ” (1778) та „Изъясненіе о кизлярской крhпости” 
(1758).

Ізмаїл Срезневський (с. 96) (1812–1880) – філолог, славіст, історик, палео-
граф, видавець фолкльорних та історичних матеріялів, учасник „харківського 
гуртка романтиків”. Обґрунтував самостійність української мови.

Народився в Ярославлі (Росія). Протягом 1826–1829 рр. навчався на етико-
політичному відділенні філософського факультету Харківського університету. 
Після закінчення університету (1829) працював у Харківському дворянсько-
му депутатському зібранні, займався приватною педагогічною практикою. У 
1837 р. І.Срезневський, захистивши маґістерську дисертацію „Опытъ о сущнос-
ти и содержаніи теоріи въ наукахъ политическихъ”, одержав посаду ад’юнкта 
на катедрі політекономії та статистики філософського факультету Харківського 
університету. У 1839 р. опублікував докторську дисертацію „Опытъ о предметh 
и элементахъ статистики и политической економики”, захистити яку йому не 
вдалося. Протягом 1839-1842 рр. відвідав низку слов’янських земель. У 1842 р. 
став першим професором-славістом у Харківському університеті, де читав кур-
си з історії та слов’янських мов. У 1846 р., захистивши дисертацію „Святилища 
и обряды языческаго богослуженія древнихъ славянъ по свидhтельствамъ 
современнымъ и преданіямъ”, став першим у Росії доктором слов’янської 
філології. Протягом 1847–1880 рр. – професор катедри слов’янознавства 
Петєрбурзького університету. З 1851 р. – екстраординарний, а з 1854 р. – ор-
динарний член Петєрбурзької академії наук. Ініціятор і редактор „Извhстій” 
(т. 1–10, 1852–1863) і „Ученыхъ записокъ” (т. 1-7, 1854-1863) Відділення росій-
ської мови Академії наук.

І.Срезневський – засновник петєрбурзької школи славістів, автор 
численних праць із історії давньоукраїнської та російської мов, історії 
південнослов’янських літератур, мітології, палеографії. Опублікував багато 
пам’яток давньоукраїнського та давньослов’янського письменства (зокрема, 
„Київські глаголичні фраґменти”).

Наприкінці 1820-их рр., іще навчаючись у Харківському університеті, 
разом із братами Євецькими, Розковшенком, Шпигоцьким заснував літера-
турний гурток поетів-романтиків. Його учасники винятково великого значен-
ня надавали фолкльорним творам, які зберегли подих минулих епох. Зібрані 
на території Харківської, Полтавської та Катеринославської ґуберній тексти 
українських народних пісень і дум І.Срезневський опублікував у трьох збір-
никах „Запорожской старины” (1833–1838). Разом із І.Розковшенком видавав 
„Украинскій альманахъ” (1831) і „Украинскій сборникъ” (1838–1841), які віді-
грали важливу роль у літературному процесі в Україні.

„Гетьман Наливайко” (с. 97) – Северин Наливайко (? – 1597) – козацький 
гетьман.
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У складі козацького війська брав участь у походах проти турків і та-
тар. Служив сотником надвірного війська князя Костянтина Острозького. У 
1594 р. залишив службу в князя й організував на Брацлавщині загін нереєстро-
вих козаків, аби підняти повстання проти шляхетських загарбників. Пізніше 
приєднався до запорожців гетьмана Лободи. У 1596 р. Наливайка обрали геть-
маном, і він провів кілька вдалих боїв із польським військом Жолкевського, 
що намагалося придушити повстання. Під час облоги повстанського табору в 
урочищі Солониця частина старшин, аби виправдатися перед польським уря-
дом, організувала змову та віддала Наливайка полякам. У квітні 1597 р. після 
жорстоких катувань його було страчено у Варшаві.

„Король Жиґмонт Третій” (с. 97) – Жиґмонт (Сиґізмунд) III Ваза (1566–
1632) – король польський (1587–1632) і шведський (1592–1604), син шведсько-
го короля Івана Вази та Катерини Ягайлонки. Зі шведського престолу його про-
гнало протестантське шведське дворянство. Вихованець єзуїтів і гарячий при-
хильник католицизму. За час його правління зростали сили козацтва та дійшло 
до перших козацько-польських війн.

Казимир Великий (с. 97) (Kazimierz III Wielki) (1310–1370) – польський ко-
роль (1333–1370), останній представник династії П’яcтів на польському троні.

В українській історії фігурує як один із претендентів на територію Червоної 
Русі, що входила до складу Галицько–Волинської держави. Боротьбу за цю те-
риторію в 1340 р. вели Угорщина, Польща та Литва. Успіхи Казімежа ІІІ спер-
шу були нетривалими, та після 1349 р. йому вдалося захопити значну частину 
Галицько-Волинської держави (включно з містами Галичем і Львовом), яка на-
довго потрапила під польське панування.

Ґустав Адольф (с. 98) (Gustaw II Adolf) (1594–1632) – король Швеції 
(1611–1632), полководець, стратег, реформатор армії та політик.

Володислав Четвертий (с. 98) (Władysław IV Waza) (1595–1648) – король 
польський і шведський (1632–1648), титулярний російський цар (1610–1634).

„Цар Олексій” (с. 100) – Алєксєй Міхайлович (1629–1676) – другий мос-
ковський цар (1645–1676) із династії Романових. Батько Петра І.

Зовнішню політику Московського царства за Алєксєя Міхайловича визна-
чав активний експансіонізм щодо сусідніх народів і країн. Цар Алєксей уклав 
Переяславський договір із Україною 1654 р. Проте, порушуючи умови дого-
вору, ще за життя Богдана Хмельницького намагався здійснити низку заходів, 
спрямованих на обмеження державних прав України. У 1654–1656 і в 1660–
1667 рр. вів війну з Польщею. Зайнявши з допомогою козацьких полків терито-
рію Білорусі та Литви, припинив воєнні дії, які мали завершитися цілковитим 
вигнанням польської шляхти з українських земель. Сподіваючись стати королем 
Речі Посполитої та нехтуючи інтересами України, уклав Віденське перемир’я 
1656 р. Війна з Польщею завершилася підписанням Андрусівського перемир’я 
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1667 р. та „Вічного миру” 1686 р., за якими Москва здобула Лівобережну 
Україну з Києвом.

У період правління Алєксєя Міхайловича за посередництвом українців у 
Московії починають ширитися впливи европейської культури.

Карл ХІІ (с. 102) Шведський (1682–1718) – король (1697–1718) із динас-
тії Пфальц–Цвайбрюкен, найбільший полководець свого часу. На початок 
Північної війни, коли в 1700 р. Росія в союзі з Річчю Посполитою, Саксонією 
та Данією розпочала бойові дії проти Швеції, Карлові було тільки 18 років. 
Але вже перші перемоги шведів над росіянами навіяли шведському королеві, 
що він – це новий Александер Македонський. Насамперед через цю фатальну 
оману шведську армію було розбито в Полтавській битві (1709 р.). Карл XII 
разом зі штабом утік до Туреччини, потому повернувся до зруйнованої війною 
та знелюднілої Швеції. 30 листопада 1718 р. при облозі норвезької фортеці 
Фредриксгальде король за нез’ясованих обставин загинув. Карл ХІІ залишився 
у шведській історії національним героєм.

Меншиков (с. 103) Алєксандр (1673-1729) – російський державний і 
військовий діяч, князь (1707), ґенералісимус (1727). Керував будівництвом 
Петєрбурґа та Крондштадту, на спорудженні яких працювали тисячі українських 
селян і козаків (з них близько 80 тис. загинуло). Під час Північної війни 1700–
1721 рр. командував великими з’єднаннями московської армії. У листопаді 
1708 р. Меншиков зруйнував Батурин, із особливою жорстокістю винищив-
ши його мешканців за їхню підтримку гетьмана Івана Мазепи. Діяльність 
Меншикова на українських землях супроводжували безжальні утиски місце-
вого населення та закріпачення козаків у його особистих володіннях. У 1709–
1713 рр. командував московськими військами в Польщі, Курляндії, Померанії 
та Ґольдштайні. У 1718–1724 і 1726–1727 рр. – президент Воєнної колеґії. Після 
смерти Петра І при підтримці ґвардії „посадив” на трон Єкатєріну І. Став одним 
із ініціяторів ліквідації Малоросійської колеґії та обрання гетьманом Данила 
Апостола.

„Лебединські кари мазепинців” (с. 103) – у 1708 р., з 20 листопада до 
26 грудня, в Лебедині (нині – районний центр Сумської обл.) була ставка 
Петра І, який готувався до воєнних дій проти гетьмана Івана Мазепи та його 
союзника – шведського короля Карла XII. Водночас тут князь Меншиков чинив 
суд над прихильниками Мазепи (див. прим. вище). Цитата з „Історії Русів”, яку 
має на увазі М.Возняк, має такий вигляд: „И ежели въ человhчествh славит-
ся тотъ великодушіемъ, кто презираетъ ужасы и опасности, то уже нhтъ для 
тhхъ и титуловъ, кои были орудіями и участниками Лебединскихъ тиранствъ 
и звhрскихъ лютостей, ужасающихъ самое воображеніе человhческое” 
(Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ университетской ти-
пографіи, 1846. – С. 213).

„Цариця Єлисавета” (с. 105) – російська імператриця Єлізавета Петровна 
(з 1741 до 1761 р.), донька Петра І та Єкатєріни I.



512

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

За правління Єлізавети торгівля кріпаками набула страхітливого вигляду: 
люди – чоловіки, жінки, діти – цілими селами, сім’ями та поодинці стали пред-
метом купівлі-продажу. Набув чинности закон про 25-літній термін служби у 
війську. Тоді ж серед дворян поширився звичай записувати дітей у полки ще 
немовлятами, й відтак іще задовго до повноліття ці „військовослужбовці” здо-
бували офіцерські чини.

Єлізавета Петровна була останнім етнічним російським монархом. Усі на-
ступні посідачі імператорського престолу були за прізвищем Романови, проте 
вже не російського походження.

„... таємна політична місія представника української шляхти гр. Василя 
Капніста з 1791 р. до пруського міністра Герцберґа з просьбою про поміч, бо 
його земляки впали вже в останню розпуку наслідком „тиранії російського уря-
ду та князя Потьомкіна”, й подібні заходи українських висланців у французь-
кого уряду...” (с. 105)

У квітні 1791 р. до пруського кабінет-міністра ґрафа Герцберґа звернувся 
з листом, написаним гарною французькою мовою, не відомий йому іноземний 
дворянин. „Прошу Ваше Превосходительство вибачити мою вільність, що з 
нею звертаюся безпосередньо до Вас. Вельми важлива державна справа, що 
привела мене з далекої країни до Вашого Превосходительства, вимагає швид-
кого вирішення та найбільшої таємниці. Отже, наважуюся просити Вас дати 
мені окрему авдієнцію: моя місія така, що її можна довірити лише Вашому 
Превосходительству”.

Міністер прийняв автора листа. З його доповіді королю Фридрихові 
Вільгельму II дізнаємося про деякі подробиці конфіденційної розмови, що від-
булася 24 квітня 1791 р. Таємничий дворянин назвався російським надвірним 
радником і урядовцем державних фабрик Капністом (1758–1823). Він сказав, 
що прибув на прохання своїх земляків із України, або Малоросії, котрі доведені 
до розпачу тиранією російського уряду, зокрема князя Потьомкіна. Вони хоті-
ли би знати, чи можуть у разі війни Росії з Прусією сподіватися на підтримку 
пруського короля, якщо спробують „скинути російське ярмо”. Капніст пояснив, 
що йдеться про країну колишніх запорозьких козаків, у котрих відібрано всі 
привілеї, а самих їх „поставлено під стопу росіян”.

Як справжній дипломат Герцберґ не дав якоїсь певної відповіді. Він за-
явив, що справа війни Прусії з Росією ще не вирішена й у разі війни від самих 
українців буде залежати, яку позицію займе щодо них Прусія. Герцберґ припус-
кав, що цей дворянин міг бути аґентом російського уряду, присланим для зон-
дування ґрунту перед війною. Утім, „приємна зовнішність і люб’язні манери” 
гостя переконували, що той щирий у своїх намірах.

Фридрих Вільгельм II листом від 25 квітня 1791 р. схвалив позицію свого 
міністра в цій справі. Та загалом не виявив інтересу до таємничого емісара і 
до його пропозиції. Це можна пояснити кількома причинами. По-перше, саме 
в ці місяці напруження у стосунках між Росією та Прусією почало спадати й 
перспектива війни віддалилася. По-друге, король, очевидно, сподівався, що 
Єкатєріну II невдовзі змінить на російському престолі великий князь Павел 
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Петрович, відомий своєю симпатією до Прусії. Нарешті, сам кабінет-міністер 
Герцберґ, колишній фаворит короля, вже не мав його прихильности (того само-
го року він дістав відставку). Так чи інак, а обидві сторони не вважали пере-
говори завершеними. Відомо, що Капніст домовився з Герцберґом про те, що 
зв’язковим між ними може бути його брат, який подорожував Европою.

„... як це вірно зауважив уже Пушкін” (с. 106). Алєксандр Пушкін ви-
соко оцінив „Історію Русів”, зокрема він назвав Георгія Кониського „великим 
живописцем” і припустив, що „серце дворянина б’ється в ньому під черне-
чою рясою”, а з другого боку – „любов до батьківщини часто зваблює його 
за межі суворої справедливости”. Це поет писав у статті „Собраніе сочиненій 
Георгія Конисскаго, архіепископа Бhлоруссіи” (Современникъ. – 1836. – Т. 1. – 
С. 85–110). Детальніше про „стосунки” А.Пушкіна з „Історією Русів” див. пра-
цю М.Возняка „Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика” („Исторія Русовъ” у лі-
тературі й науці)”, вміщену в цьому-таки томі.

Григорій Полетика (с. 109) (1725–1784) – український громадський діяч, 
письменник, поліглот-лексикограф, перекладач.

Виходець із козацької старшини, син бунчукового товариша, роменсько-
го війта Андрія Полетики, правнук козака Івана, який загинув під Хотином у 
битві 1673 р., в 1764–1773 рр. він працював у морському кадетському шляхет-
ському корпусі, обіймаючи посаду головного інспектора навчальної частини. У 
1767 р. – депутат комісії зі складання Нового уложення від шляхетства 
Лубенського полку: захищав автономний устрій Лівобережної України, пра-
ва української шляхти. Він був найосвіченішим представником України в 
Петєрбурзі, власником однієї з найбагатших у російській державі бібліотек. Та 
після великої пожежі 1771 р. на Васільєвському острові, де Григорій Полетика 
мешкав у дерев’яному будиночку на території морського училища, згоріла май-
же вся його бібліотека – кілька тисяч книг, які він збирав понад двадцять років, 
іще від часу навчання в Києві.

Григорій Полетика – автор праць „Сборникъ правъ и привилегій малорос-
сійскаго шляхетства”, „Записка, какъ Малая Россія во время владhнія польска-
го раздhлена была и о образh ея управленія”, „Возраженія на постановленіе 
Малороссійской колегіи господину депутату Д.Натальину” (опубл. у 1851), 
„Мнhніе на читаный въ 1768 г. в комиссіи „Проэктъ правъ благородныхъ” 
(опубл. у 1926), „Записка о началh Кіевской Академіи” та ін., він перекла-
дав грецьких філософів, склав „Словарь на шести языкахъ: на россійскомъ, 
греческомъ, латынскомъ, французкомъ, нhмецкомъ и англійскомъ” (1763).

На думку багатьох істориків (О.Лазаревського, В.Горленка, І.Борщака), 
Григорій Полетика (сам чи разом зі сином Василем) був автором „Історії 
Русів”.

„... Про Петра Могилу... про початок, віднову й поширення науки та шкіл 
на Русі” (с. 109).
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Петро Могила (1596–1647) – святий, політичний, церковний і освітній діяч 
України, з 1633 р. – митрополит Київський і Галицький.

Походив із давнього молдовського роду. Народився в сім’ї господаря 
Волощини, а деякий час також і Молдови Симеона Могили та семиградської 
княжни Марґарет.

Початкову освіту Петро Могила здобув у Львівській братській школі, по-
дальшу – в европейських університетах. Деякі історики вважають, що спочатку 
він навчався в Польській академії в Замості, а згодом – у різних навчальних 
закладах Голландії та в Парижі.

Петро Могила вільно володів грецькою та латинською мовами і досить 
швидко опанував богословську науку. Після повернення до Польщі пішов на 
військову службу, брав участь у Цецорській битві 1620 р. й у Хотинській битві 
1621 р.

Після смерти в 1627 р. архимандрита Печерської лаври Захарії 
Копистенського на цю посаду було висвячено Петра Могилу. У 1628 р. поль-
ський король Сиґізмунд III затвердив Могилу на цій посаді. Петро Могила до-
кладав усіх зусиль, аби за час його архимандритства Києво-Печерська друкарня 
посіла визначне місце як серед інших друкарень України та Білорусі, так і в 
суспільному житті загалом. За п’ять із половиною років його настоятельства 
з лаврської друкарні вийшло 15 назв видань. Серед них були і книги самого 
Петра Могили. У 1628 р. в Лаврі було видрукувано в його перекладі з грецької 
„Агапита діакона главизны поучительны” і „Тріодь цвhтная”, в яких пояснюва-
лися важливість і значення церковних гімнів.

1631 р. Петро Могила вступив до Київського братства і став старшим 
братчиком, опікуном і фундатором братства, монастиря та школи. Того ж року 
на території Києво-Печерської лаври відкривається перша тамтешня школа. 
Викладали в Лаврській школі латинською та польською мовами, і створили її за 
зразком польських шкіл вищого типу – колеґій.

Київське братство та козацтво порушили питання про об’єднання Київської 
братської та лаврської шкіл. Петро Могила погодився об’єднати лаврську шко-
лу з братською, та за умови, що сам стане охоронцем і опікуном об’єднаного 
закладу. Лаврську школу, об’єднану в 1632 р. з братською, згодом було перетво-
рено на Києво-Братську колеґію. Це була перша вища школа у Східній Европі, 
яка дала початок усій університетській освіті в цій частині континенту. Колеґію 
було організовано за зразками найкращих шкіл західного світу. Студенти вивча-
ли три мови: грецьку, латинську та церковнослов’янську, ознайомлювалися не 
тільки з богослов’ям, але й із іншими гуманітарними науками. Випускниками 
цієї академії були майже всі представники культурної еліти тогочасних України 
та Білорусі.

Школа стала справою життя Петра Могили. На утримання колеґії та монас-
тиря Могила записав дві лаврські волості й подарував власне село Позняківку, 
а крім того, надавав грошову допомогу як колеґії, так і вчителям та учням. Під 
його патронатом колеґія за десятирічний період піднялася до рівня, що переви-
щував найкращі показники греко- та римо-католицьких шкіл. У 1634 р. було від-
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крито філію колеґії у Вінниці (її пізніше перенесли до Гощі на Волині, де вона 
проіснувала до кінця XVII ст.), а 1636 р. Могила заснував колеґію в Кременці. З 
іменем Петра Могили пов’язане розгортання системи вищої та середньої освіти 
в Україні, яка не просто копіювала західноевропейські школи, а і могла реально 
конкурувати з ними.

12 березня 1633 року польський король Владислав затвердив Петра 
Могилу Київським митрополитом. Королівською грамотою Могилі віддано 
Києво-Софіївську церкву, залишено за ним і Києво-Печерську архимандрію. 
Константинопольський патріярх надав новому митрополитові звання „екзарха 
святого константинопольського трону”.

Як митрополит Петро Могила з новою силою взявся розбудовувати цер-
ковну й освітню галузі, а також книгодрукування.

У 1634 р. розпочалося відновлення Софійського собору, яке тривало де-
сять літ. Митрополит наказав також розчистити з-під нашарувань землі за-
лишки Десятинної церкви, під руїнами якої було віднайдено мощі святого рів-
ноапостольного великого князя Володимира. Петро Могила власним коштом 
відновив стару церкву Спаса на Берестові, для розпису якої запросив художни-
ків із Криту. Також він відновив Трьохсвятительську та Михайлівську церкви 
Видубицького монастиря.

У 1640 р. Петро Могила скликав у Києві собор, на який запросив духо-
вних і світських осіб, переважно членів братств. Наслідком цього собору ста-
ло затвердження та нове видання „Требника” (1646). До церковної історії він 
увійшов як „Требник Петра Могили”. Під керівництвом Петра Могили було 
переглянуто і видано й інші богослужбові книги. Одна з найвідоміших – це 
„Служебник” (1629, 1639).

Петро Могила залишив майже 20 творів церковно-теологічного, полеміч-
ного, просвітницького, філософського та моралізаторського характеру. Він ав-
тор книг „Євангеліє” (1616), „Анфологіон” (1636), „Ефхологіон” (1646) та ін.

У 1996 р. Петро Могила був першим, кого канонізували українські право-
славні церкви всіх конфесій. Загалом, Петра Могилу канонізували всі 15 авто-
кефальних церков Вселенської Церкви (лише Російська Православна Церква 
канонізувала його як місцевошанованого святого, тобто святого, котрого шану-
ють лише на певній території).

За кілька днів до смерти первосвятитель склав духовний заповіт, оголосив-
ши Києво-Братську колеґію першою спадкоємицею його майна. Їй він заповів 
81 тисячу злотих, усе своє нерухоме майно, коштовності й бібліотеку – одну з 
найбагатших на той час.

Ломоносов (с. 109) Міхаїл (1711–1765) – російський учений. Серед творів 
Ломоносова є праці з фізики, хімії, геології, метеорології, гірничої справи, гео-
графії, астрономії, історії та філології. Він був поетом, художником, просвіти-
телем і суспільним діячем.

У 1748 р. він видав „Риторику” – перший у Росії друкований посібник із 
теорії літератури й ораторського мистецтва. У 1755 р. з’явилася „Російська гра-
матика”, базована на українській „Граматиці” Мелетія Смотрицького.
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Епіктет (с. 109) (бл. 50 – бл. 138) – грецький філософ-стоїк. Його вчення 
записав Флавій Аріян у 8 книгах „Діятриб Епіктета” й у 12 книгах „Розмов”. З 
тих обох праць Аріян склав скорочений „Підручник”.

Ксенофонт (с. 109) (445–355 до Р.Х.) – учень Сократа, письменник, іс-
торик і професійний військовий; автор „Спогадів про Сократа” й інших сокра-
тичних творів – основних джерел даних про життя й учення Сократа поруч 
із діялогами Платона. Як письменника Ксенофонта дуже цінували в давнину. 
Цицерон казав, що „його мова солодша за мед, а голосом його говорять Музи”. 
Дотепер за творами Ксенофонта вивчають класичну грецьку прозу.

Богаєвський, Дараган (с. 109) – українці-учасники „Вольнаго Общества 
любителей словесности, наукъ и художествъ” – за проф. О.Оглоблиним, ради-
кального соціяльно-політичного гуртка радіщевського спрямування, що існу-
вав у Петєрбурзі у ІІ пол. XVIII ст.

Галенковський (с. 109) – відомостей немає, та про якогось „полкового пи-
саря Тодора Галенковського” згадує Валерій Шевчук у романі „Три листки за 
вікном”. Утім, можливо, у В.Шевчука це вигаданий персонаж.

Гамалія (с. 109) – найімовірніше, йдеться про Платона Гамалію (1766–
1817), морського офіцера, викладача, члена Державного адміралтейського 
департаменту, який походив зі старовинного козацько-старшинського роду 
Гамалій.

Платон Гамалія навчався в Києво-Могилянській академії. У 1779 р. всту-
пив до Санкт-Петєрбурзького морського кадетського корпусу. Брав участь у 
Готландській битві 1788 р. У 1789 р. призначений у веслувальну флотилію під 
командуванням принца Карла-Генриха-Ніколая-Ото Насау-Зиґена, де був пере-
кладачем. Командував катером „Кречет”; учасник Роченсальмської та інших 
битв. У 1790 р. брав участь у битві на Фридрихсгаймському рейді, у Виборзькій 
і Другій Роченсальмській битвах. У 1791 р. – ротний командир і викладач мате-
матичних наук Санкт-Петєрбурзького морського кадетського корпусу.

З 1801 р. – почесний член Російської академії наук, із 1808 р. – дійсний 
член Російської АН.

Яків Козельський (с. 109) (молодший) (1728 – бл. 1794) – письменник, 
філософ-просвітитель, викладач. Брат депутата Комісії зі складання проєкту 
Нового Уложення законів Російської імперії Якова Козельського. Навчався в 
Києво-Могилянській академії, у 1742 р. згадується серед учнів класу грамати-
ки, котрі присягали імператриці Єлізаветі Петровні. У 1750–1752 рр. навчався 
в університетській гімназії при Санкт-Петєрбурзькій академії наук. У 1752 р., 
за клопотанням академіка Крашеніннікова, зарахований до університету, де ви-
вчав філософію та математику.

У 1757 р. подав чолобитну про звільнення з Академії наук і вступив на вій-
ськову службу. Дослужився до чину інженера-капітана артилерії (1764). Службу 
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залишив у 1766 р. У 1764 р. видав цикл навчальних посібників „Арифметическія 
предложенія”. Одночасно з педагогічною діяльністю займався перекладами з 
французької та німецької мов. У 1764-1766 рр. переклав шість великих творів, 
чотири з яких – історичні. Завдяки Козельському читач ознайомився з двотом-
ною „Данською історією” скандинавського просвітника Л.Гольберґа; з книгою 
„Правитель і міністер” німецького історика, прихильника освіченого абсолютиз-
му К.-Ф.Мозера, з „Історією славних правителів і великих ґенералів, із розду-
мами про їхні вчинки та діяння, зібрав Й.Шофін. З творів Ролена, Кревнера й 
інших” (у двох частинах) і, нарешті, з „Історією про зміни, які відбуваються у 
Швеції в питаннях віри та правління” (у двох частинах) французького історика 
Р.О.Верто Д’Обера. Козельський супроводжував переклади власними передмо-
вами та примітками. На думку Козельського, всі біди та нещастя породжені ба-
жанням одних людей підкорити своїй волі інших. Звідси всі насильства та війни. 
Закликав монархів утримуватися від загарбницьких війн, які нічого, крім горя, не 
приносять народам. Козельський розвінчував суспільну нерівність і говорив про 
те, що кожна людина має працювати і користуватись усіма благами життя.

Серед ориґінальних творів Якова Козельського помітне місце займають 
„Философическія предложенія” (1768). Козельський протиставив загально-
прийнятому серед просвітників гаслу: „Шлях до свободи лежить через про-
світу!” – діяметрально протилежне: „Свобода – шлях до просвіти!” Головне 
завдання філософії Козельський убачав у віднайденні „правил”, які ведуть до 
добробуту людської істоти. Вимагав правового обмеження свавілля державної 
влади. Рівність і безправність перед особою абсолютного монарха прагнув 
замінити рівністю перед законом. У цьому полягала суть теорії суспільно-
го договору. Козельський спирався на французьких філософів Ш.Монтеск’є, 
Ж.-Ж.Русо, К.-А.Гельвеція, Вольтера та показав себе не лише знавцем сучасної 
йому західноевропейської просвітницької літератури, але і глибоким мислите-
лем із власною позицією.

Крім наукових творів, переклав і видав російською мовою трагедію анґлій-
ського драматурга XVII ст. Отвея „Возмущеніе противъ Венеціи” (1764).

З 1768 р. – учасник „Собранія, старающегося о переводh иностранныхъ 
книгъ”. Для нього переклав вибрані статті з „Еnсусlореdіе, оu Dісtіоnаіrе 
rаіsоnnе des sсіеnсеs, des arts et des metiers” („Енциклопедія, або Тлумачний 
словник наук, мистецтв і ремесел”), опублікувавши їх у двох томах (1770).

У 1770 р. Яків Козельський виїхав зі Санкт-Петєрбурґа до Глухова, де 
обійняв полковницький уряд у Малоросійській колеґії. У 1778 р. через заго-
стрення хвороби вийшов у відставку в чині статського радника й оселився у 
своїх маєтностях. Тут він вивчав природничі науки, наслідком чого став твір 
„Рассужденія двухъ индійцев Калана и Ибрагима о человhческомъ познаніи” 
(1788), у якому автор у формі діялогу узагальнив зібрані дані різних наук.

У 1784 р. одержав підтверджувальну грамоту на дворянство. У 1786 р. по-
вернувся до Санкт-Петєрбурґа. У 1791 р. – інспектор у гімназії для чужоземних 
одновірців, відкритій при Санкт-Петєрбурзькому артилерійському інженерно-
му шляхетському корпусі, в якій навчалися діти з грецьких сімей, що перейшли 
на бік Росії під час російсько-турецької війни 1787–1791 рр.
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У родині Козельського, зокрема в його брата Якова Козельського (стар-
шого), полтавського полкового осавула (1738–1761), разом із працею Григорія 
Граб’янки й іншими документами зберігався список Літопису Самовидця. На 
його останній сторінці екслібрис: „С числа книг осавула полкового полтавско-
го Якова Козельского”. Цей список, зроблений у 1740 р. на Полтавщині, діс-
тав назву „Козельського”. Разом зі списком Іскрицького він ліг в основу ви-
дань Літопису Самовидця, які здійснили О.Левицький (К., 1878) і Я.Дзира 
(К., 1971).

Іван Лашкевич (с. 109) (1765–1822) – український шляхтич. У 1775 р. був 
записаний капралом у ляйб-ґвардії Ізмайловський полк. У 1778–1783 рр. навчав-
ся в Московському університеті. З 1785 р. – секунд–майор у відставці, в 1809–
1811 рр. – підполковник. Був депутатом від дворян Стародубського повіту.

Під час навчання в університеті переклав із анґлійської „Сентиментальні 
прогулянки п. Франклі” (1781) Е.Бонот – спостереження та думки „чуттєво-
го” героя, міського мешканця, котрий гуляє містом і околицями й роздумує про 
марноту міського життя.

Василь Лобисевич (с. 109) – очевидно, М.Возняк усе-таки мав на увазі 
Опанаса Лобисевича (1732–1805) – українського письменника, одного з попе-
редників Івана Котляревського.

О.Лобисевич був перекладачем у канцелярії ґрафа К.Розумовського, разом 
із ним подорожував Европою. Свою переробку Верґілієвих еклог із „Буколік” 
(„Вергиліевы пастухи, въ малороссійскій кобенякъ переодетыя”) надіслав 
Георгієві Кониському. Твір не зберігся, проте більшість дослідників на підставі 
листування автора з Кониським датують його кінцем ХVIII ст.

Лукашевич (с. 110) – найімовірніше, М.Возняк має на увазі Василя 
Лукашевича (бл. 1783–1866), українського громадсько-політичного діяча, ко-
трий походив із козацько-старшинського роду , в 1803–1804 рр. працював пере-
кладачем у Колеґії закордонних справ, із 1805 р. – в Міністерстві внутрішніх 
справ. У 1807 р. Василь Лукашевич заснував школу в Переяславі, в 1818 р. став 
членом полтавської масонської ложі „Любов до істини”, до якої входив також 
І.Котляревський. Окрім того, В.Лукашевич створив „Малоросійське таємне то-
вариство”, метою якого було створити українську самостійну державу. У 1826 р. 
В.Лукашевича заарештували й ув’язнили у Петропавловській фортеці. Згодом, 
звільнений із ув’язнення, він жив у Борисполі під наглядом поліції. Одна з гіпо-
тез щодо авторства „Історії Русів” пов’язана з іменем Василя Лукашевича.

Менш імовірно, що згадка М.Возняка стосується Платона Лукашевича 
(бл. 1809–1887) – українського етнографа, котрий навчався в Ніжинській 
гімназії, де товаришував із Миколою Гоголем, а в 1836 р. видав збірник 
„Малороссійскихъ и Червонно-русскихъ пhсенъ”, у передмові до якого скар-
жився на занепад української пісні та заміну її солдатською і російською. До 
сфери етнографії належить праця П.Лукашевича „О примечательныхъ обычаяхъ 
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и увеселеніяхъ малороссіянъ на праздникъ Рождества Христова и въ Новый 
годъ” („Северный Архивъ”. – 1876. – Ч. II).

Лев Максимович (с. 110) (рр. нар. і см. – не відомі) – студент Московського 
університету, учасник „Дружескаго ученаго общества”, дописував у „Вечhрнhй 
зарh”. Переклав твір Генриха Корнелія Аґрипи про монаше життя (1787), 
склав „Географическій словарь россійскаго государства” (1789 і 1809 рр.), 
видав стародавні законодавчі збірники: „Руську Правду”, „Судебникъ царя 
Ивана Васильевича” и „Уложеніе царя Алексhя Михайловича” (1808), уклав 
„Указатель Российскихъ законовъ” (1803–1812).

Маркович (с. 110) – загалом, Марковичі – це давній український козацько-
старшинський рід гебрейського походження. Марко Аврамович (? – 1712) – 
власник маєтків у Прилуках і Пирятині, тесть гетьмана Скоропадського. Сини 
Марка Марковича: Андрій (бл. 1674–1747) – ґенеральний підскарбій, Іван 
(? – 1724) – прилуцький сотник (1709–1719) і полковий суддя (1719–1729), 
Федір (? – 1737 або 1738) – сотник прилуцький (1719–1724), бунчуковий това-
риш. Чернігівська лінія Марковичів походить від Андрієвого сина Якова (див. 
нижче), родоначальником роменської лінії Марковичів став другий Андріїв син 
– Семен. Федір Маркович був засновником прилуцької лінії Марковичів, які з 
ХІХ ст. називалися Маркевичами і до якої належали Микола Маркевич (1804–
1860) – український історик, етнограф і поет та Олексій Маркевич (1847–1903) 
– український історик і громадський діяч.

Щодо пасажу М.Возняка, то, найімовірніше, він має на увазі когось із двох 
Яковів Марковичів (див. далі у М.Возняка окремий параграф – „Два Якови 
Марковичі”).

Маркович Яків Андрійович (1696–1770) – український державний діяч, 
мемуарист. У 1713 р. закінчив Київську академію. Учень Теофана Прокоповича 
(див. прим. нижче). Обіймав посаду бунчукового товариша (1721), наказного лу-
бенського полковника (1721, 1723–1725), був членом ґенеральної лічильної ко-
місії (1736–1739) і ґенеральним підскарбієм (1740–1762). Протягом 1717–1767 
рр. вів щоденник, записи якого складають 10 томів. Уперше частину цих мемуа-
рів (у двох томах) видав О.Маркович під назвою „Щоденні записи ґенерального 
підскарбія Якова Андрійовича Маркевича” (1859). Повніше видання щоденни-
ка (у трьох томах) здійснив О.Лазаревський під назвою „Щоденник ґенерально-
го підскарбія Якова Марковича” (1893–1897). Четвертий том „Щоденника”, що 
охоплює 1735–1740 рр., було опубліковано за редакцією В.Модзалевського у 
22-му томі „Жерел до історії України–Руси” (1913). „Щоденник” Якова 
Марковича є одним із цінних джерел для вивчення політичної, соціяльно-
економічної та культурно-побутової історії України XVIII ст.

