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Дмитро Гордієнко, Вячеслав Корнієнко

ЄГОР КУЗЬМИЧ РЄДІН: ВЧЕНИЙ І ЛЮДИНА

Я в древній великокнязівській столиці,
матері міст руських Києві.

З відчуттям благоговіння під’їжджав я до нього,
і приходив у захват, любуючись його
чудовим поетичним розташуванням,

тим видом, що відкривався на нього…
Є. Рєдін

Цього року виповнюється сто п’ятдесят років від дня народження
відомого візантиніста, професора Харківського університету Єгора Кузь-
мича Рєдіна (1863–1908), вивченню окремих аспектів життя та творчості
якого присвячено чимало літератури1, кандидатська дисертація2, кілька
наукових конференцій, як, наприклад, “Четверті Сумцовські читання: На-
укова конференція, присвячена 135-річчю з дня народження Є.К. Рєдіна”
(Харків, 1999), “Сьомі Слобожанські читання з нагоди 140-річчя від дня
народження Є.К. Рєдіна, професора мистецтвознавства Харківського уні-
верситету (1863–1908 рр.)” (Харків, 2003) та інші.

Однак мусимо констатувати, що, попри досить велику кількість
присвячених Є. Рєдіну публікацій, поза дослідницькою увагою залишився
значний джерельний (архівний) матеріал3, що відкриває або уточнює
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1 Сумцов Н. Человек золотого сердца (Профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков, 1909, 63 с.;
Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін – професор Харківського університету: Монографія.
Харків, 2008, 228 с.; Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и деятельность (по материалам петербург-
ских архивов) // Мир русской византинистики / Под ред. член.-корр. РАН И.П. Медведева. СПб.,
2004, с. 311–345; Побожій С. Історик мистецтва Єгор Рєдін // ПУ, 2003, № 3, с. 70–77; Мате-
ріали до покажчика праць Є. Рєдіна та публікацій про нього / Уклав С. Побожій // ПУ, 2003,
№ 3, с. I–XIV. Див., також: Захаркін С. До бібліографії Є. Рєдіна // ПУ, 2003, № 4, с. 127; Белец-
кий А. Е.К. Редин, как историк византийского искусства // СХИФО, том XIX: Памяти про-
фессора Егора Кузьмича Редина († 27 апреля 1908 г.). Харьков, 1913, с. 150–168; Скирда В.В.
Профессор Е.К. Редин как археолог // Вісник Харківського державного університету. № 396:
Історія. Вип. 29. Харьков, 1997, с. 45–54; Домановська М., Штан Г. Єгор Кузьмич Рєдін –
перший харківський дослідник Херсонеса Таврійського (до питання про участь у підготовці
видання “пам’ятки Християнського Херсонеса”) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна.
Вип. II: Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича
Айналова (1862–1939 рр.) / Від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П.С. Сохань;
упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. К., 2012, с. 195–202 та інші.
2 Філіппенко Р.І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора
Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863–1908 рр.): Автореф. дис. … к. іст. н. К., 2004, 18 с.
3 Наприклад, матеріали фондів Інституту рукописів НБУВ та інших архівів, що публіку-
ються у цьому збірнику, не фігурують серед джерельної бази дисертації Р. Філіппенка. 



багато сторінок життя й діяльності вченого. З іншого боку, в науці поши-
рені різного роду необґрунтовані висновки, насамперед щодо аналізу й
оцінки праць Єгора Кузьмича. Наприклад, В. Скирда вважає Рєдіна
одним з провідних європейських спеціалістів у галузі мистецтва та одним
з основоположників харківської археологічної школи4. Однак сумнівно,
що в період до підготовки XII Археологічного з’їзду, коли на його плечах
лежав величезний тягар адміністративної роботи, Є. Рєдін мав час для
проведення власних археологічних розкопок, як то інколи йому припи-
сується5. Та й у подальшому дослідник брав участь в археологічних роз-
копках тільки як “співучасник”. Д. Багалій наголошував, що Є. Рєдін
залишив слід у науці як дуже видатний вчений у галузі християнського та
візантійського мистецтва6. Подібно О. Білецький прирівнює компетентність
Є. Рєдіна в питаннях мистецтвознавства до його вчителя Н. Кондакова7,
з чим погоджуються Р. Філіппенко та С. Куделко8. Однак ретельне вивчення
архівних матеріалів та статей ювіляра примушують поставити під сумнів
поширену в історіографії оцінку окремих аспектів творчості дослідника,
які ми розглянемо нижче, намагаючись бути максимально об’єктивними, не
принижуючи його ролі в науці, однак і не перебільшуючи її. Спробуємо
розглянути віхи творчої біографії вченого та його оцінку сучасниками.

Єгор Рєдін народився 2 листопада (за ст. ст.) 1863 р. в с. Старшому
Дмитріївського повіту Курської губернії у сім’ї неосвіченого селянина – за
професією каменяра. Однак батько усім своїм чотирьом синам дав освіту9.
По закінченні другої Тифліської гімназії у 1884 р. Єгор Рєдін був направле-
ний на продовження навчання у Новоросійський (Одеський) університет на
історико-філологічному факультеті10. Звідси і розпочався його шлях у науку.

На той час Новоросійський університет, завдяки діяльності
Ф. Успенського та Н. Кондакова, став другим, після Санкт-Петербурга,
центром візантиністики у Російській імперії11. Навчаючись тут, Є. Рєдін
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4 Скирда В.В. Указ. соч., с. 45.
5 Там же, с. 45–54; див., також: Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця., с. 40, 173.
6 Речь ректора Д.И. Багалея // СХИФО, т. XIX.., с. 12–13.
7 Белецкий А.И. Указ. соч.
8 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 25.
9 Редин Е.К. [Автобиография] // Историко-филологический факультет Харьковского уни-
верситета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халанского
и Д.И. Багалея. Х., 1908, с. 307.
10 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 15.
11 Дьомін О. Вивчення та викладання всесвітньої історії в Одесі в XIX–XX ст. // Вісник
Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 15.
Серія: історичні науки. № 1: Збірник. Чернігів, 2002, № 15, с. 9.



підпав під вплив свого вчителя Н. Кондакова, “перед яким він у повному
смислі слова благоговів протягом усього свого життя”12. Можливо, з цієї
причини вчений і не став настільки оригінальним дослідником як його вчи-
тель. Однак Новоросійський університет дав йому колегу і друга – Д. Айна-
лова, за спогадами якого вони “двадцять чотири роки йшли поруч…
Починаючи зі студентської лави, ми жили інтересами однієї й тієї самої
науки, часто разом виконуючи одну й ту саму працю, спільно, не розрізняючи,
де його праця, де моя”13. Окрім наукових досліджень, друзі мають і досвід
спільної кореспонденції, як лист від 28 травня 1902 р. з Італії І. Гревсу,
де автори намагались гекзаметром описати свою мандрівку в Помпеї і
дорогу з Монте-Кассіно до Неаполя14.

Попри те, що доля розвела вчених по різних містах Російської ім-
перії, вони протягом всього життя підтримували тісні і дружні взаємини15.

Ця дружба, за словами С. Жебелєва, “була дружбою справжньою
і настільки тісною, що в тих, хто знав обох друзів, зі згадкою імені Рєдіна,
мимо волі асоціювалось ім’я Айналова, і навпаки”16. Прикметно, що най-
видатніша праця вченого, що принесла йому наукову славу, “Києво-Со-
фійський собор. Дослідження мозаїчного і фрескового живопису”, була
написана у співавторстві з Д. Айналовим як студентська дипломна ро-
бота. Відмічаючи це дослідження, Д. Багалій влучно зазначив, що вона
навіки зв’язала ім’я Рєдіна з “найдавнішою і чудовою пам’яткою русько-
візантійського мистецтва – фресками Києво-Софійського собору”17. Варто
відмітити, що це дослідження і на сьогодні не втратило свого наукового
значення. Як відмічає Н. Нікітенко, “незважаючи на те, що дослідники
зводили ідейний задум декоративної програми до суто церковних задач,
потрібно відмітити конструктивність їх підходу до розпису собору як до
цілісної ідейно-декоративної структури. Варто відмітити і те, що ця рання
праця Д. Айналова і Є. Рєдіна – тоді ще студентів Новоросійського уні-
верситету – до цього часу зберігає своє значення як одне з найглибших
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12 Жебелев С. Памяти Е. К. Редина // Записки Классического отделения Русского архео-
логического общества. СПб., 1910, т. VI, с. IX.
13 Айналов Д. Памяти Е.К. Редина (Некролог) // СХИФО, т. XIX...
14 Анфертьева А.Н. Д.В. Айналов: жизнь, творчество, архив // Архивы русских византи-
нистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995, с. 311.
15 Там же, с. 303.
16 Жебелев С. Указ. соч., с. IX. Цю дружбу відмічають і інші дослідники: Сумцов Н. Че-
ловек золотого сердца.., с. 2. Пор.: Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской
средневековой живописи. XIX век. М., 1986, с. 272.
17 Речь ректора Д.И. Багалея.., с. 13.



досліджень пам’ятки, навіть враховуючи ту обставину, що її авторам до-
велось вивчати не оригінальний, а прописаний олійними фарбами живо-
пис”18. Однак сам Є. Рєдін, через багато років знову відвідавши собор і
згадавши з Д. Айналовим своє дослідження, писав, що “14 років тому
назад студентами ми були в цьому храмі [в Софії Київській. – Д.Г., В.К.],
дивились на живопис і не бачили багато з того, що тепер побачили”19.

Тут варто наголосити, що фактично всі дослідження київських
пам’яток вченими були проведені у співавторстві20. Заслуговує на увагу
запис у щоденнику Д. Айналова від 27 червня 1887 р.: “Отже, знову ста-
рий зошит на столі. Позаяк є про що поговорити. Коли я повернувся ми-
нулого року в Одесу, одразу взявся за твір на золоту медаль. Я сам
запропонував Рєдіну писати твір разом з ним. Він мовчки погодився, тому
що був задоволений цим. Сам би він нічого не написав: у цій справі, себто
в справі мистецтва, він слабий. З яким запалом, з яким поривом, з яким
захопленням взявся я за цю сиву давнину, як уважно вдивлявся в неї,
скільки затратив зусиль на здобування цінних блискіток і визначних фак-
тів історії. Вони дуже значні для мене. Я узнав, що означає метод, я здо-
був погляд, набув знання, як потрібно працювати. З цим я можу іти
вперед. Твір написаний на чорно, прочитаний Кондаковим і перевірений
ним, спрямовано до цілі, яка дійсно з туманної стала ясною і чіткою. На
різдвяні канікули ми разом з Рєдіним їздили в Київ, разом оглядали різний
дріб’язок. Одного разу Кондаков під час наших спільних занять запитав,
чи уступлю я золоту медаль Рєдіну? я відповів, що уступлю. Я знаю і від-
чуваю, що Рєдіну Кондаков симпатизує більше, ніж мені, і в цьому моє
невигідне становище”21.

У цьому контексті дещо некоректною виглядає доповідь Є. Рє-
діна, яку він виголосив на засіданні VIII Археологічного з’їзду в Москві
1890 р., причому, Д. Айналов також брав участь у роботі з’їзду. Темою
доповіді Є. Рєдіна була “Светская живопись лестниц Киево-Софийского
собора”22. Це дослідження ним здійснювалось спільно з Д. Айналовим,
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18 Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Ис-
торическая проблематика. Изд-е 2-е. К., 2004, с. 6.
19 Сумцов Н. Указ. соч., с. 49.
20 Хоча інколи в історіографії ці дослідження приписуються винятково одному Є. Рєдіну.
Див., напр.: Філіппенко Р.І. Є.К. Рєдін – дослідник фрескових і мозаїчних прикрас Софіївсь-
кого собору та інших храмів Києва // Вісник Харківського університету. Х., 2004, № 633:
Історія, вип. 36, с. 43–50.
21 Цит. за: Иодко О.В. Указ. соч., с. 314.
22 Труды VIII Археологического съезда в Москве 1890 / Под ред. П.С. Уваровой. М., 1897,
т. 4, с. 171.



а на з’їзді Є. Редін виступив у моноавторстві. На жаль, ця риса була зага-
лом притаманною вченому. Так, він інколи ставив своє авторство на збір-
ках, присвячених, наприклад, О. Потебні23 чи М. Сумцову24, складених за
вітальними адресами інших колег ювіляра. Однак Д. Айналов та Є. Рєдін,
попри все, залишались друзями.

На відміну від Д. Айналова, який досить часто бував у Києві, Є. Рєдін
знову завітає на береги Дніпра лише через багато років після свого сту-
дентства і, знову ж, разом із другом і колегою. Природно, що прибувши
до Києва, 8 липня 1904 р. дослідники завітали до Софійського собору,
про відвідини якого Є. Рєдін писав М. Сумцову:

“Відвідини цієї церкви викликали у мені приємні спогади про той час,
коли я з Айналовим, студентами на останньому курсі працювали в ній, відвіду-
вали її щоденно більше двох тижнів і уважно описували її живопис.

На скільки дорогою нам була ця пам’ятка русько-візантійського мистецтва,
яку ми, юнаки, вперше бачили на власні очі і вперше мали піддати науковому до-
слідженню. І я зі щирим задоволенням оглядав давно знайомі художні образи, ті чи
ті предмети. Мені так багато говорив цей дивний, величний образ Богородиці в
апсиді, цей Христос-Вседержитель у куполі, ці фрески з іграми скоморохів і ба-
гатьма цікавими сюжетами, що йдуть по стінах сходів, що ведуть на хори храму.

Ми займались сьогодні в хрещальні церкви, раніше нам невідомої і яка
нині є музеєм. Тут зібрані мармури – колони, кілька чудових капітелей, ймовірно
часів Володимира, себто століття Х. На стінах хрещальні лишились фрагменти
фресок, але дуже поганої збереженості, і всі наші намагання сфотографувати їх,
очевидно (ще не проявили), були марними”25.

Разом з Д. Айналовим, Є. Рєдін по закінченню Новоросійського уні-
верситету був рекомендований для підготовки до професорського звання
до Петербурзького, куди перейшов працювати їхній вчитель Н. Кондаков26.

Дружба Д. Айналова та Є. Рєдіна відбилась і на підготовці магіс-
терських дисертацій. Останній обрав собі тему “Мозаики равеннских цер-
квей”27, перший взяв дещо ширшу: “Мозаики IV и V веков”28. Відправною
точкою для Айналова були мозаїки римської церкви S. Maria Maggiore, однак
з часом матеріал розширявся, тож до дослідження долучались мозаїки
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27 Редин Е.К. Мозаики равеннских церквей. СПб., 1896, 232 с.
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інших церков “Рима, Неаполя, Капуї, Мілана, за винятком Равенни, яка
вся належить Єгору Кузьмичу”29, – писав він у листі І. Помяловському.

Прикметно, що коли Є. Рєдін показав Н. Кондакову перші розділи
своєї магістерської дисертації, той дав нищівну оцінку: “помилкова манера
писати загальні риси, не розробивши предмета, пам’яток” і далі: “Читали
до кінця працю Рєдіна, оголосив, що немає роботи, не починалась, а є ком-
піляція. Почали, на його прохання, саму роботу – сподобалось”30. Взагалі,
якби не вчитель, Рєдін так би і не написав свою дисертацію. Її успіх по-
лягає в тому, що в основу дослідження були покладені ідеї Кондакова,
яким Рєдін дав текстуальне оформлення. Співставляючи учня з його вчи-
телем, вже О. Білецький відмічав, що “залежність Є[гора] К[узьмича] від
свого учителя часом досить помітна: знати популярну статтю “История
искусства и русская художественная древность” – це свого роду profession
de foi31 Є[гора] К[узьмича] як вченого, щоби побачити в якій мірі він є
безпосереднім духовним сином Н.П. Кондакова”32.

Ця залежність від Кондакова зберігалась у Рєдіна протягом всього
творчого життя. В листі до Д. Айналова від 1898 р. вчений так оцінює
свою поїздку на Святу Гору: “Нічого нового я особисто не відкрив на
Атоні (sic!); я працював разом з Никодимом Павловичем, і моя поїздка
тим для мене цінна, що я бачив багато речей з поясненнями Н[икодима]
П[авлови]ча, яких сам, ймовірно, не побачив”33. Фактично, до сьогодні
актуальними залишаються лише ті праці Є. Рєдіна, що були написані під
безпосереднім керівництвом і редагуванням Н. Кондакова, це “Киево-Со-
фийский собор” та “Мозаики равеннских церквей”.

На відміну від Рєдіна, Айналов намагався йти власним шляхом,
хоч не завжди і вдало. Як згадувала його слухачка на Петербурзьких
вищих жіночих курсах Ж. Мацулевич, “Айналов не боявся торкатись най-
складніших питань змісту мистецтва, сутності його впливу на людину”34.
Однак і Айналов, хоча і в меншій мірі ніж Рєдін, по-синівському був
прив’язаний до свого вчителя, з яким ділився і радився з усіх, навіть ін-
тимних, моментів свого життя. Не випадково, коли постала проблема
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29 Цит. за: Анфертьева А.Н. Указ. соч., с. 265.
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31 Фр. “сповідання віри” – Д.Г., В.К.
32 Белецкий А. Указ. соч., с. 152.
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34 Мацулевич Ж.А. Подгруппа истории и теории искусства // Санкт-Петербургские Выс-
шие женские (Бестужевские) курсы. 1878–1919. 2-е изд. Л., 1973, с. 98.



присудження другу ступеня доктора honoris causa, Айналов насамперед
радився з Кондаковим35.

Магістерська дисертація, присвячена дослідженню мозаїк церков
Равенни, була захищена Є. Рєдіним 1896 р. Особливого розголосу вона
не мала. “Исторический вестник” так писав про цю подію:

“Диспут Є.К. Рєдіна. 19 січня в одній з аудиторій С.-Петербурзького уні-
верситету проходив диспут під головуванням декана історико-філологічного фа-
культету І.В. Помяловського. Приват-доцент Харківського університету Є.К. Рєдін
захищав дисертацію під назвою “Мозаїки Равенських церков”, подану ним для
здобуття ступеня магістра історії та теорії мистецтва. Диспутант закінчив курс
у Новоросійському університеті зі ступенем кандидата історико-філологічних
наук з золотою медаллю за твір про старовинний живопис Києво-Софійського
собору. У 1891 р. склав магістерський іспит у С.-Петербурзькому університеті,
два роки займався за кордоном, з 1893 року є приват-доцентом по катедрі теорії
та історії мистецтв у Харківському університеті. Мозаїки Равенни складають до
сьогодні, за відгуком проф. Н.П. Кондакова, дуже важливу пам’ятку візантій-
ського мистецтва, що і доказує диспутант. Вони з 1840-х років були предметом
різноманітних трактатів західних учених: Рана, Жан-Поль-Ріхтера, Діля, Барбьє

11

Гордієнко Д., Корнієнко В. Егор Кузьмич Рєдін: вчений і людина___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

35 Анфертьева А.Н. Указ. соч., с. 302–303.
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де-Монто та інш. Дисертація п. Рєдіна присвячена насамперед аналізу іконо-
графічних композицій і типів з погляду історичного їх утворення, богословського
смислу і художнього зображення. Мозаїки Равенни відтворюють так чи так
майже всі головні події Євангелія, передають всі важливіші релігійні типи, і при
тому в їх первісному утворенні. Диспутант визнаний достойним ступеня магіс-
тра теорії та історії мистецтв”36.