Маркович Яків Михайлович (1776–1804) – український історик. Навчався 
в Московському університетському пансіоні. Автор праці „Записки про 
Малоросію, її жителів та виробництва” (Ч. І. – 1798), де наведено цікаві дані 
про культуру та побут українського народу.
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Огієвський (с. 110) – можливо, йдеться про Григорія Огієвського (1703–
1772) – на думку деяких дослідників, вихованця Києво–Могилянської акаде-
мії, а потім кролевецького сотника, котрий походив зі шляхетського роду Огіїв 
(Огієнків), які, можливо, були споріднені з Огіями – шляхтичами Житомирського 
повіту Київського воєводства.

Парпура (с. 110) Максим (1763–1828) – учитель німецької та російської мов 
у Санкт-Петєрбурзі, пізніше – директор медичних закладів на Васільєвському 
острові та ґенеральний наглядач типографії Медичної колеґії. Закінчивши на-
вчання в Київській духовній семінарії, в 1783 р. вступив на службу канцелярис-
том у Санкт-Петєрбурзі.

У 1789 р. написав комедію „Несчастье отъ Очакова, или Торжествующее ко-
варство в Царьградh”. У передмові до цього „театрального дійства” М.Парпура 
писав, що подав „справжні турецькі обряди”, проте насправді комедія є злою 
просвітницькою карикатурою на східні деспотизм і звичаї.

У 1799–1800 рр., завідуючи типографією Медичної колеґії, видав переклад 
із німецької мови книги І.-Ф.Антинґа „Життя і воєнні діяння ґенералісимуса... 
Суворова-Римнікського”. У тій самій типографії роком раніше (1798) вийшла 
книга Івана Котляревського „Енеїда, малоросійською мовою перелицьована”. 
Котляревський висловив невдоволення цим виданням у „Повідомленні” до 
власного видання „Енеїди” 1809 р., бо воно з’явилося, як він стверджував, без 
його відома та згоди; рукописи, за якими його друкували, „потрапили до панів-
видавців із багатьма помилками та пропусками.., а понад те, і видавці багато 
по-своєму переробили”. До тексту „Енеїди” Котляревський навіть додав стро-
фу, що висміювала Парпуру („якусь особу мацапуру”) за те, що він „Кривив 
душею для прибитку, Чужеє оддавав в печать”. Але гнів Котляревського був 
несправедливий, адже Парпура тільки фінансував видання; а ініціятором його 
був, імовірно, лікар-письменник, інспектор Медичної колеґії І.Каменецький. 
Він редаґував текст, вичитав коректуру, склав словничок „малоросійських 
слів”, яким пізніше скористався сам Іван Котляревський, уточнивши та роз-
ширивши його.

Тим часом М.Парпура уславився великими пожертвами на потреби освіти, 
зокрема на гімназію в Новгороді-Сіверському та на Харківський університет.

Іконніков (с. 110) Володимир (1841-1923) – історик, заслужений професор 
Університету святого Володимира в Києві, академік Російської та Української 
академій наук. У 1852–1861 рр. навчався в Київському кадетському корпу-
сі. У 1861–1865 рр. – студент Університету св. Володимира, який закінчив зі 
званням кандидата історико-філологічного факультету і був зарахований сти-
пендіятом для приготування до професорського звання на катедрі російської 
історії. У 1865–1866 рр. викладав історію в Київській воєнній гімназії та іс-
торію загальної літератури в Київському інституті шляхетних дівчат. У 1866–
1867 рр. – приват-доцент Харківського університету. У 1867 р. працював в 
Одеській гімназії та у приватній жіночій гімназії міста, де викладав російську 
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історію та словесність. У 1867 р. в Новоросійському університеті захистив ди-
сертацію: „Максим Грек” і здобув ступінь маґістра російської історії. У 1869 р. 
захистив докторську дисертацію „Опытъ исслhдованія о культурномъ значеніи 
Византіи въ русской исторіи” та був обраний доцентом катедри російської іс-
торії Київського університету. З 1871 р. – екстраординарний, а згодом ординар-
ний професор Університету св. Володимира. З 1892 р. – заслужений професор 
університету. З 1914 р. – академік Російської академії наук, а з 1921 р. – акаде-
мік Української академії наук. У 1873–1913 рр. виконував обов’язки головно-
го редактора „Университетскихъ извhстій”. У 1877–1880 рр. і в 1883–1887 рр. 
був деканом історико–філологічного факультету Університету св. Володимира, 
в 1874–1877 рр. і в 1893–1895 рр. – головою „Історичного товариства Нестора-
літописця”. У 1878–1889 рр. – завідувач Вищих жіночих курсів у Києві; в 
1871–1887 рр. – член Опікунської ради Київського навчального округу; в 1889–
1904 рр. – голова Бібліотечної комісії при Університеті св. Володимира; в 1881–
1883 рр. – член Ради Колеґії Павла Галагана; з 1904 р. – голова Тимчасової 
комісії для розгляду давніх актів у Києві.

Наукова спадщина налічує 716 опублікованих праць. Серед них М.Возняк 
найчастіше згадує монументальне дослідження В.Іконникова „Опытъ русской 
исторіографіи” (К., 1891-1892. – Т. 1. – Кн. 1-2. – 1060 с.; К., 1908. – Т. 2. – Кн. 
1-2. – 1057 с.).

Олександер Лазаревський (с. 110–111) (1834–1902) – видатний український 
історик, археограф, краєзнавець, громадський діяч. Автор близько 450 наукових 
праць, переважно присвячених історії Гетьманщини ІІ пол. XVII-XVIII ст.

У розділі „Важніша література предмету” до третього тому „Історії укра-
їнської літератури” М.Возняк наводить цілу низку праць О.Лазаревського: 
„Генеральный обозный Вас. Касп. Борковскій” (К[іевская] С[тарина]. – 
Т. XLIV); „Говорилъ ли Полуботокъ Петру Вел[икому] рhчь, приводимую 
Конисскимъ?” (Основа. – 1861. – Ч. VIII); „Кн[язь] Потемкинъ и малорус[скія] 
пhсни” (К[іевская] С[тарина]. – Т. XXXV); „Образчикъ старинной малорусской 
эпитафіи” (К[іевская] С[тарина]. – Т. ХІІ); „Опущенная въ печати страница изъ 
лhтописи Грабянки” (К[іевская] С[тарина]. – Т. XLVII); „Отрывки изъ дневника 
гетманской канцеляріи за 1722-1723 г.” (Ч[тенія въ Историческомъ] О[бществh] 
Н[естора лhтописца]. – Т. ХІІ); „Отрывки изъ семейнаго архива Полетикъ”: 
„І. Происхожденіе Полетикъ. Свhдhнія о жизни Г.А.Полетики” (К[іевская] 
С[тарина]. – Т. ХХХІІІ), „ІІ. Шесть писемъ разныхъ лицъ о библіотекh 
Г.А.Полетики” (там само), „ІІІ. Догадка объ авторh „Исторіи Руссовъ” (там 
само); „Поминка предковъ” (К[іевская] С[тарина]. – Т. LXXVI); „Прежнія 
изыскатели малорус[ской] старины. Я.Мих.Марковичъ” (К[іевская] С[тарина]. 
– Т. XLVII); „Частная переписка Г.А.Полетики (1750-1784 г.)” (К[іевская] 
С[тарина]. – Т. XL-XLI, XLIII, XLV, XLVII, XLIX-L); „Чернигов[ская] лhтопись 
по новому списку (1587-1725)” (Приложеніе къ К[іевской] С[таринh] 1890 г. 
Матеріалы по исторіи, литературh и этнографіи южной Россіи).
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„Син Полетики Василь” (с. 111) (1765–1845) – український історик і гро-
мадський діяч, син Григорія Полетики. Вихованець Віленського університету, 
до 1790 р. служив у російській армії. Був кілька разів (у 1802, 1805–1812 рр.) 
маршалком шляхетства Роменського повіту, дбав про школи й освіту. Зібрав 
матеріяли до історії України та планував її написати. Один із імовірних канди-
датів (можливо, спільно з батьком) на авторство „Історії Русів”.

„Ґр. Румянцев” (с. 111) – ґраф Ніколай Румянцев (1754–1826) – дипло-
мат, міністер, голова Державної Ради та Державний канцлер Російської імперії. 
Книжкова колекція, яку він подарував Росії, стала основою для створення в 
1862 р. Румянцевської публічної бібліотеки (нині – Російська державна бібліо-
тека, найбільша в Европі та друга у світі після бібліотеки Конґресу США).

Про стосунки ґрафа Румянцева з Григорієм і Василем Полетиками див. 
у дослідженні М.Возняка „Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика” („Исторія 
Русовъ” у літературі й науці)”, вміщеному в цьому томі.

„Ґенерал Андрій Милорадович” (с. 111) (1726–1796) – український і ро-
сійський військовий та державний діяч. Навчався в Київській академії. Був 
бунчуковим товаришем, згодом – ґенерал-поручник російської армії. Учасник 
Семилітньої війни (1756–1763), російсько–турецької війни 1768–1774 рр. 
З 1779 р. – малоросійський ґубернатор, згодом також ґенерал-поручник 
Чернігівського намісництва. У 1779–1781 рр. керував складанням опису 
Лівобережної України.

Адріян Чепа (с. 112) (1760–1822) – колекціонер документів із історії 
України. У 1779–1789 рр. служив у канцелярії малоросійського ґенерал-
ґубернатора П.Румянцева. Колекцією Чепи користувались українські історики 
М.Берлинський, Д.Бантиш-Каменський, Я.Маркович. Адріян Чепа мав намір 
видати збірник матеріялів із історії України, та не здійснив цього. Переважна 
більшість документів, які він зібрав, загинула.

Теофан (Єлезар) Прокопович (с. 112) (1681–1736) – український теолог, 
письменник, ректор Київської академії (1710–1716 рр.).

У 1698 р. закінчив Києво-Могилянську колеґію і вступив до Володимир-
Волинського уніятського колеґіюму, де прийняв унію та постригся в ченці 
під іменем Єлисея. Володимир-волинський єпископ Заленський помітив над-
звичайні здібності молодого ченця і сприяв його переведенню до Римської 
Католицької академії св. Атанасія. У Римі Єлисей користувався Ватиканською 
бібліотекою, крім богословських наук, вивчав твори латинських і грецьких 
філософів, істориків, засади католицької віри й організації папської церкви, 
знайомився з творами Томазо Кампанели, Ґалілео Ґалілея, Джордано Бруно, 
Міколая Коперніка.

У 1701 р. залишив Рим, не закінчивши повного курсу академії. Пішки 
пройшов Францію, Швайцарію, Німеччину, деякий час студіював у місті Галє. 
У 1704 р. повернувся в Україну, зрікся католицької віри, пройшов епітимію 
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та постригся у православні ченці, прийнявши ім’я Теофана – на честь свого 
дядька.

З 1705 р. викладав риторику, піїтику та філософію в Києво-Могилянській 
колеґії, уклав курс піїтики та риторики, написав трагедокомедію „Владимир”, 
присвятивши її гетьманові Івану Мазепі. Водночас писав і виголошував 
богословсько-філософські проповіді. У 1707 р. став префектом Києво-
Могилянської академії. У 1711 р. з нагоди річниці Полтавської битви виголосив 
у Ясах проповідь, яка сподобалася цареві Петру І. Після повернення до Києва 
Теофана Прокоповича призначили ректором Києво-Могилянської академії та 
професором богослов’я. Водночас він став ігуменом Братського монастиря.

У 1716 р., за бажанням Петра I, Прокопович переїжджає до Петєрбурґа. 
У 1718 р. його призначено єпископом Псковським і Нарвським, і він стає на-
ближеним до царського двору. Пише на замовлення царя книги „Апостольська 
географія”, „Коротка книга для навчання отроків”, „Духовний реґламент”. У 
1721 р. призначений віце-президентом найсвятішого синоду, головою якого був 
виходець із України Стефан Яворський. У 1724 р. Теофан Прокопович, за на-
казом царя, написав указ про устрій чернецтва, який упорядковував і реґламен-
тував монастирське життя за взірцем давніх монастирських статутів.

Після смерти Петра I в 1725 р. Прокоповича призначено архиєписко-
пом Новгородським і першим членом Синоду, фактичним главою Російської 
Православної Церкви. Він бере участь в організації Російської академії наук, 
очолює так звану „учену дружину” діячів культури, до якої належали Татіщев, 
Кантємір та ін.

Петро Апостол (с. 112) (? – 1758) – полковник лубенський (1728–1757 рр.), 
син гетьмана Данила Апостола. У 1725–1730 рр. утримуваний у Петєрбурзі та 
Москві як заручник через недовіру російського уряду до його батька. Автор 
“Щоденника” (травень 1725 – травень 1727 р.), написаного французькою мо-
вою, який переклав і видав російською мовою О.Лазаревський (Дневникъ Петра 
Даниловича Апостола // Кіевская старина. – 1895. – Т. VII). Цей “Щоденник” – 
цінне джерело для вивчення історії Лівобережної України XVIII ст.

Горленко (с. 113) Василь (1853–1907) – український критик і мистецтво-
знавець; освіту здобув у Парижі, де зазнав сильного впливу Сент-Бева, Тена 
та Золя. Повернувшись до України, в 1882 р. почав співпрацювати з журналом 
„Кіевская старина”.

У розділі „Важніша література предмету” до третього тому „Історії укра-
їнської літератури” М.Возняк подає лише дві праці В.Горленка, які, вочевидь, 
не мають безпосереднього стосунку до з’ясування авторства „Історії Русів”: 
„Кобзари и лирники” (К[іевская] С[тарина]. – Т. VIII i X); „Три псальмы” 
(К[іевская] С[тарина]. – Т. V).

„Князь Лобанов-Ростовський” (с. 114) – найімовірніше, йдеться про кня-
зя Якова Івановіча Лобанова-Ростовського (1760–1831) – сенатора, ґенерал-
ґубернатора Малоросії (1808–1816), члена Державної Ради та обер-камерґера.
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„Князь Ґоліцин” (с. 115) – найімовірніше, це князь Міхаїл Ґоліцин (1804–
1860) – відомий бібліофіл, котрий зібрав багату бібліотеку рідкісних стародру-
ків; був посланцем Росії в Мадриді. Анонімно видав праці „Quelques pensees” 
(Париж, 1816) і „Le Commandeur” (Париж, 1850).

Худорба (с. 115) Архип (1748 (?) – поч. ХІХ ст.) – історик, член Новгород-
Сіверського патріотичного гуртка, козацький старшина; з 1769 р. – сотенний 
осавул, із 1773 р. – сотенний отаман, а в 1777–1782 рр. – сотник Шептаківський; 
із 1785 р. – секунд-майор Стародубського карабінерського полку. Автор 
„Малороссійской исторіи” (не збереглася), яка, за припущеннями деяких істо-
риків (зокрема, О.Оглоблина), мала бути одним із джерел „Історії Русів”.

Де Бриґен (с. 115) (фон дер Бриґен) (1792–1859) – учасник повстання дєка-
бристів 1825 року. Виховувався в Петєрбурзі в Німецькому училищі св. Петра 
й у пансіоні Маєра. На службу вступив у 1808 р. підпрапорщиком. З 1825 р. – 
полковник у відставці. Член „Союзу благоденства” (з 1818 р.) та „Північного 
товариства” (з 1821 р.).

Кіндрат Рилєєв (с. 115) (1795-1826) – російський поет і революціонер-
дєкабрист, один із рідкісних російських прихильників ідеї національного ви-
зволення України. Народився в Петєрбурзькій ґубернії, виховувався в кадет-
ському корпусі. З 1814 р. – в реґулярній російській армії в Західній Европі. На 
1817–1820 рр. припадає перебування Рилєєва на Слобідській Україні. У 1820 р. 
переселився до Петєрбурґа, служачи спершу в кримінальному суді, а з 1823 р. – 
в „Російсько-американській торговій компанії”. Тоді ж вступив до „Північного 
товариства” і став одним із його керівників. Після невдалого повстання дєка-
бристів був заарештований і загинув на шибениці.

Поет-романтик. У його „Думах” спершу відчутний російський націона-
лізм, який незабаром заступає ідея боротьби проти московського деспотиз-
му („Марфа Посадниця”). Звеличував українське козацтво, яке під проводом 
Богдана Хмельницького вело боротьбу проти національного поневолення (дума 
„Богдан Хмельницький”).

Вивчав український фолкльор, був знайомий із представниками „україн-
ської школи” в російській літературі М.Маркевичем і О.Сомовим, із україн-
ським етнографом князем М.Цертелевим. Усупереч загальноприйнятій за його 
часів історичній схемі М.Карамзіна, у Рилєєва знаходимо натяки на органічний 
зв’язок козацького Києва з Києвом старокняжим (епізод „Київ” із фраґментів 
поеми „Наливайко”) – наслідок впливів „Історії Русів”. У тонах байронізму 
написано поему „Войнаровський”, де Войнаровського, засланого на Сибір, 
показано як носія українських національних ідеалів, а натяками піднесено на 
п’єдестал героїзму гетьмана Івана Мазепу. Збереглися також фраґменти поеми 
Рилєєва „Мазепа”, перейняті патосом боротьби проти російського поневолен-
ня України. Саме на противагу цьому твору Рилєєва А.Пушкін написав поему 
„Полтава”.
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Пантелеймон Кохановський (с. 116) (рр. нар. і см. не відомі) – ієромонах 
монастиря в с. Папірні (нині – частина м. Радомишля Житомирської обл.), ви-
сокоосвічений церковний діяч XVII ст., відомий тим, що в 1654 р. відмовився 
присягнути російському цареві.

Семен Дівович (с. 117) (рр. нар. і см. не відомі) – український письмен-
ник сер. XVIII ст., перекладач Ґенеральної військової канцелярії, вихованець 
Київської академії та Петєрбурзького академічного університету. У його творі 
„Разговор Великороссіи с Малороссіей” (1762) яскраво висловлено ідею націо-
нальної державної самостійности України.

ÑÒÀÐÅ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÏÈÑÜÌÅÍÑÒÂÎ. ÂÈÁ²Ð ÄËß ÑÅÐÅÄÍ²Õ ØÊ²Ë

Цю хрестоматію-читанку для середніх шкіл надруковано у Львові в 
1922 році. У нашому виданні подано фраґменти оглядових текстів М.Возняка 
„Літописи” (с. 117–121 ориґінального видання) та „Письменство історично-
національної традиції” (с. 343–351). Купюри у квадратних дужках з’являються 
на місцях відсилань автора наукового тексту до прикладів із тих чи інших тво-
рів, поданих як хрестоматійний матеріял у читанці „Старе українське письмен-
ство. Вибір для середніх шкіл”.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² Ï²ÑÍ² É ÏÎËÜÑÜÊ² Â²ÐØ² Ç “Ë²ÒÎÏÈÑÖß” ªÐËÈ×À

Надруковано в „Записках Наукового Товариства ім. Шевченка” (Т. CLI. – 
Львів, 1931. – C. 195–205). Подається за першодруком.

„Бібліотека Красінських у Варшаві” (с. 136) – нині входить до складу 
Польської народної бібліотеки. Заснував її та розпочав збір літературних ма-
теріялів для бібліотеки в 1844 р. Едвард Красінський. Ініціятором розбудови 
книгозбірні в 1912–1914 рр. був Адам Красінський.

К.В.Войціцький (с. 136) – Казімеж Владислав Войціцький (1807–1879) – 
польський літератор і видавець, історик Варшави.

Костянтин Свідзінський (с. 136) (1793–1855) – колекціонер творів мис-
тецтва, бібліофіл, меценат і фундатор осередків польської народної культури. 
Певний час мешкав в Україні. На кінець життя К.Свідзінського його збірка обі-
ймала майже 22 тис. літературних пам’яток у більш як 25 тис. томів; понад ти-
сячу рукописів, понад 12 тис. ґравюр, 3 тисячі монет і понад 200 археологічних 
експонатів.

Францішек Пуласький (с. 136) – Францішек Ян Пуласький (1875–1956) 
– польський історик, літературознавець, політик і дипломат. У 20-их рр. 
ХХ ст. був дипломатичним представником Польщі в тодішній столиці Радянської 
України – Харкові.



526

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

„...видавці „Исторических песенъ Малорусского народа...” (с. 136) – себто 
Михайло Драгоманов і Володимир Антонович, які в 1874–1875 рр. видали зга-
даний збірник, супроводивши його ґрунтовним історичним та етнографічним 
коментарем.

„...Іван Франко в „Студіях над українськими народніми піснями” (с. 136) – 
йдеться про капітальну фолкльористичну працю, що у вигляді повного видання 
побачила світ у Львові в 1913 р. (див.: Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 43. – К.: 
Наукова думка, 1986. – С. 7-354).

„...в додатках до третього тому „Богдана Хмельницкого” Костомарова...” 
(с. 137) – історичне дослідження Миколи Костомарова „Богдан Хмельницький” 
уперше з’явилося друком у 1857 р., витримавши впродовж ХІХ ст. ще два пере-
видання (1870 і 1876 рр.).

„…пісня про Потоцького…” (с. 139) – див. наведений нижче у стат-
ті М.Возняка текст пісні „O panu Mikołaiu Potockim hetmanie koronnym a o 
Chmielnickim”.

У цьому творі йдеться про Міколая Потоцького (бл. 1593–1651), краків-
ського каштеляна та великого коронного гетьмана (з 1646 р.). Як власник вели-
чезних маєтків в Україні вирізнявся суворістю у ставленні до козаків і селян, 
чим, зокрема, спричинився до повстання під проводом Богдана Хмельницького, 
що переросло в народно-визвольну війну українського народу.

„...пасквілі на канцлера Юрія з Тенчина Осолінського й на князя Домініка 
Заславського” (с. 140):

Єжи Оссолінський (1595–1650) – великий коронний канцлер.
Владислав Домінік Заславський-Острозький (1618–1656) – князь, луцький 

староста в 1639–1653 рр. Через недалекий розум і брак інтелігентности Богдан 
Хмельницький дав йому прізвисько „Перина”. В.Заславський – один із головних 
винуватців поразки польського війська у битві під Пилявцями (Пилявою) в 1648 
р. (про цю битву див. прим. нижче). Брав він також участь і у битві з козацько-
селянською армією на чолі з Б.Хмельницьким під Берестечком (1651). Як епізо-
дичний персонаж виступає в романі Генрика Сєнкевича „Вогнем і мечем”.

„Воєвода Кисіль” (с. 141) – Адам Кисіль (1580–1653) – політичний і дер-
жавний діяч, останній православний сенатор Речі Посполитої. Власник ве-
ликих маєтків в Україні. Брав активну участь у суспільно-політичному житті 
України І пол. XVII ст. У 1629 р. був представником короля Сиґізмунда III Вази 
на церковному соборі в Києві, скликаному з метою примирити прихильників 
православної та греко-католицької церков в Україні. Відомий як захисник пра-
вославної віри, хоча контактував і з кліром греко-католицької церкви.

У 1639 р. обійняв посаду чернігівського каштеляна, в 1641 р. став сенато-
ром Речі Посполитої. З 1646 р. – київський каштелян, з 1647 р. – брацлавський 
воєвода, з 1649 р. – київський воєвода. У період національно-визвольних зма-
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гань українського народу під проводом Богдана Хмельницького (1648–1654 рр.) 
А.Кисіль був постійним представником Речі Посполитої під час переговорів із 
представниками гетьманського уряду. Прагнув до компромісних рішень у від-
носинах між Польщею та Гетьманщиною, хотів досягти порозуміння між обо-
ма сторонами шляхом надання привілеїв козацтву й урівняння його у правах із 
польською шляхтою.

„Пилявецька втеча польського війська” (с. 142) – йдеться про події однієї 
з найбільших в історії України битв – 21–23 вересня 1648 року під Пилявою 
(Пилявцями, нині – село у Старосинявському р-ні Хмельницької обл.), – коли 
селянсько-козацьке військо під орудою Богдана Хмельницького завдало нищів-
ної поразки польській армії. Завдяки цій перемозі було визволено від поляків 
Поділля та більшу частину Волині.

Українська армія захопила всю ворожу артилерію (92 гармати) і величез-
ний обоз. Загальна вартість трофеїв перевищувала 7 млн. злотих. Після перемо-
ги під Пилявцями польських шляхтичів в Україні ще довго глузливо називали 
„пилявчиками”.

„...від корсунської побіди до часу передання булави Хмельницькому” 
(с. 142) – Богдана Хмельницького було обрано гетьманом у 1647 р., тобто ще до 
Корсунської битви 1648 р. Тому, можливо, тут М.Возняк має на увазі перехід 
гетьманської булави до Юрія Хмельницького в 1657 р.

„...надрукованої в 23-24 т. „Записок” (с. 144) – тобто „Записок Наукового 
Товариства ім. Шевченка”.

ÕÒÎ Æ ÁÓÂ ÀÂÒÎÐÎÌ Ò. ÇÂ. Ë²ÒÎÏÈÑÓ ÑÀÌÎÂÈÄÖß?

Надруковано в „Записках Наукового Товариства ім. Шевченка” (Т. CLIІІ. – 
Львів, 1935. – C. 1-81). Подається за першодруком.

„...наказний гетьман Іван Золотаренко” (с. 150) (? – 1656) – один із най-
діяльніших сподвижників Богдана Хмельницького, який у 1654 р. послав його 
в Білорусь проти поляків. Золотаренко взяв Гомель, Чечерськ, Новий Бихів і 
Провойськ, брав участь у взятті Смоленська, в 1655 р. Був убитий під час об-
логи Старого Бихова.

Микола Костомарів (с. 151) – тобто Микола Костомаров (1817–1885) – 
український історик, громадсько-політичний і культурний діяч, письменник, 
публіцист, критик, етнограф і фолкльорист, член-кореспондент Петєрбурзької 
АН з 1876 р.

Ґенадій Карпов (с. 151) (1839–1890) – російський історик, професор 
Харківського університету, виступав із критикою історичних праць П.Куліша.
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„Думку про очевидця подій повторив Костомарів і в літературі до 
„Мазепы” (с. 152) – йдеться про працю М.Костомарова „Русская исторія 
въ жизнеописаніяхъ ея главнhйшихъ дhятелей” (розділ „Гетманъ Иванъ 
Степановичъ Мазепа”).

Василь Золотаренко (с. 152) (? – 1663) – ніжинський козацький полков-
ник, шваґер Богдана Хмельницького. У 1658 р. підписав Гадяцькі статті. Після 
втечі Юрія Хмельницького Золотаренко прагнув здобути гетьманський титул, 
Видубицька й Острянська ради висунули його на гетьмана, проте його стратив 
гетьман І.Брюховецький.

Роман Ракушка (с. 152), або Ракушка-Романовський (Ракущенко) (1623–
1703) – імовірний автор Літопису Самовидця. Брав участь у Визвольній війні 
1648–1654 рр. проти шляхетського гніту. У 1658–1663 рр. – ніжинський сотник, 
у 1663–1668 рр. – ґенеральний підскарбій. Через вороже ставлення до нього 
гетьмана Д.Многогрішного Р.Ракушка-Романовський був змушений переїхати 
до Брацлава, на Правобережжя, де став священиком міської церкви. У 1672 р. – 
священик Миколаївської церкви в м. Стародубі (на Лівобережжі).

Федір Коробка (с. 152) (рр. нар. і см. не відомі) – чигиринський полковник 
(1648–1649), військовий обозний Чернігівського полку, дипломат. Виконував 
численні гетьманські доручення в різних посольствах. У квітні 1657 р. був по-
слом Запорозького війська в Москві.

„Київський митрополит Тукальський” (с. 152) – Йосиф Тукальський-
Нелюбович (? – 1675 або 1676) – Київський православний митрополит 
(1663–1675). З 1654 р. – архимандрит Ліщинського монастиря та старший 
Віленського Святодухівського монастиря. З серпня 1661 р. – єпископ Могилів-
ський. Невдовзі переїхав до Чигирина, де був обраний на Київський митропо-
личий престол. Виступав проти втручання польського уряду в українські цер-
ковні справи, за що в червні 1664 р. був ув’язнений у Марієнбурзькій фортеці 
у Прусії. Дворічне перебування в польському ув’язненні сприяло зростанню 
авторитету Й.Тукальського в середовищі православного духовенства, козацтва 
й української шляхти. За підтримки гетьмана П.Дорошенка отримав благосло-
вення від Константинопольського патріярха. Похований у Троїцькому чолові-
чому монастирі. Згодом прах Й.Тукальського-Нелюбовича було перенесено до 
Лубенського Мгарського монастиря.

„...як свідчить Шафонський...” (с. 155) – Шафонський Опанас (1740–
1811) – історик, громадський діяч, лікар. Доктор прав, філософії та медици-
ни. Видав книгу „Описаніе о бывшей въ Москвh язвh и о всhхъ средствахъ, 
употребленныхъ для ея прекращенія” (1774) та склав медико-топографічний 
опис Москви. У 1781 р. повернувся з Москви до Чернігова і був там радником 
карної палати, працівником намісництва та ґенеральним суддею. Склав цінну 
довідкову працю „Черниговскаго намhстничества топографическое описаніе” 
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(1851), видану в Києві після його смерти. У ній зібрано численні відомості з іс-
торії України, природи, господарства, населення, соціяльно-економічного ста-
ну, побуту і здоров’я Лівобережної України ІІ пол. XVII ст.

„Опис конотопського „чуда” в 1652 р.” (с. 155) – ось як виглядає це місце 
в Літописі Самовидця: „Тоей осени того ж року чуд немалій стался в Конотопі 
місті у замку, бо по отході жолнірства, албо еще от першого року тоей войни, 
зостался был урядник Сосновскій з женою, которій міл и пятеро дітей своїх з 
женою своею спложенних и мешкал в том замку конотопском до сего часу. Як 
Калиновского знесено на Ботозі, зараз и тут на Задніпрю старост много поза-
бивано, где и того старосту в том же замку конотопском тая своеволя убыла з 
женою и з дітми, особ четверо, и там же, в том замку конотопском, в колодязь 
всіх вкидано, которое то забойство сталося о святой Тройци на том тижню, а 
тот колодязь был глибокій сажней коло десяти, ежели не болше. И так тіе тіла 
побитих зоставали в том колодязі в воді аж до Воздвиженія Честного Креста. И 
в той час незнать откуля узялася вода и тот колодязь выполнила и усі тіла тіе на-
верх вынесла, и як оніе с тоей води побрано, знову вода уступила на свое місце 
вниз, в колодязь при очах многих людей, а тіе тіла вцілости зоставали. Которіе 
то тіла жители конотопскіе там же, неподалеку того ж колодязя, викопавши яму, 
поховали” (цит. за: Літопис Самовидця. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 65).

„Московсько-козацька облога Смоленська в 1654 р.” (с. 155) – навесні 
1654 р. об’єднані московські й українські сили виступили проти Польщі на бі-
лоруському театрі воєнних дій. Б.Хмельницький сподівався, що царські війська 
об’єднаються з козацькими для захисту України від наступу польських сил. А 
цар використав козацькі полки передусім для відвоювання земель, які втратила 
Московська держава за Поляновським миром із Польщею.

Сам цар Алєксєй Міхайлович вирушив у квітні 1654 р. з військом на 
Смоленськ. Йому на допомогу Б.Хмельницький вислав 20-тисячний україн-
ський корпус під проводом полковника І.Золотаренка, визначного військо-
вого керівника та політика. Об’єднані козацько-московські сили відвоювали 
Білорусь і більшу частину Литви. Міста Білорусі не чинили опору козакам, 
котрі на південних білоруських землях, сусідніх із Гетьманщиною, заснували 
новий козацький полк.

„Воєнна акція під Риґою в 1656 р.” (с. 155) – влітку 1656 р. цар Алєксєй 
Міхайлович уклав перемир’я з Річчю Посполитою та почав війну проти Швеції. 
Головні сили на чолі з царем вирушили в напрямку Риґи. 31 липня було взято 
Динабурґ (Дауґавпілс), 14 серпня – Кокенгавзен (Кокнесе) і 21 серпня розпо-
чато облогу Риґи. Шведський ґубернатор міста Маґнус Делаґарді захищався 
майстерно і дочекався допомоги від загонів фельдмаршала Кеніґсмарка та ґене-
рала Дуґласа. Зазнавши значних втрат, московські війська відступили від Риґи 
5 жовтня.
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„Чигиринська рада, скликана по смерті Богдана Хмельницького” (с. 155) 
– 23–26 серпня 1657 р. в Чигирині старшинська рада обрала гетьманом ґене-
рального військового писаря Івана Виговського. На цій раді Юрась (Юрій) 
Хмельницький, син Богдана Хмельницького, відмовився від гетьманської вла-
ди. Тому що Чигиринська рада відбулася на гетьманському дворі за зачиненими 
ворітьми та з обмеженою кількістю учасників, це викликало нарікання серед 
козаків. Виговський, бажаючи додержати козацького права, призначив нову 
раду. Через два місяці, на початку жовтня 1657 р., в Корсуні скликали загально-
військову ґенеральну раду з участю ґенеральної, полкової та сотенної старши-
ни, делеґатів од простого козацтва (по два з кожної сотні), а також духовенства. 
Корсунська рада підтвердила гетьманство Виговського та вирішила низку ін-
ших важливих справ, відігравши значну роль у зміцненні міжнародного стано-
вища України.

Карамбей (с. 155) (у Літописі Самійла Величка – Карач-бей) (рр. нар. і см. 
не відомі) – кримський хан, сучасник Б.Хмельницького й І.Виговського.

„Похід Ромодановського против Юрія Хмельницького в 1662 р.” (с. 155) 
– восени 1661 р. Юрій Хмельницький, спираючись на підтримку польсько-
татарських загонів, спробував зламати опозицію Якима Сомка (його рідного 
дядька), проте успіху не досягнув, а навпаки – роздратував населення погро-
мами та бешкетами, без яких не обходилися татарські експедиції. Такою са-
мою безпорадною виявилась і наступна спроба Ю.Хмельницького схилити на 
свій бік Лівобережжя, здійснена влітку 1662 р. Після невдалої облоги силами 
Ю.Хмельницького Переяслава Я.Сомко та московські залоги на чолі з князем 
Ромодановським відтіснили їх до Дніпра, де біля Канева розтрощили їх дощен-
ту, а сам Ю.Хмельницький ледве встиг утекти до Чигирина.