Після сумісної підготовки до професорського звання в Санкт-Пе-
тербурзькому університеті під керівництвом незмінного вчителя Н. Кон-
дакова, Д. Айналов спершу здобув місце в Казанському університеті, а
згодом у столичному – Санкт-Петербурзькому, натомість Є. Рєдін назав-
жди пов’язав свою долю з Україною – з Харківським університетом, в якому
він став першим викладачем по катедрі історії та теорії мистецтв. Саме
цю організаційну діяльність на ниві нової для того часу науки і навчаль-
ного предмета слід назвати найвагомішим внеском Є. Рєдіна у вітчизняне
мистецтвознавство. За словами колеги М. Сумцова, Є. Рєдін став “окра-
сою Харківського університету”37, природно, що вчений був одним із пер-
ших, хто дослідив іконописне мистецтво та старожитності Харківщини38.
Окрім роботи в університеті протягом 1894–1898 рр. Є. Рєдін викладав
російську мову та літературу в 8-й жіночій гімназії Д. Оболенської, а з
1906 р. – у харківський міській школі малювання та живопису39. Значну
лекційну роботу провадив вчений і в рамках діяльності Товариства по-
ширення в народі грамотності40. Значних зусиль доклав Є. Рєдін і до ство-
рення дитячого притулку ім. М. Северіна41.

Перше враження від Харкова та університетського музею Є. Рєдін
описав у листі до І. Помяловського від 17 лютого 1893 р. Відмітивши сердеч-
ний прийом, чим завдячував адресату і Н. Кондакову, далі писав: “я відчу-
ваю найтепліше, сердечне ставлення до себе проф[есорів] О.М. Деревицько-
го, І.В. Нетушила, А.С. Лебедева; останній настільки люб’язний, що до-
помагав мені в пошуку кімнати, яку я і здобув; вона велика, світла і кош-
тує не дорого (15 крб.); у квартирі ж [маю] обід з вечерею (теж за 15 крб.,
але цього не цілком вистачає). У перші два дні по приїзді я з допомогою
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39 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 63–64.
40 Там само, с. 65–66.
41 Там само, с. 71.



“Ванька” здійснив всі етикетні візити… Протягом наступного тижня за-
ходив разів зо два в Музей, в університетську бібліотеку… Познайомився
дещо зі скарбами Музею, себто з тими картинами, що висять на стінах; най-
головнішого ж багатства – акварельних малюнків – не бачив. Найбільше
мене вражають зліпки Арунделівського товариства зі слонової кістки;
якби їх тепер ще поповнити зліпками Кенсінгтонського музею, то зіб-
рання для штудій – на славу. Зліпків античної скульптури, на жаль, надто
мало! Добра, на скільки я міг ознайомитись, бібліотека Матушинського,
але вона переважно багата книгами по Відродженню і новому мистецтву,
лише частково по ранньохристиянському; візантійських багатих виробів
не має; із таких, за винятком Марка Венеційського, і в Музеї. Що най-
неприємніше – зовсім немає творів Россі, і його журнал не передплачу-
ється і ніде не передплачується. Музей ще не здавали, але про передачу
почалась розмова з першого дня приїзду. Загальне враження від книг все
таке саме: багато є доброго, чого і важко очікувати, але багато доброго
потрібно і пошукати, і поповнити”42.

Саме Є. Рєдін став першим професором Харківського універси-
тету по катедрі теорії та історії мистецтв. Природно, що в обов’язки вче-
ного було покладено і завідування університетським музеєм, що він
успішно виконував протягом 1893–1908 рр. В. Данилевич згадував про
цю сторінку діяльності Єгора Кузьмича так: “З палкою лобов’ю до доро-
гого для нього предмета він поєднував чудову майстерність долучати
також різноманітні громадські кола для поповнення Музею пам’ятками
мистецтва і старовини. Разом з тим широкі знання спеціаліста поєдну-
ються у тому строго виробленому плані, по якому поповнювались при
ньому колекції і бібліотека музею. Завдяки всьому цьому ріст музею при
ньому досяг надзвичайного розвитку, і час, коли він завідував, був одним
з найбільш яскравих епох у житті цієї установи”43.

Вершиною науково-громадської діяльності Є. Рєдіна став XII Архео-
логічний з’їзд у Харкові, який своїм успіхом завдячував насамперед ак-
тивній організаційній діяльності вченого44. Харківський з’їзд вирізнявся
від попередніх своєю масштабністю45. Район, який мав бути обстежений
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до з’їзду, охоплював Харківську, Полтавську, Чернігівську та Катерино-
славську губернії, а також північ Таврійської губернії і землі Кубані і Вій-
ська Донського. З’їзд працював протягом 15–27 серпня 1902 р., на нього
прибуло 264 делегати, а загальна кількість учасників сягала понад 400
осіб46. За цей час було виголошено понад 90 рефератів47.

Однак, з’їзд забрав багато часу, сил і здоров’я Є. Рєдіна. У розпал
підготовних робіт у 1901 р. вчений писав С. Жебелєву: “Ви не можете
собі уявити, як я обтяжений масою справ з приводу археологічного з’їзду.
Чи буде якийсь толк зі з’їзду – це ще побачимо, а нині поки для мене день
за днем іде на написання листів, паперів, на записування речей, що по-
ступають, на протоколи тощо. Внаслідок цього я майже зовсім не займа-
юсь дисертацією”48. З’їзд став помітним явищем у науковому світі. “З’їзд,
можу сказати, цілковито мене з’їв; окрім нього я нічого іншого не знав,
окрім нього нічим іншим не міг займатись. Нині, слава Богу, з’їзд уже
пішов у минуле. Але відлуння його ще довго буде відбиватись на моїх
плечах”49, – так писав сам Є. Рєдін у листі від 3 жовтня 1902 р. до того ж
С. Жебелєва. Подібно в листі до М. Сумцова від 8 липня 1902 р. вчений
скаржиться, що “так сильно зайнятий тепер, так завалений роботою, що
часами міг би зовсім впасти, чи закостеніти, себто втратити інтерес до
всього, якби в тій же роботі часом не знаходив поезії, тієї поезії, без якої
важко жити людині, яка піднімає дух”50.

Лише по закінченню з’їзду Є. Рєдін зміг повернутись до підго-
товки докторської дисертації, якою мала стати праця на тему: “Христи-
янська топографія Козьми Індикоплова”. Однак закінчити дослідження і
самому його захистити вже не судилось. Присудження ступеня без за-
хисту і самої дисертації організували друзі в Санкт-Петербурзькому уні-
верситеті. У поданні декана історико-філологічного факультету на ім’я
ректора від 6 жовтня 1907 р. з цього питання відмічалось: “Заслухавши
представлення проф. Д.В. Айналова і С.О. Жебелєва про присудження
ступеня доктора історії і теорії мистецтв в.о. екстраординарного проф.
Є.К. Рєдіна honoris causa, факультет піддав означене представлення за-
критому балотуванню. По підрахунку голосів виявилось, що шуканий сту-
пінь присуджений Є.К. Рєдіну одноголосно”51. І вже 15 жовтня це рішення
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Університету було затверджено Міністерством народної освіти, а Харків-
ський університет призначив Є. Рєдіна ординарним професором по ка-
тедрі теорії та історії мистецтв52. Праця “Християнська топографія
Козьми Індикоплова по грецьких і руських рукописах”, точніше перша її
частина, за редакцією Д. Айналова була опублікована лише 1916 р.53 На-
томість друга частина так і не з’явилась на світ і на сьогодні видається
остаточно втраченою…54

Характерною є загальна оцінка доробку Є. Рєдіна, дана Д. Айна-
ловим: “Його праці – це зовнішні етапи життя, результат інтимних бажань
і цілей. Вони виросли зі спонукань внутрішніх, і хоча були різноманіт-
ними, але мали цілком визначений характер”55. Цілком можна погодитись з
Д. Айналовим, що завершення дослідження рукописів Козьми Індикоплова
дало б Є. Рєдіну визнання як у вітчизняній, так і зарубіжній науці56. Воно
прийшло б і з посмертною публікацією, однак на заваді стала Перша сві-
това війна, а далі – більшовицький переворот 1917 р. з усіма його нега-
тивними наслідками для науки. Відтак, Є. Рєдін так і залишився в науці
як учень Кондакова, що, проте, як слушно відмітив О. Білецький, було
достатньою рекомендацією, “це свого роду патент на довіру в середовищі
західних вчених”57, і саме це й визначило місце вченого в історії мистец-
твознавства та візантиністики.

Є. Рєдін розпочав шлях у науці як візантиніст, однак у подаль-
шому, можливо в рамках Харківського історико-філологічного товариства
та не без впливу М. Сумцова, вагому увагу приділив і місцевому українсь-
кому, слобожанському, мистецтву. В листі до свого харківського колеги від
8 липня 1902 р. вчений відмічав, що “Малоросія, Україна, запорожці –
ось той світ, в якому я тепер обертаюсь, яким живу, оточений цими по-
ртретами гетьманів, полковників, писарів, простих смертних – у вигляді
відпочинку запорожця, що сидить на землі по-східному і курить люльку,
оточений цими пищалями, шаблями, секирами, порохівницями…”58

Є. Рєдін увесь віддавався предмету своїх досліджень, буквально
зливався з ним в єдине ціле. Наприклад, перебуваючи у Равенні і опра-
цьовуючи матеріал на місці для дисертації, вчений записав у щоденнику:
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“Історичні спогади проносяться переді мною, і я переносився туди на
Схід, у давню Візантію, звідки в давнину виходили культура і просвіта.
Я мислено уявляю, якою багатою була тоді Равенна. Переді мною поста-
ють палаци, базиліки…”59. Ще більш захоплено писав Є. Рєдін із Кон-
стантинополя М. Сумцову в листі від 15 травня 1898 р.: “Тут так багато
чудових пам’яток мистецтва, старовини – від колишнього життя давньої
Візантії, що я цілковито перебуваю в якомусь чаду від захоплення, насо-
лоди всім цим; мені часами видається, що я з волі чарівниці перенісся в
якийсь казковий світ…”60

Гостро та актуально для сьогоднішньої України звучать слова Є. Рє-
діна, написані ним з Італії і зверненні до друзів: “згадував я батьківщину,
і помріяв про той час, коли і у нас будуть так високо цінуватись діячі
науки і мистецтва, як вони цінуються тут, за кордоном, коли і у нас уні-
верситети будуть доступними для всіх тих, хто прагне в них, і не знахо-
дить доступу в них”61.

Безумовно, на світанку вітчизняного мистецтвознавства Є. Рєдін
був одним з тих, хто актуалізував цілу низку наукових питань, однак вирі-
шити їх на рівні незгасної історіографії не зміг, хоча, безумовно, ціла низка
зауважень і спостережень дослідника залишаються актуальними і на сьо-
годні. Аналіз життя і творчості Є. Рєдіна змушує погодитись з думкою, що
вчений, насамперед “був природженим педагогом і палким пропагандис-
том мистецтвознавчої роботи”62, а вже потім оригінальним дослідником.

Для характеристики Є. Рєдіна як ученого цікавими видаються
слова О. Успенського, про “два роди учених, – одні відкривають нові го-
ризонти і вказують нові шляхи діяльності, інші – виясняють деталі і вста-
новлюють міцні основи тих чи тих наукових положень. Якщо одні
сприяють, так би мовити, розвитку науки в екстенсивному напрямку, то
інші – в напрямку інтенсивному. В науці ті й ті являються однаково по-
трібними”, – Є. Рєдін належав до другої категорії63.

Близькі друзі й колеги вченого відмічають надзвичайну праце-
здатність Є. Рєдіна64. Д. Багалій назвав його “фанатиком труда”65, О. Павловсь-
кий згадуючи часи навчання вченого в “аспірантурі” Санкт-Петербурзького

16

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
59 Цит. за: Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 5.
60 Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 19.
61 Цит. за: Человек золотого сердца.., с. 11.
62 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 61.
63 Успенский А.И. Указ. соч., с. 10.
64 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 20; Шепелевич Л. Памяти проф. Е.К. Реди-
на // СХИФО, т. XIX..; Речь ректора Д.И. Багалея.., с. 12.
65 Речь ректора Д.И. Багалея.., с. 14.



університету відмічав, що він мав можливість “бачити ту незвичайну пра-
цездатність, ту сумлінність, навіть ретельність, яку виявляв цей молодий
учений”66. Близький друг і колега М. Сумцов писав, що Є. Рєдін, як дослід-
ник, вирізнявся тим, “що сміливо брався за найчорнішу і непоказну наукову
працю і виконував її так, ніби йому дана була в руки славна і прекрасна
справа”67. Так само згадував безпосередній учень Є. Рєдіна О. Білецький,
який присвятив йому перший досить широкий нарис про вчителя як ві-
зантиніста, писав про нього як “невтомного і наділеного винятковими знан-
нями дослідника, серйозного і обережного вченого і в той же час натхненного
ентузіаста старої і нової краси”68. Однак і в цьому нарисі Є. Рєдін постає
не стільки як “творець”, а як споживач-споглядач, який здатний захопи-
тись і оцінити велич візантійського мистецтва. С. Жебелєв відмічав, що
Рєдін був “одухотворений щирою любов’ю до своєї науки, бачив у ній єдине
своє покликання і призначення, вірив у неї глибоко, чутко відгукувався
на всі її інтереси, прагнув не лише працювати сам, а й заохочувати і під-
готовляти до цієї наукової праці інших”, а головне, що він був чуйною та
чутливою до всього світлого і прекрасного людиною69. Цю рису – захоп-
лення мистецтвом у широкому сенсі – згадує і Д. Айналов, оповідаючи,
що ще в студентські роки, Є. Рєдін завжди ходив “з томами віршів і прози”70.
Відмічає вчений і таку рису друга, як пристрасну любов до театру, зав-
дяки якому під час сумісного проживання в Петербурзі він сам не про-
пустив жодного концерту Рубінштейна: “Його чуйність до життя і
життєвих потреб людей була не менше винятковою… Якимось всепо-
глинаючим жаром до всього, до театру, музики, видовищ, до всіляких
проявів діяльного життя вирізнялась його душа, немов би тільки що сама
пробудилась до життя”71.

Таким чином очевидно, що Є. Рєдін дійсно був дослідником над-
звичайно широкого охвату тем і матеріалів. У його полі зору було як мис-
тецтво Візантії, Італії, так давньоруське і близьке йому географічно і
хронологічно мистецтво Слобідської України. Однак, у своїх працях вче-
ний не дав потрібної глибини цьому обширу, він постає радше ерудитом,
ніж оригінальним дослідником. За образним порівнянням О. Білецького,
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глибокі і ґрунтовні знання Є. Рєдіна “перетворили його пам’ять у цілу
бібліотеку, де потрібна довідка завжди напоготові”72. Можна погодитись
з дослідником, що компетентність Є. Рєдіна у питаннях візантійського
мистецтва була співмірною з його вчителем – Н. Кондаковим73. Цього було
достатньо, щоб стати блискучим викладачем, але замало для науковця –
самобутнього оригінального дослідника. Спростування, наприклад,
думки Стржиговського про бідність вірменського середньовічного мис-
тецтва74 є лише зміною оцінки і визначається, окрім усього іншого, ще й
суто особистими естетичними смаками. Решта статей Є. Рєдіна з візан-
тиністики є все ж описового, а не проблемно-дослідницького характеру.

Та найкращу характеристику Є. Рєдіну як вченому дав Г. Вздор-
нов: “Праці Є.К. Рєдіна, за одиничними винятками, призначені не для
читання, а для вивчення, де спеціаліст знайде немало ґрунтовно витлума-
чених іконографічних деталей, але буде безуспішно шукати розгорнутої
стилістичної характеристики предмета чи синтетичного висновку. Саме
з Д.В. Айналова почалось нове ставлення до художньої старовини: стом-
люючий розбір історичних та іконографічних деталей став потроху ско-
рочуватись, щоби дати місце аналізу творчості”75.

Натомість усі, хто особисто знав Є. Рєдіна, відмічали його чудові
людські якості. Так С. Жебелєв згадував: “Усе життя Є.К. Рєдіна було су-
цільною працею, працею не так для себе, як для інших, як для тієї справи,
якій він так самовіддано служив. Егоїзм, навіть у малій мірі, був неприй-
нятний душі Є.К. Рєдіна… По складу своєї душі Є.К. Рєдін належав до
числа таких людей, з якими виключаються навіть дріб’язкові непорозу-
міння, особливо непорозуміння на особистому ґрунті. Це була, в повному
смислі слова, добра людина”76.

Відмічаючи людські риси друга, Д. Айналов писав, що “давні
греки називали дельфінів “φιλάνθροποι”, людинолюбами, за їх власти-
вість триматись близько до людини. Я сказав би, що у Є.К. Рєдіна була
природна, корінна любов до людей і всього людського. Це та любов, яка
світиться понад костюм, виховання, переконання, стан, звертаючись без-
посередньо до людської сутності. Це була та класична “φιλανθροπία”, що
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робить людей друзями, а не ворогами, що зближує, а не роз’єднує”77...
“Але, можливо, найяскравіша, найсвітліша риса Є.К. Рєдіна була та, яка
кожного змушує відчувати в ньому неймовірно добру і душевно відкриту
людину. Коли він зустрічався з людьми, то лише з непорозуміння могла
виникнути якась незручність, чи виникнути різкість у відносинах. У своїх
зв’язках з людьми він був до такої міри відкритим і простим, і в той же
час дещо сором’язливим, по-людськи симпатичним і м’яко налаштова-
ним, що викликає одразу до себе довіру і любов”78.

Цю думку розвивав М. Сумцов, коли писав, що Є. Рєдін є людина
“глибоких знань і золотого гуманного серця… глибоко чесний і чуйний
громадський діяч, … людина кришталево чистої душі”79, а в іншому місці
продовжував: “У Є.К. Рєдіна була природна вкорінена любов до людей і
всього людського”80. Вчений наголошував, що “Єгор Кузьмич був не
тільки професором по катедрі історії мистецтва. Любов’ю до прекрасного
була наповнена його прекрасна душа, і він зумів поєднати прагнення до
істини і краси, науку і мистецтво в одне струнке гармонійне тіло”81. Для
самого М. Сумцова колега був “прекрасною людиною, глибоким вченим
і кращим другом”82.

Яскраво ілюструє Є. Рєдіна як людину його лист до М. Сумцова
від 1 березня 1902 р.:

Дорогий Миколо Федоровичу!
Люблячи і поважаючи Вас, як дорогу мені людину, я щиро засмучений:

1) офіційністю звернення Вашого до мене в листах, 2) невиконанням мого про-
хання щодо резюме Вашої промови, 3) уходячи вчора із засідання, не попрощав-
шись зі мною. Я вчора був радісно налаштований від сердечного характеру
нашого свята, простого, не пихатого, що промовляло про справу, і мені так хоті-
лось бачити цю сердечність, простоту, і насамперед у Вас, а Ви пішли, і сьогодні
зранку прислали такого листа.