„Похід Яна Казимира на Лівобережжя” (с. 155) – цей похід 1663–
1664  рр. ініціював і підтримував Павло Тетеря (Моржковський, Мошковський) (бл. 
1620–1671) – гетьман Правобережної України в 1663–1665 pp., один із 
найвизначніших дипломатів в урядах Б.Хмельницького, І.Виговського, 
Ю.Хмельницького, переяславський полковник (1653–1658). З допомогою 
Яна ІІ Казімежа П.Тетеря прагнув об’єднати Україну під своєю булавою та фор-
мальною зверхністю польського короля. Така політика спровокувала козацьке 
повстання. Зазнавши поразки від повстанців (1665), П.Тетеря зрікся гетьман-
ства й утік до Польщі.

„Битва відділу Брюховецького з військами Яблоновського в 1665 р.” 
(с. 155) – Яблоновський Станіслав Ян (1634–1702) – відомий польський воєна-
чальник і політичний діяч. Брав участь у воєнних діях проти козацьких військ 
під час національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького, у війнах 
із Московською державою (1655) і Швецією (1656). З 1664 р. – руський воєво-
да. Був у дружніх стосунках з Яном III Собеським і підтримував його політику. 
Учасник усіх великих битв, які відбулися на землях Речі Посполитої у ІІ пол. 
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XVII ст. У 1673 р. керував загонами польської кінноти у битві під Хотином. У 
1676 р. Яблоновського призначено гетьманом польним коронним, у 1682 р. – 
великим коронним гетьманом. У 1683 р. він відзначився у битві під Віднем. 
У наступні роки брав участь у походах польського війська на Кам’янець-
Подільський (1684), на Буковину (1685), Волощину (1686). У 1692 р. став кра-
ківським каштеляном. Після смерти Яна III Собеського Яблоновський намагав-
ся здобути польський престол, але згодом підтримав кандидатуру Авґуста II 
Фридерика. Помер у Львові.

У 1665 р. Іван Брюховецький, поповнивши свій п’ятнадцятитисячний за-
гін тисячею завербованих калмиків, виступив із ними проти Яблоновського. 
Козацько-калмицькі війська напали на польський загін і змусили його відступи-
ти до Білої Церкви, позбавивши поляків усього обозу. Яблоновський із основ-
ними силами своєї армії повернувся до Польщі, а Брюховецький оточив Білу 
Церкву, проте міцні мури містечка та хоробрий опір тамтешнього ґарнізону 
змусили його невдовзі припинити облогу.

„Перший, з 1687 р., й другий, з 1689 р., кримські походи” (с. 155) – спільні 
воєнні походи московського й українського військ проти Кримського ханства. 
Після укладення „Вічного миру” з Польщею (1686) Московське царство всту-
пило в коаліцію держав – „Священну ліґу” (Австрія, Венеція та Річ Посполита), 
– які боролися проти Османської імперії та її союзника – Кримського ханства. 5 
вересня 1686 р. було оголошено про підготовку до війни. У травні 1687 р. мос-
ковська армія (60 тис. осіб) під орудою В.Ґоліцина й українські війська (50 тис. 
осіб) на чолі з гетьманом І.Самойловичем вирушили в похід на Крим. Кримські 
татари, щоби зупинити цей наступ, підпалили степ. Ґоліцин віддав наказ повер-
татися назад. Провину за невдалий похід московське командування переклало 
на гетьмана І.Самойловича, якого було скинуто з гетьманства, а на його місце 
обрано І.Мазепу.

Ранньою весною 1689 р. розпочався другий Кримський похід московської 
армії та українських козаків (40 тис. осіб) під орудою В.Ґоліцина й І.Мазепи. 
Після запеклого бою з загонами кримських татар в урочищі Зелена Долина 
об’єднані армії продовжили наступ і підійшли до Перекопу. Проте Ґоліцин не 
наважився штурмувати добре укріплене місто, і московське командування при-
йняло рішення припинити похід і повернутись у Лівобережну Україну. Участь 
козацьких військ у Кримських походах і пізніших воєнних діях у Криму в 1736-
1738 рр., цілковите забезпечення українськими селянами потреб московської ар-
мії у провіянті, фуражі та конях відіграли вирішальну роль у тому, що Російська 
імперія оволоділа Українським Причорномор’ям, а згодом – і Кримом.

„Поразка російських військ над Нарвою в 1700 р.” (с. 155) – битва при 
Нарві, одна з перших битв Великої Північної війни між російською армією 
Петра I та шведською армією Карла XII, відбулася 19 листопада біля міста 
Нарви. Російська армія зазнала нищівної поразки, втративши всю артилерію та 
значну частину живої сили. Саме після битви під Нарвою Карл XII здобув славу 
великого полководця.
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Батурин (с. 158) – нині смт. Бахмацького р-ну Чернігівської обл. Засноване 
на початку XVII ст. Уперше згадується в документах, датованих 1625 р. З 
1648 р. – сотенне місто Чернігівського полку, а з 1649 р. – Ніжинського полку. 
У 1663 р. тут було підписано Батуринські статті. У 1669–1708 рр. – резиденція 
гетьманів Лівобережної України (Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича, 
Івана Мазепи). У листопаді 1708 р. московські війська під командуванням 
А.Меншикова захопили Батурин, ущент зруйнували оборонний замок і саме 
місто, а мешканців, котрі не встигли врятуватися, знищили. Керівників оборони 
Батурина вивезли до Глухова, де стратили. Решту оборонців, за твердженням 
автора „Історії Русів”, розіп’яли на хрестах, установлених на плотах, і пусти-
ли за течією ріки Сейм. Після цього гетьманську резиденцію було перенесено 
до Глухова (ближче до кордону з Росією). З 1760 р. Батурин став власністю 
гетьмана Кирила Розумовського, який мав намір повернути сюди гетьманську 
столицю, та не спромігся його здійснити.

Рославець (с. 158) (Рославченко) Петро (рр. нар. і см. не відомі) – сотник 
почепський (1653–1657), полковник стародубський (1663–1676, із перервами). 
Брав участь у змові проти гетьмана Д.Многогрішного в 1672 р., а пізніше ви-
ступив проти гетьмана І.Самойловича. Намагався відокремити Стародубський 
полк від Гетьманщини та підпорядкувати його безпосередньо Москві – на зра-
зок слобідських полків. Його не підтримала полкова старшина, й у 1676 р., за 
ухвалою Ґенерального військового суду, П.Рославця було позбавлено уряду та 
засуджено до смерти, але гетьман помилував його. Помер на засланні в Сибіру.

„Ніжинський протопопа Семен” (с. 158) – ідеться про Семена Адамовича 
(Адамова) – доволі відомого діяча-авантюриста XVII ст., який тривалий час був 
аґентом царського уряду в Україні. С.Адамович конфліктував із І.Самойловичем, 
перебував у тісних зв’язках із опозицією до гетьмана. Помер на засланні в 
Сибіру.

Стародуб (с. 158) – місто на півночі Чернігівщині, історичний центр 
Стародубщини, нині – районний центр Брянської обл. Російської Федерації. 
Відоме з ІХ ст. як укріплене місто („город”) Чернігівського князівства. У літо-
писах згадується (вперше під 1096 р.) у зв’язку з міжусобною боротьбою кня-
зів і нападами половців. У ХІІ – на початку ХІІІ ст. – центр Стародубського 
удільного князівства. У 1239 р. місто зруйнували монголо-татари. З XIV ст. 
Стародуб перебував у складі Великого князівства Литовського; на початку 
XVI ст. перейшов під владу Московської держави. У 1616 р. Стародуб здобули 
польські війська й місто перейшло до Речі Посполитої. У 1620 р. Стародубу 
було надано маґдебурзьке право. У 1648 р. під час національно-визвольної 
війни під проводом Б.Хмельницького українська армія звільнила місто, і з 
1663 р. воно стало військово-адміністративним центром Стародубського полку. 
У 1666 р., на прохання стародубських міщан, з’явилася царська грамота, яка 
підтверджувала права міського самоврядування. У 1781 р. Стародуб став по-
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вітовим містом Новгород-Сіверського намісництва, а з 1802 р. – Чернігівської 
ґубернії. У 1917–1918 рр. Стародуб був під юрисдикцією Української Народної 
Республіки (за законом 2-4 березня 1918 р., мав стати центром землі Сіверщини) 
й Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. У 1920 рр. перейшов 
до складу Російської Pадянської Федеративної Cоціялістичної Республіки.

„Ґенеральний осавул Іван Лисенко” (с. 158) (бл. 1633–1699) – переяслав-
ський полковник (1677–1678, 1690–1692), військовий ґенеральний осавул, на-
казний гетьман. У 1671 р. Універсалом гетьмана Д.Многогрішного йому було 
надано дворянські та майнові права.

„Проф. Петровський” (с. 159) – Микола Петровський (1894–1951) – укра-
їнський історик. Викладач і професор Ніжинського інституту народної освіти, 
співробітник Інституту історії України АН УРСР. Входив до складу делеґації 
УРСР на сесіях ООН.

„...відібрання всіх сіл від Гомля до Рославля по Сож від поляків на при-
каз Івана Самійловича та прилучення їх до стародубського полку в 1684 р...” 
(с. 159):

Гомель – нині місто у Білорусі, центр Гомельської обл. Гомельського р-ну. 
Рославль – нині місто в Росії, адміністративний центр Рославльського р-ну 
Смоленської обл. Сож – ріка у Білорусі, ліва притока Дніпра.

Стародубський полк – адміністративно-територіяльна та військова одини-
ця України. Утворений 1654 р. Полковий центр – м. Стародуб (нині – на терито-
рії Росії). До 1663 р. був у підпорядкуванні Ніжинського полку та під безпосе-
реднім керівництвом наказного полковника. У 1663 р. Стародубський полк вио-
кремлено з Ніжинського та безпосередньо підпорядковано гетьманові. Першим 
повноважним полковником став Петро Рославець. У 1782 р. у зв’язку з остаточ-
ним скасуванням російським урядом полкового устрою в Лівобережній Україні 
Стародубський полк ліквідовано, а з його козаків утворено Стародубський 34-
ий драґунський полк російської армії. Територія колишнього полку ввійшла до 
складу Новгород-Сіверського намісництва.

„Гетьманич Семен” (с. 159) – Семен, старший син гетьмана Івана 
Самойловича, стародубський полковник (1680–1685).

„Акад. Багалій” (с. 160) – Багалій Дмитро (1857–1932) – український фі-
лософ, громадський діяч, історик, академік УАН. Автор понад 200 праць, біль-
шість із яких – дослідження з історії Слобідської, Лівобережної та Південної 
України XV–XVIII ст. У 1906–1910 рр. був ректором Харківського університету. 
У 1914–1917 рр. – голова Харківської міської думи. З 1919 р. – голова історично-
філологічного відділу Української академії наук, а згодом член Президії ВУАН. 
Головні праці Д.Багалія: „Очерки по исторіи колонизаціи и быта степной 
окраины Московскаго государства” (1887), „Колонизація Новороссійскаго 
края и первые его шаги по пути культуры” (1889), „Магдебургское право в 
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Лhвобережной Малороссіи” (1892), „Украинская старина” (1896), „Опытъ исто-
ріи Харьковскаго университета” (т. І–II, 1893, 1904), „Исторія города Харькова” 
(спільно з Д.Мілєром, 1905–1906), „Історія Слобідської України” (1918), „Нарис 
української історіографії” (т. І–ІІ, 1923–1925), „Український мандрівний філо-
соф Г.С.Сковорода” (1926), „Нарис історії України на соціяльно-економічному 
ґрунті” (1928).

Сердюков (с. 161) – найімовірніше, йдеться про письменника Івана 
Сєрдюкова (1803–1886), який навчався в Харківському університеті, а згодом 
був мировим посередником у Могилівській ґубернії. І.Сєрдюков написав низку 
комедій і повістей та уклав „Малорусскій Словарь”. Після смерти Сєрдюкова 
вийшла друком його цікава „Автобіографическая записка” (Кіевская Старина. 
– 1896. – №№11, 12).

„Московські „Чтения” (с. 161) – ідеться про періодичне видання „Чтенія въ 
императорскомъ Обществh исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ 
университетh”.

Вадим Модзалевський (с. 162) (1882-1920) – український історик, архео-
граф, архівіст і генеолог, автор численних наукових праць.

Осип (Йосип, Самуїл-Йосиф) Гермайзе (с. 162) (1892–1958) – український 
історик гебрейського походження. З 1920 р. працював у Київському інституті 
народної освіти (професор), з 1927 р. – керівник Археографічної комісії ВУАН; 
автор наукових публікацій у галузі історії України („Нариси з історії революцій-
ного руху в Україні”, „Рух декабристів і українство”, „З історії господарства в 
Лівобережній Україні XVIII ст.”, „М.П.Драгоманов в українській історіографії” 
та ін.). У 1929 р. заарештований за сфабрикованою органами Державного полі-
тичного управління УРСР (ДПУ) справою Спілки Визволення України (СВУ), 
в 1930 р. засуджений разом із іншими представниками української інтелігенції 
(С.Єфремовим, М.Слабченком та ін.) до 5 років ув’язнення. Після звільнення 
(1934) перебував на засланні. У 1937 р. отримав новий термін ув’язнення, який 
у 1944 р. було продовжено. Помер у таборі.

Віктор Романовський (с. 162) (1890–1971) – український історик, архео-
граф і архівіст. Був викладачем Київського університету й Археологічного інсти-
туту, директор Центрального архіву давніх актів у Києві (1921–1931), науковий 
співробітник ВУАН (1928–1934) та харківського Інституту історії української 
культури ім. Д.Багалія. У 1930–их pp. був на засланні. З 1947 р. – професор 
Ставропольського педагогічного інституту. Автор численних праць із історії 
України XVII–XVIII ст., а також із археографії та архівознавства. Найголовніші 
праці: „Друкар Іван Федорович” (1925), „Хто був Самовидець” (Україна. – 
1925), „Нариси з архівознавства” (1927). За редакцією В.Романовського ВУАН 
видала „Переписні книги 1666 року” (1931). Велика праця вченого „Очерки 
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по истории государственного хозяйства Украины во второй половине XVII в.” 
(докторська дисертація) залишилася неопублікованою, як і Кодекс грамот на 
маґдебурзьке право міст України XVI–XVIII ст. – унікальна колекція докумен-
тів, яку він зібрав.

„Україна” (с. 162) – громадсько-політичний і культурно-мистецький жур-
нал, що видається в Києві з січня 1907 р. Михайло Грушевський, який стояв біля 
витоків цього видання, позиціював його як часопис демократичної інтелігенції, 
орієнтованої на духовне відродження української нації. У 20-их рр. ХХ ст. ви-
хід журналу було припинено, а поновлено – на початку 40-их рр. зусиллями 
О.Довженка, В.Касіяна, П.Тичини, Остапа Вишні, М.Дерегуса, М.Рильського, 
Є.Патона, Ю.Смолича й інших діячів української культури.

„Проф. Олександер Оглоблін” (с. 165) – Олександер Оглоблин (Мезько) 
(1899–1992) – відомий український історик, архівіст і політичний діяч, автор 
близько 1000 наукових праць. Під час німецької окупації Києва – міський го-
лова (вересень-жовтень 1941 р.). З 1944 р. – в еміґрації. У 1922 р. одержав 
професорське звання, а після захисту в 1926 р. дисертації, першим із вітчиз-
няних істориків був удостоєний наукового ступеня доктора історії української 
культури. У 1930-ті рр. був директором Київського центрального архіву дав-
ніх актів, працював в Інституті історії України АН УРСР. За його сприяння в 
1941 р. в Києві почав виходити часопис „Літаври”, який редаґувала Олена 
Теліга. О.Оглоблин ініціював збір архівних матеріялів про злочини комуністич-
ного режиму. З посади бурґомістра його зняли самі німці вже через місяць після 
призначення – за „надмірну” пропаґанду української національної культури. У 
1942 р. працював директором Музею-архіву переходової доби Києва, збираючи 
документальні й усні свідчення про руйнування міських культурних пам’яток, 
був професором Київського університету. У 1946–1951 рр. був викладачем і 
професором Українського вільного університету в Празі та Мюнхені. Далі пе-
реїхав до США, де заснував і очолив Українське генеалогічне товариство (1963) 
й Українське історичне товариство (1965). У 1968–1970 – професор історії в 
Гарвардському університеті. У 1970–1989 рр. очолював Українську вільну ака-
демію наук у США.

„Син Ракушки Іван” (с. 169) – Іван Ракушка-Романовський (рр. нар. і см. 
не відомі), мглинський сотник, син Романа Ракушки-Романовського.

Гладкий (с. 170) – найімовірніше, тут ідеться про Матвія Гладкого (? – 
1656) – миргородського полковника за часів Б.Хмельницького, героя воєнних 
дій 1649–1652 рр.

Цицюра (с. 170) (Цюцюра, Цецюра) Тиміш (рр. нар. і см. не відомі) – ко-
зацький діяч доби Руїни, з 1658 р. – переяславський полковник. Спершу при-
хильник гетьмана І.Виговського (допоміг йому 1659 р. розбити московське 
військо під Конотопом), згодом підготував повстання проти нього та провадив 
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промосковську політику, бажаючи здобути собі гетьманство. У 1660 р. брав 
участь у поході московського воєводи В.Шерєметєва проти Польщі (як наказний 
гетьман, котрий керував лівобережними полками). Після поразки Шерєметєва 
приєднався до Ю.Хмельницького та поляків. У 1667 р. потрапив на заслання до 
Сибіру, де і помер.

Крученко (с. 170) – мабуть, механічна помилка М.Возняка, бо йдеться, 
найімовірніше, про Григорія Коровченка (Коровку-Вольського, Карпенка) – 
спершу батуринського сотника, згодом стародубського, а відтак чигиринського 
полковника. „Акт”, про який згадує М.Возняк, – це, напевно, повідомлення з 
Літопису Самовидця під 1677 літописним роком про те, що „у Чигирині гетман 
зоставил своего батуринского человіка Коровченка полковником, а старшину и 
Козаков старинних спровадил з Чигирина на Задніпря, которіе розно по городах 
и селах мешкали, бо не довірав чигиринцям. И в том облеженю от турков стар-
шим у Чигирині тот же Коровченко зоставал” (цит. за: Літопис Самовидця. – К.: 
Наукова думка, 1971. – С. 127).

„...Маркевич у п’ятому томі „Истории Малороссии” (с. 171) – ідеться 
про Миколу Маркевича (1804–1860) – українського історика, етнографа, фолк-
льориста, поета і композитора. М.Маркевич був автором „Історії Малоросії” 
(тт. 1–5, 1842–1843), в якій викладено історію України з найдавніших часів до 
кінця XVIII ст. Позаяк це праця радше реферативного типу, то перші її два томи 
не мають наукової цінности. Натомість 3–5 томи, які містять документальні до-
датки, примітки, опис джерел, списки ґенеральної старшини та вищого духо-
венства, хронологічні таблиці, зберігають певне довідкове значення.

„Российский Магазин” (с. 172) – журнал, який виходив у Петєрбурзі в 
1792-1794 рр. під опікою українського історика, етнографа та громадського ді-
яча Федора Туманського.

„Псевдо-Кониський” (с. 172) – себто „Історія Русів”.

Бантиш-Каменський (с. 172) – тут ідеться про Дмитра Бантиша-
Каменського (1788–1850) – українського історика й археографа, сина Миколи 
Бантиша–Каменського. Реґулярно здійснюючи експедиції з Москви в Україну, 
Д.Бантиш–Каменський зібрав і систематизував цінний історичний матеріял, 
опублікований у таких його працях: „Исторія Малой Россіи со временъ присо-
единенія оной къ Россійскому государству при царh Алексhh Михайловичh” 
(1822), „Словарь достопамятныхъ людей русской земли” (1836), „Источники 
малороссійской исторіи” (1858–1859).

Іван Биховець (с. 175) (рр. нар. і см. не відомі) – козацький канцелярист на 
Лівобережжі. Його ім’я зафіксовано в реєстрах Ніжинського полку 1649, 1666 
і 1669 рр.; був доволі відомою особою свого часу, кілька разів їздив до Москви 
посланцем від гетьманів Д.Многогрішного й І.Самойловича.
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Лев Окиншевич (с. 175) (1898–1980) – український історик, правознавець, 
співробітник різних комісій ВУАН.

„Похід Якова Лизогуба проти Яблоновського під Білою Церквою” (с. 176) 
– ідеться про Якова Лизогуба-старшого, чернігівського полковника, котрий, 
можливо, брав участь у згаданому вище протистоянні 1665 р. сил гетьмана 
І.Брюховецького та польського коронного гетьмана С.Яблоновського під Білою 
Церквою (нині – районний центр Київської обл.).

„Діло” (с. 176) – провідна ґазета Галичини, найстаріше й упродовж ба-
гатьох років єдине щоденне галицьке видання. Виходило в 1880–1939 рр. (у 
1880–1882 рр. – двічі на тиждень, у 1883–1887 – тричі на тиждень, із 1888 р. – 
щоденно). Першим редактором був В.Барвінський. У 1881–1906 рр. при „Ділі” 
виходила „Бібліотека найзнаменитіших повістей” (вийшли 74 томи), в 1936–
1939 рр. – „Бібліотека „Діла” (48 томів).

Наталія Наришкіна (с. 177) (1651–1694) – московська цариця, друга жінка 
царя Алєксєя Міхайловича, донька боярина Кіріла Наришкіна, мати Петра І.

„...повстання козацтва в Могилеві над Дніпром” (с. 178) – Могилів – нині 
місто у Білорусі, обласний і районний центр. Уперше Могилів згадано в 1267 
році. Місто входило до складу Київської Русі, Великого князівства Литовського, 
Речі Посполитої. У 1661 р. під час козацького повстання було знищено 
7-тисячний московський ґарнізон, за що місто отримало герб і маґдебурзьке 
право. При першому поділі Речі Посполитої місто відійшло до Російської імпе-
рії, ставши центром Могилівської ґубернії.

„...під 1662 р. про Ромодановського з московськими військами й Васюту 
з Ніжинським полком...” (с. 182) – у Літописі Самійла Величка так описано 
згадані події: „Князь Ромодановський, перебуваючи сам у Лубнах зі згаданим 
єпископом отцем Методієм, а Васюта з військом у полі біля Лубен, впали у 
страх, коли почули про поразку за Дніпром, що завдав Хмельниченко їхньому 
війську. Вони не могли більше баритися коло Лубен – на них швидко наступи-
ла від Хмельниченка орда (тут втрачено було й бувшого генерального писаря 
Галюховського) – і 8 серпня мусили відступити від Лубен хто куди: Васюта 
до Ніжина, а Ромодановський до Зінькова. У Зінькові відпочив він днів з кіль-
ка і, спаливши його через необережність служивих людей, рушив з усіма до 
Білгорода. А орди (з якими не був уже під Лубнами Хмельниченко) як і минулого, 
так і цього літа добре заплатили самі собі за працю українським ясиром і вільно 
відійшли до Криму. Вони не тільки грабували та брали ясир у Лубенському та 
інших полках, але вторгалися й за Десну під Чернігів, де вогнем і мечем сплюн-
дрували численні навколишні села й були впали опівночі (так заявляє „Руно” в 
Чуді Другому) і в Чернігівський Святотроїцький Іллінський монастир. Тут вони 
збезчестили у великій церкві всі святі ікони, кидаючи їх поганими руками на 
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землю, окрім чудотворної богородичиної, що була там-таки, – до неї з усіма її 
прикрасами навіть не доторкнулися: її вони не побачили, бо вона заслонилася 
від поганих їхніх очей млою. Також нітрохи не змогли зашкодити ті варвари і її 
служителям, інокам того Іллінського монастиря, які у страсі сховалися при міц-
ному захисті пресвятої володарки в Антонієву печеру, що була під тим монасти-
рем у Болдинській горі, хоч татари з оголеними мечами та запаленою скалкою 
вперто добивалися до них, у ту печеру святого Антонія” (Цит. за: Величко С.В. 
Літопис. – Т. 2. / Пер. з книжної української мови, комент. В.О.Шевчука; Відп. 
ред. О.В.Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. – С. 21).

„Московсько-польська війна” (с. 186) – навесні 1654 р. почалася підштовх-
нута зусиллями козацької дипломатії московсько-польська війна. Головні сили 
царської армії рушили на Білорусь, де було заплановано стратегічний удар 
уздовж смоленського прикордоння; до осені того ж року були взяті Полоцьк, 
Вітебськ і Смоленськ. У цій інтервенції діяльну участь брав і 18-тисячний 
козацький полк під командуванням наказного гетьмана Івана Золотаренка. У 
липні 1654 р. І.Золотаренко окупував Бихівський, Кричівський і Могилівський 
повіти, де перезимувала його армія, а влітку 1655 р. рушив на північ, здобув-
ши Свислоч, Менськ (Мінськ) і, врешті – спільно з московськими полками, – 
Вільно та Гродно.

Наступ на Білорусь мав збігатися з паралельним наступом на Волинь, од-
нак ширших бойових дій, які планували царські воєводи, не підтримав Богдан 
Хмельницький, заклопотаний безпекою південного прикордоння. Навесні й 
улітку тут точилися локальні бої між корогвами коронного війська та козаками 
Подністров’я, проте в червні 1654 р. польській дипломатії вдалося досягти знач-
ного успіху, уклавши „вічний договір” із Бахчисараєм. Це денонсувало невигід-
ну для Криму козацько-татарську угоду та породило оборонно-наступальний 
союз короля і хана проти Москви та козацької України.

У жовтні 1654 р. 30-тисячна польська армія під проводом коронного геть-
мана Северина Потоцького ввійшла на територію Брацлавщини, а татарські 
чамбули рушили в напрямку до Умані. Наприкінці 1654 – на початку 1655 р. 
повністю знелюдніли десятки населених пунктів, мешканці яких були або ви-
нищені, бо вони відмовлялися визнати підлеглість Короні, або порозбігалися.

У другій половині січня, коли до ставки Б.Хмельницького після трива-
лих зволікань підійшли полки московського воєводи В.Шерєметєва, з’єднані 
козацько-московські сили змогли нарешті виступити в похід. 29–31 січня над 
р. Багвою під Охматовом (нині – Черкаська обл.) відбувся ґенеральний бій, у 
якому з обох боків полягло близько 30 тис. вояків, а багато замерзло, бо були 
люті морози (пізніша козацька традиція назвала це місце Дрижиполем). І хоча 
битви не виграла жодна зі сторін, наступ коронної армії було призупинено.

„Облога Кам’янця на Поділлі в 1672 р.” (с. 187) – у серпні 1672 р., після 
майже двотижневої оборони, потужна фортеця Кам’янця-Подільського капіту-
лювала перед армією Магомета IV.
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Формально походом керував сам султан Магомет IV; фактичним керівни-
ком був талановитий полководець великий візир Ахмед Куприлі. Польський 
коронний гетьман Ян Собеський, не маючи жодних можливостей вести бій у 
полі, планував максимально можливу підготовку укріплень Кам’янця, щоби за-
тримати турецькі сили та дати можливість зібрати як реґулярне військо, так і 
шляхетське ополчення. Власний ґарнізон кам’янецької фортеці становив лише 
200 піхотинців. Окрім того, вдалося підтягнути до Кам’янця два полки піхоти 
по 150–200 осіб. Наприкінці липня до Кам’янця прибув полк піхоти у складі 
500 осіб, який найняв біскуп Тшебіцький. Загалом, реґулярне військо складали 
майже 1500 осіб.

14 серпня в околицях Кам’янця з’явилися перші турецькі загони. 15 серп-
ня під Кам’янець прибув великий візир. Навколо Кам’янця блокували будь-яке 
сполучення міста з зовнішнім світом татарські чамбули та козаки П.Дорошенка. 
Вони прибули під Кам’янець 16 серпня. 17 серпня П.Дорошенко з козаками, 
маючи 18 гармат, зупинився під Замковою дібровою. На світанку 18 серпня 
українські полки зайняли бойові позиції, а 19 серпня почалися систематичні 
атаки на Новий Замок. 25 серпня почався новий масований обстріл. Водночас 
турки встановлювали міни під однією з башт. Бiльшicть оборонців Кам’янця 
вирішила, що тільки капітуляція врятує фортецю від зруйнування, а людей – від 
загибелі. 28 серпня відбувся акт символічної передачі ключів од міста.

Після проведених приготувань, 2 вересня 1672 року, султан Магомет ІV 
через Руську браму в’їхав на коні до міста.

Протягом 27 років тривали спроби Польщі повернути собі південно-
східний форпост, столицю Поділля місто Кам’янець. Остаточно це питання ви-
рішилось аж восени 1699 р.

„Страшна тривога, яку викликали стрільці в Москві по смерті 
царя Федора Алєксєєвіча” (с. 187) – після смерти Алєксєя Міхайловича в 
1676 р. на престол сів його син Фйодор. До влади прийшов рід Мілославських, 
а Наришкіних (родичів другої жінки царя Алєксєя) було усунуто від престолу. 
Наприкінці квітня 1682 р. цар Фйодор Алєксєєвич, який мав слабке здоров’я, 
помер, не залишивши спадкоємця. Фйодор Алєксєєвич мав двох братів: 16-
літнього Івана, сина першої жінки царя Алєксєя Міхайловича – Мілославської, 
та 10-літнього Петра, сина другої жінки – Натальї Наришкіної. Між двома угру-
пованнями розгорнулася боротьба за владу. Урешті-решт, боярська дума та па-
тріярх Йоакім проголосили царем 10-літнього Петра, а його матір стала реґент-
кою. Тим часом Мілославські згуртувалися довкола розумної царівни Соф’ї, 
шостої доньки Алєксєя Міхайловича від Марії Мілославської, сестри Петра й 
Івана. Вони вирішили опертися на стрільців і використати їхнє невдоволення 
командирами, котрі привласнювали стрілецьку платню. У Москві пустили по-
голос, що Наришкіни задушили царевича Івана. Уранці 15 травня 1682 року 
озброєні стрільці вдерлись у Кремль. Дізнавшись про причину заворушення, 
Наталья Наришкіна вивела на ґанок обох братів – Івана та Петра. Але стрільців, 
котрих під’юджували Мілославські, вже не можна було зупинити. Вони вбили 
багатьох родичів і близьких цариці Натальї. Убивства тривали в Москві декіль-
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ка днів. На вимогу стрільців, першим царем оголосили Івана, другим царем – 
Петра, а царівну Соф’ю з огляду на вік царів оголосили правителькою.

„...в 1660 р. брав Самовидець участь у борисівській комісії...” (с. 188) – у 
1660 р. в Борисові відбувалися переговори Росії з Польщею, і козацька стар-
шина вирішила спорядити посольство до Борисова, щоби захищати на цих пе-
ремовинах українські інтереси. Крім питання демаркації кордону з Польщею, 
посольство на чолі з В.Золотаренком мало домагатися від польської сторони 
вільного сповідання православної віри на території Речі Посполитої; підпоряд-
кування Київському митрополитові Львівського, Володимирського, Перемись-
кого та Холмського єпископств; дозволу польським і литовським купцям торгу-
вати в Україні, а українським – у Польщі; використання у зносинах польського 
уряду з Військом Запорозьким української мови як державної. Позаяк бори-
сівська комісія так і не розпочала роботу, Ю.Хмельницький вислав у березні 
1660 р. послів до Варшави, і вони підтвердили вимоги уряду перед королів-
ським двором.

„...в двох українських інтермедіях, надрукованих у додатку до польської 
трагедії Якуба Ґаватовича про Івана Христителя, а виставлених на св. Івана 
в Камінці 1619 р.” (с. 191) – ідеться про дві інтермедії: „Продав кота в мішку” 
та „Найкращий сон”, – питання авторства яких досі остаточно не з’ясовано. Їх 
було поставлено 29 серпня 1619 року в містечку Кам’янці-Струмиловій (нині 
– районний центр Кам’янка-Бузька Львівської обл.), і це найраніші з дотепер 
відомих публікації українських інтермедій.

„Король Михайло Вишневецький” (с. 191) – Міхал (Михайло) Корибут 
Вишневецький (Mіchał Korуbut Wiśniowiеcki) (1640–1673) – король Польщі з 
1669 р., син Яреми Вишневецького. За його правління в Речі Посполитій по-
слабилася королівська влада. Польща, намагаючись захопити Правобережну 
Україну, підтримувала претендента на гетьманство М.Ханенка та вела війну 
проти П.Дорошенка.

Улітку 1672 р. українсько-турецька армія, здобувши фортецю Хотин, всту-
пила в Галичину. Після нетривалої облоги українсько-турецькими військами 
Львова Михайло Корибут Вишневецький був змушений укласти Бучацький 
мирний договір 1672 р., за умовами якого Україна ставала незалежною держа-
вою під протекторатом Туреччини. Помер у Львові.

„Острозька комісія” (с. 192) – наприкінці серпня 1670 р. гетьман 
Правобережної України Михайло Ханенко вислав до Острога, де перебували 
польські комісари, спеціяльне посольство на чолі з С.Богаченком. За кілька 
тижнів було укладено польсько-український договір про реґулювання взаємо-
відносин між урядами гетьмана та короля Михайла Вишневецького. Українські 
історики досить неґативно оцінюють рішення Острозької комісії. Політичні, 
економічні та конфесійні права українського народу порівняно з попередніми 
договорами було значно обмежено, та у боротьбі з гетьманом П.Дорошенком 
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Ханенко здобув певну перевагу. Проте панівні кола Польщі не виявили одно-
стайности в підтримці Ханенка. Коронний гетьман Ян Собеський і підканцлер 
Анджей Ольшевський висловилися проти визнання його єдиним гетьманом 
Правобережної України. Козацька рада в Корсуні, яка відбулася 22 лютого 
1671 р., висловила протест проти дій Ханенка у зв’язку з Острозькою комісією. 
На Раді було зазначено, що острозькі умови повертають Україну до її стану 
перед Визвольною війною, старшина, яка підтримувала П.Дорошенка, відме-
жувалася від прийнятих рішень і заявила, що не допустить приходу польської 
шляхти на українські землі.

„Музей Чорторийських” (с. 194) – „Muzeum Czartoryskich” у Кракові, 
один із найстаріших музеїв Польщі, відкритий у 1878 р.