Але я думаю, що Ви просто втомились, і спішили відпочити; а я, як ді-
виця, все думаю про любов…

Пробачте, дорогий Миколо Федоровичу, за сльозливість і вірте в по-
чуття моєї відданості Вам, весь люблячий Вас, Ваш Є. Рєдін83.
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соч., с. 342.
83 Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 43.



Однак, Є. Рєдін був життєрадісною і оптимістичною людиною.
Про це яскраво свідчать його листи і подорожні записки. Він вмів вража-
тись, захоплюватись і милуватись красою. І навіть вражений тяжкою хво-
робою в останньому зі збережених листів він писав Д. Айналову: “Ні –
ми ще поживемо, попрацюємо…”84

Особливо чуйність Є. Рєдіна до проблем інших людей проявля-
лась там, де це стосувалось улюбленого його мистецтва. Так, познайомив-
шись з молодою талановитою дівчиною-скульптором, яка після від’їзду
з Харкова свого вчителя не мала засобів для продовження освіти, у вересні
1896 р. в листі до С. Жебелєва вчений просив колегу “навести відомості,
де можна, взяти печатні умови, а заодно запитати у когось зі знаючих
людей, чи може дівчина, що не здобула гімназійну освіту, але має покли-
кання, любов, здібна до скульптури, знайти підтримку, керівника в училищі
або ж, врешті, приватними уроками”85. Цю рису колеги, що виражалась
у духовній підтримці своїх товаришів і палкому інтересі до їх наукових
праць – цю “глибоку чуйність до людей науки” відмічав і М. Сумцов86.

Надзвичайно скромною, доброю і симпатичною людиною назвав
Є. Рєдіна попечитель Харківського навчального округу С. Раєвський87.
Особливою заслугою колеги останній називає турботу про початкову ос-
віту простого народу, в рамках якої Є. Рєдін прагнув дати і ази мистецької
освіти88. На особистих рисах колеги наголошував і В. Бузескул, для якого,
Є. Рєдін “людина рідкісної скромності, чудної душі, можна сказати, “лю-
дина не від світу цього”, ідеаліст, всі помисли якого спрямовані були на
служіння високим ідеалам істини, добра, всього прекрасного… Його до-
брота особливо виявлялась у ставленні до дітей; сам вийшовши з сере-
довища народу, він, настільки відданий науці і завжди зайнятий, вкладає
свою душу в справу допомоги вихованцям народної школи”89. На думку
Л. Шепелевича, “це була чиста, нічим незаплямована особистість! Не-
звичайної доброти, завбачливий, Рєдін був “не від світу сього”. В ньому
не було ані тіні домагання. Це було серце велике і чисте, душа, позбав-
лена земної суєти”90.

20

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

84 Цит. за: Иодко О.В. Указ. соч., с. 341.
85 Цит. за: Иодко О.В. указ. соч., с. 322.
86 Сумцов Н. Памяти профессора.., с. 3.
87 Речь С.А. Раевского // СХИФО, том XIX.., с. 14.
88 Речь С.А. Раевского.., с. 14–15. Див. також: Речь Д.П. Максименко // СХИФО, т. ХІХ..,
с. 17–18.
89 Речь проф. В.П. Бузескула // СХИФО, т. ХІХ.., с. 16.
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Єгора Кузьмича Рєдіна не стало 27 квітня 1908 р.91 Одразу по його
смерті друзі й колеги заходились увіковіченням пам’яті Є. Рєдіна. Так,
на засіданні Харківського історико-філологічного товариства, серед при-
йнятих рішень було і зібрання архіву вченого92. Між іншим планувалось
“зібрати при історичному архіві всі праці покійного і його листування з
друзями і знайомими”93. Однак, чому це не було здійснено, чи просто
втрачено пізніше, невідомо. З цього самого приводу в листі від 23 червня
1908 р. Д. Айналов писав С. Жебелєву: “У Кузьмича велика бібліотека, і
деякі речі можна було б придбати в наш музей. Його дружина хоче скласти
каталог, і я підтримую цю думку. Хочу порушити питання про приве-
дення в порядок і наявність (sic!) його бібліотеки на З’їзді, тим більше
що у нього залишились різноманітні давні рукописи та ікони з різних міс-
цевостей, які потрібно врятувати”94. Однак, як відмічав уже С. Побожій,
“до нашого часу не збереглися ні власний архів, ні бібліотека вченого”95.
Таким чином, матеріали третього випуску збірки “Софія Київська: Візан-
тія. Русь. Україна”, значну частину яких складають до цього часу нео-
публіковані архівні матеріали, частково покликані вирішити поставлене
понад сто років тому завдання. Тим більше, що, як відмічав М. Сумцов,
Є. Рєдін любив листування: “Він писав великі листи своїм друзям, в яких
щиро розкривав своє любляче серце, свої широкі розумові інтереси, і
тому його листи дають багатий біографічний матеріал”96.

Закінчити ж вступний нарис хочеться словами Д. Айналова, ска-
заними про Є. Рєдіна: “Бувають люди, які, здавалось би, не мали так
скоро помирати, мали б залишатись у людському середовищі якнайдовше
для того, щоби вносити в нього іскру даної людям людяності та душевної
м’якості. Без них відчувається пустота життя і її зима”97.
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Егор Редин

АВТОБИОГРАФИЯ1

Редин Егор Кузьмич, сын крестьянина, родился 1863 года 2-го но-
ября в селе Старшем Курской губернии Дмитриевского уезда2. По окон-
чании 2-й Тифлисской гимназии3 поступил на историко-филологический
факультет Новороссийского университета4, в 1884 г. Направлением своих
специальных занятий и руководством в них всецело обязан профессору
Н.П. Кондакову5, читавшему помимо общих курсов по истории искусств
и специальные. С благодарностью вспоминает руководство в занятиях по
литературе и помощь в научной работе в студенческие же годы – профес-
сора А.И. Кирпичникова6.
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1 Назва археографічна. Автобіографічна стаття написана Є. Рєдіним для біографічного
словника професорів і викладачів для ювілейного видання до 100-річчя Харківського уні-
верситету: Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые
100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халанского и Д.И. Багалея. Харь-
ков, 1908, с. 307–308. До автобіографії Є. Рєдін додав бібліографію. Однак вона опущена,
позаяк найповніша бібліографія вченого опублікована Р. Філіппенком: Єгор Кузьмич
Рєдін: Біобібліографічний покажчик / Укладач Р.І. Філіппенко; наук ред.; к. і. н., проф.
С.М. Куделко. Харків, 2006, с. 7–22. Загалом 195 позицій.
2 Нині територія Російської Федерації.
3 Одна з трьох чоловічих гімназій Тбілісі у XIX ст. Тифліс – історична назва Тбілісі у ро-
сійській транскрипції до 1936 р. Гімназія була створена 1881 р. на базі прогімназії, за-
снованої, відповідно, 1874 р.
4 Новоросійський університет – заснований на базі Рішельєвського ліцею в Одесі 1 травня
1865 р. Нині – Одеський національний університет імені І. Мечникова.
5 Кондаков, Никодим Павлович (1844 – 1925) – відомий історик візантійського і давньо-
руського мистецтва, археолог, засновник російської школи мистецтвознавства. Член-ко-
респондент Російської Академії наук (з 1892), дійсний член РАН з 1898 р., дійсний член
Академії художеств (1893). Випускник Московського університету (1865 р.), учень Ф. Бус-
лаєва. Протягом 1870–1888 рр. – спершу доцент, згодом професор Новоросійського уні-
верситету, де в нього з’явились перші учні – Д. Айналов та Є. Рєдін. 1873 р. захистив
магістерську дисертацію “Памятник Гарпий из Малой Азии и символика греческого ис-
кусства”, в 1876 р. – докторську “История византийского искусства и иконографии по
миниатюрам греческих рукописей”. Протягом 1888–1897 рр. – професор катедри мистец-
тва С.-Петербурзького університету, один із засновників Російського археологічного ін-
ституту в Константинополі (1895 р.). Після більшовицького перевороту 1917 р. виїхав в
еміграцію. Див.: Кызласова И.Л. История изучения византийского и древнерусского ис-
кусства в России. Ф.И. Буслаев и Н.П. Кондаков: методы, идеи, теории. М., 1985, 184 с.;
Кызласова И.Л. Из архива академика Н.П. Кондакова // Музей. Художественные собрания
СССР. М., 1987, вып. 8, с. 259–261; Кызласова И.Л. История отечественной науки об ис-
кусстве Византии и Древней Руси. 1920–1930 годы (по материалам архивов). М., 2000,
435 с.; Тункина И.В. Н.П. Кондаков: Обзор личного фонда // Архивы русских византини-
стов в Петербурге. СПб., 1995, с. 93–119.
6 Кирпичніков, Олександр Іванович (1845–1903) – історик літератури. Член-кореспон-
дент Російської Академії наук (з 1894 р.). Випускник Московського університету (1865 р.).



По окончании курса наук в Новороссийском университете, в 1888 г.,
с получением золотой медали за сочинение: “Киево-Софийский собор,
исследование ее мозаичной и фресковой живописи”7, оставлен на два
года для приготовления к профессорскому званию, но с прикомандиро-
ванием к С.-Петербургскому университету; здесь вновь специально за-
нимался под руководством профессора Н.П. Кондакова.

По выдержании магистерского экзамена командирован с 1891 г.
за границу, где, кроме общего знакомства с памятниками искусства, за-
нимался специально памятниками древнехристианского и византийского
искусства, наиболее в Италии, а затем Париже, Лондоне, Вене, Берлине,
Мюнхене и других городах, в музеях и библиотеках.

С 1893 г. начал чтение лекций по истории искусства в Харьков-
ском университете и, кроме того, с 1894 г. по 1898 г. преподавал русский
язык и словесность в женской гимназии Д.Д. Оболенской8. В 1896 г. по-
лучил степень магистра теории и истории искусств по защите диссерта-
ции: “Мозаики Равенских церквей”9; в 1901 г. возведен в звание и. д.
экстраординарного профессора; в 1898 г. с мая по сентябрь был коман-
дирован за границу для научных занятий в монастырях Афона – в качес-
тве члена экспедиции, организуемой Академией Наук и для изучения
памятников античного и христианского искусств в Греции. Принимал
участие в качестве представителя университета в занятиях археологичес-
ких съездов Рижского и Харьковского10 и их предварительных комитетов.
Был секретарем последнего, а также состоит секретарем Харьковского
Историко-филологического общества11. Для изучения церковных древ-
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1874 р. захистив магістерську дисертацію “Опыт сравнительного изучения западного и
русского эпоса: Поэмы Ломбардского цикла” на ступінь магістра світової літератури.
1879 р. – докторська дисертація “Святой Георгий и Егорий Храбрый”. Професор Харків-
ського (1874–1879), Новоросійського (1879–1898)  та Московського (з 1898 р.) універси-
тетів. Див.: Филиппенко Р.И. Харьковская школа истории искусства: А.И. Кирпичников //
Общество, среда, развитие: Научно-технический журнал, 2012, № 4, с. 86–91.
7 Айналов Д.В., Редин Е.К. Киево-Софийский собор: Исследование древней мозаической
и фресковой живописи. СПб., 1889, 157 с.; ил.
8 Одна з найвідоміших приватних жіночих гімназій Харкова. Була заснована 1868 р. як
приватний жіночий пансіон на правах гімназії.
9 Редин Е.К. Мозаики Равеннских церквей. СПб., 1896, 232 с.; ил.
10 Х Ризький (1896 р.) та XII Харківський (1902 р.) Археологічні з’їзди. Археологічні
з’їзди – одні з найбільших наукових форумів Російської імперії. Проводились у різних
містах держави, що і визначало переважку тематику з’їздів. Ідея їх проведення належала
графу О. Уварову. Відповідно, організатором виступало Московське археологічне това-
риство. За матеріалами з’їздів видавалися “Труды” з’їздів. Всього було проведено 15 ар-
хеологічних з’їздів, з яких 6 було проведено в Україні.
11 Харківське історико-філологічне товариство (1876–1919) – одне з численних наукових
товариств Російської імперії другої половини XIX – початку ХХ ст. Було засновано при



ностей Харьковской губернии – в виду XII Археологического съезда в г.
Харькове – летом 1900 г. и 1901 г. – совершил экскурсию по городам и
селам некоторых уездов Харьковской губернии.

Курсы, читанные в университете, посвящаются истории древнего
искусства – восточного и античного, и истории древнехристианского ис-
кусства и византийского.

Публ., комент. Д. Гордієнка
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Харківському університеті 1876 р. з метою дослідження краю. Таким чином у своїй ді-
яльності охоплювало питання історії, етнографії, філології, мистецтва тощо, насамперед
Слобожанщини. Товариство заснувало архів, етнографічний музей та дві бібліотеки. На
початку XX ст. в його складі було близько 150 членів, серед яких М. Сумцов, Д. Багалій,
Є. Рєдін, В. Бузескул, О. Русов, Д. Яворницький та Я. Новицький. Основним друкованим
органом Товариства був “Сборник Харьковского историко-филологического общества”.



Вячеслав Корнієнко

ЛИСТИ АНДРІЯ СОМОВА ТА ІВАНА ТОЛСТОГО
ДО ЄГОРА РЄДІНА

(матеріали до біографії А. Матушинського)

У 1893 р. приват-доцент Імператорського Харківського універси-
тету Єгор Рєдін розпочав, у рамках дослідження історії навчального
закладу, роботу над біографічним нарисом його випускника, художнього
критика Аполлона Михайловича Матушинського (1828–1885).

Уродженець Харківщини, Матушинський по завершенню навчання
в Університеті переселився до Санкт-Петербурга, де служив в урядових
установах, з невеликою перервою у 1866–1867 рр., коли він був членом Хар-
ківської губернської земської управи, до самої відставки у 1883 р. за станом
здоров’я. Незважаючи на те, що більша частина життя Матушинського
пов’язана з Санкт-Петербургом, він назавжди залишив теплі спогади про
Харків та Університет, якому заповідав свою велику бібліотеку мистец-
твознавчого характеру. І саме цій особі Є. Рєдін присвятив свою розвідку,
яка вийшла друком у 1894 р.1

Як зазначав сам вчений, важливими джерелами до біографії
Матушинського стали довідка з архіву Академії мистецтв, надіслана її
віце-президентом, графом Іваном Івановичем Толстим (1858–1916),
а також написаний близьким другом Матушинського, старшим зберігачем
Державного Ермітажу Андрієм Івановичем Сомовим (1830–1909) опуб-
лікований некролог2 та викладені у листі до Є. Рєдіна спогади й характе-
ристики покійного Аполлона Михайловича3.

Оригінали цих двох листів, як вдалося з’ясувати, зберігаються у
Центральному державному історичному архіві міста Києва, у фонді 2227
(Колекція документів Волинського музею). Зважаючи на те, що у статті
Єгора Кузьмича означені матеріали знайшли тільки часткове відобра-
ження у вигляді не зазначених цитат, вважаємо за доцільне публікацію
повного тексту означених епістол. Листи друкуються мовою оригіналу
сучасним правописом.
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1 Редин Е. Аполлон Михайлович Матушинский (К истории Харьковского университета) //
ЗХУ, 1894, вып. І, с. 89–104; стаття вийшла окремою відбиткою: Редин Е. Аполлон Михай-
лович Матушинский (К истории Харьковского университета). Харьков, [1894], 16 с.
У подальшому посилання подаватимуться на це видання.
2 Сомов А.И. А.М. Матушинский. Некролог // ХН, 1886, № 1, с. 22–26.
3 Редин Е. Указ. соч., с. 1, прим. 1; с. 2, прим. 1.



1. А. Сомов – Є. Рєдіну, Санкт-Петербург – Харків, 17 листопада 1893 р.4

С[анкт]-Петербург, 17 ноября, [18]93.
Многоуважаемый Егор Кузьмич.

Покойный А.М. Матушинский был мой искренний приятель. Я
сблизился с ним еще в 1855 г., вскоре по выходе его из Харьковского уни-
верситета, и самые дружеские отношения соединяли нас до самого конца
его жизни. Когда он умер (19-го декабря 1885 г.), я поместил довольно
подробный его некролог в газете “Художественные новости”5, издавав-
шейся в виде приложения к моему журналу6. В библиотеке Харьковск[ого]
Университета, вероятно, эта газета имеется, так как Университет посто-
янно выписывал мой “Вестник изящных искусств”. Потрудитесь отыс-
кать № 1 тома IV “Художеств[енных] новостей” (от 1 января 1886 г.), и в
этом нумере, на стр. 22, Вы найдете означенный некролог. Полагаю, что
его будет достаточно для Вашей цели. К тому, что сказано в нем о Мату-
шинском, могу только прибавить, что это был не ученый, в прямом значе-
нии слова, а человек, обладавший широким образованием, горячей
любовью к искусству, и тонким эстетическим вкусом, который развился
в нем благодаря частым его поездкам в чужие края и посещением тамош-
них музеев и выставок. Он интересовался преимущественно новейшим
и современным искусством, которому и посвящено большинство его ста-
тей. По своим художественным взглядам, он принадлежал к числу скорее
идеалистов, чем реалистов, – высоко ценил красоту и выразительность
форм и изящество техники, но не одобрял стремления к совершенно
внешнему эффекту, и думал, что только то произведение удачно, которое
является выражением мыслей и чувств, действительно волнуют худож-
ника, а не составляют продукта какой бы то ни было тенденции, имею-
щей мало общего с искусством, или желания блеснуть во что бы то ни
стало и приобрести симпатии публики потворством ее прихотям и7, оче-
видно, извращенному вкусу. Такие убеждения Матушинский проводил и
в беседах со своими друзьями, и в своих критических статьях о работах
наших и иностранных художниках.

Если, за сим, Вы захотите узнать еще что-либо о моем покойном
друге, я готов служить Вам своими воспоминаниями о нем.
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4 Лист виконано на бланку Ермітажу. У лівому верхньому куті – штамп: “Императорский
Эрмитаж. Отделение картин, рисунков и гравюр”.
5 Додаток до “Вестника изящных искусств”; виходив у 1883–1890 рр., редактор – А. Сомов.
6 Мовиться про журнал “Вестник изящных искусств”, що виходив у Петербурзі у 1883–
1890 рр.; видавець – Імператорська Академія мистецтв, редактор – А. Сомов.
7 Сполучник повторений двічі.



Примите уверение в моем искреннем почтении и преданности
А. Сомов.

P.S. Ваше поручение – передать поклон В.Г. Боку8 – я не мог ис-
полнить, потому что в настоящее время г[осподина] Бока нет в Петер-
бурге: он гуляет где-то в Швейцарии.

ЦДІАУК, ф. 2227, оп. 1, спр. 939, арк. 1–2зв., автограф.

2. I. Толстой – Є. Рєдіну, Санкт-Петербург – Харків, 1893 р.9

Многоуважаемый Егор Кузьмич.
Посылаю Вам справку нашего архивариуса в подлиннике. На-

деюсь, что Вам пригодится. Будьте здоровы, весь Ваш И. Толстой.

Справка их дел архива
Импер[аторской] Акад[емии] Художеств.

Матушинский, Аполлон Михайлович, был признан почетным
вольным общником10 Академии по определению Сената от 30 апреля
1874 года “в уважение любви к художествам, оказанную оным пользу и зна-
ний по части изящных искусств”, или, как значится в дипломе на это звание,
врученном ему 4 ноября т[ого] года, на общем годичном собрании Ака-
демии, “в уважение любви к искусству и к литературным трудам”. Несколько
подробнее говорится о мотивах избрания Аполлона Михайловича Почетным
вольным общником в письме к нему от конференц-секретаря, именно “Совет
Императорской академии художеств, приняв во внимание литературные
труды по части художеств и отдав полную справедливость Вашему просве-
щенному взгляду на искусство и критику, определило принять Вас Почет-
[ным] вольн[ым] общником” (дело № 93/1874, письмо 29/V.74 г. № 1104).

Ранее 1874 г. в делах Академии имя Матушинского не встречается.
Очевидно, он был известен Академии, как художественный критик, впер-
вые обративший на себя общее внимание биографией датского художника
Торвальдсена11 (Русский вестник 186512) и рядом статей о художественных
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8 Бок, Володимир Георгійович (1850–1899) – мистецтвознавець, коптолог, старший збе-
рігач (з 1895 р., до цього з 1886 р. – зберігач) Ермітажу.
9 Лист написаний у верхньому полі довідки.
10 Імператорська Академія мистецтв надавала це звання за видатні досягнення у галузі
мистецтв художникам, скульпторам архітекторам, граверам, істориками та теоретиками
мистецтва, художнім критикам та колекціонерам.
11 Торвальдсон, Бертель (1770–1844) – датський художник, скульптор, яскравий представ-
ник пізнього класицизму.
12 Мовиться про “Русский вестник”, що виходив у Москві у 1856–1887 рр. та Санкт-Пе-
тербурзі у 1887–1906 рр., редактором якого був М. Катков (до свої смерті у 1887 р.). Стаття
А. Матушинського, про яку мовиться, мала назву “Торвальдсен и его произведения”.



выставках в Мюнхене13 и Вене14 (Русс[кий] вест[ник]) и др[угих] в газете
“Голос”15, где он вел художественный отдел, под псевдонимом Эм. – 

В 1878 г., по предложению Его Императорского Высочества Пре-
зидента Академии16, Апполон Михайлович приглашен был членом в Ко-
миссию по устройству русского художественного отдела всемирной
Парижской выставки17. При этом на него было возложено составление
отчета о выставке, по художественной ее части. Августейший Президент,
в письме (от 10/V.78 г., № 981, дело арх[ива] № 225, ч. II) на имя г[оспо-
дина] Министра внутренних дел18, ходатайствовал об увольнении А[пол-
лона] М[атушинского] в Париж, между прочим изволил выразить
следующее о нем мнение: “Выбор Мой остановился на Статском совет-
нике Матушинском потому, что Я всегда с особенным удовольствием
читал все его беспристрастные верные суждения и взгляды на художе-
ственные произведения и вопросы вообще, и в особенности на произве-
дения наших соотечественных талантов, которым он часто высказывал
горькие истины, но в формах самой утонченной деликатности.

Я глубоко убежден, что он вполне добросовестно исполнит Мое
поручение и отчет его, собственно о русском художественном отделе и
по сравнению со всеми прочими художественными школами, принесет
для наших молодых художников много интересного и поучительного”.

Отчет А[поллона] М[атушинского] о выставке написан на 216 по-
лулистах (№ 225/1878 г., ч. IIIя).

В 1882 Аполлон Михайлович вновь был приглашен в качестве
члена Комиссии по вопро[су] об устройстве музеев по городам Импе-
рии19. Но в деле по этому вопросу нет никаких сведений – о деятельности
А.М. Матушинского (Дело арх[ива] № 31, 1882 г.).

ЦДІАУК, ф. 2227, оп. 1, спр. 939, арк. 3–4зв., автограф.
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13 Мовиться про першу Мюнхенську міжнародну виставку 1869 р.
14 Мовиться про Віденську всесвітню виставку 1873 р.
15 Політична та літературна газета, що виходила у Санкт-Петербурзі з 1863 по 1883 р.;
редактор А. Краєвський.
16 Мовиться про Великого князя (третього сина царя Олександра ІІ) Володимира Олек-
сандровича (1847–1909), який був Президентом Академії у 1876–1909 рр.
17 Мовиться про Паризьку всесвітню виставку 1878 р.
18 Мовиться про Тімашева, Олександра Єгоровича (1818–1893), який обіймав посаду мі-
ністра внутрішніх справ протягом 1868–1878 рр.
19 Означена комісія діяла при Імператорській академії мистетв.



Вячеслав Корнієнко

З ЛИСТУВАННЯ ЄГОРА РЄДІНА З МИКОЛОЮ СУМЦОВИМ

У своїй книзі, присвяченій пам’яті Єгора Кузьмича Рєдіна, Микола
Федорович Сумцов згадує про те, що в нього зберігається тридцять листів
від нього; ці листи, що охоплюють проміжок часу від 1898 до 1905 рр.,
були опубліковані як додаток до книги1. Вчитуючись у ці листи, переко-
нуєшся, що перед нами листування не лише двох колег – вчених, яких
об’єднує не тільки викладання в Імператорському Харківському універси-
теті чи праця в Історико-філологічному товаристві, або спільність наукових
інтересів та суспільних переконань, а щира взаємна дружба. Завдяки епіс-
толам, маємо можливість не тільки поглянути на Є. Рєдіна як вченого або
громадського діяча чи уточнити деякі моменти його життя, а й скласти
уявлення про образ вченого саме як людини, з його світоглядними орієнти-
рами, переконаннями, життєвими проблемами або радощами. Саме тому
епістолярій є надзвичайно важливим джерелом біографістики, залучення
якого дозволяє вирішувати також і ширші задачі історичної науки2.

На жаль, оригінали цих опублікованих листів наразі залишаються
невідомі. Дослідники припускають, що вони або були передані до архіву
Харківського університету (що сильно постраждав), де й загинули, або
листи зникли безпосередньо з архіву Миколи Сумцова3. Водночас, у Цен-
тральному державному історичному архіві у Києві зберігаються сім ори-
гіналів листів Є. Рєдіна до Сумцова, хронологічні рамки яких охоплюють
проміжок часу від 1900 до 1907 р.4
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1 Сумцов М.Ф. Человек золотого сердца (профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков, 1909,
с. 12, 19–63.
2 Див., напр.: Острянко А.Н. Эпистолярий как историографический источник по истории
украинской исторической науки второй половины ХІХ – начала ХХ в. // Вспомогательные
исторические дисциплины – методология истории в системе гуманитарного знания: ма-
териалы XX международной научной конференции (Москва, 31 января – 2 февраля 2008
г.). М., 2008, ч. 2, с. 506–509.
3 Побожий С.И. Судьба эпистолярного наследия Е.К. Редина // Четверті Сумцовські
читання: Матеріали наукової конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження
Є.К. Рєдіна. Харків, 1998; [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://museum.kh.ua/aca-
demic/sumtsov-conference/1998/article.html?n=493; Філіпенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін –
професор Харківського університету. Харків, 2008, с. 95.
4 Деякі з цих листів згадувались дослідниками: Побожій С. Матеріали до покажчика
праць Є. Рєдіна та публікацій про нього // ПУ, 2003, № 3, с. ІІ–XIV; Філіпенко Р.І., Кудел-
ко С.М. Вказ. праця, с. 89, 111, 122.



Перша епістола, від 2 жовтня 1900 р., є вітальною адресою Миколі
Сумцову з нагоди двадцятип’ятирічного ювілею його науково-педагогіч-
ної діяльності, у якій Є. Рєдін з великою повагою та захопленням відзна-
чає широку наукову та громадську діяльність ювіляра. Цього ж року
вийшла друком брошура Є. Рєдіна, в який містився прижиттєвий нарис
діяльності ювіляра, а також перелік його наукових праць5. В означеній
книзі була надрукована також і вітальна адреса Єгора Кузьмича6. Втім,
зважаючи на невеликі різночитання та відсутність коментарів, а також
задля збереження цілісності корпусу епістол до М. Сумцова, вона також
публікується у цій статті.

У період підготовки до проведення ХІІ Археологічного з’їзду ак-
тивізувалась пошуково-експедиційна діяльність членів підготовчого ко-
мітету для збирання матеріалів з метою організації виставки, що мала на
меті всебічно висвітлити історію та культуру краю; велика роль у цьому
відводилась етнографічному її відділенню. Для збору матеріалів залуча-
лися як зібрання приватних колекціонерів7, так і спеціально організовані
пошукові експедиції8. У 1901 та 1902 рр. Є. Рєдін здійснив кілька експе-
дицій з метою збирання найбільш характерних для Слобожанщини ма-
теріалів з історії церковних старожитностей9. Незважаючи на те, що
збирання етнографічних матеріалів не знаходилось у сфері експедиційної
зацікавленості Є. Рєдіна, він, тим не менше, не забуває прохань М. Сум-
цова. У листі до останнього, від 24 липня 1902 р., по поверненні з Путивля,
Рєдін пише, що придбав колекцію предметів, в якій багато ґудзиків, по-
ясів тощо. З тексту епістоли дізнаємось, що то було особисте прохання
Миколи Федоровича, котрий докладав чимало зусиль для поповнення ет-
нографічної колекції виставки, розробивши програму збору матеріалів10.
Через деякий час по завершенню з’їзду на базі етнографічного відділення
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5 Редин Е.К. Профессор Николай Федорович Сумцов: к двадцатипятилетней годовщине
его учено-педагогической деятельности. Харьков, 1900. Кількома роками пізніше тим же
Рєдіним буде опублікована приурочена до тридцятилітньої наукової діяльності Сумцова
книга: Редин Е.К. Профессор Николай Федорович Сумцов: к тридцатилетней годовщине
его учено-педагогической деятельности. Харьков, 1906.
6 Редин Е.К. Профессор Николай Федорович Сумцов: к двадцатипятилетней годовщине..,
с. 13–15.
7 Див., також листи Є. Рєдіна до Я. Новицького, В. Александрова та Б. Познанського, що
публікуються нами в цій збірці.
8 Див., також листи Є. Рєдіна до Б. Познанського, що публікуються нами в цій збірці.
9 Філіпенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 104–105, 106.
10 Сумцов М.Ф. Программа для собирания этнографических предметов к выставке на
предстоящем в 1902 году в Харькове ХІІ Археологическом съезде // Записки Импера-
торского Харьковского университета, 1900, кн. 3, с. 29–32.



виставки, завдяки старанням та наполегливості Сумцова, у Харкові був
відкритий Етнографічний музей11.

Третя епістола, від 14 серпня 1905 р., стосується вже наступного,
ХІІІ Археологічного з’їзду, який відбувся у Катеринославі (Дніпропет-
ровську) 15–22 серпня12, у якому взяла участь доволі велика група вчених
з Харківського університету. Сам Є. Рєдін на цьому з’їзді був обраний го-
ловою відділення пам’яток мистецтва, нумізматики та сфрагістики. По
завершенню з’їзду Є. Рєдін підвів підсумок його діяльності, проаналізу-
вавши представлені доповіді13. У своєму листі Єгор Кузьмич детально
змальовує всі події 14 серпня, що передували з’їзду.

Наступна епістола, від 17 серпня 1905 р., містить прохання Є. Рє-
діна, аби Микола Федорович склав протекцію трьом дітям при вступі до
Пушкінського училища. Наразі ми не можемо сказати, чи було виконане
прохання Рєдіна й названі діти стали вчитися у 1-му відділенні Пушкін-
ського училища. Однак означений лист підтверджує особистісну харак-
теристику Рєдіна, дану Сумцовим, що, коли питання торкалось благородної
справи, Єгор Кузьмич “делался неузнаваем: он просил и просил, встречал
иногда противодействие, неприятности, грубости – но все-таки продол-
жал хлопотать”14. Подібні риси характеру Є. Рєдін виявляв неодноразово,
наприклад, у 1896 р. він за посередництвом С. Жебелєва піклувався про
організацію продовження навчання молодої харківської художниці15.

Три останні епістоли, 30 червня, 16 липня та 23 серпня 1907 р.,
відносяться до останнього року життя Єгора Рєдіна. У цей час він тяжко
хворів16, тож змушений був відійти від активної громадської та наукової
діяльності, присвятивши час своєму здоров’ю. З цією метою родина Рєді-
них планувала курортний відпочинок, тож радилась як з лікарями, так і
з Миколою Федоровичем, щодо місця відпочинку. У першому листі Єгор
Кузьмич, вагаючись щодо поїздки (Фінляндія або Майорінгоф) звертається
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11 Докл. див.: Савченко Г.А. М.Ф. Сумцов и развитие музейного дела в Украине // Первые
Сумцовские чтения: Материалы научной конференции, посвященной 75-летию Музея
Слободской Украины им. Г. С. Сковороды. Харьков, 1995; [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/1995/article.html?n=529.
12 Докл. див.: Юренко С.П. Археологічні з’їзди в Україні. К., 2004. с. 31–36.
13 Редин Е.К. ХІІІй Археологический съезд в г. Екатеринославе. Обзор его трудов. СПб.,
1906 (окрема відбитка з ЖМНП за 1906 р.).
14 Сумцов М.Ф. Человек золотого сердца.., с. 17.
15 Див. Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и деятельность (по материалам петербургских ар-
хивов) // Мир русской византинистики. Материалы архивов Санкт-Петербурга / под ред.
И.П. Медведева. СПб., 2004, с. 322–323.
16 Див.: Філіпенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 45.



з проханням до Сумцова, аби той, зважаючи на свою попередню обіцянку,
написав листа колишньому випускнику історико-філологічного факуль-
тету Харківського університету, а на той час вже професору російської
мови та словесності Гельсінгського університету Йосипу Мандельштаму,
аби той порадив кращий курорт та сприяв родині Рєдіних оглянути місто.
Важко сказати, чи писав Сумцов Мандельштаму, проте з наступних епіс-
тол відомо, що під час лікування в Ловізі Рєдіни відвідували Гельсінки.
Наступний лист, відправлений з Ловізи, присвячений опису санаторно-
лікувального відпочинку Є. Рєдіна. Останній, відправлений вже з Хар-
кова, частково повторює попередній опис відпочинку у Фінляндії, а також
містить ряд вказівок щодо редакторської роботи над збірниками Історико-
філологічного товариства. Разом з тим, у листі містяться відомості про
погіршення стану здоров’я вченого. Власне, наразі це найбільш пізній лист
Рєдіна до свого близького друга – Єгор Кузьмич помер 27 квітня 1908 р.

Отже, означені архівні матеріали містять додаткові відомості, що
суттєво доповнюють сторінки історії біографії Єгора Кузьмича Рєдіна.
Листи зберігаються в особовому фонді М. Сумцова (ф. 2052) у Централь-
ному державному історичному архіві в м. Києві. Друкуються мовою ори-
гіналу сучасним правописом.

1. Є. Рєдін – М. Сумцову, Харків – Харків, 2 жовтня 1900 р.

Харьков. 2го октября 1900 г.
Дорогой Николай Федорович!

Примите мой искренний сердечный привет и скромное поздрав-
ление Вашего младшего товарища в настоящий торжественный день. Я глу-
боко рад, что, пользуясь этим днем, могу высказать Вам то, что готов был
бы сказать, выразить всегда, смотря вблизи и издали на Вас, следя за
Вашей достойной глубокого удивления и почтения деятельностью. Ваша
деятельность вся посвящена науке, просвещению. Вы отдались ей с при-
сущей Вам энергией, с горячей любовью. Вы избрали объектом своих на-
учных исследований культуру родины, ее духовное прошлое и настоящее.
Народная поэзия в ее различных ветвях, областях, изящная литература,
народный быт – изучаемы Вами в многочисленных Ваших научных тру-
дах. И вместе с Вами – нам, учащимся по Вашим трудам, становятся так
близки, дороги сказки, песни, думы, пословицы, легенды, апокрифические
сказания – народа нашего, столь чуткого к красотам слова, к красотам при-
роды, выразившего в них свою вековую мудрость, свой духовный облик.
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Вместе с Вами нам близок наш национальный поэт Пушкин17, ге-
ниальные произведения которого Вы так всесторонне изучили. Нам бли-
зок Иннокентий Гизель18, Иоанникий Галятовский19 и другие представители
южнорусской литературы XVII в., произведения которых Вы также всесто-
ронне изучили… Нам близко вообще все, чего Вы только касались своим
пытливым умом, своей отзывчивой ко всему прекрасному, доброму –
душой. Эта отзывчивая ко всему прекрасному душа Ваша окрылила
Ваши силы, и направила их деятельность не только в применение к одной
науке, а и к широкой общественной деятельности.

Вы здесь прежде всего так горячо ратуете за благо того же народа,
культуру которого изучаете. Вы и словом, и делом помогаете его просве-
щению: словом, призывая других на помощь, делом, издавая специальные
книги, способствующие открытию школ, библиотек, наивозможно луч-
шему состоянию их.

О просвещении, культуре Вы заботитесь и для общества в широком
значении этого слова. Вы идете на встречу всякому делу, направленному
на благо этого общества. И вот Вы ратуете за20 общественные библиотеки,
становитесь в число работников для создания такой библиотеки в Харькове,
ратуете за улучшение педагогического дела и становитесь во главе педа-
гогического общества (отдела при Историко-филологическом обществе21),
Вы издаете пособие для чтения учащихся, Вы организуете для них же
популярные лекции…

Вы заботитесь об улучшении культурной обстановки и в качестве
гласного думы работаете в различных комиссиях, напр[имер], по улучшению
и созданию новых садов, по устройству молочных и т[ому] п[одобного].
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17 М. Сумцов написав кілька розвідок про О. Пушкіна. Вочевидь, мовиться про працю:
Сумцов Н.Ф. А.С. Пушкин. Харьков, 1900. Пушкін, Олександр Сергійович (1799–1837) –
російський поет, письменник.
18 Мовиться про працю: Сумцов Н,Ф. Иннокентий Гизель. К., 1884 (окрема відбитка з
журналу Киевская старина, 1884, Х). Гізель, Іннокентій (1600–1683) – православний цер-
ковний діяч, архімандрит Києво-Печерської лаври (1656–1683), ректор Києво-Братської
колегії (1648–1656); автор праць “Твір про всю філософію”, “Мир з Богом людині”, “Прав-
дива віра”; вірогідно, його ж перу належить “Синопсис”.
19 Мовиться про працю: Сумцов Н.Ф. Иоанникий Галятовский. К., 1884 (окрема відбитка
з журналу Киевская старина, 1884, кн. 1–4). Галятовський, Йоанникий, архімандрит
(1620–1688) – православний церковний діяч, викладач риторики, згодом ректор Кєво-Мо-
гилянської академії та ігумен Києво-Братського монастиря (1658–1668), ігумен, згодом
архімандрит Єлецького монастиря у Чернігові (1669–1688); автор праць “Ключ розу-
міння…”, “Наука албо способ зложеня казання”, “Небо нове”, “Скарбниця потребная”,
“Лебедь з перами своїми”, “Азбука різним єретикам”, “Алькоран Магометів”.
20 Слово “за” повторене двічі.
21 Педагогічний відділ Харківського історико-філологічного товариства (1892–1919).