Чарторийські (Чарториські, Чарторійські, Чорторийські (Czartoryscy) – 
княжий рід українсько-польського походження, який 1433 р. одержав титул 
князів Священної Римської Імперії. Прародич Чарторийських, Василь, во-
лодів містом Чорторийськом на Волині (1393). Його сини Іван, Олександер і 
Михайло обіймали високі посади у Великому князівстві Литовському. Михайло 
Чарторийський був намісником Брацлавщини (1463) та провадив боротьбу про-
ти татар. Після Люблінської унії 1569 р., яку рід Чарторийських підтримував, 
вони здобули впливові позиції в польському уряді та поширили свої володін-
ня на Волині й Галичині. За часів Хмельниччини Михайло Чарторийський 
(1621–1692) боровся проти українських повстанців. Важливу роль відігра-
вали Чарторийські в Речі Посполитій у XVIII ст., особливо за часів королів 
Авґуста III та Станіслава Авґуста Понятовського, чия мати була княгиня 
Констанція Чарторийська. Її брат, князь Алєксандер Авґуст Чарторийський 
(1697–1782), воєвода Руський, одружившись із Марією Софією Сенявською, 
отримав величезні маєтки згаслого роду Сенявських.

Амбросій Ґрабовський (с. 195) (1782–1868) – польський історик, бібліофіл, 
колекціонер, археолог і антиквар.

Семен (Палій) (с. 195) (справжнє прізвище – Гурко) (1640-ві рр. – 1710) – 
полковник білоцерківський (фастівський), керівник національно-визвольної 
боротьби українського народу проти польської влади у Правобережній Україні 
наприкінці XVII – на початку XVIII ст. У 1683 р. загін козаків на чолі з Палієм 
брав участь у розгромі турків під Віднем. У 1684–1685 рр. за сприяння Палія 
було засновано Фастівський, Богуславський і віддалені Брацлавський та 
Корсунський полки. У 1680-1690-их рр. вів спільно з лівобережними коза-
ками боротьбу проти Туреччини та Кримського ханства. Основним завдан-
ням, яке ставив перед собою Семен Палій, стало визволення Правобережної 
України з-під польської влади та приєднання її до Гетьманщини. Наприкінці 
1680-их рр. козацькі війська під орудою Палія визволили Богуслав, Корсунь, 
Лисянку й інші міста. У 1699 р. польський сейм прийняв ухвалу про ліквідацію 
козаччини, що стало однією з причин розгортання національно-визвольного по-
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встання під проводом Семена Палія. Після невдалої спроби здобути допомогу 
в боротьбі проти Польщі з боку Гетьманщини та Московщини, Семен Палій 
спробував знайти союзників серед прихильників шведського короля Карла 
XII. Після того, як війська Івана Мазепи зайняли Правобережжя, Семен Палій, 
прагнучи зберегти свій вплив на цій території, намагався проводити власну по-
літику та робив спроби підбурити проти гетьмана Запорожжя. Це занепокоїло 
І.Мазепу, й він, аби не допустити анархії у краю, наказав заарештувати фастів-
ського полковника. У 1705 р. Палія заслали до Сибіру. Після відкритого висту-
пу І.Мазепи проти московської влади в 1709 р. Палія повернули з заслання та 
призначили полковником Білоцерківського полку.

Іван Гладкий (с. 195) (рр. нар. і см. не відомі) – перший охтирський полков-
ник. Сам полк складався протягом кількох років – 1651–1658.

„Дієйменник” (с. 198) – неозначена форма дієслова, інфінітив.

Бутенко (с. 200) – Стецько Бутенко (рр. нар. і см. не відомі) – білоцерків-
ський полковник.

Гулак (с. 200) – Іван Гулак (рр. нар. і см. не відомі) – обозний гетьмана 
П.Дорошенка.

„Складня” (с. 201) – синтаксис.

„... збунтовані уманці в 1672 р.” (с. 201) – ідеться про події, коли гетьман 
П.Дорошенко залишив полк своєї піхоти в Умані, „на которих, – як свідчить 
Літопис Самовидця, – уманці збунтовавшися. Полковника Жеребилу убили и 
инних козаков значних з старшини, и черни вигнали з міста і місто здали гетма-
нові Ханенкові на имя королевское” (Цит. за: Літопис Самовидця. – К.: Наукова 
думка, 1971. – С. 112).

„Уманський полковник Григорій Білогруд” (с. 201) – обіймав посаду пол-
ковника в Умані в 1666–1667, 1671–1672, 1674 рр.

„Подільський полковник Андрій Зеленський” (с. 201) – наказний поділь-
ський полковник у 1671 р.

„Торговицький полковник Степан Щербина” (с. 201) – політичний і вій-
ськовий діяч козацької держави ІІ пол. XVII ст., полковник торговицький за 
гетьманування П.Дорошенка, з яким він обороняв Правобережну Україну від 
польських аґресорів (1666 і 1671) та під час московського наступу на Чигирин 
(1674).

„Паволоцький полковник Григорій Гамалія” (с. 202) – Григорій Гамалія 
(Грицько Гамаль) (? – 1702) – посол І.Виговського до Туреччини (1659), сот-
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ник пирятинський (1663), полковник лубенський (1665–1670), був послом 
І.Брюховецького до Туреччини 1668 р. у справі турецької протекції для України. 
Прихильник П.Дорошенка, в якого був охотницьким полковником (1669), пол-
ковником паволоцьким (1672–1673) і ґенеральним осавулом (1674). Полковник 
миргородський (1687–1688).

Семен Половець (с. 202) (рр. нар. і см. не відомі) – полковник білоцерків-
ський. Служив у війську Богдана Хмельницького. Історичної слави йому до-
дала донька Ганна – дружина Івана Мазепи, яка померла в 1702 р., залишивши 
63-річного гетьмана одиноким до кінця його життя.

„Чигиринський полковник Яків Корицький” (с. 202) – інший варіянт імені – 
Яків Коритський (так у Літописі Самійла Величка); чигринський ґенеральний 
обозний гетьмана П.Дорошенка.

„Др. Василь Сімович” (с. 204) – Василь Сімович (1880–1944) – україн-
ський філолог і культурний діяч, дійсний член НТШ (з 1923 р.), учень С.Смаля-
Стоцького. У 1923–1933 рр. – професор Українського вищого педагогічного ін-
ституту імені Драгоманова у Празі (в 1926–1930 рр. – ректор). У 1939–1941 рр. 
– професор Львівського університету, в 1941–1944 рр. редактор „Українського 
Видавництва”. Сімович видав із коментарем твори Т.Шевченка („Кобзар” з по-
ясненнями”, Ляйпциґ, 1921), І.Франка (вид. творів у видавництві Оренштайна), 
Лесі Українки („Листування Лесі Українки з О.Маковеєм”, Львів, 1938).

Григорій Гуляницький (с. 205) (? – 1679 (?) – український військовий і дер-
жавний діяч XVII ст., полковник ніжинський (1656–1659) і корсунський (1662–
1664). Під час Визвольної війни Гуляницький у 1649 р. й у серпні 1654 р. (разом 
із Марком Левоновичем та Іваном Дяченком), за дорученням Б.Хмельницького, 
очолював українське посольство до Москви. Г.Гуляницький був активним при-
хильником гетьмана І.Виговського та його незалежницької політики. Під час 
Руїни брав участь у придушенні антигетьманського заколоту під керівництвом 
Я.Барабаша та М.Пушкаря (1657–1658 рр). За гетьманування П.Тетері кілька 
разів їздив із посольством до Варшави. Затятий ворог Москви, Гуляницький у 
Варшаві переконував сенат і короля в необхідності здійснити похід коронно-
го війська на чолі з королем у Лівобережну Україну, щоби схилити тамтешнє 
козацтво на бік Речі Посполитої. У 1663–1664 рр. Гуляницький брав участь у 
поході польсько-української армії під командуванням Яна Казімежа та П.Тетері 
на Лівобережну Україну.

Іван Креховецький (с. 206) – Іван Креховецький-Демкович (рр. нар. і см. не 
відомі) – український військовий і державний діяч 50–70-их років XVII ст., ди-
пломат, один із найближчих сподвижників Богдана Хмельницького, ґенеральний 
суддя. У 1650 р., за дорученням Б.Хмельницького, вів дипломатичні переговори 
у Варшаві з польським урядом, якому привіз козацький реєстр, складений за 
умовами Зборівського договору 1649 р. У 1654 і 1655 рр. очолював українське 
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посольство до семигородського князя Юрія ІІ Ракочія. У 1664 р. разом із козаць-
кою старшиною протестував проти підступного вбивства І.Виговського.

Микита Синенко (с. 210) (Сененко, Сеневич) (рр. нар. і см. не відомі) 
– перший полковник Уманського полку, що його заснував у 1675 р. гетьман 
І.Самойлович. Відомо також про правобережний рід козаків Синенків у часи 
правління гетьмана П.Дорошенка.

„Село Сем’янівка” (с. 211) – нині село в Конотопському р-ні Сумської 
обл.

Федір Сулима (с. 212) (? – 1691) – переяславський полковник, представ-
ник українського шляхетського роду Сулим на Лівобережжі, син гетьмана Івана 
Сулими (? – 1635). Родинний архів Сулим (і споріднених із ними родів) част-
ково було видано за ред. О.Лазаревського („Сулимовскій Архивъ. Фамильныя 
бумаги Сулимъ, Скорупъ и Войцеховичей XVII–XVIII вв.”, 1884).

„Село Курилівка в Краснянській сотні Прилуцького полку з слободою 
Кандибівкою” (с. 213) – нині с. Курилівка Коропського р-ну Чернігівської обл.

„Іван і Петр Алєксєєвичі” (с. 213) – московські царі, брати-співправителі, 
сини царя Алєксєя Міхайловича від його різних жінок. 25 червня 1682 року 
Іван V Алєксєєвич (1666–1696) і Пйотр I Алєксєєвич вінчалися на царство в 
Успенському соборі московського Кремля. Для них було споруджено особли-
вий трон із двома сидіннями. У 1689 р. фактична влада перейшла до Петра І.

Єфим Лизогуб (с. 214) – Юхим Лизогуб (? – 1704) – козацький ґенеральний 
бунчужний (1688–1690), ґенеральний хорунжий (1694–1698), полковник черні-
гівський (1698–1704). Учасник Кримських походів 1687 і 1689 рр.

Козелець (с. 216) – нині селище міського типу, центр Козелецького р-ну 
Чернігівської обл. Відомий зі XVІІ ст. як укріплене місто, що входило до скла-
ду Речі Посполитої під назвою Козлоград. З 1649 р. – центр Козелецької сотні 
Київського полку (1708 р. в Козелець переведено полкове управління Київського 
полку – тут жили полковник та інша старшина; місто залишалось адміністра-
тивним центром полку до 1781 р.). У 1656 р. місту надано маґдебурзьке право. 
У 1662 р. в Козельці відбулася козацько-старшинська рада, на якій гетьманом 
України було обрано Якима Сомка.

„Бібліотека Польської Академії Наук у Кракові” (с. 216) – Biblioteka 
Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
Офіційна дата заснування бібліотеки – 1856 р.

„Копія Іскрицького... Літопису Самовидця” (с. 218) – один із пізно віднай-
дених списків Літопису Самовидця, який став відомий ученим уже після першої 
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публікації цієї пам’ятки в 1846 р. Список Іскрицького зберігся в давньому руко-
писному збірнику, що належав бунчуковому товаришеві Петру Іскрицькому, а в 
XIX ст. – його нащадкам: сім’ї Кулябків-Корецьких, яка мешкала в Суразькому 
повіті на Чернігівщині. В оправленому збірнику на 198 аркушах, написаному 
українським скорописом початку XVIII ст., вміщено такі матеріяли: „Статья 
гетмана Богдана Хмелницкого”, „Статья гетмана Юрія Хмелницкого”, „Список 
с універсалу гетмана Богдана Хмелницкого”, „Коммиссія Гадяцкая и под-
твержденіе коммиссії Гадяцкої”, „Копія с трактату вічного мира между его 
імператорским величеством и салтаном турским 1720 р.”, „О началі войни 
Хмелницкого”, „Розговоры в царствії мертвых... между генералом лейтенан-
том Наганом Реїнтолтом фон Паткулем ... и между бароном Георгом Генрихом 
фон Герцом...”, „Умисл Стефана Яворского иногда метрополита Рязанского и 
Муромского из его діла по смерти оставшогося Богословскаго „Камень віри” 
реченнаго, Листом партикулярним откритый в літо 1730”. На перших аркушах 
рукопису по складах на кожній сторінці написано: „От книг бунчукового това-
риша Петра Іскрицкого рукою”. Орест Левицький, другий видавець Літопису 
Самовидця, відносив список Іскрицького до 1734 р. та вважав його за найдавні-
ший і найближчий до ориґіналу.

„Митрополит Євгеній” (с. 219) – Євфимій Болховитінов (у чернецтві – 
Євгеній; 1767–1837) – митрополит Київський (із 1822 р.), історик, бібліограф, 
археолог. Автор історико-краєзнавчих праць про Новгород, Псков, Вороніж, 
Київ і бібліографічних праць із історії Росії та історії Російської Православної 
Церкви. З його ініціятиви в 1830-их pp. у Києві було проведено археологічні 
розкопки Десятинної церкви та Золотих воріт.

ÏÑÅÂÄÎ-ÊÎÍÈÑÜÊÈÉ ² ÏÑÅÂÄÎ-ÏÎËÅÒÈÊÀ 

(“ÈÑÒÎÐ²ß ÐÓÑÎÂÚ” Ó Ë²ÒÅÐÀÒÓÐ² É ÍÀÓÖ²)

Надруковано у третьому томі „Праць відділу українознавства „Української 
Мазепинсько-Могилянської Академії Наук” (Київ – Львів, 1939), а закінчено 
працю „Псевдо-Кониський і псевдо-Полетика” – згідно з приміткою в цьому 
виданні – влітку 1933 року. Подається за першодруком.

„Товариство „Просвіта” у Львові” (с. 239) – Товариство „Просвіта”, ство-
рене на противагу антиукраїнським течіям у культурному житті Галичини, було 
засноване 8 грудня 1868 року у Львові. Програму „Просвіти” сформулював у 
своєму виступі на установчих зборах студент Андрій Січинський: „Кожний на-
рід, що хоче добитися самостійности, мусить передусім дбати про те, щоби 
нижчі верстви суспільности, народні маси піднеслися до тої степени просвіти, 
щоб ця народна маса почула себе членом народнього організму, відчула своє 
горожанське й національне достоїнство й узнала потребу існування нації як 
окремішньої народної індивідуальности; бо ніхто інший, а маса народу є під-
ставою усього”.



546

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

Головою новоствореного Товариства було обрано Анатоля Вахнянина, а до 
виділу (керівного органу) ввійшли Олександер Борковський, Іван Комарницький, 
Михайло Коссак, Максим Михаляк, Омелян Огоновський, Омелян Партицький, 
Юліян Романчук, Корнило Сушкевич і Корнило Устиянович. Вирішено було 
створити українську бібліотеку з читальнею та щорічно видавати календар для 
народу.

Великим досягненням „Просвіти” була купівля в 1895 р. власного будинку. 
Для цього надійшли пожертви не тільки з Галичини, а й із Наддніпрянщини. 
Кияни передали через професора Михайла Грушевського 1500 ринських.

31 січня 1896 року загальний збір „Просвіти” обрав головою Товариства 
професора Юліяна Романчука. Ці обов’язки він виконував десять років. За цей 
час швидкого розвитку набув кооперативний рух, який покликав до життя в 
1898 р. „Краєвий Союз Кредитовий”, а в 1904 р. – нове товариство „Краєвий 
Союз Ревізійний”. Просвітницьку діяльність підтримувало духовенство, зокре-
ма тодішній Станіславівський єпископ Андрей Шептицький.

На загальному зборі Товариства в 1912 р. було прийнято новий статут, 
який поставив завдання широкої культурно-освітньої роботи. Вона передбача-
ла діяльність народного театру та кінотеатру, проведення народних свят, з’їздів 
і краєзнавчих походів, організацію книгозбірень, народних музеїв, публічних 
читалень, книгарень, друкарень, різних курсів і шкіл (народних, середніх, ви-
щих, господарських, промислових, торговельних), ведення зразкових госпо-
дарств, садів тощо.

Наприкінці 1913 р. „Просвіта” мала 77 філій і 2648 читалень. Масово 
створювалися бібліотеки. „Просвіта” підтримувала жваві зв’язки з українцями 
Закарпаття, Хорватії, Боснії, США, з багатьма освітніми організаціями.

13 грудня 1913 року „Просвіта” взяла участь у події надзвичайної ваги – 
митрополит Андрей Шептицький передав громадськості Львова Національний 
музей, який він заснував. При цьому „Просвіта” подарувала музеєві цінні 
пам’ятки зі свого архіву.

Російська окупація Львова завдала значної шкоди „Просвіті”. Було зни-
щено бібліотеки, читальні, репресовано активних діячів. Деякі з них змушені 
були виїхати за межі Галичини. Лише від початку 1920 р. знову пожвавилося 
просвітянське життя. Для збирання матеріялів про історію визвольної боротьби 
Головний виділ Товариства створив окреме видавництво „Червона Калина”.

У 1928-му, ювілейному для себе, році „Просвіта” мала на землях окупо-
ваної Польщею Галичини 2934 читальні та 12508 безпосередніх членів. Значно 
слабше працювало Товариство на Волині, Підляшші та Холмщині, де діяло 
близько 600 його читалень.

1936 р. „Просвіта” мала 83 філії, 3210 читалень, 1207 домівок, 3209 бібліо-
тек із книжковим фондом 688186 томів, 2185 театральних гуртків, 1115 хорів, 
138 оркестрів, 550 гуртків самоосвіти, 86 курсів для неписьменних і 262 гуртки 
просвітянської молоді. Лишень активних членів Товариства було близько пів-
мільйона.

Після 1937 р. „Просвіта” переживала тяжкі часи. Польська влада закри-
вала читальні, особливо на північно-західних землях. Комуністи намагалися 
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через низові читальні пропаґувати „великі перетворення” за Збручем. За таких 
обставин 8 червня 1939 р. відбувся в „Театрі Ріжнорідностей” останній загаль-
ний збір „Просвіти”. Він обрав головою Товариства отця Юліяна Дзеровича.

1939 р. став останнім роком існування „Просвіти” на українських землях. 
Сталінські чиновники знищили в центральному будинку Товариства (площа 
Ринок, 10 у Львові) його архів, цінні історичні документи і рукописи, друкова-
ну продукцію. Те саме вони вчинили з осередками „Просвіти” і в інших містах 
і селах. Не дозволили відновити роботу „Просвіти” й гітлерівські окупанти.

„Наукове Товариство ім. Шевченка” (с. 239) – Наукове Товариство 
ім. Т.Г.Шевченка (НТШ), засноване в 1892 р. на кошти проґресивної україн-
ської громадськости Львова й інших міст Західної України. Створене як про-
образ академії наук – із історико-філософською, філологічною та математично-
природничо-лікарською секціями й підсекціями, з виданням наукових „Записок 
НТШ”, збірників, часописів, із дійсними і почесними членами. Поряд із 
науково-дослідницькою діяльністю НТШ проводило культурно-просвітницьку 
роботу серед населення.

НТШ об’єднувало фахівців із різних галузей знань, письменників, куль-
турних і державних діячів як Західної України, так і УРСР, Берліна, Будапешта, 
Відня, Лєнінґрада, Москви, Праги, інших наукових центрів світу. У різні роки 
його членами були В.Вернадський, М.Грушевський, А.Кримський, І.Франко та 
багато інших. Наприкінці 30-их рр. НТШ налічувало понад 300 членів.

У січні 1940 р. НТШ інтеґрувалось у наукові структури АН УРСР і як то-
вариство вже не існувало. Діяльність його тривала в еміґрації. Товариство від-
новило свою діяльність в Україні в 1989 р.

Омелян Партицький (с. 239) (1840–1895) – український мовознавець, ет-
нограф, історик і педагог. У 1880 р. О.Партицький заснував і шість років вида-
вав власним коштом двотижневий журнал „Зоря”, який завдяки його зусиллям 
став широко відомим у всій Україні.

„...брат останнього Роман” (с. 239) – Заклинський Роман (1852–1931), 
брат Корнила та Леоніда Заклинських, педагог, письменник і освітній діяч; 
член-засновник Руського педагогічного товариства, співредактор „Бібліотеки 
для Молоді”, дослідник творчости Ю.Федьковича, автор і видавець низки по-
пулярних книжок (зокрема „Географії Руси”, 1887).

„Національний Музей у Львові” (с. 239) – важливий центр культурного жит-
тя міста й України. Його заснував у 1905 р. митрополит Андрей Шептицький: 
спочатку як Церковний музей, а в 1913 р. урочистим актом передав у дар укра-
їнському народові як Національний музей у Львові. Роботу з організації музею 
очолив Іларіон Свєнціцький, відомий учений, історик, славіст і мистецтвозна-
вець, котрий упродовж багатьох років за активної підтримки греко-католицької 
церкви й української інтелігенції (зокрема І.Франка, В.Щурата, В.Шухевича, 
І.Труша, О.Новаківського, С.Людкевича, С.Крушельницької та інших діячів на-
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уки і культури) значно розширив збірку мистецьких творів музею та сприяв 
утвердженню світового визнання Національного музею.

Сьогодні фонди музею нараховують понад 100000 експонатів образотвор-
чого та народного мистецтва, а експозицію Національного музею складають 
три відділи: давнього мистецтва ХІ-XVIII ст., мистецтва початку ХІХ–ХХ ст. 
і сучасного мистецтва. Крім того, музей організовує у своїх залах змінні те-
матичні, групові та персональні виставки відомих українських та іноземних 
мистців.

Іван Луцкевич (с. 239) – можливо, йдеться про діяча білоруського на-
ціонального руху Івана Луцкевича (1881–1919), який разом зі своїм братом 
Антоном став ініціятором проголошення Білоруської Народної Республіки 
(БНР). Він важко хворів на сухоти (туберкульоз), і приятелі в 1919 р. завезли 
його до галицького курорту Закопане, де він і помер. Можливо, зі собою Іван 
Луцкевич привіз до Галичини і рукопис, про який згадує М.Возняк.

„...згідно з означенням Ліхачева в його „Палеографическомъ значеніи 
бумажныхъ водяныхъ знаковъ” (с. 239) – ідеться про Ніколая Ліхачова (1862–
1936) – російського історика, археографа, палеографа, мистецтвознавця, бібліо-
графа, колекціонера, академіка, помічника директора Петєрбурзької бібліотеки 
в 1902–1914 рр. Він вивчав і вів пошуки бібліотеки й архіву московських царів. 
За працю „Матеріалы для исторіи русскаго иконописанія” отримав велику зо-
лоту медаль „Русскаго археологическаго общества” (1908). Автор понад 200 
наукових праць, зокрема і згаданої у М.Возняка: „Палеографическое значеніе 
бумажныхъ водяныхъ знаковъ” (Санкт-Петєрбурґ, 1899. – Ч. І-ІІІ).

„Императорское Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ” 
(с. 239) – перше наукове історичне товариство в Росії, засноване в 1804 р. при 
Московському університеті для вивчення та видання документів із російської 
історії. До його складу ввійшли викладачі університету, а також історики, ар-
хівісти й археографи (Н.Карамзін, М.Бантиш-Каменський, А.Маліновський, 
К.Калайдович, А.Мусін-Пушкін та ін.). Найбільшого розмаху дослідницька та 
видавнича робота товариства (видання літописів, стародавніх актів тощо) на-
була з 40-их рр. ХІХ ст., коли його очолювали О.Бодянський, І.Беляєв, А.Попов, 
Є.Барсов та ін. У ХІХ – на початку ХХ ст. товариство об’єднувало більшість 
істориків і археографів Російської імперії, а також збирачів рукописів; видавали 
„Записки и труды”, „Русскій историческій сборникъ”, „Чтенія МОИДР” та ін., 
у яких було опубліковано безліч різноманітних джерел, а також досліджень із 
історії земель Російської імперії. Товариство було офіційно закрито в 1929 р.

„Іван В.Розковшенко” (с. 239) (1809–1889) – український письменник 
і фолкльорист, учасник гуртка харківських романтиків. Після закінчення 
Харківського університету служив у Міністерстві юстиції, був помічником ре-
дактора „Журнала Министерства Народнаго Просвhщенія”, з 1839 р. – директор 
гімназій на Кавказі, згодом на Поділлі та Волині. Замолоду збирав українські 
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народні пісні, був одним із видавців (разом із І.Срезневським) „Украинского 
Альманаха” (1831).

Белей (с. 239) Іван (1856–1921) – український журналіст, перекладач і 
критик. Був членом студентського товариства у Львівському університеті 
„Академический кружок”, членом редакції журналу „Друг” (1876–1877). Разом 
із І.Франком і М.Павликом видавав „Дрібну бібліотеку” (1878–1879), редаґував 
журнал „Світ” (1881–1882), на сторінках якого виступив із сатиричними нари-
сами проти неґативних явищ галицької дійсности.

Довголітній редактор ґазети „Діло” (1884–1902) та її літературного додат-
ку „Бібліотека найзнаменитіших повістей”.

Автор перекладів творів західноевропейської літератури, численних пу-
бліцистичних, літературно-критичних статтей, нарисів і рецензій.

„Редакція „Записок” (с. 239) – тобто „Записок Наукового Товариства імені 
Шевченка” – видання Наукового Товариства імені Шевченка у Львові (НТШ). 
Див. також вище прим. про НТШ.

Войнаровський (с. 241) Андрій (бл. 1680 – 1740) – осавул гетьмана 
І.Мазепи (1701–1716), виходець із козацької старшини, племінник і спадкоємець 
І.Мазепи по материнській лінії. Власник великих маєтностей у Лівобережній 
Україні, довірена особа гетьмана, активний учасник його антиросійських дій. У 
1708 р. разом із Мазепою та групою старшин перейшов на бік шведського ко-
роля Карла ХІІ. Після поразки шведів у Полтавській битві 1709 р. еміґрував до 
Бендер (Молдова), а звідти – до Німеччини. Був ревним поборником православ-
ної церкви, прихильником відриву України від Росії та переходу її під владу 
шляхетської Польщі. У 1710–1711 рр. разом із П.Орликом підбурював уряди 
Туреччини, Кримського ханства та низки західноевропейських країн до війни 
з Росією, намагався утворити антиросійську коаліцію европейських держав. За 
наказом Петра І, А.Войнаровського в 1716 р. заарештував російський консул 
у м. Гамбурзі (Німеччина) й відіслав до Петєрбурґа. Звідти А.Войнаровського 
заслали до Якутська, де він і помер.

Надєждін (с. 241) Ніколай (1804–1856) – російський критик, журналіст, 
історик і етнограф. У 1831–1835 рр. – професор катедри теорії мистецтв і архе-
ології Московського університету. З 1831 р. видавав журнал „Телескопъ” із до-
датком – ґазетою „Молва”. У 1843–1856 рр. редаґував „Журналъ Министерства 
внутреннихъ дhлъ”. Активно працював у Відділі етнографії „Русскаго геогра-
фическаго общества” (з 1848 р. – голова відділу). Був одним із піонерів історич-
ної географії в Росії. Критик творів А.Пушкіна.

„...у „Вhстник-у Европы” (с. 241) – один із перших літературно-
політичних журналів у Росії; видавався в Москві (1802–1830) по дві книги 
на місяць. Засновником журналу був Н.Карамзін. У 1866–1918 рр. під такою 
самою назвою в Петєрбурзі виходив „Журнал историческій, политическій 
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и литературный”. Його засновником і редактором-видавцем до 1908 р. був 
М.Стасюлєвич, із 1906 до 1916 р. – проф. М.Ковалєвський, із 1916 до 1918 р. – 
Д.Ґрім і Д.Овсяніко-Куліковський. Серед працівників „Вhстника Европы” були 
такі визначні письменники й учені, як М.Костомаров, А.Пипін, В.Соловйов, 
І.Мечніков, І.Турґенєв, І.Ґончаров, М.Салтиков-Щедрін.

„... у „Сын-і Отечества” (с. 241) – суспільно-політичний і літературний 
журнал, заснований у Петєрбурзі в 1812 р. „ради помhщенія реляцій и частныхъ 
извhстій изъ арміи для опроверженія вредныхъ толковъ насчетъ хода происше-
ствій”. Редактором-засновником журналу був Н.Ґрєч. З 1814 р. програму „Сына 
Отечества” було розширено – запроваджено відділи історії, літератури та на-
уки, потому – огляд журналів, який набув полемічного характеру після ідейного 
об’єднання з журналом Ф.Булґаріна „Сhверный архивъ”.

З 1825 р. журнал редаґували Ґрєч і Булґарін спільно; він виходив то пара-
лельно зі „Сhвернымъ архивомъ”, то під спільною обкладинкою.

У роки перед повстанням дєкабристів у „Сынh Отечества” друковано тво-
ри Рилєєва, Кюхельбекера, Марлінського, Пушкіна, до видання був близький 
Ґрібоєдов. Значне місце в журналі займали статті з питань літератури, описи 
мандрівок і спогади, а також наукові статті.

У 1838 р. видання журналу перейшло до книгопродавця А.Смірдіна, а редак-
торами певний час залишалися Булґарін і Ґрєч, потому – сам Ґрєч, якого в 1839 р. 
змінив Нікітєнко, а останнього в 1841 р. – О.Сєнковський. З великими труднощами 
журнал виходив іще кілька років і припинив своє існування в 1852 р.

У 60-их рр. ХІХ ст. під цією назвою почав випускати журнал А.Старчевський, 
але це видання нічим, окрім назви, не пов’язане з попереднім.

„Журнал „Атеней” (с. 241) – під такою назвою виходили три журнали: 
1. двотижневий журнал наук, мистецтв і красної словесности з додатком 
„Записокъ для сельскихъ хозяевъ, заводчиковъ и фабрикантовъ”; його вида-
вав у 1829–1830 рр. професор Московського університету М.Павлов. У жур-
налі друкувалися твори Тютчева, Станкевича та Ґерцена. 2. „Журналъ крити-
ки, современной исторіи и литературы”, який виходив за редакцією Є.Корша 
в Москві в 1858–1859 рр. (місячник). Серед співробітників були Ґончаров, 
Турґенєв, Салтиков (Щедрін), Буслаєв, Соловйов, Єшевський, Поґодін, Чичерін, 
Іловайський та ін. Незважаючи на розмаїття імен, журнал занепав через неста-
чу передплатників. 3. „Современный историко-литературный временник”, який 
виходив спершу за редакцією Б.Модзалевського, Ю.Оксмана та П.Сакуліна 
(кн. I-II, 1924), а потому без участи проф. Сакуліна (кн. III, Труды Пушкинского 
дома. – Ленинград, 1926).

„Л.Майков” (с. 242) – Лєонід Майков (1839-1900) – російський історик 
літератури. Захистив дисертацію „О былинахъ Владимирова цикла”. У 1891 р. 
був обраний академіком, а з 1893 р. і до смерти працював віце-президентом 
Академії наук. Літературознавчу позицію Л.Майкова розкрито в його методо-
логічній статті „Исторія литературы какъ наука и какъ предметъ преподаванія” 

551

КОМЕН ТА Р І

(„Отечественныя записки”. – 1864. – Т. CLV). Відповідно до цієї позиції, вся 
наукова діяльність Майкова була присвячена детальним біобібліографічним 
розвідкам про письменників XVII–XIX ст. і публікаціям текстів. Історію літе-
ратури Л.Майков розробляв як „академічну науку”, ворожу – свідомо чи ні – 
будь-яким соціологічним формам вивчення літератури.

„...в „Історії Карла XII” Вольтера” (с. 243) – Вольтер Франсуа-Марі Аруе 
Де (Voltaire, Franois-Mari Arouet de) (1694–1778) – французький філософ, рома-
ніст, історик, драматург і поет епохи Просвітництва, один із найбільших фран-
цузьких письменників.

Твори Вольтера видано у 50 томах із додатком двох великих томів 
Покажчиків. 18 томів займає епістолярна спадщина – понад 10000 листів.

Серед численних трагедій Вольтера найкращими є „Заїра” („Zare”, 1732), 
„Альзира” („Alzire”, 1736), „Магомет” („Mahomet”, 1741) і „Меропа” („Mеrope”, 
1743).

Легкі вірші Вольтера на світські теми не втратили блиску і донині, його 
віршовані сатири досі дошкульні, його філософські поеми демонструють рід-
кісну здатність повністю виражати ідеї автора, ніде не відступаючи від суворих 
вимог поетичної форми. Серед останніх найважливіші „Послання до Уранії” 
(„Eptre Uranie”, 1722), „Світський” („Mondain”, 1736), „Роздуми про людину” 
(„Discours sur l’Homme”, 1738-1739), „Поема про природний закон” („Рomе sur 
la Loi naturelle”, 1756), „Поема про загибель Лісабона” („Pome sur le Dsastre de 
Lisbonne”, 1756).

Одним із найвищих досягнень Вольтера є його праці з історії: згадана у 
М.Возняка „Історія Карла XII, короля Швеції” („Histoire de Charles XII, roi de 
Sude”, 1731), „Століття Людовіка XIV” („Sucle de Louis XIV”, 1751) і „Есей про 
звичаї та про дух народів” („Essai sur les moeurs et l’esprit des nations”, 1756), 
який спершу називався „Загальна історія”.

„Губернський чернігівський маршалок Степан Михайлович Ширай” 
(с. 243) – Степан Ширай (1761–1841) – ґенерал-майор, чернігівський ґубернський 
голова дворянства. У 1785 р. в чині прем’єр-майора служив у Стародубському 
полку, звідки був переведений у Малоросійський ґренадерський полк. У 
1787 р. брав участь у воєнних діях у Польщі, а в наступному – в Молдові. Воював 
у турецьких війнах. У 1792 р. знову з’явився у Стародубі – вже як полковник 
Стародубського кірасирського полку, де служив до 1797 р., коли отримав чин 
ґенерал-майора з призначенням шефом Ризького кірасирського полку. У 1818 р. 
був обраний на посаду голови дворянства Чернігівської ґубернії.

„...обставини походу Скалозуба” (с. 243) – себто Семена Скалозуба (? – 
1599), козацького осавула, кошового отамана, а з 1599 р. – гетьмана. Замолоду 
брав участь у всіх походах гетьмана Григорія Лободи як проти турків і татар, 
так і проти поляків.

Ставши гетьманом, Семен Скалозуб оголосив морський похід і відразу ж 
вирушив у Чорне море, де, за польськими архівами, „наробив туркам багато 
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шкоди”. Успішно пройшовши Дніпром і лиманом, флотилія Скалозуба зупи-
нилася на косі Тендра на перепочинок і чекала попутного вітру. Там зустрів 
Скалозуб старого гетьмана Кішку, який на турецькій ґалері вибирався з полону, 
і мало її не потопив, „вибивши три дошки”, бо прийняв її за ворожу.