Вы, повторяю, отзываетесь на всякое доброе дело – во имя гуман-
ности, культуры, и мне трудно было бы перечислить все Ваши добрые
начинания, Ваши добрые дела.

Как человек добрый, отзывчивый на все доброе, прекрасное – Вы
интересовались этим прекрасным и в созданиях изобразительных искусств.
В дни пребывания в Гейдельбергском университете22 Вы слушали извест-
ного историка искусств Штарка23, в годы преподавания в Харьковском
университете Вы самостоятельно занимались историей искусств, и свои
знания, любовь к изящному Вы применяли, как это видно было24, в делах по
заведыванию городским и университетским музеем изящных искусств.
Вы послужили делу изящных искусств и своими литературными трудами.
В них Вы интересуетесь художниками, в произведениях которых фигури-
рует Малороссия, в них Вы с любовью отмечаете успех и развитие местных
художников и с радостью приветствуете выставки их в Харькове (напр[имер]
А.А. Сахарова25, Лунды26). Вы интересуетесь художественной стариной
и пишете прекрасное, обширное исследование о писанках27.

Вы углубляетесь в изучение истории искусств, одной из важней-
ших эпох культуры человечества – Возрождения и результатом является
Ваш самостоятельный, капитальный труд о Леонардо да Винчи28. В нем,
в шестнадцати главах, написанных кратко, сжато, но с полным знанием
эпохи, произведений ее, изложена биография живописца в связи с его
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22 По закінченні навчання у Харківському університеті (1875) М. Сумцов деякий час на-
вчався у Гейдельбергському університеті. Гейдельбергський університет імені Рупрехта
і Карла – один з найстаріших та найпрестижніших вищих навчальних закладів Німеччини;
заснований у 1386 р.
23 Штарк, Карл Бернгард (1824–1879) – археолог, історик мистецтва, ординарний профе-
сор археології, товариш директора філологічної семінарії Гейдельбергського університету
(з 1855 р.).
24 У надрукованому Є. Рєдіним варіанті вітального листа фраза передана так: “насколько
это возможно было”.
25 Мовиться про працю: Сумцов Н.Ф. Выставка картин А.А. Сахарова // Харьковские гу-
бернские ведомости, 1888, № 339. Вочевидь, мовиться про Сахарова, Олександра Олек-
сандровича (за інш. даними – Олексійовича) (1856–?) – художник-мариніст, баталіст,
вільний слухач Академії мистецтв, навчався у І.К. Айвазовського. Відомостей про його
місцеве (харківське) походження нам віднайти не вдалось.
26 Мовиться про працю: Сумцов Н. Выставка картин Н.Е. Лунда // Харьковские губернские
ведомости, 1895, № 4. Особа цього харківського художника наразі не встановлена.
27 Мовиться про працю: Сумцов Н.Ф. Писанки. К., 1891.
28 Мовиться про працю: Сумцов Н.Ф. Леонардо да Винчи // Сборник Харьковского исто-
рико-филологического общества, Харьков, 1900, т. 12, c. 84–233; Сумцов Н.Ф. Леонардо
да Винчи. Харьков, 1900, 197 с. Да Винчи, Леонардо (1452–1519) – італійський живопи-
сець, скульптор, архітектор, вчений.



трудами, фигура великого флорентийца очерчена весьма рельефно на
общем фоне эпохи; все его произведения рассмотрены, описаны с надле-
жащей оценкой их. В общем, этот Ваш труд, написанный живо, с любовью
к гениальной личности Винчи, много потрудившейся и много сделавшей
для человечества, представляет особо ценный вклад в небогатую лите-
ратуру по истории искусств.

Глубокого преклоняюсь пред Вашими трудами, глубоко благо-
дарю Вас за все поучительное, высокоинтересное, что я получил от них.
Глубоко преклоняюсь пред Вашим подвигом – служением29 обществен-
ному делу во имя гуманности, просвещения. Примите мою искреннюю
благодарность за то Ваше сердечное, доброжелательное отношение ко
мне, которым я пользовался всегда, как Ваш младший товарищ, и сотруд-
ник по одному общему делу. Желаю Вам от всей души здоровья, бодро-
сти, энергии для совершения новых трудов на пользу науки,
просвещения; да послужит Ваша деятельность добрым примером для мо-
лодого поколения…

Как выражение моей признательности и на добрую память прошу
принять от меня и моей супруги30 Ваш портрет: да составит он навсегда
в Вашей семье украшение Вашего жилища, как Вы составляете теперь
собою лично украшение и его, и университета, в котором преподаете, и
общества, в котором действуете31.

Душевно преданный и любящий Вас
Ваш

Е. Редин.
ЦДІАУК, ф. 2052, оп. 1, спр. 985, арк. 1–4зв., автограф.

2. Є. Рєдін – М. Сумцову, Харків – Боромля, 24 липня 1903 р.32

Харьков, июля 24 1903 г.
Дорогой Николай Федорович!

От своей поездки в Путивль33 я очень доволен, и с большим бы
удовольствием поделился с Вами, находок набралась такая масса, что нет
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29 У друкованому варіанті – “служения”.
30 Рєдіна (уродж. Бреннер), Тетяна Миколаївна – дружина Є. Рєдіна.
31 Наступні слова пропущені у друкованому варіанті листа.
32 Лист виконаний на бланку Попереднього комітету з підготовки ХІІ Археологічного
з’їзду. У лівому верхньому куті штамп: “Предварительный комитет по устройству XII
Археологического съезда в г. Харькове. Июля 24 дня 1903 г. № —, г. Харьков”.
33 Нині – районний центр Сумської області України.



возможности посвятить на это утро немного времени. Спешу только
успокоить Вас: никакого кафтана в 600 руб[лей]. не было; была коллекция
за указанную сумму из Новочеркасска34 и она цела; именно о ней Вы и
беспокоились, в ней то и имеется масса пуговиц и т[ому] п[одобного],
и поясов.

Коллекция эта будет выставлена в историческом отделе.
Прося передать сердечнейший привет Вашему семейству,

остаюсь душевно преданный Вам
Е. Редин.

ЦДІАУК, ф. 2052, оп. 1, спр. 986, арк. 1–1зв., автограф.

3. Є. Рєдін – М. Сумцову, Катеринослав – Боромля, 14 серпня 1905 р.

Екатеринослав, 14 авг[уста] 1905 г.
Дорогой Николай Федорович!

Вчера я, В.И. Савва35, В.Е. Данилевич36, Е.П. Трифильев37 в 10
ч[асов] вечера выехали из Харькова в Екат[еринослав]. Мы заняли целое
купе и благодаря этому чувствовали себя непринужденно и весело про-
вели время в беседах, шутках часов до 12. Позже38 улеглись спать, я про-
снулся в 6 ч[асов] в Синельникове39, а позже товарищи. На одной из
станций заметили и Арс. П. Кадлубовского40. Уже подъезжая к Екат[ери-
нославу], мы увидели чудный славный Днепр. Моему восторгу не было
предела и я готов был бы кричать во всеуслышание, пропеть гимн красоте
этой силы, столь воспетой нашим украинским поэтом Гоголем41.
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34 Нині – міський округ Ростовської області Росії.
35 Савва, Володимир Іванович (1865 – бл. 1920) – історик, приват-доцент, згодом професор
Імператорського Харківського університету (1895–1905, 1909–1917), професор Ніжинсь-
кого історико-філологічного інституту князя Безбородька (1905–1909), член Московського
археологічного товариства (з 1906).
36 Данилевич, Василь Єфимович (1872–1936) – історик та археолог, професор Імператор-
ських Харківського (з 1901 р.) та Київського (з 1907) університетів, член Імператорського
Московського археологічного товариства, керівник Археологічної комісії ВУАН.
37 Трифильєв, Євген Парфенович (1867–1925) – історик, археолог, приват-доцент Харків-
ського університету.
38 Слово написане над рядком.
39 Нині – районний центр Дніпропетровської області, залізничний вузол.
40 Кадлубовський, Арсеній Петрович (1867–1921) – літературознавець, професор Імпе-
раторського Харківського університету, декан та перший директор Пермського універси-
тету (1916–1917), професор Таврійського університету (1919–1920).
41 Гоголь, Микола Васильович (1809–1852) – письменник. Вочевидь, у листі мовиться про
Х главу оповідання “Страшна помста”. 



Приехав в город, мы отправились смотреть даровые помещения.
Увы, эти помещения оказались слишком перегруженными: в Духовном
институте и Музее гимназии – по несколько десятков проживают в одной
комнате. В виду этого, мы предпочли остановиться в гостинице (“Кон-
тиненталь”) с платой по 2 руб[ля] за номер (по два человека). Были с ви-
зитом у графини42. Узнали, что съезд продлится только до 22 августа, и
после поездка дня на два на43 пороги, и, после44, в Херсонес45.

В 2 часа были на освящении музея имени Поля46. Музей – пре-
красное здание, но небольшое, и при всех его сокровищах в будущем –
оно явится недостаточным. Пел чудесный архиерейский хор. Были ска-
заны речи архиереем – панегирик Полю, архитектором – история по-
стройки здания, Куриловым – о задачах музея; в заключение речи было
несколько слов на злобу дня – о народном председательстве. Еще штатная
речь губернатора47 – медоточивая, лукавая – о народном просвещении.

В 4 ч[аса] во дворце Потемкинском48 (прекрасное здание у Дне-
пра, у сада) заседание съезда. Очень много народу. Досадное чувство и
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42 Уварова (уродж. Щербатова), Параскева Сергіївна (1840–1924) – дружина археолога
Олексія Уварова (1825–1884); по смерті чоловіка очолила Московське археологічне то-
вариство, була його головою до 1917 р.
43 Далі знаходиться закреслене “про”.
44 Слово дописане над рядком.
45 Античне та середньовічне місто VІ ст. до н.е. – XV ст. Руїни знаходиться на околиці
м. Севастополь (АРК). Нині – Національний заповідник “Херсонес Таврійський”.
46 Поль, Олександр Миколайович (1832–1890) – письменник, археолог, підприємець,
колекціонер-краєзнавець, перший почесний громадянин Катеринослава. У 1888 р. О. Поль
відкрив перший у місті приватний музей, що розташовувався у 4-х кімнатах його власного
будинку на Соборній площі. Після смерті власника постало питання подальшої долі музею,
адже його спадкоємці не могли його утримувати. Тому 1902 р. експозиція була перенесена
до будинку Комерційного училища, в якому відкрився Обласний музей О.М. Поля. У 1905 р.
була зведена нова споруда для музею, відкриття якої було приурочене до ХІІІ Археоло-
гічного з’їзду. Змінюючи назви музей зберігся до сьогодні, він носить назву Дніпропет-
ровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького.
47 Нейгардт, Олексій Борисович (1863–1918) – дійсний статський радник, катеринославсь-
кий губернатор з 19 березня 1904 по 6 січня 1906 р. Звільнений з посади у зв’язку з по-
гіршенням стану здоров’я. У 1918 р. разом з єпископом Лаврентієм (Князевим) та настоятелем
Нижегородського кафедрального собору Олексієм Порфірьєвим за підписання маніфесту
із закликом до пастви протестувати проти закриття храмів, монастирів та церковного
майна був заарештований більшовиками та невдовзі розстріляний. Реабілітований 1991 р.;
у 2000 р. причислений до лику святих Російською православною церквою.
48 Одна з найстаріших споруд Дніпропетровська. Палац імператорського намісника краю
князя Г. Потьомкина збудований у 1787–1789 рр. Після смерті власника прийшов у
запустіння, але наприкінці 1830-х рр. перейшов у власність місцевого дворянства і був
відреставрований. У перепланованому палаці проходили дворянські зібрання, розміщались



обидное. Кое-как выбрали председателей отделов. Дм. Багалей49 – пред-
седатель ученого комитета.

В 8 ч[асов] графиня пригласила всех на обед здесь же во дворце.
Речей никаких не было.

Вернулся домой часов в 10 и торопясь написать Вам это письмо.
М[ожет] б[ыть] Вы приедете на съезд, м[ожет] б[ыть] поспеете к 22,
чтобы попасть на экскурсию, м[ожет] б[ыть] Вы пришлете свой реферат.

Желаю Вам всего лучшего и прошу передать сердечный привет
всему Вашему семейству.

Душевно преданный
Ваш

Е. Редин.
[P.S.] Письмо адресуйте в Бюро съезда.

ЦДІАУК, ф. 2052, оп. 1, спр. 987, арк. 1–2зв., автограф.

4. Є. Рєдін – М. Сумцову, Харків – Боромля, 17 серпня 1906 р.

Харьков, 17 августа 1906 г.
Дорогой Николай Федорович!

Татьяна Николаевна, я и Коля50 шлем Вам сердечный привет и
всему Вашему семейству.

Обращаюсь к Вам с большой и покорнейшей просьбой. Будьте
так добры, окажите мне, пожалуйста, протекцию для детей, которым я
хочу помочь, которым обещал в помощи, но, увы, не могу, т[ак] к[ак] моя
протекция, увы, оказывается, не имеет силы в том училище, где я имею
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канцелярії губернського та повітового очільників дворянства. З 1849 р. у палаці розміс-
тився музей старожитностей. Під час Другої світової війни палац згорів, збереглись тільки
стіни та колони. Відновлений 1952 р., нині – Палац студентів Дніпропетровського націо-
нального університету.
49 Багалій, Дмитро Іванович (1857–1932) – історик, громадський діяч. Доцент Харків-
ського університету (1883), професор (1887). Один з засновників ВУАН, голова її істо-
рично-філологічного відділу (з 1919), згодом – член Президії. Під час ХІІІ Археологічного
з’їзду Д. Багалій був обраний головою Вченого комітету з’їзду.
50 Рєдін, Микола Єгорович (1902–1938) – історик, музейний діяч, професор Харківського
університету. У 1926–1930 рр. очолював кафедру історії СРСР Харківського інституту
народної освіти, пізніше, у 1933–1934 рр. – кафедру історії СРСР Харківського держав-
ного університету. З 1930 р. був заступником директора Інституту історії української куль-
тури ім. Д.І. Багалія. Заарештований 29 грудня 1934 р., покарання відбував в Алмати та
у Магаданській області, де помер 1938 р. Реабілітований у жовтні 1989 р. Хрещеним бать-
ком Миколи Рєдіна був Микола Сумцов.



так много хороших знакомых, в училище, находящемся под Вашим по-
кровительством – Пушкинском51.

Говорят, что в Училище поступает много учащихся и надо отда-
вать преимущество более взрослым.

Верно, соглашаюсь. Но все же думаю, что для некоторых просьб
можно сделать исключение и исполнить их. Этим исключением делается
внимание просящему, а внимание ему недорого – особенно в нашей куль-
турной работе, для которой немало найдется сил, досуга.

Вы поймете меня, дорогой Николай Федорович, и надеюсь не от-
кажите мне в своей помощи. Будьте тек добры, пожалуйста, помогите
мне в определении в 1е отделение Пушкинского училища:

1) дочери моего двоюродного брата – Редина52, живущего в Харькове;
2) сына г[оспо]жи Ходаковской53;
3) ее родственника Павла Таращенко54.
Я всем им обещал свою помощь и был убежден, что в состоянии

буду исполнить обещание, но, увы, глубоко ошибся.
Ваше начальство в школах – выше всяких протекций, без исклю-

чения, ни для кого… Но я все же надеюсь на Вашу помощь и очень
прошу о ней.

Т[ак] к[ак] Вы, вероятно, еще не скоро приедете в Харьков, то,
м[ожет] б[ыть], Вы будете так добры написать в школу с соответствую-
щими просьбами, указаниями.

Душевно преданный,
весь Ваш

Е. Редин.
ЦДІАУК, ф. 2052, оп. 1, спр. 988, арк. 1–2зв., автограф.

5. Є. Рєдін – М. Сумцову, Харків – Боромля, 30 червня 1907 р.

Харьков, 1907 г., 30 июня.
Дорогой Николай Федорович!

Сегодня прошло две недели со времени последнего консилиума
и сегодня вновь был консилиум. Врачи нашли, что я довольно хорошо
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51 Складне навчальне училище ім. О.С. Пушкіна (пров. Малопанасівський, 1). Споруда
училища, зведена у 1901 р., збереглась донині. Зараз у ній розташовується СПТУ № 41.
52 У листах до І. Помяловського Є. Рєдін неодноразово згадує свого молодшого брата,
який у 1897 р. став офіцером, проте з тексту епістол можемо виснувати, що мова йде не
про двоюрідного, а про рідного брата: Иодко О.В. Указ. соч., с. 323, 324, прим. 1.
53 Особа не ідентифікована.
54 Особа не ідентифікована.



поправился, но для полного выздоровления посылают на два месяца к
Балтийскому морю, в Майоренгоф55. Наряду с этим они находят, что для
меня возможна поездка и в Финляндию, где можно иметь морские теплые
ванны, такие же как в Майоренгофе, лечение которыми мне предписано.
Итак, на днях я, с Татьяной Николаевной и Колей, должен уезжать из
Харькова, но куда, пока сами еще не решили, в Финляндию или Майор-
енгоф. О Финляндии все говорят, как о месте, где цены добросовестны,
что же касается Майоренгофа, то многие пугают нас, что там дорогое ку-
рортное место, а потому, пожалуй, не по нашим средствам.

В виду этого, по всей вероятности, мы поедем в Финляндию. Не-
счастье наше в том, что мы не имеем почти никаких сведений о санато-
риях, вообще лечебных местах Финляндии, и должны это собирать теперь,
когда надо уже ехать. Припоминая, дорогой Николай Федорович, что Вы
были так добры, обещали мне, в случае необходимости по этому поводу
написать профессору Мандельштаму56 в Гельсингфорс57 я покорнейше
прошу Вас сделать это теперь. Пусть он ответ пишет не Вам, а прямо мне
по адресу: Харьков, магазин братьев Альшванг, Н.Г. Бренеру58 для проф[ес-
сора] Е.К. Редина и, кроме того, на всякий случай, пусть он напишет од-
новременно59 еще письмо в С[анкт]-Петербург, Главный почтамт, до вос-
требования проф[ессору] Е.К. Редину. Если придется остановиться в Пе-
тербурге, то я получу это письмо и узнаю необходимые сведения из него.
Выехать из Харькова нам вряд ли удастся раньше четверга (5го июля).
Кроме того, Вы пришлите мне, пожалуйста, свое письмо для Мандель-
штама с рекомендацией меня и просьбой посодействовать мне в осмотре
изучения Гельсингфорса, если обстоятельства и средства позволят нам
поехать в этот город из места лечения. Нужно сказать, что60 трудно во-
обще что-нибудь делать, если к делу не подготовлен; так и я нахожусь
теперь в страшном затруднении, не имея никаких сведений о тех местах,
куда собираюсь ехать. Голова вся идет кругом, время уходит, да и деньги
тоже. Но, так или иначе, надеюсь, мы выедем и, полагаю, в Финляндию,
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55 Майоренгоф (після 1917 р. – Майорі) – приморське курортне поселення, засноване у
1835 р. у Латвії. З 1959 р. частина міста Юрмали.
56 Мандельштам, Йосип Омелянович (1846–1911) – історик літератури, лінгвіст, письмен-
ник, професор Гельсінгфорського університету.
57 Гельсінгфорс (швед.) або Гельсінки (фін.) – нині столиця Фінляндії, адміністративний
центр провінції Уусімаа.
58 Бренер, Микола Георгійович – батько дружини Є. Рєдіна, службовець, працював при-
кажчиком фірми “Брати А. та Я. Альшванг”.
59 Слова “пусть он напишет одновременно” написані над рядком.
60 Далі знаходиться закреслене слово “вообще”.



чего мне особенно хочется и что действительно скорее соответствует
нашим средствам. Итак, пожалуйста, исполните мои покорнейшие
просьбы. Ожидаю с нетерпением.

Татьяна Николаевна, я, Коля шлем сердечный привет Вам, Ека-
терине Дмитриевне61 и всему Вашему семейству.

Душевно преданный и любящий Вас Ваш
Е. Редин.

Секретарь Алиса Бреннер62.

ЦДІАУК, ф. 2052, оп. 1, спр. 989, арк. 1–2зв., автограф.

6. Є. Рєдін – М. Сумцову, Ловіза – Боромля, 16 липня 1907 р.

Финляндия, Loviza63, 16 июня64 1907.
naus naupt.

Дорогой Николай Федорович!
Татьяна Николаевна, Коля и я шлем сердечный привет Вам, Ека-

терине Дмитриевне и всему Вашему семейству.
Как уже писал я Вам в открытке, жизнью и всеми условиями ее

здесь мы очень довольны. Здесь так сыро, прохладно, дышится легко,
свободно; кормят до объедения и такими превосходными блюдами, каких
у нас никогда не бывает, напр[имер], лососиной и другими разнообраз-
ными рыбами. А наслаждение чудными видами природы и воды, и фан-
тастически разбросанные повсюду громадные камни… И эти виды
природы предстают пред тобою всюду: отправляешься ли недалеко за
город, на гору, в сосновый лес, поедешь ли на пароходе в небольшую экс-
курсию, как напр[имер] тогда, какую недавно сделали – в местечко Аб-
борфоред65, где небольшой, но красивый водопад. И что за восторг была
вся дорога до этого места! Трудно передать словами разнообразие кра-
сивых видов природы с этой массой заливчиков, островов, канальчиков,
с этими лесами и разбросанными среди них гранитными камнями…

В водолечебном заведении я принимаю соленые теплые ванны,
очень утомляющие меня…
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61 Сумцова, Катерина Дмитрівна – дружина М. Сумцова.
62 Бреннер, Аліса Миколаївна (1887–1967) – сестра дружини Є. Рєдіна, дружина одного з
перших лікарів-рентгенологів Харкова Ю.О. Голдфінгера.
63 Ловіза – невелике курортне містечко у Фінляндії на березі Фінської затоки, неподалік
від Гельсинки.
64 Написане над рядком, під ним закреслене “Авг”.
65 Мовиться про водоспад Халістнкості, що знаходиться неподалік від фінського міста
Турку (шв. Або).



В общем, я чувствую себя хорошо, но скоро устаю после прогу-
лок (даже небольших).

Время летит быстро, особенно при этой службе – ходить 3 раза в
день в ресторан – на завтрак, обед и ужин. Т[атьяна] Н[иколаевна] про-
тестует, что слишком много едим, Коля, хотя мало ест, но любит ходить
в ресторан, где так много народу, а я с удовольствием ем рыбу, благо мне
рекомендовали врачи белое мясо.

Скоро собираемся в экскурсию в Гельсингфорс, пробудем здесь
еще недели 2–3, пока позволит погода. Хорошая погода влияет сильно на
настроение, придавая энергии, а дурная наводит грусть и тоску, и придает
видам природы суровость…

Мне переслали сюда письмо Змигродского66, в котором он пишет,
что выслал 3 экземпляра своей книги Lud polski i Rusia67 п[о] ед[инице]:
1) один для Вас; 2) другой для Общества; 2) третий для меня. Эти книги
наверное получены уже Е.М. Ивановым68. Получите их, и пожалуйста
поблагодарите автора. Он просил написать ему, если найдете возможным
и, пожалуйста, порекомендуйте, согласно его просьбе, тех русских уче-
ных, которым он мог бы послать свою книгу.

Надеюсь, что Вы послали ему мое письмо.
Не забывайте душевно преданного Вам
Вашего Е. Редина.

ЦДІАУК, ф. 2052, оп. 1, спр. 990, арк. 1–2, автограф.

7. Є. Рєдін – М. Сумцову, Харків – Боромля, 23 серпня 1907 р.

Харьков, 23 августа 1907
Дорогой Николай Федорович!

Сердечное и большое спасибо Вам за добрую память обо мне, за
Ваше доброе и ласковое письмо, которое я получил здесь, в Харькове. Я
виноват перед Вами, что давно уже не писал Вам.

Как я писал Вам ранее – жизнью в Ловизе я был доволен; пребы-
вание в ней, принятие ванн шли мне на пользу и я чувствовал себя в
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66 Змігродський, Міхал (1848–1919) – польський бібліотекар, філософ, історик мистецтва,
етнограф, літератор, член археологічної та антропологічної комісії Академії наук, Мос-
ковського археологічного товариства, Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові.
67 Мовиться про працю: Żmigrodzki M. Lud polski i rusi wśrόd słowian i aryόw. Księga I.
Obrzędy weselne. Krakόw, 1907.
68 Іванов, Євген Михайлович (1873–1929) – історик, архіваріус Харківського історичного
архіву (з 1897 р.), секретар Історико-філологічного товариства (1909–1918), директор
Центрального історичного архіву УРСР (з 1920 р.).



общем довольно хорошо; лишь уставал после прогулок; но удовольствие
большое получал от этих прогулок.

Предпринимал даже экскурсии на пароходе, и видел один неболь-
шой, но красивый водопад (Абофорес69), был в прекрасном городе Борго70,
родине великого национального (для всей Финляндии) шведского поэта
Рунеберга71, посетил дом, где он провел большую часть своей жизни, и где
он умер (дом сохраняется в неприкосновенности, со всей обстановкой),
посетил его могилу, над которой воздвигнут простой, но величественный
и красивый памятник, посетил могилу Шаумана72, чтимого здесь всеми
сильно, как героя, принесшего себя в жертву для блага родины…

Был, наконец, в Гельсингфорсе, этом чудном городе, выдаю-
щимся и своими зданиями, парками, и музеями…

Но73 Гельсингфорс я осматривал уже с туманом в голове, т[ак]
к[ак] поддался опять болезни: болела голова и сильно, и больным вер-
нулся в Ловизу, где пробыли после этого немного, т[ак] к[ак] уже кон-
чался сезон (18 авг[уста]) и дожди стали идти ежедневно, и портить всю
прелесть жизни здесь.

Вернулись мы в Харьков. Я вновь стал чувствовать себя не совсем
хорошо: не хорошее – это позвения по временам были в правой стороне
головы. По совету докторов, лечивших меня, я лег в лечебницу Давидо-
вича74. Они нашли, что и почки у меня немного страдают, да и нервы
сильно расстроены. Лечение в больнице, хотя и короткое75, может укре-
пить меня, и я смогу тогда для еще большего укрепления в силах поехать
в Крым…

Т[аким] о[базом], если врачи разрешат, то скоро я уеду в Крым и
б[ыть] м[ожет], на месяц. Хоть это нарушает все мои планы, но придется
это сделать, чтобы вернуться действительно способным к работе, а эта
работа уже давно ждет меня и ее так много…

43

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна з Миколою Сумцовим___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

69 Див. прим. 65.
70 Борго (шв.), Пόрвоо (фін.) – невелике містечко, розташоване неподалік від Гельсінки.
71 Рунеберг, Йоган Людвіг (1804–1877) – фінський поет, автор тексту національного гімну
Фінляндії.
72 Шауман, Ейген (Євген Володимирович) (1875–1904) – фінський чиновник, який смер-
тельно поранив генерал-губернатора Фінляндії та командувача військами Фінського війсь-
кового округу у 1898–1894 р. М. Бобрикова на знак протесту проти русифікаторської по-
літики останнього. Похований у м. Пόрвоо, шанується як національний герой Фінляндії.
73 Далі знаходиться закреслене “уже”.
74 Слово дописане над рядком. У рядку за цим словом знаходиться закреслене “т.к.”.
75 Слова “и короткое” написані над рядком.



Искренне сожалею, дорогой Николай Федорович, что и Вы под-
дались болезни; желаю от всей души поскорее оправиться от нее.

Очень рад, что Вы так много сделали и для своей виллы76, и для
курса. Пожалуйста. Как вернетесь в Харьков, передайте в типографию
часть его для печатания (войдет в 3ью книгу); я удивляюсь, почему Вы
взяли обратно отданный материал: ведь 2я книга печаталась все время и,
как обещали мне, выйдет в сентябре.

Очень жалею, что так мало статей напечатано для Вашего сбор-
ника77. К началу октября, если уеду, надеюсь вернуться из Крыма, и при-
няться за прерванные дела.

Надеюсь, что в Вашем сборнике печатаются виньетки и т[ому]
п[одобное], как мы условились по этому поводу.

Сборник П[етра] В[асильевича]78 пожалуйста, не выпускайте без меня.
Я придержу сам корректуру указателя, который, П[етр] В[асиль-

евич], вероятно, уже приготовил, если ему высылались чистые листы. Я
теперь просил типогр[афию] “Печ[атное] Д[ело]”79 выслать их ему для
указанной цели.

Желаю Вам всего лучшего. Сердечный привет от Татьяны Нико-
лаевны, Коли и от меня всему Вашему семейству.

Не забывайте душевно преданного Вам
Вашего  Е. Редина.

[P.S.] Дорогой Николай Федорович. Пожалуйста, поддержите
просьбу г[оспо]жи Колесниковой80, сестры С.П. Бортниковой81, ищущей
место учительницы. Она очень нуждается: Вы окажите великую услугу;
муж ее82 болеет и пенсии совершенно недостаточно. Поддержите, пожа-
луйста.

Ваш  Е. Редин.
ЦДІАУК, ф. 2052, оп. 1, спр. 990, арк. 1–3зв., автограф.
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76 Мовиться про маєток Сумцових у Боромлі. Нині – село, адміністративний центр Бо-
ромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської області України.
77 Мовиться про працю: Сборник Харьковского историко-филологического общества.
Харьков, 1909, т. XVIII. Издан в честь проф. Н.Ф. Сумцова.
78 Мовиться про працю: Иванов П.В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харь-
ковской губернии // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харь-
ков, 1907, т. XVII.
79 Мовиться про типографію “Печатное дело князя К.Н. Гагаріна” (м. Харків, вул. Клоч-
ковська, 5), у якій друкувались видання Історико-філологічного товариства.
80 Особа не ідентифікована.
81 Особа не ідентифікована.
82 Особа не ідентифікована. Далі знаходиться закреслене слово “очень”.



Дмитро Гордієнко, Роман Ніцович

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ЮВІЛЕЙНИХ ВИДАНЬ
ДО СТОРІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(лист Є. Рєдіна до Й. Комарницького від 18 (24) квітня 1897 р.)

Наприкінці XIX ст. – до столітнього ювілею освітньої реформи –
спостерігалася активізація наукової думки з дослідження історії вищої
школи в Російській імперії1. Як підмітив В. Кравченко, авторами цих
праць, як правило, були “люди європейської орієнтації, що тяжіли до ак-
тивної участі у громадсько-політичному житті”, саме вони поповнювали
лави партії кадетів, яку інколи називали через це “професорською”2.
Попри значну вже на той час історіографію3, за висновками В. Кравченка,
“історія Харківського університету в другій половині XIX ст. лише по-
чинала набувати контурів предмета наукового дослідження”4.

Ідейним натхненником та одним з ініціаторів написання фунда-
ментальної історії Харківського університету наприкінці XIX ст. виступив
Д. Багалій. Саме під його редакцією колективом авторів була підготов-
лена монументальна праця з історії університету5, яка, за оцінками до-
слідників, на той час була наймасштабнішим проектом на території Ро-
сійської імперії6. Як відмічав В. Ламанський, жоден інший університет,
ні Московський, ні Болонський, не мав такої “Історії” як Харківський7.
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1 Кравченко В.В. Харківський університет, В.Н. Каразін і Д.І. Багалій (короткий історіо-
графічний нарис) // Багалій Д.І. Вибрані праці. У 6 т. Т. 3: Опыт истории Харьковского уни-
верситета (по неизданным материалам), ч. 1 (1802–1815 гг.) / Упоряд., голов. ред., вступ. ст.
В.В. Кравченко; Редкол.: В.І. Астахова та ін.; Комент. Т.Г. Павлова; Пер.: М.С. Лапіна та
ін. Харків, 2004, с. 9.
2 Там само, с. 9–10.
3 Див., наприклад, праці М. Лавровського: Лавровский Н.А. Замечания о первоначальной
истории Харьковского университета. Харьков, 1869, 57 с.; Лавровский Н.А. О сношении
Н.М. Каразина с Харьковским университетом // Русский архив, 1869, № 12; Лавровс-
кий Н.А. Из первоначальной истории Харьковского университета // ЖМНП, 1869, № 10.
4 Кравченко В.В. Вказ. праця, с. 21.
5 Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его
существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халанского и Д.И. Багалея. Харьков, 1908,
VIII, 168, 390, XII c.
6 Кравченко В.В. Вказ. праця, с. 23, 35; Павлова Т.Г. Столетний юбилей Историко-фило-
логического факультета: взгляд из XXI столетия // Историко-филологический факультет
Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / Под ред.
М.Г. Халанского и Д.И. Багалея; Вступ. ст. Т.Г. Павловой. Харьков, 2007, с. 9.
7 Ламанский В.И. Отзыв о сочинении Д.И. Багалея “Опыт истории Харьковского универ-
ситета” (по неизданным материалам). – Т. 2 (с 1815 по 1835 г.). – Харьков, 1904 // Записки
Академии Наук по историко-филологическому отделу. Отчет о 48-м присуждении наград
гр. Уварова. СПб., 1904, т. 8, № 8, с. 26.



Подібним чином відгукувались про “Опыт истории Харьковского уни-
верситета” Д. Багалія Д. Міллер та В. Савва: “Без перебільшення можна
сказати, що жоден із руських університетів не має історії, задуманої і в
значній своїй частині уже виконаної по такому широкому плану”8.

Подібний “максималізм” Д. Багалій виявив і в написанні разом зі
своїм учнем Д. Міллером монументальної “Історії” міста Харкова9, над якою
працював фактично одночасно з “Історією” університету: “Складаючи
свою працю, ми прагнули дати таку історію Харкова, якої не мало жодне з
міст України (Київ, Одеса) і міст колишньої Росії (Москва, Петербург, Во-
роніж, тощо)”10. Відтак цілком природно, що “ставивши собі завдання виу-
чувати історію Слобідської України не тільки з боку матеріяльної, а й
духовної культури і в звязку з сторічним юбілеєм Харківськ[ого] універси-
тету, що наставав у 1905 році, я заздалегідь вирішив зібрати архівний мате-
ріял і на підставі його скласти за широкою програмою та в великому масшта-
бі, на зразок “Истории Харькова”, історію Харківського університету”11.

Розробляти тему історії Харківського університету Д. Багалій роз-
почав з кінця 1880-х рр., підготувавши загалом понад 40 наукових праць12.
Ця тема стала однією з магістральних у науковій діяльності вченого, ві-
добразивши як саму еволюцію його історичного світогляду, так і власну
біографію13. Однак, попри те, що історіографічний аналіз як монографії
Д. Багалія, так і колективної ювілейної праці з історії Харківського універ-
ситету досить добре висвітлені в науці14, процес написання і збору мате-
ріалу – власне сама “кухня” істориків, окрім деяких зауважень у вступі
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8 Миллер Д.И., Савва В.И. Проф. Д.И. Багалей // Профессор Дмитрий Иванович Багалей.
К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности / Под ред.
Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 7.
9 Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования
(с. 1655 по 1905): Ист. моногр. Т. 1 (XVII–XVIII вв.). Харьков, 1905, II, 568 c.; Т. 2 (XIX-й и
начало ХХ-го века). Харьков, 1912, IV, 973 c.; також: Альбом старинных планов г. Харь-
кова, снимков его видов и портретов его деятелей: Приложение ко 2-му т. “Истории города
Харькова”, составленной проф. Д.И. Багалеем и Д.П. Миллером; Предисл. Д.И. Багалея
[с. 1–2]. Харьков, 1912, [2] с., 30 табл.
10 Багалій Д.І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури // Багалій Д.І.
Вибрані праці. У 6 т. Т. 1: Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / Упорядкув.,
вступ. ст., комент. В.В. Кравченка; Редкол.: В.В. Кравченко (голов. ред.) та ін. Харків,
1999, с. 150.
11 Там само, с. 150.
12 Див.: Праці Д.І. Багалія // Багалій Д.І. Вибрані праці. У 6 т. Т. 1: Автобіографія. Юві-
лейні матеріали. Бібліографія / Упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченка; Редкол.:
В.В. Кравченко (голов. ред.) та ін. Харків, 1999, с. 474–525.
13 Кравченко В.В. Вказ. праця, с. 23.
14 Кравченко В.В. Вказ. праця, с. 5–52; Павлова Т.Г. Указ. соч., с. 5–45.



та автобіографії Д. Багалія15, залишається за кадром історіографії. Час-
тково заповнити цю лакуну і дає можливість лист Є. Рєдіна до Й. Комар-
ницького від 18 (24) квітня 1897 р., що публікується нижче.

Безпосереднім приводом до написання “Опыта истории Харьков-
ского университета” для вченого був ювілей вишу, що мав незабаром від-
бутись. Однак, на думку В. Кравченка, “Д.І. Багалій прийшов до історії
університету одночасно через активну громадську діяльність та, ясна річ,
своє захоплення історією краю”16. Сам Д. Багалій у вступі до свого дослі-
дження визначав причину його написання таким чином: “Взятись за цю
працю мене спонукає між іншим почуття глибокої вдячності до Харків-
ського університету, що обрав мене 10 років тому викладачем з предмета
руської історії. Я був тоді зовсім юним, спеціалістом-початківцем; за
мною, так би мовити, не було наукового минулого. Звістку про це обрання
я сприйняв не як заслужену нагороду, а як щасливу мрію, що здійснюва-
лась і давала мені можливість віддатись улюбленим заняттям”17.