Після зустрічі на Тендрі зі старим гетьманом Семен Скалозуб продовжив 
похід до турецьких берегів, обравши кінцевою метою турецьку фортецю Азов 
на Азовському морі.

Початок походу був удалий. Пройшовши вогнем і шаблею через крим-
ське узбережжя, козацька флотилія перетнула Чорне море та зруйнувала 
Анатолійське узбережжя, звідки вирушила в Керченську протоку.

Звістка, що козаки „морем гуляють”, стривожила Стамбул, і на пошук ко-
заків рушила турецька ескадра.

Невдача спіткала Семена Скалозуба в Керченській протоці, де вдень йому 
не вдалось уникнути бою з турецьким флотом. У кривавій битві стомлена дов-
гим морським переходом козацька флотилія зазнала нищівної поразки. Під 
сильним гарматним вогнем ворога козаки спробували взяти ґалери на абордаж, 
але майже всі чайки було потоплено, більшість козаків загинула, чимало їх тур-
ки взяли в полон. Загинув у цій битві й сам Семен Скалозуб.

„Оповідання „Исторіи Русовъ” про муки гетьмана Остряниці та його 
старшини” (с. 244) – див. цей опис у виданні О.Бодянського: Конисскій Г. 
Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ Университетской Типографіи, 1846. 
– С. 55–56.

„Присутній на берестейському соборі кн. Острозький” (с. 245) – себто 
князь Костянтин (Василь) Острозький (1526–1608) – український маґнат, ки-
ївський воєвода, культурний діяч, котрий володів величезними маєтками на 
Правобережжі, був активним прихильником православної церкви, брав участь 
у придушенні селянсько-козацьких повстань під проводом К.Косинського та 
С.Наливайка. Засновник Острозької колеґії та шкіл у Турові й Володимирі-
Волинському.

Наприкінці 1595 р. єпископи Терлецький і Потій поїхали до Рима, де папа 
Клемент VIII проголосив офіційне визнання унії.

Коли розійшлася звістка про унію, православна громада обурилася. 
Найвидатніший її представник князь Острозький був розлючений не самою 
унією, а тим, у який спосіб її укладено. У поширеному відкритому листі він на-
звав чотирьох єпископів „вовками в овечій шкурі”, котрі зрадили свою паству, і 
закликав віруючих до протесту. Надіславши офіційну скаргу королю, яку було 
проіґноровано, Острозький уклав антикатолицьку спілку з протестантами, по-
грожуючи підняти збройне повстання. Водночас у всіх українських і білорусь-
ких землях православна знать збирала свої місцеві ради (сеймики), на яких за-
суджувала унію. Перелякані такими подіями, ініціятори всієї справи єпископи 
Балабан і Копистенський зреклися своїх колеґ і оголосили про свою формальну 
опозицію до унії.
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Щоби владнати конфлікт, у 1596 р. в м. Бересті (нині – Брест) було склика-
но церковний собор. Противників унії представляли два згадані вище єпископи, 
православні ієрархи з-за кордону, десятки виборних представників знаті, понад 
200 священиків і численні миряни. Водночас у таборі її прибічників було кілька 
католицьких сановників, королівських урядовців і четверо православних єпис-
копів. Зі самого початку стало очевидним, що сторони не можуть знайти спіль-
ної мови. Зрозумівши, що переговори не мають жодного сенсу, прибічники унії 
публічно підтвердили свої наміри укласти її.

Незважаючи на протести і погрози, православній стороні не вдалося зму-
сити їх відступити або домогтися того, щоби король позбавив їх посад.

„Він протиставив оповіданню „Исторіи Русовъ” про смерть Наливайка 
оповідання Петра Янчинського в життєписі Жолкевського” (с. 245) – про 
страту Наливайка історичні джерела розповідають по-різному. Бельський у 
своїй хроніці свідчить, що йому відрубали голову, а потім четвертували тіло 
„й рознесли члени на показ і поругання”. Інший сучасник подій, згаданий у 
М.Возняка Янчинський, писав, що Наливайка посадили верхи на розжареного 
залізного коня й увінчали розжареним залізним обручем.

Станіслав Жолкевський (Stanisław Żółkiewski) (1547–1620) – польський 
маґнат, із 1588 р. – польний коронний гетьман, із 1590 р. – львівський каштелян, 
із 1608 р. – київський воєвода, з 1618 р. – великий коронний гетьман і канц-
лер, королівський секретар, учасник багатьох кампаній проти Росії, Швеції, 
Османської імперії і татар, письменник.

Перший европейський полководець, котрий здобув і єдиний котрий утри-
мав Москву.

„Боярин Василь Бутурлін” (с. 245) – Васілій Бутурлін (? – 1656) – мос-
ковський військовий діяч і дипломат, боярин; служив при московському дворі 
стольником, а згодом окольничим. У січні 1654 р. очолив московське посоль-
ство, яке від імені царя Алєксєя Міхайловича уклало з українським козацтвом 
на чолі з Богданом Хмельницьким угоду про спільні дії проти Польщі. Зумів 
наполягти на тому, щоб угоду було скріплено церковною присягою лише з боку 
козаків, що леґітимізувало майбутні порушення угоди московським двором. 
Після укладення угоди очолював московські війська, вислані на допомогу укра-
їнському козацтву, та керував ними в переможній битві з поляками 1655 р.

Павлюк (с. 246) (Бут) Павло (? – 1638) – гетьман нереєстрового запорозь-
кого козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні.

У 1635 р. разом із Іваном Сулимою брав участь у зруйнуванні запорозь-
кими нереєстровими козаками фортеці Кодак. Павлюка схопила старшина реє-
стровців і передала до рук польсько-шляхетського уряду, його засудили до стра-
ти у Варшаві, та йому вдалось уникнути смерти.

На початку 1637 р. на чолі частини запорожців вирушив у похід на допо-
могу кримському ханові, котрий намагався позбутися залежности від султан-
ської Туреччини. Повернувшись із походу, Павлюк очолив селянсько-козацьке 
повстання в Україні.
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Після Кумейківського бою 1637 р. з частиною козаків відійшов на Південь, 
аби зібрати підкріплення. Під Боровицею (поблизу Черкас) загін з’єднався з 
головними силами повстанців, що їх очолював Дмитро Гуня. Після капітуля-
ції реєстровців під Боровицею Павлюк потрапив до рук польського гетьмана 
Міколая Потоцького та був страчений у Варшаві.

Федір Богдан (с. 247) – ім’я, під яким в „Історії Русів” фігурує Богдан 
Ружинський (відомий в iсторiї ще як Богданко).

Олександер Грушевський (с. 249) (1877–1942 або 1943) – історик (учень 
В.Антоновича) й історик української літератури, брат Михайла Грушевського. 
Приват-доцент університетів в Одесі, Петєрбурзі та Києві. Професор 
Українського державного університету в Києві (1918–1919), член Українського 
наукового товариства в Києві, дійсний член НТШ. У 20-их рр. директор 
Історично-географічної комісії ВУАН, дійсний член Археографічної комісії 
ВУАН. У 1937 р. репресований і засланий.

Автор праць „Пинское Полhсье” (1901), „Очерки исторіи Туровскаго кня-
жества” (1902), „Города Великаго Княжества Литовскаго въ 14–16 вв.” (1918), 
численних розвідок із політичної та соціяльної історії України XVI–XVIII ст., 
статтей із української історіографії XVIII–XIX ст.

„...у „Денниц-і” (с. 250) – себто у статті А.Пушкіна: „Денница. Альманахъ 
на 1830 годъ, изданный М.Максимовичемъ”, опублікованій у №8 „Литературной 
газеты” (5 лютого 1830 р.).

Микола Раєвський (с. 250) – найімовірніше, не Микола (Ніколай), а 
Владімір Раєвський (1795-1872) – поет-дєкабрист. Діяльність В.Раєвського як 
учасника „Южнаго общества” пов’язана головно з Кишиневом, де в той час 
жив у засланні А.Пушкін. Політичний аґітатор, змовник, поет, різнобічно осві-
чена людина, Раєвський мав великий вплив на Пушкіна.

„...у „Современник-у” (с. 250) – під такою назвою виходили чотири жур-
нали: 1836 р. – видавець-редактор А.Пушкін; 1837 р. – після смерти Пушкіна 
видавати журнал продовжила група письменників на чолі з П.Вязємським; 
1837–1846 рр. – журнал П.Плєтньова; 1847–1866 рр. – Н.Нєкрасова й І.Панаєва 
(з 1863 р. – лише Нєкрасова); 1911–1915 рр. – редактор П.Биков за якнайтісні-
шої участи А.Амфітєатрова.

Вісаріон Бєлінський (с. 252) (1811–1848) – російський літературний критик 
і публіцист, філософ–матеріяліст. Працював у журналі „Телескопъ” і в ґазеті 
„Молва” (1833–1836), де було надруковано його перші статті. Редаґував жур-
нал „Московскій наблюдатель” (1838–1839). У 1839 р. переїхав до Петєрбурґа, 
очоливши літературно-критичний відділ журналу „Отечественныя записки”. У 
1846 р. разом із М.Щепкіним кілька місяців подорожував Україною, відвідав 
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Харків, Миколаїв, Херсон, Одесу, побував у Криму. У 1847 р. перейшов у жур-
нал „Современникъ”, ставши його ідейним керівником.

Белінський написав чимало відгуків і рецензій на твори українських пись-
менників: Г.Квітки-Основ’яненка, Є.Гребінки, М.Костомарова, А.Метлинського, 
Л.Боровиковського, О.Бодянського й ін. Йому приписують рецензію на першу 
збірку поезій Т.Шевченка „Кобзар” („Отечественныя записки”, 1840), у якій 
автор привітав поета, підкресливши близький зв’язок його з народною поезі-
єю. Водночас Белінський припустився образливої оцінки поеми Т.Шевченка 
„Гайдамаки” та її автора. Крім того, в деяких рецензіях, зокрема на альманах 
„Сніп”, він, критикуючи художній рівень творів деяких українських письмен-
ників, робив абсурдні висновки про те, що українська мова нібито втратила 
своє значення, тож прагнення творити літературу українською мовою не має 
жодних перспектив.

Микола Тихонравов (с. 252) (1832–1893) – російський історик літера-
тури, професор Московського університету (з 1859 р.), академік (із 1890 р.). 
Методологічна позиція Н.Тіхонравова сформувалася під упливом насамперед 
Ф.Буслаєва. Від інших своїх учителів – істориків С.Соловйова і Т.Ґрановського 
– Тіхонравов засвоїв ідею „органічного розвитку” Росії та близькість до „за-
хідництва”. Завдання історії літератури полягає, на думку Тіхонравова, в тому, 
щоби „з’ясувати історичний шлях літератури, розумовий і моральний стан того 
суспільства, котрого остання була виразником, уловити у творіннях слова по-
ступовий розвиток народної свідомости – розвиток, який не знає стрибків і зу-
пинок” („Библіографическія записки”. – 1859. – №2. – С. 56).

Праці Н.Тіхонравова здебільшого присвячені: а) критичному виданню 
пам’яток руської літератури, б) дослідженням окремих питань.

Як професор Н.Тіхонравов мав великий вплив і створив помітну в літера-
турній історіографії „тіхонравовську школу” (В.Міллєр та ін.).

„Апокрифічне оповідання про полон Потоцького (в „Исторіи Русовъ”: 
Лянцкоронського) в Полонному” (с. 252) – властиво, в „Історії Русів” ідеться 
не про полон, а про поразку військ польського гетьмана Лянцкоронського у 
боротьбі з козаками Остряниці (див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой 
Россіи. – М.: Въ Университетской Типографіи, 1846. – С. 54–55).

Іван Каманін (с. 253) (1850 – ?) – історик. Здобув освіту в Київському уні-
верситеті. Автор праць: „Къ вопросу о казачествh до Богдана Хмельницкаго” 
(1894), „Очеркъ гетманства П.Сагайдачнаго” (1901), „Научныя и литературныя 
произведенія Н.В.Гоголя по исторіи Малороссіи” (1902).

Володимир Шенрок (с. 255) (1853 – ?) – історик літератури, знавець жит-
тя і творчости М.Гоголя. У численних журнальних статтях і окремих книгах 
В.Шенрок опрацьовував різні періоди життя Гоголя. Усі праці Шенрока про 
Гоголя вміщено в монументальних „Матеріалахъ для біографіи Гоголя” (4 томи: 
Москва, 1892–1898). В.Шенрокові також належить біографія першого дослід-
ника Гоголя – Пантелеймона Куліша („П.А.Кулишъ”. – Київ, 1901).
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„Уривок про побіду Свирговського... 1575 р. над турками” (с. 256) – див.: 
Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ Университетской 
Типографіи, 1846. – С. 23.

„...звістку про поручення гетьмана кошовому Федорові Покотилові” 
(с. 257) – див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ 
Университетской Типографіи, 1846. – С. 23.

Міллер (с. 257) Орест (1833–1889) – відомий професор історії літерату-
ри, за походженням естляндський німець. Як представник мітологічної шко-
ли довів її методику до крайнощів у докторській дисертації „Илья Муромецъ 
и богатырство Кіевское” (Санкт-Петєрбурґ, 1870): незважаючи на масу праці, 
вкладеної в неї, на величезний і вперше зібраний тут порівняльний матеріял, 
саме дослідження практично не має жодного серйозного значення. Дисертації 
передував підручник: „Опытъ историческаго обозр±нія русской словесности” 
(Санкт-Петєрбурґ, 1865), доведений до монгольського періоду, з окремою хрес-
томатією (Санкт-Петєрбурґ, 1866).

Хома Безрідний (с. 257) , або Федір (Хведір) Безрідний – герой української 
народної думи „Федір безродний, бездольний” (відомі понад 10 записів тек-
сту), досвідчений воїн, патріот, котрий самозречено служить народові. Це – тип 
козака-сироти; прізвисько збірне. У думі про Хому Безрідного відтворено на-
родне уявлення про військовий обов’язок.

Один із найкращих варіянтів думи записав М.Лисенко від кобзаря 
О.Вересая.

Підкова (с. 257) Іван (? – 1578) – козацький отаман, молдовський госпо-
дар (1577–1578). Брав участь у морських походах під проводом Самійла Кішки. 
Пізніше водив козацькі флотилії самостійно та спалював передмістя татарських 
приморських поселень. Прізвисько отримав за рідкісну фізичну силу: він за-
ввиграшки розгинав підкови, міг зупинити віз, запряжений шістьма кіньми, 
схопивши його за заднє колесо, волячим рогом пробивав дубові ворота.

У 1577 р. Іван Підкова, назвавши себе братом Івана Води Лютого, при 
підтримці козацького загону на чолі з гетьманом Яковом Шахом, почав бо-
ротьбу проти ставленика Туреччини, молдовського господаря Петра Мірчича 
Кривого. Після того, як козацьке військо розгромило загони Петра Мірчича, 
Івана Підкову проголосили молдовським господарем, а Яків Шах із козацьким 
загоном повернувся на Січ.

У 1578 р. в Немирові (за іншими даними – в Кам’янці-Подільському) Івана 
Підкову схопили польські жовніри й відіслали до Варшави. За рішенням поль-
ського сейму, Підкову було страчено у Львові. Його тіло козаки викрали і пере-
везли до Канева, де поховали в місцевому монастирі.

„Исторія Русовъ” не згадала про битву на Солониці” (с. 257) – 25–
28 травня 1596 року – заключна битва повстання 1594-1596 рр. під проводом 
С.Наливайка, Г.Лободи та М.Шаули.
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Обложені польським військом козаки розташувались у доволі зручному 
місці на узвишші над річкою Солоницею на лівому березі Дніпра. У перші дні 
козаки вели активні дії: здійснювали вилазки, влаштовували герці. Обложеним 
не вистачало води та їжі для коней і худоби. Як тільки коней випускали на пашу 
під табором, на них зараз же нападали поляки й відбивали. За кілька днів голод 
і спрага стали підточувати сили повстанців. Запідозривши Г.Лободу, який вів 
переговори з польським гетьманом Жолкевським, у зраді, козаки вбили його, а 
своїм гетьманом обрали Криштофа Кремпського. Вилазки козаків активізува-
лися. Жолкевського врятувало прибуття загону князя Заславського та великого 
обозу, в якому були важкі гармати, харчі та спорядження.

28 травня вночі Наливайка, Шаулу та Шостака схопили і видали 
Жолкевському.

Сава Чалий (с. 258) (? – 1741) – козацький полковник, перебував певний 
час на Запорозькій Січі, згодом служив сотником надвірного загону в поль-
ських князів Четвертинських. У 1734 р. брав участь у повстанні гайдамаків на 
боці сотника Верлана. По придушенні повстання знову перейшов на польський 
бік і став на службу маґнатів Потоцьких як полковник надвірного війська. Саву 
Чалого стратили за зраду гайдамаки з загону Гната Голого.

Кушка (с. 258) (Кішка, Кошка) Самійло (? – 1602 або 1620) – український 
козацький гетьман (1564–1575, 1599-1601).

З 1550 р. Кішка брав участь у походах Байди Вишневецького, здобув-
ши великий авторитет серед козацтва. Тому не випадково, що після загибелі 
Вишневецького його обрали гетьманом.

Кішка продовжував справу Вишневецького, прагнучи насамперед відкри-
ти запорожцям шлях до моря. Уперше вийшов у Чорне море в 1567 р. й упро-
довж двох літ штурмував міста Козлов, Ізмаїл, Кілю, Білгород і Очаків, громив 
турецькі ґалери в морі. Розлючений морськими походами турецький султан у 
1568 р. підтягнув до Очакова реґулярний флот, погрожуючи польському коро-
леві великою війною, якщо той не приборкає „шалених” козаків і їхнього ва-
тажка. Переляканий Сиґізмунд II Авґуст видав наказ, вимагаючи, щоби козаки 
„зійшли з Низу”, оселилися біля прикордонних замків, записалися до реєстру 
на королівську службу та воювали тільки там, де їм накажуть воєводи чи старо-
сти. За це польський уряд обіцяв запорожцям високу платню. Частина козаків 
погодилася на пропозицію короля, і їх стали називати реєстровими.

У 1573 р. в одному з морських походів ескадра Самійла Кішки зазнала 
поразки від турецького флоту, а сам гетьман потрапив у полон і був прикутий 
ланцюгом до весла на ґалері, де перебував близько 26 років. У 1599 р. органі-
зував на турецькій ґалері повстання українських невільників, котрі, перебивши 
команду, повернулися в Україну. Повстання невільників на чолі зі Самійлом 
Кішкою оспівано в українській народній думі „Самійло Кішка”.

Удруге ставши гетьманом, домігся від польського короля Сиґізмунда ІІІ 
Вази скасування баніції (закону про визнання козаків поза законом), що дозво-
лило визнати козацтво як суспільний стан. У 1600 р. очолював запорожців у 
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спільному українсько-польському поході на Крим. У 1601-1602 рр. Кішка на 
чолі 4-тисячного козацького загону брав участь у польсько-шведській війні в 
Лівонії.

Бородавка (с. 258) – Бородавка-Неродич Яцько (? – 1621) – керівник на-
родного повстання 1619–1621 рр. в Україні, яке почали під час походу під 
Перекоп проти татар нереєстрові козаки, проголосивши гетьманом Бородавку 
замість Петра Конашевича-Сагайдачного. Улітку 1621 р. Бородавка на чолі 40-
тисячного війська козаків вирушив до Хотина проти турків і татар, котрі вдер-
лися в Україну. За участь козаків у тому поході Бородавка вимагав од поль-
ського уряду полегшення становища народу. У відповідь Бородавку схопили 
та стратили.

„Харківська романтична школа” (с. 259) – Харківська школа романтиків, 
гурт українських молодих поетів – професорів і студентів Харківського універ-
ситету 30–40-их pp. ХІХ ст. Термін „школа” запропонував дослідник і видавець 
їхніх творів А.Шамрай. Головні представники Xарківської школи pомантиків: 
І.Срезневський, А.Метлинський, М.Костомаров, Л.Боровиковський, 
М.Петренко, О.Шпигоцький. Діяльність цього гурту поетів доби романтизму 
пов’язана з пробудженням національної свідомости, наслідком чого стало їхнє 
зацікавлення народною творчістю. Збираючи, видаючи та й наслідуючи її, хар-
ківські романтики розробляли тематику власної творчости на основі народних 
пісень, переказів, леґенд, вдавалися до історичних містифікацій.

Случ (с. 262) – ріка в Україні, права притока Горині; довжина 451 км, ба-
сейн – 13900 кв. км. Міста на Случі: Старокостянтинів, Новоград-Волинський, 
Сарни.

Сула (с. 262) – ліва притока Дніпра. Бере початок на Середньоруській ви-
сочині, далі тече Придніпровською низовиною, впадає у Кременчуцьке водо-
сховище. Довжина – 310 км; басейн – 18100 кв. км. Найбільші притоки: Терн, 
Ромен, Лохвиця, Удай, Сліпорід, Оржиця. Міста над Сулою: Лубни, Ромни, 
Червонозаводськ.

Голий (с. 262) Гнат (рр. нар. і см. не відомі) – запорозький козак, один 
із керівників гайдамацького руху в Правобережній Україні у 30-40-их рр. 
XVIII ст. У 1741 р. стратив у с. Степашках на Вінниччині (нині – село 
Гайсинського району Вінницької области) колишнього гайдамацького ватажка 
Саву Чалого, який перейшов на службу до польської шляхти. Загін Голого діяв 
до 1748 р.

Про боротьбу Голого проти польських поневолювачів складено народні 
пісні. Яскравий образ Голого, борця за волю України, відтворив в історичній 
драмі „Сава Чалий” І.Карпенко-Карий.

Лобода (с. 264) Григорій (? – 1596) – козацький гетьман (1593–1596 із 

559

КОМЕН ТА Р І

перервами). Під час селянсько-козацького повстання разом зі Северином 
Наливайком робив наїзди на Київське воєводство та Білорусь. Під час повстан-
ня виступав за досягнення порозуміння між козаками та польським урядом. У 
1596 р. був позбавлений булави, та після поранення М.Шаули у бою поблизу 
урочища Гострий Камінь на Київщині Г.Лободу знову обрали гетьманом. Того ж 
року під час облоги козацького табору польським військом в урочищі Солониця 
на р. Сулі Лободу запідозрили у веденні переговорів із коронним гетьманом 
С.Жолкевським, звинуватили у зраді й убили козаки.

Тетеренко (с. 264) – тобто Павло Тетеря (Моржковський).

„Гетьман Карпо Півтора-Кожуха” (с. 265) – Півтора-Кожуха Карпо 
(Павло) (? – 1642) – козацький ватажок, брав участь у боротьбі проти польської 
шляхти, вів партизанську боротьбу.

„...в журналі „Бесhда” (с. 267) – журнал, що виходив у 1871–1872 рр. 
у Москві за редакцією С.Юр’єва, мав помірковано слов’янофільське спряму-
вання. Також „журнал литературы и науки”, що видавався у Берліні в 1923–
1925 рр. за найближчої участи проф. Б.Адлєра, Андрєя Белого, проф. Ф.Брауна, 
М.Ґорького та В.Ходасєвича.

„Еротична „Паризина” Байрона” (с. 268) – в основі цієї поеми – подія з 
італійської хроніки, яку описав анґлійський історик Ґібон. Поему було написа-
но восени 1815 р., вперше опубліковано в лютому 1816 р. Присвячена одному з 
приятелів Байрона – Скропові Бердмору Девісові.

Амвросій Метлинський (с. 268) (1814–1870) – український поет і етно-
граф, фолкльорист, перекладач, видавець, професор Харківського (1848–1849) і 
Київського (1849–1854) університетів.

У 1839 р. видав під псевдонімом Амвросій Могила збірку ориґінальних 
поезій і перекладів „Думки і пісні та ще дещо”, виразно позначених рисами 
романтизму. У 1854 р. видав фолкльорний збірник „Народныя южно-русскія 
пhсни”, куди ввійшли українські народні пісні, які він сам зібрав. Поезії під 
псевдонімом А.Могила друкував у багатьох альманахах і збірниках („Молодик”, 
„Сніп”).

Олександер Корсун (с. 269) (1818–1891) – український письменник. З до-
помогою М.Костомарова в 1841 р. видав у Харкові альманах „Сніп”, у якому 
вмістив кілька власних віршів. Потому видав переробку 7 народних казок під 
назвою „Украинскія повhрья”. У „Русскомъ Архивh” (1890. – №10) надрукував 
цінні спогади про М.Костомарова.

„...Харкевич і Вронський запозичені з „Исторіи Русовъ”, а третій 
Радан повстав правдоподібно наслідком помилкового відчитання прізвища 
„Родак” в „Исторіи Русовъ” (с. 270) – в „Указателh къ Исторіи Русовъ или 
Малой Росіи” у виданні О.Бодянського „Харькевичь хорунжій полк[овникъ]” 
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(див. про нього: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ 
Университетской Типографіи, 1846. – С. 76–77); „Вронскій воевода Новгородъ 
Сhверскій” (див. про нього: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – 
М.: Въ Университетской Типографіи, 1846. – С. 76–77); „Родакъ ген[еральный] 
есаулъ” (див. про нього: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: 
Въ Университетской Типографіи, 1846. – С. 68, 74, 76–77).

„Німецький подорожник Коль” (с. 270) (1808–1878) – мандрівник, ко-
трий улітку 1836 р. проїхав цілу Україну, від північного кордону через Харків, 
Полтаву до Одеси. Захоплений природою української землі, самобутністю укра-
їнської культури та побуту, Коль добре придивився до українського дворянства, 
козацького та селянського населення, скрізь наголошуючи на чіткій різниці між 
місцевим українським і зайшлим московським елементами.

Михайло Драгоманів (с. 272) – тобто Михайло Драгоманов (1841–1895) – 
видатний український публіцист, історик, філософ, економіст, літературозна-
вець, фолкльорист, громадський діяч.

Броніслав Залєський (с. 273) (1820-1880) – польський історик і художник; 
перебуваючи в політичному засланні, заприятелював із Т.Шевченком.

„...в „Москвитянин-і” (с. 275) – „учено-литературный журналъ”, що його 
в 1841–1856 рр. видавав у Москві М.Поґодін. До 1849 р. виходив щомісяця, 
пізніше – двічі на місяць. Співпрацювали з Поґодіним, зокрема, С.Шевирьов, 
І.Давидов, Ф.Глінка, В.Даль.

„Гетьман Сагайдачний” (с. 277) – Петро Конашевич-Сагайдачний 
(1570–1622) – шляхтич червоноруський, козацький ватажок, кошовий отаман 
Війська Запорозького, провідник реєстрового козацтва; організатор успішних 
походів українських козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та 
Московського царства. Меценат православних шкіл. Оспіваний у багатьох ко-
зацьких думах і українських народних піснях.

Розробив і вдосконалив козацьку тактику морського бою на „чайках” 
– швидкохідних човнах. З 1600-их рр. він керував майже всіма значними по-
ходами, які набули загальноевропейського значення. Особливу славу здобув у 
народі після взяття 1616 р. неприступної турецької фортеці в м. Кафі. Тоді було 
знищено турецький флот, а з неволі визволено тисячі полонених.

У 1618 р. українські та польські війська під проводом гетьманів 
П.Сагайдачного та Я.Ходкевича обложили Москву. Військо Сагайдачного вже 
готувалося до штурму, проте польська шляхта відмовилася продовжувати війну 
через брак коштів.

У 1619 р. П.Сагайдачний із усім Військом Запорозьким вступив до 
Київського (Богоявленського) братства. Ця нова на той час культурна інституція 
(праматір Києво-Могилянської академії) була створена без дозволу польського 
короля, та братство не наважилися заборонити, побоюючись козацтва. За ак-
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тивної участи П.Сагайдачного в Україні в 1620 р. було відновлено православну 
ієрархію, ліквідовану після Брестської церковної унії 1596 р.

У 1621 р. 40-тисячне козацьке військо на чолі з П.Сагайдачним, яке ви-
ступало спільно з польською армією, відіграло вирішальну роль у розгромі під 
Хотином турецької армії, що загрожувала країнам Европи. У тій кампанії геть-
мана було важко поранено, через що він і помер.

Перед смертю П.Сагайдачний заповів використати своє майно на освіт-
ні, благодійні та релігійні потреби, зокрема Київському братству та Львівській 
братській школі. На смерть гетьмана ректор Київської братської школи Касіян 
Сакович написав „Вірші”, в яких прославив його заслуги у справі захисту бать-
ківщини від турецько-татарських нападів. Героїчна постать Петра Конашевича-
Сагайдачного фігурує як центральна в літературних творах „Сагайдачний” 
Д.Мордовця, „Ярошенко” О.Маковея, „Сагайдачний” З.Тулуб, у багатьох ле-
ґендах і піснях.

Устрялов (с. 279) Ніколай (1805-1870) – російський історик, профе-
сор Петєрбурзького університету, академік Імператорської академії наук. У 
1832 р. видав у 5 частинах „Сказанія современніковъ о Дмитріh Самозванцh”, а в 
1833 р. у 2 томах – „Сказанія князя Курбскаго”. Ці видання зробили ім’я 
Устрялова відомим у науці. Устрялов перший із російських істориків почав 
відводити у своїх лекціях особливе місце історії Литовської держави. У 1837–
1841 рр. як посібник для своїх лекцій він видав у 5 томах „Русскую исторію”. 
Найважливішою працею, якій віддавав свої сили Устрялов в останні 23 роки 
свого життя, була „Исторія царствованія Петра I”.

Іван Сахаров (с. 279) (1807–1863 – російський етнограф–фолкльорист, ар-
хеолог і палеограф. У 1836 р. видав „Сказанія русскаго народа о сhмейной жиз-
ни своих предковъ” (у 3 томах), у 1838–1839 рр. – двотомник народних пісень, 
у 1841 р. – „Русскія народныя сказки”.

Микола Мурзакевич (с. 280) (1806–1883) – професор російської історії та 
директор Ришельєвського ліцею, голова Одеського навчального округу, один 
із організаторів Одеського товариства історії та старожитностей і редактор 
„Записок Одеського товариства” протягом 1844–1881 рр. Один із творців чітко 
сформульованої програми опрацювання наявних у Новоросійському краї до-
кументальних пам’яток, рукописів і стародруків. Ця програма передбачала від-
найдення в архівах офіційних і військових установ краю документів, рукописів, 
стародруків, які мали історичну цінність, і передання виявлених документів до 
фонду музею при Одеському товаристві історії та старожитностей, а також 
публікацію найцікавіших текстів у „Записках Одеського товариства історії та 
старожитностей”.

Найголовніший внесок М.Мурзакевича в дослідження історії української 
книги – його праця „Начало книгопечатанія въ Новороссійскомъ краh”, що є 
першою спеціяльною роботою з історії книги на Півдні України.
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Михайло Поґодін (с. 280) (1800–1875) – російський історик, колекціо-
нер, журналіст, письменник. У маґістерській дисертації „О происхожденіи 
Руси” (1825) обґрунтував „норманську теорію” виникнення руської держав-
ности. Професор загальної історії (1826–1835), а згодом – російської історії 
(1835–1844) Московського університету. Захистив докторську дисертацію „О 
лhтописи Нестора” (1834). Відкрив і ввів у науковий обіг низку важливих іс-
торичних джерел і пам’яток руської словесности.

Зібрав „Древнехранилище” – багату колекцію ікон, мідних і срібних хрес-
тів, різноманітних предметів старовини, монет і медалей, зброї, рукописів, ста-
родруків, автографів діячів науки, літератури, мистецтва, а також державних, 
військових, політичних, церковних діячів. Частину зібрання було придбано для 
Публічної бібліотеки в Петєрбурзі та для Ермітажу.

Видав літературний альманах „Уранія. Карманная книжка на 
1826 г.”. У 1827-1830 рр. видавав журнал „Московскій вhстникъ”. Спільно зі 
С.Шевирьовим видавав і редаґував журнал „Москвитянинъ” (1841–1856).

Автор повістей „Нищій” (1825), „Какъ аукнется, такъ и откликнется” 
(1825), „Русая коса” (1826), „Суженый” (1828), „Сокольницкій садъ” (1829), 
„Адель” (1830), „Преступница” (1830), „Васильhвъ вечеръ” (1831), „Черная 
немочь”, „Невhста на ярмаркh” та ін., а також історичної трагедії у віршах 
„Марфа, посадница Новгородская” (1830).

„Отечественныя Записки” (с. 282) – російський літературний журнал 
XIX ст., виходив у Санкт-Петєрбурзі в 1818–1884 рр. (із перервами). У 2001–
2006 рр. у Москві видавався суспільно-політичний журнал із такою самою на-
звою.

Журнал заснував історик і письменник П.Свіньїн, у 1839 р. редактором 
і видавцем став А.Краєвський. Він перетворив видання на щомісячний жур-
нал, у кожному числі якого були такі розділи: „Современная хроника Россіи”, 
„Науки”, „Словесность”, „Художества”, „Домоводство, сельское хозяйство и 
промышленность вообще”, „Критика”, „Современная библіографическая хро-
ника”, „Смhсь”.

До участи в журналі були залучені В.Жуковський, В.Одоєвський, 
Д.Давидов, М.Поґодін, С.Шевирьов, М.Дмітрієв, І.Давидов, А.Хомяков, 
С.Аксаков, М.Лєрмонтов, В.Сологуб, І.Панаєв, Ф.Корф та ін.

У 1868 р. Краєвський передав журнал Н.Нєкрасову. До складу редакції 
Нєкрасов запросив М.Салтикова-Щедріна та Ґ.Єлісєєва. Після смерти Нєкрасова 
керівником „Отечественныхъ записокъ” став Салтиков-Щедрін, співредакто-
ром – Н.Міхайловський. У 1884 р., за вказівкою „згори”, журнал було закрито.

„Князь Дмитро Вишневецький” (с. 282) – Дмитро Вишневецький (1516–
1563) – український маґнат, князь. Походив зі старовинного волинського роду 
Ґедиміновичів, нащадків Рюрика. У 1550–1553 рр. — староста Черкаського та 
Канівського повітів. Перший відомий в історії козацький отаман.

У 1552 р. об’єднав запорожців, для відкритої збройної відсічі татарам і для 
захисту України з півдня.
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У 1556 р. українські козаки на чолі з Вишневецьким попливли Дніпром до 
турецької фортеці Очакова. Сили турків значно перевищували козацькі загони, 
та численні й добре озброєні турки не встояли перед козаками. Запорожці за-
хопили та зруйнували фортецю і визволили чимало невільників.