Таким чином, своє власне дослідження вчений розпочав ще за-
довго до офіційного рішення про святкування столітнього ювілею.
Власне, ця ідея, як було відмічено, виникла під час написання історії Хар-
кова і була логічним її продовженням. Написання книги, розпочатої на
початку 1890-х років, зайняло понад 10 років. У результаті вийшла мо-
нументальна двотомна праця, що охоплювала період історії Харківського
університету від заснування до 1835 р. – себто період дії першого уні-
верситетського статуту. За цю працю автор здобув Уварівську премію і
почесний відгук Академії наук18.

Спершу “Опыт истории Харьковского университета” Д. Багалія
друкувався протягом 1893–1898 рр. частинами в “Записках Харьковского
университета”. Цілісне ж видання першого тому побачило світ у 1898 р.19

Цілком природно, що уже в перших своїх публікаціях вчений між іншим
зосередив увагу і на постатях харківських професорів20. Та найбільше
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15 Див.: Багалій Д.І. Автобіографія.., с. 150–151.
16 Кравченко В.В. Вказ. праця, с. 23.
17 Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам),
ч. 1 (1802–1815) // Багалій Д.І. Вибрані праці. У 6 т. Т. 3: Опыт истории Харьковского
университета (по неизданным материалам), ч. 1 (1802–1815 гг.) / Упоряд., голов. ред.,
вступ. ст. В.В. Кравченко; Редкол.: В.І. Астахова та ін.; Комент. Т.Г. Павлова; Пер.:
М.С. Лапіна та ін. Харків, 2004, с. 67.
18 Павлова Т.Г. Указ. соч., с. 7.
19 Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам).
Т.1 (1802–1815 гг.). Харьков, 1898, 1204 с.. 6 илл.
20 Див., наприклад: Багалей Д.И. Удаление профессора Шада из Харьковского универси-
тета // Записки Харьковского университета. Харьков, 1899, кн. 1, с. 49–60; кн. 2, с. 1–135;
Багалей Д.И. Профессор и ректор Харьковского университета Тимофей Федорович
Осиповский // Харьковские губернские ведомости, 1911, № 15, с. 2.



уваги Д. Багалій присвятив постаті одного з натхненників заснування уні-
верситету в Харкові – В. Каразіну21, власне з публікації про якого симво-
лічно й розпочалась розробка вченим історії Харківського університету.
Однак, такий ювілейний проект, як видання листів, творів та проектів
В. Каразіна так і лишився незреалізованим22.

Офіційне рішення про відзначення столітнього ювілею Харківсь-
кого університету було прийнято радою університету лише в 1902 р. При-
родно, що саме Д. Багалію було доручено розробити кошторис і скласти план
ювілейних видань, як наслідок, вчений очолив і створений у жовтні 1903 р.
відповідний редакційний комітет23. Для написання історій конкретних
факультетів були обрані відповідні редактори, з яких історико-філологіч-
ний факультет мав редагувати разом з Д. Багалієм М. Халанський24.

Через брак часу було прийнято рішення взяти за основу Багаліїв-
ський “Опыт истории…” і підготувати цілісний нарис історії Універси-
тету, відклавши на потім написання фундаментальної історії. Написання
загального нарису було доручено професорам історико-філологічного фа-
культету В. Бузескулу, М. Сумцову та Д. Багалію, розбивши історію уні-
верситету на відповідні періоди, з яких на частку останнього припадав
саме перший період, що частково був уже ним добре розроблений, а саме
1805–1863 рр.25 Загалом же, до написання біобібліографічної частини
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21 Багалей Д.И. Чем обязан В.Н. Каразину Харьковский университет // Харьковские губерн-
ские ведомости, 1889, № 134, с. 2; Багалей Д.И. Деятели Харьковского университета: Роль
В.Н. Каразина, С.О. Потоцкого и И.Ф. Тимковского в первоначальном устроении Харь-
ковского университета // Харьковские губернские ведомости, 1891, № 301, с. 2; № 305, с. 2.
22 Наріжний С. Харківське історично-філолоґічне товариство // Праці Українського істо-
рично-філолоґічного товариства в Празі. Прага, 1944, т. 5, с. 160.
23 Павлова Т.Г. Указ. соч., с. 8.
24 Видання були присвячені трьом факультетам: історико-філологічному, фізико-матема-
тичному і медичному. Див.: Историко-филологический факультет Харьковского универ-
ситета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халанского и
Д.И. Багалея. Харьков, 1908, VIII, 168, 390, XII c.; Физико-математический факультет
Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / Под ред.
И.П. Осипова и Д.И. Багалея. Харьков, 1908, VI, 357, 248, XIV c.; Медицинский факультет
Харьковского университета университета за первые 100 лет его существования (1805–
1905) / Под ред. И.П. Скворцова и Д.И. Багалея. Харьков, 1905–1906, V, 471, 314, XVI c. Також
додатковий том: Ученые и учебновспомогательные учреждения Харьковского университету
(1805–1905 г.г.) / Под ред. проф. Д.И. Багалея и проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, 282 с.
25 Це розділи перший (“Время действия устава 1804 года”) і другий (“Время действия
устава 1835 года”). Див.: Историко-филологический факультет Харьковского универси-
тета… Харьков, 1908, c. 42–99. Відповідно М. Сумцов написав розділ третій (“Время дей-
ствия устава 1863 года”), а В. Бузескул – четвертий (“Время действия устава 1884 года”).
Див.: Историко-филологический факультет Харьковского университета… Харьков, 1908,
c. 100–168. Див. також: Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто
лет его существования (1805–1905) / Д.И. Багалей, Н.Ф. Сумцов, В.П. Бузескул. Харьков,
1906, VII, 329, XIV с.



було залучено 37 авторів. Структурно випуски складались з короткого на-
рису історії факультетів та біобібліографічного словника професорів і викла-
дачів. Сучасники самі подавали свої автобіографії зі списком публікацій,
а також праці про своїх попередників. Відповідні автобіографії подали
Д. Багалій26 і Є. Рєдін27. Окрім того до ювілейних видань останній підго-
тував нарис історії Харківського історико-філологічного товариства28.

Саме видання тому “Историко-филологический факультет Харь-
ковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905)”,
на думку Т. Павлової, “заклало міцну джерельну базу для майбутніх іс-
торій освіти, науки, творчості найвідоміших учених Харкова”29.

Природно, що роботу над новою для себе темою Д. Багалій роз-
почав з активного пошуку необхідних джерел та ретельного опрацювання
наявної історіографії30. В основу дослідження, як відмічав сам автор, були
покладені насамперед матеріали архіву Харківського університету31. До-
слідник намагався залучити якнайбільшу кількість матеріалу, для чого
він звертався до всіх, “у кого є якісь (хоча б зовсім незначні) документи,
що стосуються історії Харківського університету… повідомити їх мені
для зняття копії”32. Але найкраще, на думку історика, “дарувати все це у
наш Харківський історичний архів, в якому нещодавно створено особ-
ливе відділення паперів і листів місцевих університетських діячів”33.
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26 Багалей Д.И. [Автобиография] // Историко-филологический факультет Харьковского
университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халан-
ского и Д.И. Багалея. Харьков, 1908, ч. II: Биографический словарь профессоров и пре-
подавателей, с. 334–341.
27 Редин Е.К. [Автобиография] // Историко-филологический факультет Харьковского уни-
верситета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халанского
и Д.И. Багалея. Харьков, 1908, ч. II: Биографический словарь профессоров и преподава-
телей, с. 307–311.
28 Редин Е. Историко-филологическое общество // Ученые и учебновспомогательные уч-
реждения Харьковского университету (1805–1905 г.г.) / Под ред. проф. Д.И. Багалея и
проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, с. 90–106.
29 Павлова Т.Г. Указ. соч., с. 14.
30 Див., наприклад: Багалей Д.И. Материалы для истории Харьковского университета, от-
крытые в архиве Министерства народного просвещения // Записки Харьковского универ-
ситета. Харьков, 1899, кн. 1, с. 45–48; Багалей Д.И. Новые данные по истории
университетского быта // СХИФО, 1911, т. 20, с. 536–565.
31 Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета.., Харків, 2004, с. 64–65.
32 Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университет.., Харків, 2004, с. 65. Подібно
вчений збирав матеріал і до історії міста Харкова: Багалей Д.И. Обращение о присылке
материалов по истории г. Харькова. Харьков, 1901, 1 с.
33 Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета.., Харків, 2004, с. 66. Саме
Д. Багалій створив відділ матеріалів діячів Харківського університету: Иванов Е. Истори-
ческий архив // Ученые и учебновспомогательные учреждения Харьковского университету
(1805–1905 г.г.) / Под ред. проф. Д.И. Багалея и проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, с. 119.



Саме це активне залучення значного архівного матеріалу до своїх
досліджень особливо акцентується дослідниками творчості Д. Багалія34.
Варто нагадати, що саме Д. Багалій був ініціатором і багаторічним дирек-
тором Харківського архіву, створивши цілу школу харківських архівістів.

Як відомо, на перших порах, як і загалом по всіх університетах
Російської імперії, серед професорів і викладачів харківського вишу пе-
реважали іноземці. Не був винятком й історико-філологічний факультет,
який протягом 1805–1835 рр. називався словесним. Проте варто відмітити,
що цей факультет мав і свою особливість – протягом всієї своєї історії він
був найменшим (така сама ситуація була у всіх вишах Російської імперії,
наприклад, на 1880 р. у дев’яти університетах історики і філологи скла-
дали лише 11,3% від загальної кількості студентів35). Різке зменшення
кількості студентів на словесному факультеті Харківського університету
на 1812 р. до 5 студентів, Д. Багалій пояснює двома причинами: 1) вжи-
тими заходами для підняття престижу медичного факультету і 2) падін-
ням словесного факультету внаслідок смерті і відходу низки видатних
викладачів, серед яких був і професор класичної катедри Л. Умляуф36.

У Харкові Умляуф пропрацював лише до 1807 р. і, таким чином,
залишив досить мало про себе згадок у місцевих архівах. Тому, природно,
що Д. Багалій намагався залучити й матеріали львівського періоду життя
професора Умляуфа. Допомогти у цій справі зголосився його “незмінний
секретар” Є. Рєдін, який і підготував лист до тодішнього ректора Львівсь-
кого університету Й. Комарницького з проханням надати якісь відомості про
професора Умляуфа за його львівський період. Такий альтруїзм Рєдіна
пояснюється як його любов’ю до кореспонденції37, так і взагалі корпора-
тивною свідомістю вченого. Як відмічав М. Сумцов, Є. Рєдін “не упускав
моменту послужить своїми знаннями Харкову та Харківському універ-
ситету, з якими глибоко зріднився”38. Так, на прохання Д. Багалія Є. Рєдін
провів дослідження церковних старожитностей Харкова, що було потрібно
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34 Данилевич В. Проф. Д.И. Багалей (1880–1905 г.г.) // Профессор Дмитрий Иванович
Багалей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности / Под
ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 10.
35 Павлова Т.Г. Указ. соч., с. 16.
36 Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета… Харків, 2004, с. 710.
37 Див.: Сумцов Н. Человек золотого сердца (Профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков,
1909, с. 10; Сумцов Н. По поводу кончины проф. Е.К. Редина // СХИФО, т. 19: Памяти
профессора Егора Кузьмича Редина († 27 апреля 1908 г.), Харьков, 1913, с. 19.
38 Сумцов Н. Памяти профессора Харьковского университета Егора Кузьмича Редина //
СХИФО, т. 19: Памяти профессора Егора Кузьмича Редина († 27 апреля 1908 г.), Харьков,
1913, с. 3.



досліднику для написання історії м. Харкова39. Прикметно, що Є. Рєдін
сприйняв “Universität Lemberg” буквально, написавши листа німецькою
мовою до одного з небагатьох професорів Львівського університету, хто
читав лекції українською мовою і, очевидно, добре володів російською.

Постать професора Леопольда Умляуфа загалом присутня в дослі-
дженні Д. Багалія40. Хоча це й численні, але поодинокі згадки, з них, проте,
можна дізнатись, що Умляуф був у числі перших дев’яти професорів Хар-
ківського університету. Вчений походив з Айхсфельда у Пруссії. До пере-
ходу на запрошення графа С. Потоцького у 1803 р. в Харківський університет
був професором німецької літератури у Львівському університеті. В Хар-
кові Л. Умляуф обійняв катедру класичної філології, де викладав латинську
мову та естетику, а також латинську і німецьку літературу; ад’юнктом
при професорі з латинської мови був Пакі де Савіньї. По катедрі класики
Умляуф, окрім самої латинської мови, викладав римські старожитності,
естетику, декламацію, читав зі студентами Саллюстія та Горація. Саме
Умляуф став першим деканом словесного факультету, а також членом
вченої ради та правління університету. По смерті Умляуфа класичну ка-
тедру тимчасово посів Беллен де Баллю, а німецьку філологію – історик
Рейт. Окрім викладацької діяльності, у 1806 р. професор мав відрядження
на візитацію в навчальні заклади Полтавської та Чернігівської губернії,
де він оглянув училища у Полтаві, Прилуках та Ромнах, а також Волков-
ське, Охтирське і Богодухівське – у Харківській губернії.

Умляуф у Харківському університеті, як і багато інших іноземців,
наприклад, Гамперле чи Шмерфельд, майже нічого не друкував, а єдиною
його працею в цей період була актова промова: “De arrogantia in litteris” (“Про
самовпевненість у науці”). Умляуф був насамперед викладач, а вже потім
науковець. З того, що в нього з латинської мови (та ще в історика Рейта)
студенти отримували найнижчі оцінки, можна виснувати, що він був до-
сить вимогливим викладачем. Однак і рівень підготовки вступників Хар-
ківського університету на той час явно бажав кращого. Можливо, саме
ця неможливість самореалізації і стала причиною самогубства Умляуфа
у 1807 р. У цьому плані прикметно, що на питання про причини спроби
суїциду, поранений лише відповів: “Я нещасливий, але невинен”41.
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39 Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова… Т. 1, с. 340. Проте своє дослі-
дження Є. Рєдін видав і окремою брошуркою: Редин Е.К. Материалы к изучению церков-
ных древностей Украины. Церкви города Харькова. Харьков, 1905, 64 с.
40 Див.: Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета.., Харьків, 2004, с. 181,
182, 230, 236, 361, 362, 365, 379, 499, 504, 517, 521, 633, 655, 465, 693, 710, 729, 773, 829–
833, 838, 863, 882, 968, 1027, 1028.
41 Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета.., Харьків, 2004, с. 829.



Проте якихось слідів інформації про діяльність Л. Умляуфа у
Львові у праці Д. Багалія немає. Так само відсутня ця інформація і у від-
повідних статтях, написаних Г. Шульцем та Г. Ірмером42. З цього можна
виснувати, що адресат не відписав, або ж просто не зміг знайти потрібну
інформацію. Однак, з того, що лист зберігається в архіві Народного дому
у Львові, можна виснувати, що Й. Комарницький намагався допомогти
харківським колегам у важливому для них питанні, проте переадресу-
вавши його до Народного дому.

Очевидно, цей лист так і лишився поодиноким у контактах Є. Рє-
діна з львівськими колегами. Однак він якісно доповнює як біографію Є.
Рєдіна, так і Й. Комарницького. На відміну від першого43, останній пред-
ставлений в українській історіографії фрагментарно. Маємо лише енцик-
лопедичні статті44 та поодинокі згадки в узагальнених працях з історії
Львова45, що не відповідає тій ролі, яку відігравав вчений у житті Львова
і Львівського університету кінця XIX ст.

Натомість Д. Багалій з “Історією Харківського університету”
увійшов у XIX ст. – період так званого українського націотворення, що й
було цілком суголосним громадській діяльності вченого: “Через історію
освіти на Слобожанщині Д.І. Багалій фактично доводив приналежність
краю до української історії”46. В науковому плані дослідження вченого
створило “потужний фактологічний фундамент для подальшого дослід-
ження історії Харківського університету”47. На цій рисі праці Д. Багалія
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42 Историко-филологический факультет Харьковского университета… Харьков, 1908,
ч. II: Биографический словарь профессоров и преподавателей, с. 146, 355.
43 Хоча в одному з останніх видань з історії Харківскього університету не згадується не
згадуються ні Л. Умляуф, ні Є. Рєдін: Харківський університет XIX – початку ХХ століття
у спогадах його професорів та вихованців: У 2 тт. Т. 1 / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко,
В.І. Кадєєв, С.М. Куделко, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов; Вступ. стаття В.І. Іващенко; Наук. ред.:
С.І. Посохов. Харків, 2010, 540 с.; Харківський університет XIX – початку ХХ століття у спо-
гадах його професорів та вихованців: У 2 тт. Т. 2 / Укл.: Б.П. Зайцев, В.Ю. Іващенко, В.І. Ка-
дєєв, С.М. Куделко, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов; Наук. ред.: С.І. Посохов. Харків, 2010, 550 с.
44 Боднар Г., Глистюк Я. Комарницький (Komarnicki) Йосиф // ENCYCLOPEDIA. Львів-
ський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А–К. Л., 2011, с. 639; Ен-
циклопедія українознавства. Словникова частина. Т. 3: Зернове господарство –
Крушельницький / Головю. ред. В. Кубійович; репринтне перевидання в Україні. Львів,
1994, с. 1088. “Енциклопедія Львова” відсутня в усіх центральних київським бібліотеках,
тому про неї говорити не маємо можливості.
45 Див. наприклад: Качмар В. Вища школа // Історія Львова. У трьох томах / Редкол. Я. Ісає-
вич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Т. 2. Львів, 2007, с. 351.
46 Кравченко В.В. Вказ. праця, с. 22, 31; Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского уни-
верситета.., Харків, 2004, с. 67–68.
47 Кравченко В.В. Вказ. праця, с. 27.



наголошували й колеги вченого Д. Міллер та В. Савва: “Опыт” важливий
тим, що в ньому даються відомості не лише про те, хто, чому і як навчав,
навчався і жив, але і як, прямо і опосередковано, впливав університет на
навколишнє життя і що отримував від життя. … Через всю масу наведе-
ного ним фактичного матеріалу червоною ниткою проходить думка про
зв’язок університету з історією руської культури взагалі і місцевої зок-
рема”48.

Відтак, значний матеріал з “Історії” Харківського університету
Д. Багалій включив до “Історії Слобідської України” (Харків, 1918)49, ви-
даній за незалежної Української Держави гетьмана Скоропадського. У цьому
виданні автор, між іншим, наголошував, що “Харківський університет на
протязі 100 років свого існування багато зробив для України – про се
можна знайти цікаві звістки у виданих під моєю редакцією ювілейних
університетських виданнях – для пізнання і землі, і населення України, і
можна тільки висловити бажання, щоб тепер, коли для сього нема ніяких
перепон, коли для української мови, здається, настала воля – щоб тепер
праця університету у сьому напрямкові поширилася, а не зменшилася, а
особливо – щоб не було ніякого ворогування проти сього поширення”50.
З того часу, як були висловлені ці слова, минуло майже сто років, а опти-
мізм Д. Багалія щодо української мови так і залишається лише оптиміз-
мом і в новій українській державі та Харківському національному
університеті імені В. Каразіна.