У 1557 р. Вишневецький організував новий похід. Козаки посідали в чов-
ни й атакували Аслам-город. Перебивши татар, запорожці штурмом узяли міс-
то, визволили кілька тисяч невільників і з великою здобиччю повернулися на 
Хортицю.

За наказом султана, Вишневецького було схоплено і страчено у Стамбулі 
(„Цареграді”). За переказами, його скинули з башти на гак, вмурований у стіні 
біля морської затоки на шляху зі Стамбула до Ґалата. Історики ототожнюють 
Вишневецького з героєм популярної історичної пісні – козаком Байдою.

Клеванов (с. 285) Алєксандр – російський перекладач. Захистив маґістер-
ську дисертацію: „Исторія юго-западной Руси от ея начала до половины XIV в.” 
(Санкт-Петєрбурґ, 1849). Надрукував переклади: „Корнелія Непота жизнеопи-
саніе славнhйшихъ полководцевъ” (Москва, 1857); „Сочиненія К.К.Саллюстія, с 
приложеніем его жизнеописанія и четырёхъ рhчей противъ Катилины” (Москва, 
1859); „Исторія народа римскаго, Тита Ливія” (Санкт-Петєрбурґ – Москва, 
1859–1867); „Философскія бесhды Платона” (Москва, 1861); „Обозрhніе фи-
лософской дhятельности Платона и Сократа. По Целлеру” (Москва, 1861); 
„Сочиненія К.Ю.Цезаря” (Москва, 1865); „Сочиненія П.Корнелія Тацита” 
(Москва, 1870) та ін.

„...оповідання про поразку, що наніс кн. Вишневецький турецько-
татарським військам” (с. 285) – див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой 
Россіи. – М.: Въ Университетской Типографіи, 1846. – С. 14.

„...епізод сумного часу на Московщині – битву під Новгородом Сіверським” 
(с. 285-286) – див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ 
Университетской Типографіи, 1846. – С. 43–44.

„...голос автора „Обзора русской духовной литературы” архиєп. 
Філарета” (с. 287) – Філарет (у миру: Дімітрій Ґумілєвський) (1805-1866) – 
відомий богослов та історик церкви. Заснував академічний журнал „Творhнія 
святыхъ отцовъ въ русскомъ переводh, съ прибавленіями духовнаго содержа-
нія”. Архимандрит із 1835 р.; в 1841 р. рукоположений на єпископа Ризького; в 
1848 р. переведений до Харкова; в 1857 р. зведений у сан архиєпископа; в 1859 р. 
переміщений до Чернігова, де заснував „Черниговскія Епархіальныя Извhстія”. 
З-поміж праць преосвященного Філарета найбільше значення мають його 
„Православное догматическое богословіе” (Чернігів, 1864), „Исторія русской 
церкви” (Санкт-Петєрбурґ, 1894) та „Обзоръ русской духовной литературы” 
(Санкт-Петєрбурґ, 1884), згаданий у М.Возняка.
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„Збірка літописів Миколи Білозерського” (с. 288) – Білозерський Микола 
(1833–1896) – український фолкльорист і етнограф. Брат Василя Білозерського. 
Редактор „Черниговскихъ губернскихъ вhдомостей”, видавець збірки 
„Южнорусскія лhтописи”, автор цінних спогадів про Т.Шевченка.

„М.Юзефович” (с. 290) – Міхаїл Юзєфович (1802–1889) – російський діяч 
в Україні, затятий ворог українства. Куратор київської шкільної округи (1846–
1858), голова Київської археографічної комісії (1857–1889), голова комісії для 
спорудження пам’ятника Богданові Хмельницькому в Києві.

Юзєфович був ініціятором антиукраїнського царського указу (т. зв. 
Емський указ) 1876 р. Цей закон називають також „законом Юзєфовича”. На 
його вимогу було закрито Південно-Західний відділ Географічного товариства 
та ґазету „Кіевскій Телеграфъ” (1876).

Юзєфович був також посередником у справі субсидій царського уряду мо-
сквофільському „Слову” у Львові.

„...в „Кіевлянин-і” (с. 290) – ґазета монархічного спрямування, яка видава-
лась у Києві. Виходила російською мовою з 1864 до 1879 р. тричі на тиждень, 
а з 1879 до 1919 р. – щоденно. „Кіевлянинъ” був однією з найбільших ґазет у 
Росії в 1890-ті рр., його наклад перебував у межах 2-5 тис. примірників.

Засновником ґазети був професор Київського університету, історик 
Віталій Шульґін (1822–1879); із 1878 до січня 1918 р. редактором був професор 
Київського університету, економіст Дмітрій Піхно. Видання „Кіевлянина” при-
пинила влада УНР, та вже в 1919 р. ґазета відновила існування.

У першому випуску „Кіевлянина” В.Шульґін урочисто оголосив, маючи 
на увазі т. зв. „Юго-Западный край”: „Этотъ край русскій, русскій, русскій”. 
Ґазета боролася з проявами українського сепаратизму.

„...реформи фантастичного гетьмана Остапа Ружинського” (с. 291) – 
в „Указателh къ Исторіи Русовъ или Малой Росіи” у виданні О.Бодянського 
вказано: „Ружинскій Евст[афій] князь гетм[анъ]” (див. про нього: 
Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ Университетской 
Типографіи, 1846. – С. 15, 158, 255).

„...в київському збірнику „Украинецъ” (с. 292) – 2 випуски цього журналу 
видав у Києві М.Максимович: у 1859 р. (174 с.) і в 1864 р. (40 с.), із його влас-
ними літературознавчими й історичними матеріялами та перекладами.

„...переказ літопису Величка про причину відходу Юрія Хмельницького 
від Московщини” (с. 297) – мабуть, ідеться про образу, якої завдали Юрієві 
Хмельницькому слова московського боярина „Шеремета” (Шерєметьєва), які 
навів Самійло Величко: „Годилося б цьому гетьманеняті ще гуси пасти, а не 
гетьманувати” (див.: Величко С.В. Літопис. – Т. 2. / Пер. з книжної української 
мови, комент. В.О.Шевчука; Відп. ред. О.В.Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. – 
С. 10).
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„...оповідання „Исторіи Русовъ” про побачення Богдана Хмельницького 
з кримським ханом 1656 р.” (с. 299) – див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ или 
Малой Россіи. – М.: Въ Университетской Типографіи, 1846. – С. 134-136.

„...союз гетьмана з шведським королем Карлом X” (с. 300) – 
Карл Х Ґустав (Karl X Gustav) (1622–1660) – шведський король (1654–1660). З 
1648 р. – ґенералісимус шведської армії. 30 жовтня 1654 р. прийняв перше укра-
їнське посольство на чолі з Д.Греком, який за дорученням Б.Хмельницького, 
подав план створення антипольської коаліції (Україна, Швеція, Семигород, 
Бранденбурґ, Молдова та Волощина). У 1655–1660 рр. вів війну з Польщею. 
У 1656 р. московський цар оголосив війну Карлові Х Ґуставу, що призвела до 
тривалого протиборства Швеції та Московської держави. У 1656–1657 рр. вів 
активні переговори з Б.Хмельницьким про утворення українсько-шведського 
воєнного союзу, проте передчасна смерть гетьмана не дозволила реалізувати 
ці плани. Підтримував союзницькі відносини з гетьманом І. Виговським. За 
Карла Х Ґустава в жовтні 1657 р. було укладено в Корсуні українсько-шведський 
договір.

„...відносини Хмельницького до австрійського дому” (с. 300) – як пише 
І.Крип’якевич у монографії „Богдан Хмельницький”, „...Австрія цікавилася 
морськими походами Запорозького війська. Її посол у Стамбулі передавав ці-
сареві дуже точні відомості про українські посольства до султана. Віденський 
двір у своїх інструкціях наказував послові підривати вплив Хмельницького в 
Порті, щоб не допустити ближчого порозуміння козаків з турками. Пізніше 
(1657 р.) цісар був змушений увійти в прямі відносини з Хмельницьким” (цит. 
за: Крип’якевич І. Богдан Хмельницький / Відп. ред. Ф.П.Шевченко, І.Л.Бутич, 
Я.Д.Ісаєвич. – 2-е вид., виправлене і доповнене. – Львів: Світ, 1990. – С. 158).

„...донесення польських послів із Варшави цареві й подібне донесення 
думних дяків із рекомендацією Брюховецького цареві” (с. 300) – див., зокре-
ма: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ Университетской 
Типографіи, 1846. – С. 158.

„...справи Дем’яна Многогрішного й Павла Полуботка в „Исторіи Русовъ” 
(с. 301) – про Д.Многогрішного див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой 
Россіи. – М.: Въ Университетской Типографіи, 1846. – С. 94–95, 167–171; про 
П.Полуботка див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ 
Университетской Типографіи, 1846. – С. 199, 224, 226–231.

„І.Прижов” (с. 301) – Іван Прижов (1829 – ?) – російський історик, автор 
праць: „Нищія на святой Руси. Матеріалы для общественнаго и народнаго быта 
въ Россіи” (Москва, 1862), „Корчма. Историческій очеркъ” (Русскій Архивъ. 
– 1866. – №7), „Малороссія въ исторіи ея литературы съ XI по XVIII вhкъ” 
(Филологическія Записки. – 1869) та ін.



566

МИХАЙЛО  ВОЗНЯ К   ► СТУДІЇ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЛІТОПИСАМИ

„...у воронізьких „Филологическихъ Запискахъ” (с. 302) – журнал, який за-
снував у 1860 р. у Воронежі А.Хованський. Видання виходило до 1917 р. Серед 
авторів журналу були Ф.Буслаєв, О.Потебня, О.Веселовський, І.Бодуен Де 
Куртене, А.Міллєр та ін.

У 1971 р. у Воронежі було зроблено спробу відновити видання 
„Филологических записок”, але тоді вдалося випустити лишень один збірник 
(відп. ред. С.Лазутін). З 1993 р. і досьогодні воронезькі „Филологические за-
писки” виходять реґулярно.

„...в Батурині познайомивсь Костомарів із місцевим дідичем Великданом” 
(с. 303) – можливо, йдеться про Стефана Великдана (? – 1879), який був заві-
дувачем практичної школи бджолярства в с. Пальчиках тодішньої Чернігівської 
ґубернії та автором низки наукових праць у галузі бджолярства.

Петро Бартенєв (с. 304) (1829–1912) – російський історик, літературозна-
вець, видавець. Співпрацював із низкою журналів, а з 1863 р. видавав власний 
журнал „Русскій архивъ”, де публікував історичні та літературно-біографічні 
матеріяли.

„Русскій Архивъ” (с. 304) – історико-літературний журнал, що виходив із 
1863 до 1917 р., спершу щомісяця, з 1880 до 1884 р. раз на два місяці, потому 
знову щомісяця.

Журнал заснував П.Бартєнєв як видання, присвячене всебічному вивчен-
ню історії Росії. Тут публікувалися переважно невидані мемуарні, епістоляр-
ні, літературно-художні та відомчі документальні матеріяли, які висвітлювали 
культурну та політичну історію російського дворянства у XVIII та XIX ст.

У 1990 р. в московському видавництві „Столица” почало виходити одно-
йменне видання історико-літературної тематики.

Богун (с. 305) (Федоренко, Федорович) Іван (? – 1664) – український вій-
ськовий і державний діяч, полководець, полковник подільський, згодом – каль-
ницький (вінницький) і паволоцький.

Учасник визвольних повстань 1637-1638 рр. З початком у 1648 р. 
Визвольної війни українського народу Богун став одним зі сподвижників геть-
мана Богдана Хмельницького. У 1651 р. Богун вів бої на Брацлавщині проти за-
гонів Калиновського та Лянцкоронського. У боях під Вінницею заманив поль-
ську кінноту на Південний Буг, де драгуни втрапили в заздалегідь підготовану 
пастку. Полк Богуна брав участь у штурмі Кам’янця-Подільського (29 квітня – 1 
травня 1651 року).

Під час Берестецької битви Івана Богуна було обрано наказним гетьманом 
в оточеному поляками козацькому таборі. 30 червня 1651 року Богун виправдав 
сподівання і вивів із оточення основні сили українського війська.

У 1653 р. загони Богуна виступили проти армії Стефана Чарнецького, 
який рухався вглиб України. Зайнявши оборону в Монастирищі, Богун трива-
лий час відбивав атаки сил коронної армії. Так і не досягнувши успіху, війська 
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Чарнецького, який під Монастирищем зазнав поранення, змушені були відсту-
пити. Того ж року Богун разом із Тимошем Хмельницьким водив козацькі пол-
ки в похід на Молдову. Після загибелі в Сучаві Тимоша (5 листопада 1653 року) 
Богун повернувся з військом в Україну.

Протягом 1653–1655 рр. кальницький полковник Іван Богун практич-
но безперервно вів бойові дії проти коронної армії та татарських загонів на 
Брацлавщині й Уманщині.

У грудні 1656 р. Богун як один із керівників козацького корпусу під ору-
дою наказного гетьмана Антона Ждановича вирушив у похід проти військ 
Речі Посполитої. Українські війська разом зі союзними арміями Семигорода 
(Трансильванії) та Швеції пройшли Західною Україною та Польщею, здобувши 
при цьому Краків, Берестя (Брест) і Варшаву, та врешті змушені були відступи-
ти в Україну влітку 1657 р.

Богун досить рішуче виступив проти укладення Богданом Хмельницьким 
Білоцерківського договору (28 жовтня 1651 року), засудивши при цьому по-
літику поступок Польщі та зменшення козацького реєстру. У 1654 р. Богун був 
серед противників курсу Хмельницького на союз із Москвою i, так і не склавши 
присяги російському цареві, згодом очолив антимосковську старшинську опо-
зицію.

Після смерти Б.Хмельницького Іван Богун підтримував курс І.Виговського 
та Ю.Хмельницького на унезалежнення від Москви української зовнішньої та 
внутрішньої політики, але й ухил цих гетьманів в інший бік – до зближення з 
Польщею чи Туреччиною – теж викликав спротив кальницького полковника. 
Зокрема, Богун відмовився підписувати укладений І.Виговським Гадяцький до-
говір (6 вересня 1658 року). А в 1660 р. Богун виступив проти Слободищинського 
трактату, який підписав Ю.Хмельницький.

У 1662 р. Богуна ув’язнили поляки й відіслали до Мальборґа. Його звіль-
нив король Ян Казімеж в обмін на участь у поході на Лівобережну Україну.

„...Михайло Чайковський покликавсь у примітках до козацьких повістей” 
(с. 308) – ідеться про Міхала Чайковського (Czajkowskiego) (1804–1886), поль-
ського письменника та політичного діяча родом із Волині. Він брав участь у 
польському повстанні 1830–1831 рр. У 1850 р. перейшов на турецьку службу і 
прийняв іслам (під іменем Садик-Паші). Під час Кримської війни організував 
козацькі сотні по турецькому боці. У 1873 р. повернувся в Україну і прийняв 
православ’я. Автор популярних романтичних повістей із історії козаччини, пе-
рекладених різними мовами: „Powiésci Kozackie” (1837), „Wernyhora” (1838), 
„Kirdżak” (1839), „Koszowata” (1841), „Owruczanin” (1841) та ін.

„Wyprawа na Carogród” (с. 308) („Похід на Царгород”) – повість 
М.Чайковського.

„...оповідання про Шаха...” (с. 308) – див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ 
или Малой Россіи. – М.: Въ Университетской Типографіи, 1846. – С. 30–31.
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Александер Яблоновський (с. 308) – Алєксандер Валер’ян Яблоновський 
(1829–1913) – польський історик і етнограф.

У 1853-1858 рр. працював учителем на Київщині та Брацлавщині. З 
1861 р. мешкав у Києві. Брав участь у польському національному русі, за що в 
1867 р. був висланий у Пензєнську ґубернію У 1868 р. одержав дозвіл замеш-
кати у Варшаві. Здійснив подорожі на Близький Схід і до Північної Африки. 
Після повернення в 1875 р. разом із А.Павлеським почав публікувати джерела 
з історії Польсько-Литовської держави, зокрема й українських земель у складі 
Речі Посполитої (1876–1910). Низку праць Яблоновського присвячено пробле-
мам історії, етнографії та географії України. Видав історичний атлас земель Речі 
Посполитої XVI–XVII ст., а також дослідження з історії Києво-Могилянської 
академії. З 1892 р. – член Історичного товариства Нестора-літописця в Києві. 
З 1894 р. – член краківської Академії наук, доктор Львівського університету (з 
1912 р.), з 1913 р. – член Королівського історичного товариства в Лондоні.

Жигмонт І (с. 308) – Сиґізмунд I Старий (1467-1548) – король польський 
і великий князь литовський із династії Яґелонів, переможець Тевтонського ор-
дену (1519–1521).

У 1507–1537 рр. (із перервами) вів війну проти Московської держави. 
Східна експансія Польщі за правління Сиґізмунда I Старого призвела до 
послаблення її позицій і приєднання до Московського князівства північно-
східних українських земель – Чернігово-Сіверщини. За Сиґізмунда I Старого 
було зроблено перші спроби створити реєстрове козацтво.

Жигмонт Авґуст (с. 308) – Сиґізмунд II Авґуст (Zygmunt II August) (1520–
1572) – польський король (1548–1572) і великий князь литовський, останній із 
династії Яґелонів. За його правління православних шляхтичів було зрівняно у 
правах зі шляхтичами-католиками (1563), у Польщі допущено діяльність єзуї-
тів (1564). За активної участи Сиґізмунда II Авґуста відбулася Люблінська унія 
1569 р., внаслідок якої Польща та Литва стали об’єднаною державою – Річчю 
Посполитою, а більшість українських земель (Підляшшя, Волинь, Поділля, 
Брацлавщина, Київщина) відійшла від Литви до Польщі. Сиґізмунд II Авґуст 
проводив ворожу політику щодо Московської держави, проти якої Польща ви-
ступила в Лівонській війні 1558–1583 рр. За Сиґізмунда II Авґуста в 1572 р. 
коронний гетьман Язловецький уперше взяв на державну службу 300 козаків, і 
їх почали відтоді називати реєстровими.

Людвиг Яновський (с. 308) – Людвік Яновський (1878–1921) – польський 
історик родом із України; закінчив Київський університет (1903) і викладав 
грецьку мову в школах Києва.

У 1908 р. у Кракові здобув докторат із філософії. У 1914–1917 рр. жив 
у Швайцарії, повернувшись до Києва став співтворцем і ректором Польської 
колеґії університетської в Києві (1917–1919); із 1919 р. – професор Віденського 
університету. У студії „О tak zwanej „Historii Rusów” (1913) Яновський гостро 
критикував зміст твору.
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Вацлав Александер Мацєйовський (с. 308) (Wacław Aleksander Maciejowski) 
(1792–1883) – історик права, славіст, історик культури.

У 1819–1831 рр. – професор Варшавського університету, викладав істо-
рію римського права. З 1837 р. викладав давню літературу в Духовній академії 
у Варшаві. У Польщі його вважають одним із найвидатніших вітчизняних іс-
ториків XIX ст. Головні праці: „Historia prawodawstwa słowiańskiego” („Історія 
слов’янського правництва”, у 4 т., 1832-1835); „Pamiętnik o dziejach piśmiennictwa 
i prawa Słowian” („Студія про твори літератури та права у слов’ян”, у 2 т., 1839); 
„Polska aż do pierwszej połowy XVII w. pod względem obyczajów i zwyczajów” 
(„Польща до першої половини XVII ст. Крізь призму обрядів і звичаїв”, у 4 т., 
1842); „Roczniki i kroniki polskie i litewskie najdawniejsze” („Найдавніші поль-
ські та литовські літописи і хроніки”, 1850); „Piśmiennictwo polskie od czasów 
najdawniejszych aż do roku 1830” („Польське письменство від найдавніших ча-
сів до 1830 року” (у 3 т.), 1851-1852).

Гельцель (с. 309) Антон Сиґізмунд (Antoni Zygmunt Helcel) (1808–1870) – 
польський правник, історик, політик і публіцист німецького походження. Два 
роки (1835–1836) видавав „Kwartalnik Naukowy”, про який згадує М.Возняк. У 
1837 р. був депутатом краківського сейму, в 1846 р. став секретарем Міністер-
ства внутрішніх справ.

Броніслав Трентовський (с. 309) (Bronisław Ferdynand Trentowski) (1808-
1869) – польський філософ і педагог.

„...голосний віденський ботанік Станіслав Боніфатій Юндзілл” (с. 309) 
– Станіслав Боніфацій Юндзіл (польськ.: Stanisław Bonifacy Jundziłł, лит.: 
Stanislovas Bonifacas Jundzilas) (1761–1847) – учений натураліст і педагог, про-
фесор Віленського університету. Отже, у видання Вознякової монографії про 
автора „Історії Русів”, імовірно, вкралася помилка, і має бути не „віденський”, 
а „віленський ботанік”.

Федір Косинський (с. 309) – можл., Криштоф Косинський (1545–1593) – 
гетьман українського реєстрового козацтва. З 1586 р. перебував на Запорозькій 
Січі, обіймаючи різні військові посади. У 1591 р. обраний запорозьким гетьма-
ном. У 1591–1593 рр. очолював перше велике козацьке повстання проти шляхти 
Речі Посполитої. Загинув в одному з боїв (за іншими даними, підступно вбитий 
під час переговорів із черкаським старостою князем О.Вишневецьким).

Агатон Ґіллєр (с. 310) (Agaton Giller) (1831–1887) – польський журналіст 
і письменник.

Духінський (с. 310) (Franciszek Henryk Duchiński) (1816–1893) – польський 
етнограф та історик; навчався в Київському університеті.

Творець теорії про неслов’янське – так зване туранське (монґольське) – по-
ходження російського народу. Вважав, що колиска слов’янщини – це територія 
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між Віслою та Дніпром, а відтак справжніми слов’янами, на його думку, є тіль-
ки поляки, білоруси й українці.

Василь Тарновський (молодший) (с. 317) (1837–1899) – громадський і 
культурний діяч, аматор української старовини, син Василя Тарновського 
(старшого). Маршал Ніжинського повіту (1875-1887). Був щедрим меценатом 
українських культурних ініціятив, зокрема в 1890-их pp. допомагав „Кіевскій 
Старинh”, Київському історичному музеєві, дбав про впорядкування могили 
Шевченка в Каневі. Зібрав велику колекцію козацько-гетьманської музейної 
та архівної старовини і створив унікальну збірку Шевченкіяни. Видав альбом 
із фотографіями Шевченкових офортів і каталог власних музейних колекцій, 
а також альбом гетьманів („Историческія дhятели Юго-Западной Россіи” 
В.Антоновича та В.Беца). Фундатор Музею українських старожитностей, який 
він заповів Чернігівському земству. У маєтку Тарновського-молодшого зби-
ралися визначні діячі української культури (М.Костомаров, П.Куліш, Марко 
Вовчок, О.Лазаревський, В.Горленко й ін.), а також Ілья Рєпін, М.Ґе й ін., у колі 
яких господар мав дружнє прізвисько „Гетьман”.

Кадлубек (с. 318) – Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem (Майстер Вінцент 
на прізвисько Кадлубек) (між 1150 і 1160–1223) – польський хроніст і літопи-
сець, придворний капелан Казімежа ІІ Справедливого, єпископ Краківський 
(1208–1218). У 1764 р. за правління папи Климентія ХІІІ був беатифікований. 
Автор „Kroniki polskiej” („Хроніки польської”).

Длуґош (с. 318) Ян (Jan Długosz) (1415-1480) – польський історик і дипло-
мат, автор 12-томної „Історії Польщі”. Свого часу відхилив пропозицію ста-
ти архиєпископом Праги, та незадовго до смерти був обраний архиєпископом 
Львова (1480).

Серед багатьох його творів найвідоміший – „Annales seu cronicae incliti 
Regni Poloniae”, який зазвичай називають „Хронікою Длуґоша”. Це – істо-
рія Польщі, доведена до 1480 р., в 12 книгах латинською мовою. У „Хроніці 
Длуґоша” використано матеріяли державних і церковних архівів, польські, 
чеські й угорські хроніки, руські та литовські літописи. Цю працю вважають 
вершиною польської середньовічної історіографії.

Пасторій (с. 318) (Joachim Pastorius de Hirtenberg) (1611–1681) – польський 
придворний історик королів Владислава IV та Яна Казімежа, письменник, лікар 
і королівський секретар.

У 1641 р. видав у Лодзі „Florus Polonicus seu Polonicae Historiae epitomae” 
– підручник із історії Польщі, за яким навчалися школярі до XVIII ст.. У 1655 р. 
став професором Академічної гімназії у Ґданську.

До найважливіших праць ученого належить „Bellum Scythico-Cosacicum” 
(1652) – історія повстання Хмельницького.
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Ожеховський (с. 318) – себто Станіслав Оріховський-Роксолян (1513–1566) 
– український латиномовний письменник і польський історик, оратор, автор 
політичних і релігійних ренесансних творів. До найважливіших належать дві 
промови „Про турецьку загрозу” (1543–1544), „Про целібат” і „Відступництво 
Риму” (1547), „Annales Polonici” („Польські хроніки”, опубліковані в 1611 р.).

Сучасники називали його „руським Демостеном”, „людиною, котра воло-
діла даром Цицерона”.

Мартин Божимовський (с. 318) (Marcin Borzymowski) (1630 – ?) – поль-
ський бароковий поет, найвідоміший твір якого – згадана у М.Возняка поема 
„Morska nawigacyja do Lubeka” („Морська подорож до Любека”).

„Генеральний писар Карпо Мокриєвич” (с. 320) – Мокрієвич Карпо (? – 
бл. 1704) – український державний і політичний діяч доби Руїни. На державну 
службу вступив за гетьмана Б.Хмельницького. У 1663–1667 рр. – канцелярист 
Ґенеральної військової канцелярії. У 1669–1672 рр. – ґенеральний писар в уряді 
гетьмана Д.Многогрішного. Був організатором змови частини козацької стар-
шини проти Д.Многогрішного, який намагався протистояти політичним і ад-
міністративним впливам московського уряду. Після приходу до влади гетьмана 
І.Самойловича усунутий із державних посад. За гетьмана І.Мазепи – чернігів-
ський полковий суддя (1688–1690).

Чарниш (с. 320) Василь (1759–1822) – учасник Полтавського патріотично-
го гуртка кін. XVIII – поч. ХІХ ст., масон, був головою дворянства Полтавщини. 
Збирач історичних документів.

„Кн. Микола Репнін” (с. 320) (1778–1845) – князь, нащадок чернігівських 
Рюриковичів, російський державний і військовий діяч, ґенерал-ґубернатор 
Саксонії (1813–1814) і Лівобережної України (1816–1834), член Державної 
Ради. Був одружений із онукою гетьмана К.Розумовського. Як головний ад-
міністратор Лівобережжя послідовно обстоював місцеві українські інтереси 
перед російським урядом, співчував українському автономістичному рухові та 
був зв’язаний із його діячами, боронив козаків і селян, у 1830–1831 рр. склав 
проєкт відновлення козацьких полків. Цікавився історією України та допомагав 
Д.Бантишеві-Каменському в написанні „Исторіи Малой Россіи”.

„Генерал-губернатор кн. Куракін” (с. 323) – Алєксєй Куракін (1759–1829) 
– князь, російський державний діяч. У 1796–1797 рр. – ґенерал-прокурор, зго-
дом – ґенерал-ґубернатор Малоросії. У 1807–1810 рр. – міністер внутрішніх 
справ. Член Верховного карного суду над дєкабристами.

„...опис халеп, що пережив Ромен із роменцями по відході шведів” (с. 323) – 
див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ Университетской 
Типографіи, 1846. – С. 213.
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Микола Василенко (с. 331) (1866–1935) – український історик, громад-
ський і політичний діяч. У 1917 р. – член Української Центральної Ради, кура-
тор Київського шкільного округу. За Гетьманату 1918 р. – голова Ради міністрів, 
міністер освіти, голова Державного Сенату. Брав участь у відкритті україн-
ських університетів у Києві та Кам’янці-Подільському. З 1920 р. – співробітник 
ВУАН. У 1921–1922 рр. – Президент ВУАН.

Опублікував близько 500 наукових праць. Найголовніші з них „Къ исто-
ріи малороссійской исторіографіи и малороссійскаго общественнаго строя” 
(1894); „О.М.Бодянскій і его роль в изученіи Малороссіи” (1904); „Політичні 
погляди М.Драгоманова” (1912); „Нариси з історії Західної Русі і України” 
(1916); „Павло Полуботко” (1925); „Як скасовано Литовський статут” (1926); 
„Територія України в XVII ст.” (1927); „Правове положення Чернігівщини за 
польської доби” (1928); „Матеріяли до історії українського права” (1929). За 
його редакцією вийшли „Записки соціяльно-економічного відділу” (1926), 
„Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права” 
(1926) та ін.

„Катерининська комісія” (с. 331) – спроба російської імператриці 
Єкатєріни ІІ скликати в 1767 р. законодавчу Kомісію в складі 565 депутатів, у 
якій було би представлено всі прошарки населення, крім кріпосних селян, аби 
з’ясувати „народні потреби для реформи”. Через суперечності в поглядах депу-
татів і їхній консерватизм Комісію було розпущено.

Александер Яблонський (с. 334) – насправді „Яблоновський” (див. про ньо-
го прим. вище).

Андрій Стороженко (с. 335) (1857 – ?) – український історик і славіст, 
громадський діяч, учень В.Антоновича. Голова Переяславської земської управи 
(1886-1892), переяславський маршал дворянства (1912–1916). Член Київської 
археографічної комісії, Товариства Нестора літописця (заступник голови), спів-
робітник „Кіевской Старины”. Головні наукові праці А.Стороженка присвяче-
но історії України та Польщі XV-XVIII ст. Найважливіші з них „Очерки пере-
яславской старины” (1900), „Стефанъ Баторій и Днhпровскія козаки” (1904), 
„Іосифъ Верещинскій бискупъ Кіевскій” (1911). Разом із братом Миколою був 
редактором-видавцем родинного архіву „Стороженки” (8 т., 1902–1910), у яко-
му було вміщено, зокрема, перші 2 томи „Родословника” В.Модзалевського (на-
ступні 2 томи також видали брати Стороженки в 1912–1914 рр.).

Замолоду ліберал і українофіл, згодом А.Стороженко перейшов на плат-
форму російського шовінізму з його антиукраїнським спрямуванням і став од-
ним із лідерів київських „малоросів” („Клубъ русскихъ націоналистовъ”). Автор 
антиукраїнської праці „Происхожденіе и сущность украинофильства” (1911). 
Відродження української державности в 1917 р. зустрів вороже; еміґрувавши, 
видав під псевдонімом „А.Царинный” антиукраїнський памфлет „Украинское 
движеніе” (1926).
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„...його дід Андрій Яковлевич Стороженко” (с. 336) (1791–1858) – військо-
вий і адміністративний діяч, історик і письменник. Старшина російської армії, в 
1832–1849 рр. служив у російській військовій адміністрації Царства Польського 
(з 1842 р. – сенатор, з 1845 р. – головний директор внутрішніх і духовних справ 
Царства Польського). Знавець і збирач української старовини, мав велику збір-
ку історичних документів XVII-XVIII ст. (зокрема ориґінал „Реєстрів Війська 
Запорозького” 1649 р.). Автор 3-томної „Исторіи Южной Россіи” (не була опу-
блікована і загубилась), історичних нарисів про Б.Хмельницького й І.Мазепу та 
спогадів („Записок”). Писав вірші українською та російською мовами і був ав-
тором оперети „Запорозька Січ”. Приятель Т.Шевченка, Є.Гребінки, П.Куліша, 
О.Бодянського. Автобіографія та листування А.Стороженка опубліковані у II т. 
родинного архіву „Стороженки”.

Микола Петров (с. 342) (1840–1921) – історик української літератури та 
науки, етнограф, за походженням росіянин.

Член Українського наукового товариства в Києві. Дійсний член НТШ (з 
1911 р.), член-кореспондент Петроґрадської АН (з 1916 р.), академік ВУАН (з 
1918 р.).

Володимир Завитневич (с. 342) (1853–1927) – білоруський літературозна-
вець, історик і богослов. Автор праць: „Палинодія Захаріи Копистенскаго и ея 
мhсто в исторіи западнорусской полемики XVI и XVII вв.” (Варшава, 1883, 
маґістерська дисертація); „Владимиръ святой какъ политическій дhятель” 
(Київ, 1888); „Великій князь кіевскій Святославъ Игоревичь и историческое 
значеніе его богатырскихъ подвиговъ” („Труды Кіевской Духовной Академіи”. 
– 1888. – Кн. 3); „Значеніе первыхъ славянофиловъ въ дhлh уясненія идей на-
родности и самобытности” (Київ, 1891); „Къ вопросу объ историческомъ при-
званіи русскаго народа” (Київ, 1893); „Раціонализмъ какъ источникъ невhрія 
и сектантства” (Київ, 1900); „Памяти А.С.Пушкина. О значеніи личности въ 
исторіи” („Труды Кіевской Духовной Академіи”. – 1899. – Кн. 6); „Религіозное 
состояніе Н.В.Гоголя въ послhднія годы его жизни” („Чтенія въ историческомъ 
обществh Нестора-лhтописца”. – 1902); „Вопросъ о народности въ его научной 
постановкh” (Київ, 1912).

Федір Тітов (с. 342) (1864 – ?) – український російськомовний духо-
вний письменник, священик, професор церковної історії в Київській духовній 
академії, редактор „Кіевскихъ Епархіальныхъ Вhдомостей”. Головні праці 
Ф.Тітова: „Первое посланіе святаго апостола Павла къ Фессалоникійцамъ” 
(Київ, 1893, маґістерська дисертація), „Феоктистъ Мочульскій, архіепископъ 
курскій и белградскій” (Київ, 1894), „Макарій Булгаковъ, митрополитъ мос-
ковскій” (Київ, 1895), „Исторія русскаго сектантства: а) стригольники; 
б) жидовствующія” („Миссіонерское Обозрhніе”. – 1896), „Макарій Булгаковъ, 
архіепископъ Харьковскій” (Київ, 1897), „О современномъ состояніи русска-
го сектантства” (Київ, 1897), „Очерки из исторіи кіевской духовной академіи” 
(„Труды Кіевской Духовной Академіи”. – 1898), „Иннокентій Борисовъ какъ 
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ректоръ Кіевской духовной академіи” (Київ, 1900), „О православіи и значе-
ніи его въ исторіи русскаго народа” (Київ, 1900), „Критико-библіографическій 
обзоръ новhйшихъ трудовъ по исторіи русской церкви” (Київ, 1900–1901), 
„Окончательный переходъ Кіева отъ Польши къ Россіи по договору о вhчномъ 
мирh между ними въ 1686 году” (Київ, 1904), „Къ вопросу о значеніи кіевской 
академіи для православія и русской народности в XVII–XVIII вhкахъ” (Київ, 
1904), „Русская православная церковь въ Польско-Литовскомъ государствh въ 
XVII-XVIII вhкахъ” (Київ, 1905, докторська дисертація), „Церковь, пастырство 
и общество въ современной жизни” (Київ, 1906), „Преобразованіе духовныхъ 
академій въ Россіи въ XIX вhкh” (Київ, 1906).

„Проф. Юзеф Третяк” (с. 343) (Józef Tretiak) (1841–1923) – польський 
літературознавець та історик, нащадок здрібнілих шляхтичів українського по-
ходження із Західної Волині.

Закінчив Київський і Львівський університети, викладав у середніх 
школах у Львові та Кракові. З 1891 р. – викладач Яґелонського університету 
в Кракові, 1894–1911 рр. – професор історії української (руської) літератури. 
Член Польської академії наук (із 1888 р.).

Автор праць про А.Міцкевича, Ю.Словацького, Б.Залєського, нарису 
„Dawna poezja ruska” (1918); інших праць із частково українським змістом: 
„Piotr Skarga w dziejach literatury Unii Brzeskiei” („Петро Скарга у творах лі-
тератури Берестейської унії”, 1912), „Historia wojny chocimskiej” („Історія 
Хотинської війни”, 1921).

Гнат Данилович (с. 344) (1787–1843) – історик, юрист, знавець литовсько-
го права та старовини. З 1814 р. викладав у Віленському університеті місцеве 
право. З 1825 р. – професор Харківського університету. З 1835 р. – професор 
університету святого Володимира в Києві. З 1839 р. – професор Московського 
університету.

У „Dzienniku Wilenskim” („Віленський щоденник”) у 1823 р. вміщено 
Даниловичів бібліографічний опис усіх відомих рукописів і друкованих при-
мірників Литовського Статуту. У 1826 р. він видав „Statut Kazimierza IV”, в 
1827 р. – „Latopisiec Litwy i Kronika ruska”, пам’ятку, яку він сам віднай-
шов. Автор дослідження „Взглядъ на литовское законодательство и литов-
скія статуты” („Юридическія записки Редкина”. – Т. I. – 1841). У 1841 р. в 
„Журналh Министерства Народнаго Просвhщенія” (№11) надрукував статтю 
„О литовскихъ лhтописяхъ”; у 1843 р. разом із князем Оболєнським видав 
„Посольскую метрику Великаго княжества Литовскаго”.

Скальковський (с. 348) Аполон (Apollo Skalkowski) (1808–1899) – україн-
ський історик, архівіст і статистик польського походження.

Вихованець Віленського та Московського університетів, з 1828 р. – урядо-
вець канцелярії Новоросійського ґенерал-ґубернаторства в Одесі, згодом довго-
літній секретар і редактор видань Одеського статистичного комітету, який він 
очолював понад 50 років, один із засновників Одеського товариства історії та 
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старожитностей, активний діяч Товариства сільського господарства Південної 
Росії. У 1856 р. обраний член-кореспондентом Петєрбурзької академії наук 
(історико-філологічне відділення, за розрядом історико-політичних наук). 
Заснував в Одесі архів Міністерства внутрішніх справ і очолював його.

Автор численних праць із історії та економіки Південної України 
XVIII–XIX ст. (переважно на основі архівних матеріялів). Найголовніші з 
них „Хронологическое обозрhніе исторіи Новороссійскаго края” (1835–1838) 
і „Опытъ статистическаго описанія Новороссійскаго края” (1850–1853). 
Скальковський знайшов і зберіг архів Коша Запорозького XVIII ст. (нині – в 
Києві), на підставі якого написав низку праць, зокрема „Исторія Новой Сhчи или 
послhдняго Коша Запорожскаго” (1840, сучасне перевидання – 1994), „Наhзды 
гайдамакъ на Западную Украйну въ XVIII ст. 1733–1768 гг.” (1845); докумен-
тальні статті з історії Запорожжя та Правобережної України XVIII ст., зокре-
ма „Филиппъ Орликъ и Запорожцы” („Кіевская старина”. – 1882), „Нhсколько 
документовъ из исторіи гайдамачества” („Кіевская старина”. – 1885).

А.Скальковський також був автором публіцистичних статей, історич-
них романів („Кагальничанка”, „Хрустальная балка”, „Братья Искупители”, 
„Мамай”) тощо.

„...деталь із переінакшенням кінця гетьманства Многогрішного” (с. 351) – 
див.: Конисскій Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. – М.: Въ Университетской 
Типографіи, 1846. – С. 171–172.

„Професор історії Тома Гуссажевський” (с. 351) (Tomasz Hussarzewski) 
(1732-1807) – польський історик, професор Віленського університету.

„Автентична праця Полетики про початок київської академії” 
(с. 351) – себто згадувана в тексті праці М.Возняка „Записка о началh Кіевской 
Академіи”.

„...1883 р. навів професор харківського університету Буцинський „Исторію 
Русовъ” як джерело в своїй монографії про Хмельницького” (с. 357) – Петро 
Буцинський (1853 – ?) – український історик, професор Харківського універси-
тету. Автор дисертації „О Богданh Хмельницкомъ”.

Іловайський (с. 357) Дмітрій (1832–1920) – російський історик.
У 1858 р. захистив маґістерську дисертацію на тему „Исторія Рязанскаго 

княжества”. Був ад’юнктом катедри загальної історії Московського універ-
ситету. За підручниками історії Іловайського („Сокращенное руководство ко 
Всеобщей и Русской исторіи. Курсъ младшаго возраста”, „Средняя исторія. 
Курсъ старшаго возраста”, „Краткія очерки русской исторіи. Курсъ старшаго 
возраста”) навчалося кілька поколінь гімназистів у Російській імперії.

Євген Онацький (с. 358) (1894–1979) – науковець, громадський діяч, жур-
наліст, провідний діяч Організації Українських Націоналістів.
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Після поразки визвольного руху 1917–1920 рр. переїхав до Рима, де очо-
лив пресове бюро української дипломатичної місії та був редактором її часопи-
су „La voce del Ucraina” („Голос України”). У міжвоєнний період співпрацював 
із українськими періодичними виданнями „Розбудова Нації”, „Новий Клич”, 
„Новий Шлях”, редаґував бюлетень „Голос України”, був кореспондентом часо-
писів „Діло”, „Свобода”, „Новий час”, „Український голос” та ін.

У 1929 р. Онацький став представником ОУН В Італії. У 1936–1940 рр. 
професор Онацький викладав українську мову у Вищому Східному інституті в 
Неаполі, а в 1940–1943 рр. – у Римському університеті.

Після закінчення Другої світової війни еміґрував до Арґентини. У 1947 
р. став редактором і директором тижневика „Клич”, альманаху „Відродження” 
та щомісячника „Дзвін” і одним із засновників Спілки українських науковців, 
мистців і літераторів у Буенос-Айресі. У 1953 р. професора Онацького обрано 
головою Української центральної репрезентації (українського координаційного 
центру) в Арґентині, а в 1960–1963 рр. він очолював її Головну раду.

Найважливіші праці: „Українська теоретично-практична граматика для 
італійців” (1937), „Studi di Storia e di Cultura Ucraina” („Студії з української іс-
торії та культури”, 1939), „Українська мала енциклопедія” (у 8 т., 1957–1967).

„Музей ім. Тарновського в Чернігові” (с. 358) – нині: Чернігівський істо-
ричний музей ім. В.В.Тарновського – один із найстаріших, найбагатших і най-
відоміших музеїв України. Його зібрання налічує понад 150000 пам’яток мате-
ріяльної та духовної культури. Створений у 1923 р., коли було об’єднано п’ять 
музеїв, розташованих у різних кінцях Чернігова.

„Проф. Дмитро Дорошенко” (с. 359) (1882–1951) – український істо-
рик, публіцист, літературознавець, бібліограф і політичний діяч. Засновник 
„Просвіти” на Катеринославщині (Дніпропетровщині).

З квітня 1917 р. – крайовий комісар Галичини та Буковини. Член 
Центральної Ради, Чернігівський ґубернський комісар. У травні-листопаді 
1918 р. – міністер закордонних справ Української держави. З 1919 р. – в емі-
ґрації, де був організатором і співробітником українських наукових установ. У 
1920 р. разом із В.Липинським, С.Шеметом та іншими діячами гетьманського 
руху брав участь у створенні об’єднання українських монархістів – Українського 
союзу хліборобів-державників.

У 1921–1951 рр. – професор катедри історії Українського вільного універ-
ситету у Відні, Празі та Мюнхені. Очолював Український науковий інститут у 
Берліні (1926–1931), Українську вільну академію наук (1945-1951).

Автор близько тисячі праць із історії України, історії культури та церк-
ви в Україні. Головні з них такі: „Огляд української історіографії” (1923), 
„Історія України 1917–23” (1930, 1932), „Нарис історії України” (1932-1933), 
„Православна церква в минулому і сучасному житті українського народу” (1940), 
монографії про Миколу Костомарова, Пантелеймона Куліша, Володимира 
Антоновича, гетьмана Петра Дорошенка й інших.
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Автор книг спогадів: „Мої спогади про недавно минуле. 1914–20” (1923–
1924) та „Мої спогади про давно минуле. 1901–1914” (1949).

„Хліборобська Україна” (с. 359) – ідеологічний орган Українського со-
юзу хліборобів-державників, неперіодичний збірник, 8 чисел якого з’явились у 
Відні в 1920-1925 рр., редактор – В.Липинський.

Інша „Хліборобська Україна” – популярний науково-виробничий місяч-
ник, орган Міністерства сільського господарства України, виходить із 1963 р. в 
Києві; присвячений питанням, які стосуються культури хліборобства, містить 
практичні поради та консультації на виробничі теми.

Сергій Єфремов (с. 362) (1876–1937 або після 1939) – український літе-
ратурознавець, літературний критик, громадсько-політичний і державний діяч, 
академік Української академії наук (із 1919 р.), дійсний член Наукового Товари-
ства ім. Т.Шевченка у Львові.

Наприкінці 1904 р. разом із Б.Грінченком, М.Левицьким, Ф.Матушевським 
та ін. створив Українську радикальну партію, яка в 1905 р. з його ініціяти-
ви об’єдналася з Українською демократичною партією, отримавши назву 
Українська радикально-демократична партія. У 1905 р. очолив Селянський 
союз. У 1908 р. став одним із засновників і активним діячем Товариства укра-
їнських поступовців. Співпрацював із багатьма українськими періодичними 
виданнями („Зорею”, „Правдою”, „Записками НТШ”, „Кіевской стариной”, 
„Літературно-науковим вісником”, „Радою”, „Новою Радою”, „Україною” 
та ін.), друкував у них публіцистичні й історико-літературні статті. У 1895–
1918 рр. – один із керівників видавництва „Вік”. У 1917 р. ввійшов до складу 
Української Центральної Ради і на Українському національному конґресі був 
обраний заступником голови УЦР та членом Малої Ради. Після створення в 
1917 р. першого українського уряду – Ґенерального Секретаріяту УЦР-УНР 
– обіймав посаду ґенерального секретаря міжнаціональних справ. Очолював 
Українську партію соціялістів-федералістів.

У 1920-их рр. був віце-президентом і головою Управи УАН, очолював 
низку наукових товариств і комісій, зокрема Комісію для видання пам’яток но-
вітнього письменства України, Комісію для складання біографічного словника 
діячів України, Історико-літературне товариство при УАН.

У 1929 С.Єфремова заарештували і звинуватили в організації та ке-
рівництві т. зв. Спілки Визволення України (СВУ), засудивши до 10-річного 
ув’язнення зі суворою ізоляцією.

С.Єфремов був одним із провідних представників неонародництва в укра-
їнській літературі, вважав, що однією з головних ідей в історії української лі-
тератури завжди була „визвольно-національна ідея”. Автор монографічних на-
рисів про видатних українських письменників: „Марко Вовчок” (1907), „Тарас 
Шевченко” (1914), „Співець боротьби і контрастів” (1913) (у виданні 1926 р. 
– „Іван Франко”), „Михайло Коцюбинський” (1922), „Іван Нечуй-Левицький”, 
„Іван Карпенко-Карий” (1924), „Панас Мирний” (1928) та ін. Однією з най-
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визначніших праць С.Єфремова було видання „Щоденника” та „Листування” 
Т.Шевченка (1927–1928). Історико-літературні погляди найповніше представ-
лені в його фундаментальній двотомній праці „Історія українського письмен-
ства” (1911).

„М.Горбань” (с. 363) – Горбань Микола (1899–1973) – український істо-
рик, архівіст і письменник. Працював у Харкові, цікавився історією українсько-
турецьких взаємин. З 1928 р. – завідувач сектору в Інституті історії української 
культури. Зі середини 20-их рр. – активний діяч різних історичних комісій 
ВУАН. З 1929 р. – дійсний член і вчений секретар Археографічної комісії ВУАН. 
Репресований у 1931 р.

Основні праці: „Гайдамаччина” (1923), „Новий список лiтопису „Краткое 
описаніе Малороссіи”. Нариси з української iсторіографiї” (1923), „Невiдома 
записка початку XIX вiку „Объ ищущихъ козачества” (Науковий збірник 
харкiвської науководослідної кафедри iсторiї України. – 1924), „Козак i воєво-
да” (історична повість, 1929).

Каган (с. 366) – найвищий титул суверена в середньовічній кочовій ієрар-
хії: „хан над ханами”.

В „Історії Русів” перед Києм згаданий „Каганъ, воевавшій Грецію и 
осаждавшій флотиліею своею и сухопутнымъ войскомъ столичный городъ 
Константинополь, спасшійся чудомъ Богоматери” (Конисскій Г. Исторія Русовъ 
или Малой Россіи. – М.: Въ Университетской Типографіи, 1846. – С. 3).

Кий (с. 366) – леґендарний засновник Києва, полянський князь, найстар-
ший із трьох братів (Кий, Щек, Хорив), котрі нібито збудували місто і назвали 
його на честь старшого брата Києвом. Від Кия та його братів київські літописці 
виводили полянське плем’я.

Оскольд (с. 366) (Аскольд) (? – 882) – напівлеґендарний київський князь (із 
середини ІХ ст.). За однією з теорій, Аскольд був одним із останніх нащадків 
князівської династії Кия.

За леґендою, Аскольда поховали на місці його загибелі, на правому березі 
Дніпра в урочищі, що в давнину називалось Угорським. Зараз це частина ма-
льовничого парку, що має назву Аскольдова могила.

Святослав (с. 366) – Святослав Ігорович (бл. 935 – 972) – великий князь 
київський (князював із 945 р., самостійно – з 964 до 972 р.). Значно розширив 
територію Київської Русі, вів активну зовнішню політику.

У 965 р. Святослав послав хозарському каганові свій знаменитий історич-
ний виклик: „Иду на вы” („іду на вас”). Святослав здійснив безпрецедентний 
для тієї епохи військовий похід, подолавши кілька тисяч кілометрів, захопивши 
цілу низку фортець і розтрощивши не одне сильне вороже військо.

У 967 р. Святослав рушив до берегів Дунаю, розпочавши похід на Болґарію. 
Русичi зійшли на дунайський берег поблизу Переяславця, і Святослав облашту-
вав там – у „середі” своєї землі – нову столицю.
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У 970 р. військо русичів розпочало похід у візантійську провінцію Фракію, 
де відбулася перша битва Святославових воїнів із візантійськими. Від подаль-
шого наступу на Константинополь візантійський імператор відкупився вели-
чезною даниною.

Володимир (с. 366) – Володимир Святославич (958 (?) – 1015) – князь 
новгородський, великий князь київський (980–1015). Канонізований Західною 
та Східною християнськими церквами. Християнське ім’я – Василь. Відомий 
також як Володимир Великий, Володимир Святий, Святий рівноапостольний 
князь Володимир, Володимир Красне Сонечко.

У 988 р. охрестив Русь і скріпив союз із Візантією, взявши шлюб із прин-
цесою Анною, донькою імператора Романа II.

Ярослав (с. 366) – Ярослав-Георгій Володимирович Мудрий (бл. 983 – 
1054) – визначний державний діяч, великий князь київський.

У 1030 р. на півночі Ярослав зайняв землі між Чудським озером і Балтикою 
та заснував там м. Юріїв (нині – Тарту), в 1030–1031 рр. війська Ярослава та 
його брата Мстислава відвоювали червенські міста, які в 1018 р. загарбав поль-
ський король Болєслав І. Тоді само Ярослав відвоював у Польщі смугу землі 
між р. Сяном і Бугом і збудував там м. Ярослав і Белз.

У 1036 р. Ярослав Мудрий розтрощив біля Києва печенігів і на місці пере-
моги над ними почав будувати в 1037 р. Софійський собор. У 1038–1042 рр. 
Ярослав вів успішні походи проти литовських племен ятвягів, проти Мазовії, 
проти прибалтійсько-фінських племен ямі та чуді. Побудував міста Корсунь, 
Гюргів (нині – Біла Церква), Канів, Лубни, Лукомль, Воїнь.

Під час його правління Київська Русь перетворилася на могутню европей-
ську державу. Було значно розширено межі її столиці – Києва, насипано нові 
оборонні вали (за одним із них прокладено сучасну вулицю Ярославів Вал), 
збудовано Золоті ворота, Лядську браму, Жидівські ворота, Георгіївський та 
Ірининський собори, Софійський собор, у якому згодом було поховано в сарко-
фазі Ярослава Мудрого та його дружину Ірину (Інгіґерду). Створив бібліотеку 
Софійського собору. За часів його правління встановлено династичні зв’язки з 
королівськими дворами Швеції, Норвеґії та Франції. Тривало карбування сріб-
них монет.

Для скріплення влади в державі й упорядкування правових і соціяльних 
відносин громадян за князювання Ярослава Мудрого було укладено збірник за-
конів – так звану „Правду Ярослава”, що становить найдавнішу частину законів 
руського права – „Руської Правди”.

У 1039 р. документально підтверджено існування Київської митрополії, 
що перебувала під юрисдикцією Константинопольського патріярха. Ярослав 
устійнив церковний устав, яким було визначено права церкви та духівництва. У 
1051 р. з ініціятиви Ярослава собор місцевих єпископів обрав українця Іларіона 
митрополитом Київським. За цього часу засновано також перші монастирі на 
Русі: св. Юрія, св. Ірини та знаменитий Києво-Печерський (1051), які стали 
важливими культурними осередками.
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„...Протестація митрополита Іова Борецького й інших православних 
українських єрархів” (с. 367) – Борецький Йов (1560–1631) – український 
церковний, політичний і освітній діяч, Київський православний митрополит 
(1620–1631).

На початку XVII ст. був учителем братської школи у Львові, згодом її 
ректором (1604–1605). З 1610 р. – священик у Києві, де відкрив парафіяльну 
школу. Був одним із організаторів Київської братської Богоявленської школи 
(1615–1616) і її першим ректором; ігумен київського Михайлівського монасти-
ря (1618), оборонець українського православ’я.

У 1620 р. висвячений на митрополита Київського.
1624 р. звернувся до московського уряду з чолобитною про надання до-

помоги православному населенню України та про приєднання України-Русі 
до Московської держави. Але царський уряд відхилив цю пропозицію, бо 
Московська держава, послаблена нещодавньою московсько-польською війною, 
не була спроможна вести нову війну проти Польщі, яка була би неминучою.

Склав два меморіяли на захист православної ієрархії: згадану в М.Возняка 
„Протестацію” (1621) і „Юстифікацію” (1622).

У 1628–1629 рр. був разом із греко-католицьким митрополитом В.Рутським 
прихильником загального замирення української церкви, та не зміг залучити до 
своїх планів козаччини.

„...по першому й перед третім розбором Польщі” (с. 370) – в історії відомі 
три т. зв. розподіли (чи поділи) Польщі.

Перший поділ відбувся 5 червня 1772 року, коли повноважні представни-
ки Прусії, Австрії та Росії підписали в Петєрбурзі договір, за яким відбирали 
на свою користь так звані санітарні смуги, тобто території по периметру Речі 
Посполитої. Згідно з тією угодою, Прусія забрала Помор’я, Куяви та частину 
Великопольщі (загальною площею 36 тис. кв. км і з населенням 580 тис. осіб), 
Австрія – Малопольщу та Галичину з Руським, Белзьким і західними околиця-
ми Волинського та Подільського воєводств (загальною площею 83 тис. кв. км і 
з населенням 2 млн. 650 тис. осіб), Росія – східнобілоруські землі з Полоцьком, 
Вітебськом і Мстиславом, а крім того – частину Ліфляндії (Латвії) (загалом – 
92 тис. кв. км і 1 млн. 300 тис. населення).

Другий поділ змушений був затвердити польський сейм у Ґродні в 1793 р. 
Цього разу Річ Посполита позбувалася таких територій: до Прусії відійшли ціла 
Великопольща та частина Мазовії; до Росії – українські та білоруські землі. 
Австрійських вимог до уваги не взяли.

Відповіддю на другий поділ стало визвольне повстання, яке очолив 
Тадеюш Костюшко.

Після придушення цього повстання в 1795 р. Росія, Австрія та Прусія здій-
снили третій поділ, після чого Річ Посполита припинила існування як держава. 
За результатами третього поділу Польщі, до Австрії було приєднано Краків, 
Холмщину, Південне Підляшшя та частину польських земель над Віслою – 
т. зв. Нову Галичину.
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Іван Сірко (с. 382) (? – 1680) – кошовий отаман Війська Запорозького 
Низового, визначний військовий діяч. Брав участь у війнах Б.Хмельницького з 
Польщею, та найбільше і найуспішніше воював проти татар і турків.

Виступав проти І.Виговського, Ю.Хмельницького та П.Тетері, закидаючи 
їм пропольську політику. Після Андрусівського договору 1667 р. зайняв вираз-
но антимосковську (зберігши водночас і антипольську) позицію. Незважаючи 
на свою ворожість до турецько-татарського світу, тривалий час підтримував 
гетьмана П.Дорошенка.

У 1672 р. претендував на гетьманську булаву, що посварило його з но-
вим гетьманом І.Самойловичем і московським урядом, який заслав його до 
Тобольська (головно за підтримку Дорошенка та зв’язки з донськими повстан-
цями Стєпана Разіна).

Відомий лист запорозьких козаків до султана Туреччини Мехмета IV 
1676 р. підписав Іван Сірко (це показано на вiдомій картинi Iльї Рєпіна).

Герой народних переказів і дум.

„...пожар Печерського манастиря в Києві” (с. 387) – монастир, заснова-
ний у середині XI ст. в нетрях київських лісів, кілька разів зазнавав різних ката-
клізмів: землетрусів, ворожих навал і численних пожеж. „Історія Русів” згадує 
про пожежу 1718 р., яка суттєво пошкодила Успенський собор монастиря.

„Панування Петра II” (с. 388) – Пйотр II (1715–1730) – російський імпе-
ратор, останній представник прямої чоловічої лінії дому Романових. Правив у 
1727-1730 рр.

„...витерпіла Україна зокрема багато від двох Біронів” (с. 391):
Ернст Йоган Бірон (Бірен, Бюрен) (Ernst Johann von Bühren) (1690–1772) 

– курляндський дворянин, ґраф (1730), фаворит російської імператриці Анни 
Івановни. Мав величезний вплив на неї. За заповітом Анни Івановни, після її 
смерти (1740), Бірон став реґентом при неповнолітньому імператорі Івані VI 
Антоновичі.

В історіографії утвердилося поняття „біронівщини” як украй реакцій-
ного політичного режиму в Росії у 1730-их рр. за царювання Анни Івановни. 
Творцем цього режиму був Е.Бірон. Характерними рисами біронівщини вважа-
ють засилля іноземців (головно німців) у всіх галузях державного та громад-
ського життя, хижацьку експлуатацію народу, розграбування багатств країни, 
жорстокі переслідування невдоволених, шпигунство, доноси.

Пйотр Ернст Бірон (1724–1800) – ґраф, герцоґ курляндський і семиґаль-
ський, старший син Ернста Йогана Бірона.

У 1762 р. отримав од імператора Петра III чин ґенерал-майора та був при-
значений шефом одного з кирасирських полків. У 1769 р. почав правити герцоґ-
ством Курляндія. У 1774 р. заснував академічну гімназію в Мітаві та запрова-
див щорічну премію в розмірі 1000 червінців при Бонському інституті наук. У 
1795 р. підписав зречення своїх державних прав, за що отримав щорічну пенсію 
– 50000 золотих червінців.
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„Рум’янцівський опис” (с. 393) – ґенеральна ревізія Лівобережної України 
(Гетьманщини), яку, за дорученням російського уряду, провів у 1765–1769 рр. 
П.Румянцев, ґенерал-ґубернатор Лівобережжя. Метою ревізії було зробити пе-
репис людности й зібрати детальні відомості про демографічний і економіч-
ний стан краю. Перепис викликав велике занепокоєння серед різних прошарків 
населення, відгуки чого знаходимо, зокрема, і в „Історії Русів”. Було описано 
3500 населених пунктів, але опис не вдалося закінчити (за винятком Київського 
полку) через російсько-турецьку війну 1769–1774 рр.

Червінський (с. 395) (Чирвінський) Петро (1848 – ?) – земський ста-
тистик. Разом зі своїми найближчими співробітниками Варзаром, Русовим, 
Шликевичем, Сем’яновським і Філімоновим розробив і запровадив у Чернігові 
особливий тип місцевих статистично-економічних досліджень – шляхом виїзду 
та збору даних безпосередньо на місцях у дрібних територіяльних одиницях. 
Цей тип невдовзі став загальноприйнятим і отримав назву „територіяльного”, 
або „чернігівського” типу земської статистики.

З 1881 р. П.Червінський керував статистичною роботою Чернігівського 
земства, яку було завершено на переважній частині ґубернії під його безпо-
середнім керівництвом, і склав 15 томів „Матеріаловъ” (за кількістю повітів 
ґубернії), на які посилається М.Возняк.

Рклицький Михайло (с. 395) (1862–1929) – історик-статистик і письмен-
ник.

З 1898 р. працював у Статистичному бюро (з 1902 р. – його керівник) 
Полтавської ґубернської земської управи.

Автор низки праць із історії економіки та статистики Лівобережної 
України. Головні праці: „Мобилизація земельной собственности въ Полтавской 
губерніи” (1904), „Задолженность землевладhнія въ Полтавской губерніи” 
(1904), „Землевладhніе въ Полтавской губерніи” (1908), згадана у М.Возняка 
„Казаки Золотоношскаго уhзда по даннымъ Румянцевской описи” (1909), 
„Казаки Полтавскаго и части Зhньковскаго уhздовъ по даннымъ Румянцевской 
описи” (1911), „Городъ Новгород-Сhверскій. Его прошлое и настоящее”.

Співпрацював із „Кіевской стариной” і багатьма російськими журналами, 
де друкував статті й оповідання. Автор спогадів про П.Грабовського та його 
добу (зб. „Література”. – ВУАН. – Т. І. – 1928).

„Проф. Штелін” (с. 400) – Штєлін Якоб (1709–1785) – мистецтвознавець, 
професор елоквенції та поезії Петєрбурзької академії наук, гравер.

„Проф. Тредьяковський” (с. 400) – Трєдьяковський Васілій, поет, просвіт-
ник. У 1745–1759 рр. професор Слов’яно-греко-латинської академії в Москві 
„по латинскому и русскому краснорhчію”.

„Адьюнкт Крузіус” (с. 400) – Крузіюс Хрістіян Ґотфрід (1715–1768) – іс-
торик, ад’юнкт, професор Петєрбурзької академії наук.
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Лєруа (с. 400) Пйотр Людовік (П’єр-Луї) (1699–1774) – російський акаде-
мік нової історії, близький знайомий Григорія Полетики.

Ріхман (с. 400) Ґеорґ-Вільгельм (1711–1753) – російський фізик. У 1740 р. 
ад’юнкт, а в 1741 р. – професор Санкт-Петєрбурзької академії.

„Ґерард Фрідріх Міллер, ворог Ломоносова” (с. 400) – Ґерард Фридрих 
(Gerard Friedrich Müller), або – в росіянізованому варіянті – Фйодор Іванович 
Міллєр (1705–1783) – російський історіограф німецького походження, академік 
Петєрбурзької академії наук (1725), професор (1730).

„Президент Академії Кирило Розумовський” (с. 401) – Розумовський 
Кирило (1728–1803) – останній гетьман Лівобережної України (1750–1764), 
ґраф, російський ґенерал-фельдмаршал, президент Петєрбурзької академії 
наук.

„Історик петербурзької Академії Наук Пекарський” (с. 401) – Пекарський 
Пйотр (1828–1872) – російський літературознавець та історик.

У 1863 р. обраний ад’юнктом „Отдhленія русскаго языка и словесности 
Академіи Наук”, а в 1864 р. – академіком. Серед перших його праць найголов-
ніші такі: „Русскія мемуары XVIII вhка” („Современникъ”. – 1855. – №№4, 
5 і 8), „Мистеріи и старинный театръ в Россіи” („Современникъ”. – 1857), 
„Представители кіевской учености въ XVII вhкh” („Отечественныя Записки”. – 
1862. – №2), „Матеріалы для исторіи русской литературы” („Библіографическія 
Записки”. – 1858).

Чи не найважливішою працею життя П.Пекарського стала „Исторія 
Академіи Наук” (у 2 т., 1870–1873), яку цитує М.Возняк.

„Передмова до Острозької Біблії” (с. 404) – Острозька Біблія 1581 р. – пер-
ше повне друковане видання всіх книг Святого Письма церковнослов’янською 
мовою, яке здійснив в Острозі друкар Іван Федоров за сприяння князя 
Костянтина Острозького, підготовлене гуртком учених при Острозькій школі. 
У книзі вміщено дві передмови: самого Костянтина Острозького, де він тлума-
чить виникнення тексту, і віршовану Герасима Смотрицького, де вміщено по-
хвалу видавцеві та його гербу.

„Хроніка Пясецького” (с. 404) – Павло Пясецький (1579–1648) – єпископ Пе-
ремиський, автор латиномовного твору „Chronica” (1645). Як і С.Твардовський, 
В.Каховський та ін. польські історики, виводив слово „козак” від слова „коза” 
– з огляду на спритність козаків.

„Історія Володислава – Кобєжицького” (с. 404) – Станіслав Кобежицький 
(Stanisław Kobierzycki) (бл. 1600–1665) – польський історик і державний діяч.

З 1647 р. – каштелян ґданський, з 1656 р. – воєвода поморський.
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Автор латиномовної праці „Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis, 
ejus natales, infantiam, electionem usque ad excessum Sigismundi III” (Gdańsk, 
1655), про яку згадано в дослідженні М.Возняка.

„Про хоробрих сарматських полководців – Семена Старовольського” 
(с. 404) – Семен (Шимон) Старовольський (Szymon Starowolski) (1588–1656) – 
польський історик і політичний письменник, родом, імовірно, з Волині.

Автор понад 70 творів, головно латиномовних. Згадана у М.Возняка праця 
С.Старовольського в ориґіналі має назву „De claris oratoribus Sarmatiae” (1628).

„Лhтопись рукописная малороссійская” (с. 404) – „Краткая лhтопись 
Малыя Россіи съ 1506 по 1776 гг... съ приобщением списка преждебывшихъ 
гетмановъ, генеральных старшинъ, полковниковъ и іерарховъ, також земле-
описанія, съ показаніемъ городовъ, рhкъ, монастырей, церквей, числа лю-
дей, извhстія о почтахъ и другихъ нужныхъ свhденіяхъ. Издана Василіемъ 
Григоровичемъ Рубаномъ, Господиномъ Коллежскимъ Ассессоромъ и Вольнаго 
Россійскаго Собранія, при Императорскомъ Московскомъ Университетh, 
Членомъ” (Санкт-Петєрбурґ, 1777).

„Світ польський Окольського” (с. 404) – Шимон (Симон) Окольський 
(Szymon (Simon) Okolski) (1580–1653) – польський історик, теолог і геральдик.

Навчався у Львові та Болоньї. Автор низки історичних праць, серед яких 
особливе значення має геральдичне дослідження „Orbis Polonus splendoribus 
coeli, triumphis mundi, pulchritudine animantium condecoratus, in quo antiqua 
Sarmatorum gentiliata pervetusta nobilitatis insignia etc. specifi cantur et relucent” 
(Краків, 1641-1643). Цю працю і згадує М.Возняк.

„Корона Польська Нєсєцького” (с. 404) – Каспер Нєсєцький (Kasper 
Niesiecki) (1682–1744) – польський геральдик, єзуїт.

Найвідоміша праця – „Польські герби”, видана в 4 т. у 1728-1743 рр. під 
назвою „Korona Polska”. Так її названо й у розвідці М.Возняка.

„Київські печери Івана Гербінія” (с. 404) – Іван Гербіній – церковний діяч 
XVII ст. чеського або німецького походження, протестант. Був ректором про-
тестантських шкіл у Стокгольмі й у Ризі, пастором у Вільно.

Близький знайомий Kиєво-Печерського архимандрита Інокентія Ґізеля. На 
бажання Гербінія, Ґізель у 1674 р. надіслав йому служебник, креслення київ-
ських печер і книгу „Патерик Печерський” (вид. 1661 р.). Цими матеріялами 
скористався Гербіній у своїй праці про підземний Kиїв (1675).

„Привілей Івана Казіміра Хмельницькому” (с. 404) – 19 лютого 1649 
року на Раді в Переяславі посли польського короля Яна Казімежа вручили 
Б.Хмельницькому привілей на вольності, гетьманську булаву та бунчук, черво-
ну хоругву з білим лебедем і коштовні подарунки, фактично, визнавши леґітим-
ність його гетьманської влади.
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„Дві грамоти патріярха Теофана” (с. 404) – мабуть, ідеться про грамоти 
Єрусалимського патріярха Теофана 1617 і 1620 рр. Першою з них Теофан надав 
ставропігійні права братствам Луцькому Хрестовоздвиженському, Київському 
Богоявленському та Слуцькому Спаському, а другою – благословив утворення 
при Київському Богоявленському братстві окремого юнацького братства, „ста-
рішому братству однодумного і підпорядкованого”.

„Трифологій” (с. 404) – збірник служб до вибраних церковних свят, свят-
кова мінея.

„Ваґнер.., себто Даніель-Ернст Ваґнер” (с. 406) (Daniel Ernst Wagner) 
(1739 – ?) – польський історик німецького походження, автор праці „Geschichte 
von Polen” („Історія Польщі”), 1768 (у М.Возняка помилково – 1775).

Михайло Гамалія (с. 407) – імовірно, український лікар із Полтавщини 
(1749–1830), син козака Яблунівської сотні Лубенського полку, вихова-
нець Київської академії, з 1771 р. став військовим лікарем, працював у 
Петєрбурзькому ґенеральному шпиталі, потім в Оханську на Уралі, з 1797 р. 
– оператор Пермської лікарської управи, з 1800 р. – інспектор лікарської управи 
в Тулі.

У 1792 р. він видав першу монографію російською мовою про „сибірку”.

„Президент адміралтейської колеґії Голенищев-Котузов” (с. 408) – 
Голєніщев-Кутузов Іван (1729–1802) – письменник-мариніст.

У 1764 р. призначений наставником морської частини царевича Павла, 
ґенерал-інтендантом Флоту і директором морського корпусу. У 1797 р. при-
значений президентом адміралтейств-колеґії. Склав „Собраніе списковъ 
флагмановъ, обер-сарваеровъ и корабельныхъ мастеровъ” (СПб., 1764).

„Братанич Григорій Іванович Полетика, що був одним із урядовців 
російського посольства у Відні” (с. 410) – Полетика (Політика) Григорій 
(бл. 1735 –1798) – дипломат, перекладач.

У 1755 р. призначений на роботу в Колеґії закордонних справ переклада-
чем із латинської та польської мов. З 1762 р. – секретар російського посольства 
при Римському імператорському дворі й у Відні, з 1770 р. – радник посольства. 
У 1779 р. переведений на посаду канцелярського радника, а невдовзі – статного 
радника.

Переклав із латинської мови „Рhчь Павлина и Санкто Іозефо о томъ, что 
въ ученіи спешить не должно” („Трудолюбивая пчела”. – 1750. – №2).

Литовський Статут (с. 412) – Литовські статути – кодекси права 
Великого князівства Литовського (Литовсько-Руської держави), видані в 
XVI ст. у 3 основних редакціях, один із найкращих кодексів права свого часу, 
що діяв на староукраїнських і литовських землях. У Литовських статутах ви-
користано норми тодішнього законодавства, а також руського, римського, поль-
ського, німецького та звичаєвого права Литви й України-Русі.
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Протягом XVI ст. було видано три Литовські статути.
1-ий (або Старий) Литовський статут 1529 р. складався з 243 артику-

лів (за Слуцьким списком – 272), об’єднаних у 13 розділах, де було зібрано 
норми судово-процесуального, карного, цивільного та господарського права. 
Провідною думкою цього кодексу була оборона інтересів держави та шляхти, а 
особливо маґнатів.

2-ий Литовський статут, іноді – з уваги на особливу роль волинської шлях-
ти при його укладанні – званий Волинським, 1566 р. (367 артикулів у 14 розді-
лах), здійснив адміністративно-політичну реформу держави (поділ на повіти), 
а також поширив привілеї простої шляхти. До сейму було введено поруч із ви-
щою палатою представників простої шляхти – повітових послів. Цей кодекс є 
юридичним оформленням панівної ролі шляхти в державі та подальшого обме-
ження прав селянства (у містах діяло т. зв. маґдебурзьке право). 

3-ій Литовський статут (488 артикулів у 14 розділах) 1588 р. складено піс-
ля приєднання Литви до Польщі (Люблінська унія 1569 р.). Цей статут, що діяв, 
зокрема, в Київській, Подільській і Волинській губерніях до 1840 р., юридич-
но запровадив кріпосне право на Брацлавщині (нині – Вінницька та частина 
Хмельницької обл.) і Придніпров’ї. Написаний був білоруською мовою, а в 
1614 р. його перекладено та видано польською, згодом – французькою, латин-
ською та ін. мовами.

Третій статут оформив створення єдиного стану кріпосних селян шляхом 
злиття закріпачених слуг із іншими розрядами залежних селян.

Протягом кількох століть Литовський статут був основним збірником права 
в Україні, головним джерелом українського права в Гетьманській Україні та ста-
новив основне джерело кодексу „Права, по которымъ судится Малороссійскій 
народъ”. У Правобережній Україні діяв аж до скасування указом царя Ніколая 
в 1840 р. Деякі положення Литовського статуту було внесено до збірника за-
конів Російської імперії, і вони зберегли законну чинність у Чернігівській і 
Полтавській ґуберніях до 1917 р.

„Конституція 1654 р.” (с. 412) – себто Переяславська угода, яка так фор-
мулювала взаємні відносини української та московської держав у найголовні-
ших пунктах:

- законодавча й адміністративна влада перебуває в руках гетьманського 
уряду без участи і втручання царського уряду;

- українська держава має своє окреме самостійне військо;
- суб’єкт неукраїнської національности не може обіймати урядову посаду 
в українській державі. Виняток – контрольні урядники, котрі забезпечу-
ють збирання данини на користь московського царя;

- українська держава має право обирати собі голову за власним уподобан-
ням, лише сповіщаючи царський уряд про таке обрання;

- непорушність стародавніх прав і світських, і духовних осіб, а також не-
втручання царського уряду у внутрішнє життя Української Республіки;

- право гетьманського уряду на вільні міжнародні зносини з іншими дер-
жавами.

587

КОМЕН ТА Р І

„Статті Дем’яна Многогрішного з 1669 р.” (с. 412) – себто т. зв. 
Глухівські статті – договір, підписаний між гетьманом Лівобережної України 
Д.Многогрішним і московським урядом. Складалися з 27 пунктів. Договір де-
кларував права України на основі Березневих статтей 1654 р. За Глухівськими 
статтями, московські воєводи залишалися тільки у п’ятьох містах (у Києві, 
Переяславі, Чернігові, Ніжині й Острі), де вони все одно не мали права втру-
чатись у справи місцевої адміністрації. Козацький реєстр затверджено у складі 
30 тис. осіб. Гетьман мав право утримувати 1 тис. найманого війська. Податки 
збирала виняткова козацька старшина. Водночас гетьманові було заборонено 
вступати у зносини з іноземними державами. Значно обмежено перехід селян у 
козацтво. Загалом, Глухівські статті були спрямовані на обмеження державних 
прав України московським урядом.

„Статті Івана Мазепи з 1687 р.” (с. 412) – себто т. зв. Коломацькі статті 
– договір, укладений між новообраним гетьманом Війська Запорозького Іваном 
Мазепою та старшиною і представниками московського уряду. Гетьмана та 
старшину договір зобов’язав сприяти зближенню українців із росіянами, на-
самперед через змішані шлюби.

„Мих. Слабченко” (с. 417) – Михайло Слабченко (1882–1952) – україн-
ський історик і правник.

У 1918 р. – приват-доцент Українського університету в Києві та Кам’янці-
Подільському, в 1919 рр. – доцент Одеського університету, в 1920-1929 рр. 
– професор Інституту народної освіти й ін. шкіл в Одесі, голова Соціяльно-
історичної секції Одеського наукового товариства та керівник Одеської філії 
катедри історії України в Харкові (з 1926 р.); академік ВУАН (із 1929 р.). Брав 
активну участь в українському національно-революційному русі.

Автор понад 200 наукових праць. Основні студії присвячено історії пра-
ва та господарства Гетьманщини і Запорожжя XVII-XVIII ст. Головні праці: 
„Малорусскій полкъ” (1909), „Опыты по исторіи права Малороссіи” (1911), 
„Протоколъ отпускныхъ писемъ за гетмана Д.Апостола 1728 г.” (1913), 
„Центральныя учрежденія Украины 17–18 ст.” (1918), „Про судівництво в 
Україні” (1920), „Господарство Гетьманщини 17–18 ст.” (у 4 т., 1922–1928), 
„Матеріяли до економічно-соціяльної історії України 19 ст.” (у 2 т., 1925–1927), 
на які посилається М.Возняк, „Соціяльно-правова організація Січі Запорозької” 
(1927), „Паланкова організація Запорозьких Вольностів” (1929), „Феодалізм в 
Україні” (1929).

М.Слабченко був засновником одеського осередку української історичної 
науки, з якого вийшла низка поважних дослідників історії та економіки України 
та цілої Східної Европи (І.Бровер, О.Варнеке, С.Ковбасюк, О.Погребинський, 
Н.Рубінштейн, Т.Слабченко й ін.).

Безбородьки (с. 417) – давній український княжий рід. Його засновником 
вважають зазвичай Івана Безбородька, який помер перед 1717 р.; єдиний його 
син, Яків, був бунчужним товаришем Переяславського полку (1724–1730) і 
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брав участь у Гілянському поході (1726). Син останнього, Андрій (1711–1780) – 
батько найсвітлішого князя Олександра Андрійовича – служив військовим кан-
целяристом і ґенеральным писарем. Андріїв брат Семен – сотник березівський, 
переяславський полковий суддя і з 1763 р. підкоморій Переяславського полку. 
Грамотою римського імператора Йосифа II в 1784 р. Олександра Андрійовича 
та його брата Іллю піднесено до ґрафського Римської імперії достоїнства; в 
1797 р. рід ґрафів Римської імперії Безбородьків прийнято до ґрафських ро-
дів Російської імперії, тоді ж ґрафа Олександра Андрійовича Безбородька під-
несено до княжого Римської імперії достоїнства з титулом світлости. Єдиний 
небіж найсвітлішого князя – Андрій Ількович (1783–1814), командир 1-го 
Полтавського козацького реґулярного полку та дійсний камерґер, помер без-
дітним, і з його смертю припинилася чоловіча лінія князів Безбородьків. 
Старша племінниця, Любов Ільківна (1782-1809), була дружиною адмірала ґра-
фа Ґріґорія Кушелєва, чиєму синові, колезькому асесору ґрафові Алєксандру 
Ґріґор’євичу, в 1816 р. було дозволено взяти прізвище діда по матері й іменува-
тися ґрафом Кушелєвим-Безбородьком.

„Бібліотека Академії Наук у Ленінграді” (с. 420) – була заснована в 
1714 р. за указом царя Петра I. Коли офіційно бібліотека отримала назву 
„академічної”, встановити важко. У 40-их рр. XVIII ст. заклад назвивався 
„Імператорська Санкт-Петєрбурзька бібліотека” або просто „Бібліотека”. Та в 
1776 р. академічний бібліотекар І.Бакмейстер у книзі „Опытъ о Библіотекh и 
Кунсткамерh Санктъ-Петербургской Академіи наукъ” засвідчив її нову офіцій-
ну назву – „академічна бібліотека”.

У І пол. XIX ст. з бібліотек при наукових установах Академії почали ство-
рювати мережу спеціяльних академічних бібліотек. До неї ввійшли бібліоте-
ки Архіву (1800), Обсерваторії (1804), Нумізматичного кабінету (1804–1806), 
Ботанічного саду (1809); бібліотеки при академічних музеях: Азійському, 
Ботанічному, Зоологічному; при товариствах: Мінералогічному, Географічному; 
при лабораторіях: Хімічній (1881), Фізіологічній (1889), Анатомії та фізіології 
рослин (1890), Особливої зоологічної (1894); при Головній фізичній обсерва-
торії та ін.

З 1932 р. до бібліотечної мережі Академії наук увійшли бібліотеки її пе-
риферійних баз і філій в Европейській частині Росії, в Сибіру та на Далекому 
Сході.

Андрій Безбородько (с. 420) (1711–1780) – український козацький ґене-
ральний писар (до 1762 р.), ґенеральний суддя.

Павло Клепацький (Клепатський) (с. 421) (1885 – 1938 (?) – дослідник іс-
торії України середньовічної та нової доби, питань історичного краєзнавства, 
історіограф, джерелознавець, архівознавець, літературознавець, педагог.

У 1922 р. очолив архівне управління Кам’янець-Подільського р-ну. 
Підготував докторську дисертацію, присвячену історії Диканьківського маєтку 
Кочубеїв, надрукував серію статтей і матеріялів із історичного краєзнавства.
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У 1938 р. був звинувачений у пропаґанді „троцькістських поглядів і контр-
революційних ідей” і засуджений до 5 років ув’язнення. Подальша доля не ві-
дома.

Головні праці: „Очерки по исторіи Кіевской земли. Литовскій період” 
(Одеса, 1912), „Императрица Екатерина Вторая: Характеристика личности и 
царствованія (по новhйшимъ документамъ и исслhдованіямъ)” (Одеса, 1912), 
„Огляд джерел до історії України: Джерела візантійські, арабські, західні, укр.-
руські юридичні пам’ятники, літописи, хронографи й синодики, подорожні 
описи чужоземців” (Кам’янець, 1920), „Огляд джерел до історії України (курс 
лекцій, читаних протягом 1919 акад. року)” (Кам’янець на Поділлю, 1921).

„...генеральний суддя Михайло Тарасович Забіла” (с. 423) (? – бл. 1740) 
– керував „Малою Росією” з 1734 до 1740 р. за указом імператриці Анни 
Івановни разом із Лизогубом, Лисенком, Марковичем, кн. Барятинським і 
кн. Шаховським.

„...генеральний обозний Петро Забіла” (с. 423) (1580–1689) – український 
шляхтич. Борзенський наказний полковник на початках Хмельниччини (1649), 
потому борзенський сотник і полковник. За правління І.Брюховецького став 
ґенеральним суддею. За Д.Многогрішного – ґенеральний обозний. У 1672 р. 
керував Лівобережною Україною разом із Домонтовичем і Самойловичем.

„Польський король Станіслав Авґуст” (с. 424) (Stanisław August 
Poniatowski) (1732-1798) – останній король Польщі (1764-1795).

„Автор монографії про Олександра Безбородька Григорович” (с. 425) – 
Ніколай Ґріґорович (1835–1889) – начальник архіву та бібліотеки Святійшого 
Синоду. Працював над виданням постанов Синоду, а також над „Описаніемъ 
дhлъ его архива”; редаґував видання Синоду – „Собраніе мнhній и отзывовъ 
московскаго митрополита Филарета по учебнымъ и церковно-государственнымъ 
вопросамъ”; надрукував „Обзоръ православныхъ монастырей в Россіи со вре-
мени введенія штатовъ по духовному вhдомству до 1862 г.”. Його монографію 
„Канцлеръ графъ А.И.Безбородко в связи с событіями его времени” (Санкт-
Петєрбурґ, 1880), про яку йдеться у М.Возняка, відзначила Російська академія 
наук.

„Синопсис” (с. 425) – огляд української та східноевропейської історії, 
складений у ІІ пол. XVII ст. Починається від давніх слов’ян і доходить до 
ІІ пол. XVII ст., особливу увагу звернено на події часів Київської Русі. У додат-
ку до синопсису вміщено перелік українських князів, гетьманів і митрополитів. 
Автор синопсису достеменно не відомий, хоча більшість дослідників уважає, 
що це – архимандрит Інокентій Ґізель.

„Князь Євстафій Ружинський” (с. 426) (? – 1587) – український можно-
владець, намісник київського воєводи (1575–1581). Ружинські були одними з 
організаторів Запорозького війська.
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Венжик Хмельницький (с. 426) – Венцеслав Хмельницький (рр. нар. і 
см. не відомі) – військовий козацький діяч ХVІ ст. Гетьман українського ко-
зацтва (1534–1536). Прадід гетьмана Б.Хмельницького. Походив із литовсько-
українського роду. Належав до так званої боярської (ранґової) шляхти. Уславився 
під час кримсько-польської війни 1534 р. Зібравши полки реєстрового козацтва 
та загони охочекомонних, він розгромив Кримську орду неподалік від Заславля. 
Під час ґенеральної битви облаштував табір із возів, що згодом – як вид польо-
вого укріплення – стало дуже популярним серед козацтва.

Богданко (с. 426) – Богдан Ружинський (? – 1576) – козацький гетьман 
(1575–1576), нащадок великого князя литовського Ґедиміна, відомий низовим 
козакам під прізвиськом Богданко.

У 1576 р. успішно штурмував турецький форпост Аслам-Кермен, побудо-
ваний, аби перекрити козакам шлях із гирла Дніпра в Чорне море.

„Козак Тарас” (с. 426) – Тарас Федорович (Трясило) (рр. нар. і см. не відо-
мі) – гетьман нереєстрових козаків (із 1629 р.).

У 1630 р. очолив селянсько-козацьке повстання проти Польщі. У боях під 
Корсунем і Переяславом повстанці розбили польське військо та примусили 
польного гетьмана С.Конєцпольського підписати мирну угоду. Брав участь у 
московсько-польській війні 1632–1634 рр.

„Козак Перев’язка” (с. 426) – на думку автора „Iсторiї Русiв”, Семен 
Перев’язка з’явився в українській полiтиці, ставши козацьким гетьманом у 
1632 р. У М.Грушевського, І.Крип’якевича й у низки iнших iсторикiв про тако-
го гетьмана взагалi не згадано.

„Битва під Кумейками” (с. 427) – бій між козацько-селянським і польсько-
шляхетським військами під селом Кумейками (нині – Черкаського р-ну 
Черкаської обл.) 6–10 грудня 1637 року, який завершився, з одного боку, по-
ступками коронного гетьмана М.Потоцького, а з другого – стратою одного з 
провідників козацьких сил Павлюка.

Лянцкоронський (с. 437) – Предслав (Пшеслав, Пренцлав) Лянцкоронський 
(Ляндскоронський) (Przecław Lanckoroński) (? – 1531) – польський шляхтич, за 
деякими джерелами, перший козацький наказний гетьман, xмельницький ста-
роста.

Воював проти турків і татар, ходив походами під Белград (1516) і Очаків 
(1528).

„Кн. П.П.Вяземський” (с. 438) – Павел Вязємський (1820–1888) – росій-
ський князь, письменник. Був головою санкт-петєрбурзького комітету інозем-
ної цензури, начальником головного управління у справах друку, сенатором.

У 1877 р. з ініціятиви князя П.Вязємського було засновано „Общество лю-
бителей древней письменности”, де він був головою.
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Автор праць „О политикh Фридриха Великаго съ 1763 по 1775 г.” (Москва, 
1868), „Замечанія на „Слово о Полку Игоревh” (Санкт-Петєрбурґ, 1875), „Слово 
о Полку Игоревh”. Иссл±дованіе о варіантахъ” (Санкт-Петєрбурґ, 1877), 
„Докладная записка о сборномъ каталогh рукописныхъ житій русскихъ святыхъ 
Н.П.Барсукова” (Санкт-Петєрбурґ, 1877), „О значеніи русскихъ лицевыхъ ру-
кописей” (Санкт-Петєрбурґ, 1878), „Обзоръ московскихъ книгохранилищъ” 
(Санкт-Петєрбурґ, 1877), „А.С.Пушкинъ 1816–1825 годовъ, по документамъ 
Остафьевскаго архива” (Санкт-Петєрбурґ, 1880), „А.С.Пушкинъ 1826–1837 гг., 
по документамъ Оcтафьевскаго архива и личнымъ воспоминаніямъ” (Санкт-
Петєрбурґ, 1880), „Монастыри на Ладожскомъ и Кубенскомъ озерh” (Санкт-
Петєрбурґ, 1881).

Володів багатим зібранням документів і видав деякі з них під назвою 
„Архивъ князя Вяземскаго” (Санкт-Петєрбурґ, 1881). Очевидно, це видання і 
мав на увазі М.Возняк.

„...урядовця гетьмана Розумовського Петра Хлєбнікова” (с. 439) – 
Хлєбніков Пйотр (1734–1777) – засновник відомої Хлєбніковської бібліоте-
ки, де зберігалося повне зібрання ґазет і періодичних видань Росії XVIII ст. 
Власник т. зв. Хлєбніковського літописного списку.

„Містечко Горськ в Городнянському повіті на Чернігівщині” (с. 439) – 
нині с. Гірськ Щорського р-ну Чернігівської обл.

Городня (с. 440) – місто, засноване в середині XVI ст., нині центр 
Городнянського р-ну Чернігівської обл.

„Фельдмаршал Мініх” (с. 440) – Мініх (Munnich) фон Бурґард-Хрістофор 
(1683–1767) – російський державний діяч, фельдмаршал. Під час російсько-
турецької війни з допомогою запорожців здійснив походи у Крим, узяв Очаків, 
заволодів Хотином (1739).

„Дорадник гетьмана Розумовського – Григорій Теплов” (с. 441) – Тєплов 
Ґріґорій (1720–1770) – російський державний діяч і письменник, початкову 
освіту здобув у школі, яку заснував Теофан Прокопович у Санкт-Петєрбурзі. 
Згодом – президент Академії наук у Санкт-Петєрбурзі.

Автор праці „Знанія, вообще до философіи касающіеся” (Санкт-Петєрбурґ, 
1751). Планував написати дослідження з історії „Малороссіи”, задля чого зі-
брав чимало джерельного матеріялу.

„Тмутараканський камінь” (с. 444) – знайдена в 1792 р. на території 
Таманської фортеці пам’ятка руської палеографії та епіграфіки XІ ст. Напис, 
висічений на великому мармуровому блоці, взятому з якоїсь зруйнованої 
будівлі давньогрецького чи візантійського часу, повідомляє: „У літо 6576 
(1068 р. – Н.Ф.), індикта 6, Гліб князь мірил море по льоду от Тмуторокані 
до Корчева 10000 и 4000 сажень”. Ця пам’ятка – один із найдавніших відомих 
руських написів і точно датує перший геодезичний захід на Русі.
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„Граф Ростопчін” (с. 444) – Фйодор Ростопчін (1763–1826) – ґраф 
(з 1799 р.), російський державний діяч, письменник, публіцист.

У 1788 р. перебував при А.Суворові, брав участь у штурмі Очакова. У 
1792 р. покинув військову службу і був зарахований у камерґери. У 1798–
1801 рр., фактично, очолював Колеґію закордонних справ. У 1812–1814 рр. – го-
ловнокомандувач (ґенерал-ґубернатор) Москви; ґенерал інфантерії. Вважають, 
що заслуга Ростопчіна в тому, що він евакуював цінності з Москви перед зда-
чею міста армії Наполеона Бонапарта, а провина – що в Москві залишилося 
багато поранених. Його також називають ініціятором спалення Москви. Член 
Державної ради (з 1814 р.).

Автор мемуарів, повістей, сатиричних п’єс.
„Гр. Воронцов” (с. 444) – найімовірніше, тут у М.Возняка йдеться про 

приятеля Ф.Ростопчіна Сємйона Воронцова (1744–1832) – ґрафа, російського 
політичного діяча та дипломата; посла у Венеції та в Лондоні, ґенерала інфан-
терії, кавалера всіх російських орденів.

Автор „Записокъ о русскомъ войскh”, великої кількости листів, автобіо-
графії (див. „Русскій Архивъ”. – 1876. – Т. I).

„Князь Потемкін” (с. 445) – Ґріґорій Потьомкін (1739–1791) – російський 
державний і військовий діяч, дипломат, ґенерал-фельдмаршал (з 1784 р.), князь. 
Записаний у реєстрі Війська Запорозького низового як Гриць Нечоса.

За участь у придворному перевороті 1762 р., внаслідок якого 
Єкатєріна ІІ здобула російський престол, отримав чин ґвардійського підпоручни-
ка. Учасник російсько-турецької війни 1768–1774 рр., із 1768 р. – ґенерал-майор, із 
1771 р. – ґенерал-поручник. З 1770 р. став фаворитом Єкатєріни II, набув вирі-
шального впливу на внутрішньо- та зовнішньополітичні справи Російської імпе-
рії. Член Державної ради, ґенерал-ад’ютант (із 1774 р.) та ґенерал-фельдмаршал 
(із 1784 р.), президент Військової колеґії (з 1784 р.).

У 1775 р. з ініціятиви Потьомкіна було ліквідовано Запорозьку Січ. З 
1776 р. – ґенерал-ґубернатор Новоросійської, Азовської та Астраханської ґу-
берній. У 1783 р. реалізував проект загарбання Криму Російською імперією, 
за що був нагороджений титулом „князя Таврійського”. З 1783 р. керував ново-
створеним катеринославським намісництвом, до складу якого ввійшла значна 
частина південноукраїнських земель. Здійснював заходи для колонізації Півдня 
України та Криму. У 1776 р. наказав не повертати селян-утікачів із Лівобережної 
та Правобережної України, чим сприяв заселенню та господарському освоєн-
ню краю (особливо після юридичного запровадження кріпацтва в 1783 р. на 
Лівобережжі та Слобожанщині). У період правління Потьомкіна почалося бу-
дівництво міст Миколаєва, Херсона, Катеринослава, Севастополя, було розпо-
чато вивчення покладів руд і кам’яного вугілля на півдні України.

У 1788 р. підтримав проєкт В.Капніста про необхідність відновлення 
козацьких полків і сприяв організації Катеринославського козацького вій-
ська та Війська вірних козаків (згодом – Чорноморське козацьке військо). У 
1790 р. Потьомкіну надано титул великого гетьмана Катеринославського та 
Чорноморського козацьких військ.
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У 1786 р. домігся затвердження проєкту відкриття університету в 
Катеринославі. Досить толерантно ставився до діяльности греко-католицької 
церкви, підтримував єдиного на той час у Російській імперії уніятського єпис-
копа Полоцького І.Лісовського.

Був головнокомандувачем російської армії під час російсько-турецької 
війни 1787–1791 рр. Похований у Херсоні.

„Пруський міністер Гертцберґ” (с. 445) – Герцберґ (Hertzberg) Евальд-
Фридрих (1725–1795) – ґраф, видатний пруський державний діяч.

Відіграв важливу роль у першому поділі Польщі (1772), в переговорах про 
баварський спадок, у заснуванні союзу князів (1785). Метою Герцберґа було 
об’єднати сили Прусії, Росії та Анґлії для боротьби проти Австрії, Еспанії та 
Франції. Коли, всупереч його бажанню, Прусія уклала союз із Туреччиною та 
Польщею проти Росії (1789–1790) і зблизилася з Австрією (Ройхенбахська кон-
венція, 1790), Герцберґ пішов у відставку (1791).

Адріян Грибовський (с. 445) (1766–1833) – російський державний 
діяч, статс-секретар. З 1787 р. служив у військово-похідній канцелярії кня-
зя Потьомкіна. Перед смертю Ґрібовський задумав написати характеристи-
ку „внутрішнього життя” Єкатєріни II. Його нотатки на цю тему впорядку-
вав і видав М.Поґодін під назвою „Записки о Екатеринh Великой кавалера 
А.М.Грибовскаго” („Москвитянинъ”. – 1847. – №2, а також окремим виданням: 
Москва, 1847). У 1864 р. в Москві вийшло друком 2-ге видання (на нього і по-
силається М.Возняк), „із доповненнями” невстановленого авторства.

Сілістрія (с. 446) – Силістра, портове місто на північному сході Болґарії. 
Розташоване на Дунаї на самому кордоні з Румунією.

„Спадкоємець князя Олександра Безбородька, його брат граф Ілля” 
(с. 447) – Ілля Безбородько (1756–1815) – ґраф, сенатор, дійсний таємний радник.

Був учасником воєнних походів проти турків у 1773–1774 рр., у 1790 р. 
служив під орудою А.Суворова.

У 1820 р. на його кошти в Ніжині було відкрито гімназію вищих наук гума-
нітарного профілю. У 1832 р. її перетворено на Ніжинський ліцей.

„Жінка Іллі Анна” (с. 447) – в дівоцтві ґрафиня Анна Ширяєва (Ширяй) 
(1766-1815).

„Капітан Іван Одінцов” (с. 449) (бл. 1740–1802) – пізніше віце-адмірал, 
командир штурманської роти Морського кадетського корпусу.

Болеслав І (с. 449) Хоробрий (Bolesław I Chrobry) (967–1025) – польський 
князь (992–1025) і король (1025) із династії П’ястів. При ньому межі Польської 
держави простягалися від Ельби та Балтійського моря до Карпат і Угорщини; 
від Чехії до Волині. Поєднав під своєю владою всі північно-західні слов’янські 
країни, завоював Данциґ (Ґданськ), Краків, Силезію та Моравію.
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У 999 р. приєднанням Краківської землі завершив процес формування 
Польської держави. У війнах зі „Священною Римською імперією” (1003–1005, 
1007–1013, 1015–1018) зумів захистити незалежність Польщі.

У 1018 р. на заклик свого зятя, київського князя Святополка, рушив на 
Волинь, розбив Ярослава Мудрого на берегах Бугу, захопив Київ і, відмовив-
шись передати його Святополкові, сам сів у ньому. Кияни, обурені грабежами 
його дружини, почали бити поляків, і Болєслав залишив Русь у 1019 р.

Болеслав II (с. 449) Сміливий (або Щедрий) (Bolesław II Śmiały) (1042–
1081) – польський князь (1058–1076 рр.) і король (1076–1079 рр.), представник 
династії П’ястів. Онук Володимира Великого.

Спираючись на союз із Угорщиною та Київською Руссю, в 1061 р. втрутив-
ся в міжусобні війни в Чехії, та зазнав невдачі. Після вигнання в 1068 р. з Києва 
великого князя Ізяслава, союзника Польщі, Болєслав II у 1069 р. пішов походом 
на Київ і жорстоко покарав супротивників Ізяслава.

У 1077 р., на прохання папи Римського, вирушив другим походом на Київ. 
Місто було взято, Ізяслав знову на короткий час став київським князем.

„Historia Polska” Владислава Лубєнського” (с. 450) – можливо, Владислава 
Алєксандра Лубенського (Władysławа Aleksanderа Łubieńskiego) (1703–1767) – 
в 1759 р. архиєпископа Львівського.

Болеслав III (с. 450) Кривоустий (Bolesław III Krzywousty) (1085–1138) – 
польський князь (1102–1138) із династії П’ястів.

За Болєслава ІІІ було тимчасово відновлено політичну єдність Польщі. У 
1116 р. приєднав до Польщі Східне Помор’я, а в 1123 р. – Західне Помор’я 
та частково землі лютичів. За правління Болєслава ІІІ в Польщі перебував 
Володимир Мономах. У 1138 р. видав статут (т. зв. статут Болєслава ІІІ), за яким 
територію Польщі було поділено на уділи між його синами, що поклало початок 
періоду роздроблености Польської держави.

Був одружений зі Збиславою Київською, донькою Святополка Ізяславича.

Лєшко Білий (с. 450) І (1186–1227) – польський князь із династії П’ястів; 
князь Куявії (1194–1202), великий князь краківський (1194–1198, 1201–1202, 
1221–1227).

У 1195 р. Лєшкові у битві над Мозґавою проти Мешка III Старого допоміг 
волинський князь Роман Мстиславич, якому в 1199 р. вже Лєшко допоміг за-
хопити Галичину. У 1205 р. військо Романа Мстиславича пішло на поляків під 
орудою Лєшка I Білого та його брата Конрада Мазовецького і було розбито у 
битві під Завихостю, де Роман Мстиславич загинув.

У 1214 р. у Спиші (Словаччина, північ тодішнього Угорського королівства) 
Лєшко I уклав угоду (Списька умова) з угорським королем Андрієм II, за якою 
зятя Лєшка I, угорського королевича Коломана, було проголошено королем 
Галича (Галичини), а Лєшко I забирав собі частину прикордонних українських 
земель. Після вигнання угорців із Галича в 1219 р. продовжив спроби підкорити 
галицько-волинські землі, та зазнав невдачі.
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Витовд (с. 450) – Вітовт (лит. Vytautas, білор. Вітаўт) (1350-1430) – вели-
кий князь литовський (1392–1430).

У 1370–1376 рр. брав участь у походах проти Тевтонського ордену, а в 
1372 р. – проти Москви. Виступав проти умов Кревської унії 1385 р., боровся за 
політичну незалежність Литви від Польщі.

За угодою, укладеною в 1392 р. в Острові, польський король Яґайло визнав 
Вітовта довічним правителем Литовського князівства. Ліквідував на території 
України найбільші удільні князівства: Волинське, Київське, Новгород-Сіверське та 
Подільське, – створивши замість них звичайні литовські провінції, в яких правили 
великокнязівські намісники, а Західне Поділля змушений був передати Яґайлові.

Вів тривалу боротьбу з татарами, намагаючись витіснити їх із українського 
Причорномор’я. Будував на південних кордонах своєї держави велику систему 
укріплень, яка складалася з фортець Каравул, Білгород, Хаджі-бей.

У 1410 р. разом із Яґайлом очолював польсько-литовсько-українські війська, 
які завдали поразки німецьким лицарям у Ґрюнвальдській битві. Сприяв розвитку 
торгівлі, ремесел, запроваджував у містах, зокрема і в Україні, маґдебурзьке право.

У 1413 р. уклав із Польщею Городельську унію, яка обмежувала права та 
привілеї української православної шляхти у Великому князівстві Литовському. 
15 листопада 1415 року з ініціятиви Вітовта собор єпископів у Новгородку 
висвятив – усупереч волі Константинопольського патріярха – митрополитом 
Київським і Литовським Григорія Цамблака.

„Єзуїт Казімір Алойзій Головка” (с. 450) (1718–1773) – викладач філосо-
фії, історії та географії в колеґіюмах Варшави та Пінська й у Віленській ака-
демії. Автор підручника з географії (1744), укладач збірника історичних гео-
графічних мап Ґалії, Німеччини, Польщі та Великого князівства Литовського 
(1750), видавець історичних календарів (1747–1755).

„...в Андрусові 1667 р.” (с. 451) – Андрусівське перемир’я 1667 р. – угода 
між Росією та Польщею в обхід України про припинення російсько-польської 
війни 1654–1667 рр., підписана 30 січня в с. Андрусові під Смоленськом.

За умовами угоди, припинялася польсько-московська війна 1654–1667 рр.; 
встановлювалося перемир’я на 13,5 року; під владою Московської держави зали-
шалися Лівобережна Україна, Сіверська земля з Черніговом і Стародубом, а та-
кож Смоленськ; у складі Речі Посполитої залишалися Правобережна Україна (крім 
Києва) та Білорусь із Вітебськом, Полоцьком і Двінськом; Київ із околицями на 
два роки передавався Московії, проте з низкою застережень, які давали можливість 
залишити Київ за Росією назавжди; Запорозька Січ мала перебувати під спільною 
владою обох держав; Річ Посполита і Московія зобов’язувались у разі татарських 
набігів на Україну спільно виступити проти кримського хана й Османської імперії.

Умови Андрусівського миру викликали невдоволення в українському 
суспільстві та призвели до повстання, яке очолив гетьман Іван Брюховецький. 
Фактично, Андрусівський договір, порушивши умови Переяславської ради 
(1654), закріпив насильницький поділ української етнічної території на дві час-
тини – Правобережну та Лівобережну Україну, остаточно затверджений т. зв. 
Вічним миром у 1686 р.