Лист Є. Рєдіна до Й. Комарницького зберігається у фонді Народ-
ного дому (ф. 2) Відділу рукописів Львівської національної наукової бібліо-
теки імені В. Стефаника. Лист подається мовою оригіналу з паралельним
перекладом українською мовою. Орфографічні помилки автора у німець-
кому тексті відмічені курсивом.

1. Є. Рєдін – Й. Комарницькому, Харків – Львів, 18 (24) квітня 1897 р.

Charkow, 18(24).IV.[18]97.
Hochgeehrter Herr Rektor!

Nach einigen Jahren feiert die Kaiserliche Charkower Universität ihr
hundertjahriges Jubiläum (1905). Zum Feste wird die Geschichte der Univer-
sität von Professor Bagalei, wie von andern Professoren vorbereitet. In dieser
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48 Миллер Д.И., Савва В.И. Указ. соч., с. 7–8.
49 Багалій Д.І. Історія Слобідської України. Харків, 1918, 308 с.; іл. 2-ге видання: Харків,
1990, 255 с., іл.
50 Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Автор передмови і коментаря В.В. Кравченко.
Харків, 1990, с. 219.



“Geschichte der Universität” werden die Biographien sämmtlichen Professo-
ren, so wie ihre Porträts eingetragen werden.

Inmitten der ersten Professoren unserer Universität nimmt den ersten
Ehren-Platz der gewesene Professor der Universität Lemberg (Lwow) Profes-
sor Leopold Umlauf (bis 1803).

Wenn sich in Ihren Universität das Porträt dieses Gelehrten befindet,
oder wenn es Ihnen bekannt ist, wo ein solches jemals gedruckt worden ist,
so bitten wir Sie höflichst uns die Möglichkeit zu verschaffen von diesem Por-
trät Nutzen ziehen zu können zur Zierde der Blätter zur “Geschichte der Uni-
versität”.

Sämmtlichen Spesen für die fotografische Aufnahme des Porträts und
über Ubersendung desselben nimmt unserer Universität auf sich. Wenn sich
in dem Archiw Ihrer Universität welche Dokumente über das Verbleiben
Prof[essor] Umlauf’s in Russland befinden, sind Sie so gütig selbige uns zu-
zusenden. Wir senden Ihnen dieselben mit Dank zurück. Sollten dieselben aber
nicht versendbar sein, so bitten wir höflichst die Copie jener Dokumente.

Für alles wird unsere Universität Ihnen höchst dankbar sein und wird
es sich zu Pflicht rechnen selbiges in der Jubiläumsschrift beizumerken.

Das Porträt und Dokumente bitten mit folgender Adresse zu versehn:
Charkow (Russland), Universität, dem Herrn Professor Bagalei.

Mit Hochachtung
Professor der Charkower Universität

und Direktor des Museums der schönen Künste
bei selb[er] Universität

g. Redin.
ВР ЛННБС, ф. 2 (НД), од. зб. № 362, п. 79, арк. 270–271.

Переклад

Харків, 18(24).IV.[18]97 [року].
Високошановний пане ректоре!

Через кілька років Харківський імператорський університет свят-
куватиме свій столітній ювілей (1905). До свята професором Багалієм51,
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51 Багалій, Дмитро Іванович (1857–1932) – відомий український історик, археографі, архі-
віст, громадський та політичний діяч. Випускник Київського університету, учень В. Анто-
новича. Академік УАН (1918 р.). Доцент, професор і ректор (1906–1910 рр.) Харківського
університету. В центрі наукових інтересів вченого була насамперед історія Слобідської Ук-
раїни. Д. Багалій став ініціатором і редактором ювілейних видань до столітнього ювілею Хар-
ківського університету (Историко-филологический факультет Харьковского университета



а також іншими професорами52 готується історія університету. В цю “Іс-
торії університету”53 будуть включені біографії усіх професорів, як і їхні
портрети.

З-поміж перших професорів нашого університету найпочесніше
місце займає колишній професор Львівського університету, професор
Леопольд Умляуф54 (до 1803 [року]).

Якщо у Вашому університеті знаходиться портрет цього вченого,
або якщо Вам відомо, де такий було надруковано, ми уклінно просимо
Вас надати нам можливість скористатися цим портретом для прикраси
сторінок “Історії університету”55.

Усі витрати на фотографічну зйомку портрету та його переси-
лання наш університет бере на себе. Якщо в архіві Вашого університету
знаходяться які-небудь документи про перебування проф. Умляуфа в Росії,
чи не були б Ви такі ласкаві надіслати їх нам. Ми із вдячністю відішлемо
їх Вам назад. Якщо ж вони не можуть бути надіслані, ми уклінно просимо
копію тих документів.
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за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халанского и Д.И. Ба-
галея. Харьков, 1908, VIII, 168, 390, XII c.; Физико-математический факультет Харьковского
университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / Под ред. И.П. Осипова
и Д.И. Багалея. Харьков, 1908, VI, 357, 248, XIV c.; Медицинский факультет Харьковского
университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. И.П. Скворцова
и Д.И. Багалея. Харьков, 1905–1906, V, 471, 314, XVI c.). Окрім того вчений підготував
власну монографію до ювілею університету: Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского
университета (по неизданным материалам). Т. 1 (1802–1815 гг.). Харьков, 1898, 1204 с., 6 ил.,
порт.; 2-е видання: Багалій Д.І. Вибрані праці. У 6 т. Т. 3: Опыт истории Харьковского уни-
верситета (по неизданным материалам), ч. 1 (1802–1815 гг.) / Упоряд., голов. ред., вступ.
ст. В.В. Кравченко; Редкол.: В.І. Астахова та ін.; Комент. Т.Г. Павлова; Пер.: М.С. Лапіна
та ін. Харків, 2004, с. 53–1152; Т. 2 (с 1815 по 1835 г.). Харьков, 1904, 1136 с.
52 Співредактором тому був Михайло Григорович Халанський (1857–1910) – випускник і
професор по катедрі російської літератури Харківського університету. Автором статті,
присвяченої професору Леопольду Умляуфу по катедрі класичної філології був Григорій
Федорович Шульц (1853–1980) – філолог-класик, випускник і професор Харківського
університету; як викладача німецької мови – Ірмер Герман Юлійович (1853 – ?) – також
викладач німецької мови в Харківському університеті (з 1889 р.). Див.: Шульц Г.Ф. Умлауф
Леопольд Адамович // Историко-филологический факультет Харьковского университета.
Харьков., 1908, ч. II: Биографический словарь профессоров и преподавателей, с. 146;
Ирмер Г.Ю. Умляуф Леопольд Адамович // Историко-филологический факультет Харь-
ковского университета. Харьков., 1908, ч. II: Биографический словарь профессоров и пре-
подавателей, с. 355.
53 Див.: Историко-филологический факультет Харьковского университета. Харьков, 1908.
54 Умляуф, Леопольд Адамович (1758–1807) – доктор філософії, філолог-класик, германіст.
Походить з Німеччини. Працював у Львівському університеті, де став фундатором львівсь-
кої школи німецької філології. Згодом (1803–1807) – екстраординарний професор латинської
мови та словесності в Харківському університеті, де також викладав німецьку мову.
55 Портрет Л. Умляуфа відсутній в “Історії” Харківського університету. Див.: Историко-
филологический факультет Харьковского университета....



Наш університет буде надзвичайно вдячний Вам за все, і вважа-
тиме своїм обов’язком вказати це у ювілейному виданні.

Портрет і документи просимо спрямувати на таку адресу: Харків
(Росія), Університет, пану професору Багалію.

З глибокою повагою
професор Харківського університету та

директор Музею красних мистецтв
при цьому ж університеті

Рєдін.

ДОДАТОК

Умляуф Леопольд Адамович народився в 1758 році в Айхсфельді, в
провінції Саксонія королівства Пруссії. Отримавши добру освіту дома і в гімна-
зії, він вступив в Ерфуртський університет, а згодом перейшов у Віденський. От-
римавши ступінь доктора він був запрошений екстраординарним професором у
Лембергський університет. 1-го жовтня 1803 р. вступив на російську службу, на
запрошення попечителя графа С.О. Потоцького, професором латинської літера-
тури та естетики в Харківський університет. Окрім предметів своєї катедри, він
викладав ще німецьку літературу. В 1805 р. він був обраний деканом словесного
факультету і членом навчального комітету. Один раз він був відряджений для ві-
зитації в Полтавську і Чернігівську губернії. 23 січня 1807 р. він помер від не-
рвового приступу, залишивши по собі пам’ять як про талановиту, пряму і
відверту людину і надійного товариша, що вирізнявся прив’язаністю до корпо-
рації, членом якої він був. Після нього не залишилось наукових праць. Опублі-
кована лише його промова, виголошена на акті 17-го січня 1806 р. “De arrogantia
in litteris” (“Про самовпевненість у науці”), в якій він захоплено громив тих уче-
них, особливо філологів, які, у гонитві за славою, без належного вивчення того,
що зроблено іншими, визнаючи лише свої умовиводи остаточними істинами,
шкодять науці і підривають довіру до неї.

Григорій Шульц.

Умляуф Леопольд Адамович, вільних наук і філософії доктор, професор
катедри латинської літератури і естетики, викладав, окрім своєї спеціальності,
ще з 1805–1808 р.: 1) критичний розбір німецьких письменників: Клопштокової
Мессіади56, 2) з тими нововступившими студентами, знання німецької мови яких
було недостатнім для прослуховування вищезазначених лекцій, він читав най-
легших німецьких авторів і при тому методом більше граматичним.

Герман Ірмер.
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56 Клопшток, Фрідріх Готліб (1724–1803) – видатний німецький поет, автор знаменитої
поеми “Мессіда” (“Messias”).



Дмитро Гордієнко

“СЛУЖІННЯ МИСТЕЦТВУ – ЦЕ СЛУЖІННЯ
ДОБРУ, БЛАГУ, ВИЩІЙ КРАСІ”

(Вітальний адрес Єгора Рєдіна Іллі Слатіну)

Ілля Ілліч Слатін належить до числа на сьогодні майже забутих,
але в другій половині XIX – початку ХХ ст. однієї з найпомітніших поста-
тей мистецького життя Російської імперії. Саме з його діяльністю на посаді
голови Харківського відділення Російського музичного товариства, яке він
очолив у 1871 р., дослідники пов’язують активізацію музичного життя міста1.
Тоді ж І. Слатін організував при відділенні музичні класи, які у 1883 р. були
перетворені у Музичне училище, відповідно, на базі якого, 1917 р. Слатін
заснував у Харкові консерваторію. Тому, як наголошує В. Кравець, саме
І. Слатіну “Харків зобов’язаний майже всім, що стосується формування
й розвитку музичного мистецтва” в місті2. “Не було, мабуть, жодної важли-
вої музичної дати, яка б не знайшла гідного відгуку в житті училища”,
керованого І. Слатіним3. Видатний музикант мав міжнародний авторитет.
Наприклад, він входив до складу журі Першого міжнародного конкурсу
піаністів і композиторів, що проходив 1890 р. у Санкт-Петербурзі4.

Щодо своєї діяльності І. Слатін писав у автобіографії: “…Засноване
мною… Музичне товариство для розвитку смаку й любові до серйозної
музики і розуміння її, і при цьому тоді ж відкриті музичні класи для гро-
мадської музичної освіти народу, з часом перетворені спершу в музичне
училище, а згодом у консерваторію, що і нині ще існує5, – дали можли-
вість масі народу без різниці звання, стану, національності, статі та віку
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1 Щербінін Ю.Л. Біля джерел музичної культури Харкова // Харківські асамблеї. Міжна-
родний музичний фестиваль 1992 р. “Барокко та ХХ століття”. Збірка матеріалів / Упо-
рядник Г.І. Ганзбург. Харків, 1992; Щербинин Ю.Л. Харьков // Музыкальная
энциклопедия / Ред. Ю.В. Келдыш. Т. 5: Симон–Хейлер. М., 1981, cтлб. 1032.
2 Кравець В.Ф. До 150-річчя Іллі Слатіна // Харківські асамблеї-1995. Міжнародний му-
зичний фестиваль “Роберт Шуман і мистецька молодь”: Збірка матеріалів / Упорядник
Г.І. Ганзбург. Харків, 1995, с. 28.
3 Там само, с. 33.
4 Кононова О.В. Спадкоємність поколінь: кафедра спеціального фортепіано // Харківський
державний університет мистецтв імені І.П. Котляревського. Pro Domo Mea: Нариси. До 90-
річчя з дня заснування Харківського державного університету мистецтв імені І.П. Котля-
ревського / Ред. Т.Б. Вєркіна, Г.А. Абаджян, Г.Я. Ботунова та ін. Харків, 2007, с. 22.
5 Автобіографія датується 1922 р.



отримувати на серйозних первнях правильну всебічну музичну освіту,
виплодом чого було нескінченне число викладачів…”6

Відповідно, перші публікації, присвячені І. Слатіну, з’явились ще за
життя музиканта7. Однак з приходом радянської влади про нього на довго
“забули”. Лише після Другої світової війні почали з’являтись нові наукові
розвідки життя й творчості відомого музиканта. Так, у контексті розвитку
музичної культури Харкова згадує постать І. Слатіна Ю. Щербінін8. Неве-
ликий нарис про життя і творчість музиканта подано в нарисі ювілейного
видання Харківського державного університету мистецтв імені І.П. Котля-
ревського9. Однак, чи не єдиним монографічним дослідженням на сьогодні
про І. Слатіна є нарис Валерії Кравець10. Проте інформативно ці публікації
майже не виходять за рамки енциклопедичної статті І. Ямпольського11.

Ілля Ілліч Слатін народився 7 (19)12 липня 1845 р.13 в місті Бєлго-
род. Початкову музичну освіту здобув у матері, яка грала на фортепіано
і співала українські пісні. Натомість, професійну музичну освіту почав
здобувати у харківському приватному пансіонаті Сливицького, згодом –
у Санкт-Петербурзькій консерваторії (1863–1868 рр.) по класу О. Дрейш-
тока, зустріч з яким ще в Харкові стала знаковою в житті музиканта14.
По закінченні консерваторії протягом двох років Слатін продовжував освіту
в Берліні, Відні, Празі та інших європейських містах. 9 березня 1871 р.
у Дрездені І. Слатін дав перший концерт за кордоном з винятково російським
репертуаром15. Подальше життя музиканта буде пов’язано з Харковом,
однак і тоді Слатін віддаватиме перевагу творам російських композито-
рів: Глінки, Чайковського, Даргомижського та інших.

Про складності, з якими зіштовхнувся Слатін у Харкові, яскраво
промовляє послана ним телеграма до Російського музичного товариства:
“Школа гине. Чи можна позичити у Петербурзького відділення 300 рублів
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6 Цит. за: Кравець В.Ф. Вказ. праця, с. 29.
7 Букиник И. И.И. Слатин // Русская музыкальная газета,1896, № 3.
8 Щербінін Ю.Л. Біля джерел музичної культури Харкова…; Щербинин Ю.Л. Харьков..,
cтлб. 1032.
9 Кононова О.В. Вказ. праця, с. 21–22.
10 Кравець В.Ф. Вказ. праця, с. 28–36.
11 Ямпольский И. Слатин Илья Ильич // Музыкальная энциклопедия / Ред. Ю.В. Келдыш.
Т. 5: Симон–Хейлер. М., 1981. стлб. 80–81.
12 Там само, стлб. 80.
13 За даними В. Кравець Слатін народився 8 липня: Кравець В.Ф. Вказ. праця, с. 29.
14 Кравець В.Ф. Вказ. праця, с. 30; Кононова О.В. Вказ. праця, с. 21.
15 Кравець В.Ф. Вказ. праця, с. 30.



на два роки…”16, що, на жаль, є дуже суголосним сучасному стану
української освіти і культури.

І. Слатін запровадив концерти та іспити учнів музичного училища,
відкриті для широкої публіки, а також він запрошував до Харкова з концер-
тами відомих співаків і музикантів. Так, на запрошення Слатіна 29 березня
1880 р. дав благодійний концерт на користь музичних класів Антон Рубін-
штейн, а 14 вересня 1893 р. в Харкові відбувся симфонічний концерт
за диригуванням самого П. Чайковського17. Таким чином, як відмічає
В. Кравець, “Слатін утілював у собі й чудовий талант музиканта, і великі
організаторські здібності”18, що, очевидно, й дало йому можливість роз-
горнути таку плідну діяльність у провінційному на той час місті.

Помер І. Слатін 13 квітня 1931 р. Ця подія залишилась зовсім
непоміченою в культурному житті Харкова. Лише в Югославії, де прожи-
вали на той час його сини, Бєлградська газета “Політика” відгукнулась
некрологом на смерть видатного музиканта. Між іншим у некролозі було
відмічено і те, що саме завдяки Слатіну Харків став головним центром
всього музичного життя півдня Російської імперії19.

Вітальний адрес Єгора Рєдіна поданий від імені Харківського
історико-філологічного товариства стосується тридцятилітнього ювілею
творчої діяльності Іллі Слатіна, що відбувся 1901 р. Окрім суто вітальних
слів він доповнює творчу біографію музиканта, вказуючи на організацію
ним музичних відділень на публічних лекціях, що читались від імені
педагогічного відділу Історико-філологічного товариства. В літературі
відсутня інформація про якісь заходи з приводу творчого ювілею Слатіна.
З адреса Є. Рєдіна однозначно не можна сказати, що вони були, однак,
враховуючи офіційний характер вітання, можна припустити, що так.
З іншого боку, адрес дає певне уявлення про погляди Є. Рєдіна на роль
і місце мистецтва в суспільстві: “служіння мистецтву – це служіння
добру, благу, вищій красі”!

Щодо особистих контактів Рєдіна і Слатіна, на разі можна дати
радше негативну відповідь, ніж позитивну. Адрес є офіційним, особистих
листів не збереглось. Проте, можливо, подальші архівні пошуки, зможуть
дати більш аргументовану відповідь на це питання.

Текст джерела подається за сучасним російським правописом.
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16 Цит. за: Кравець В.Ф. Вказ. праця, с. 31.
17 Кравець В.Ф. Вказ. праця, с. 31, 32–33.
18 Там само, с. 31.
19 За: Кравець В.Ф. Вказ. праця, с. 36.



1. Є. Рєдін – І. Слатіну, Харків – Харків, 9 березня 1901 р.20

Глубокоуважаемый Илья Ильич!
Служение искусству – это служение добру, благу, высшей красоте.

Тридцать лет Вы служите искусству, способствуя развитию
и распространению музыкального образования в нашем крае, развитию
в обществе художественно-музыкального вкуса, доставляя при посредстве
руководимых Вами симфонических концертов – богатейший материал
в высоко-художественных, эстетических наслаждений.

Чем общество стоит выше в восприятии этих наслаждений, тем
оно выше в восприятии вообще всего прекрасного, чистого, а в этом
залог развития нашей родины.

Как горячо любящего искусство, с любовью к нему и неустанно
работающего для него, для его развития, распространения – на благо
родного края – сердечно поздравляю Вас, глубокоуважаемый Илья
Ильич, в день истечения тридцатилетия Вашей благотворной, заслужи-
вающей признательности, благодарности – деятельности.

Сердечно поздравляю Вас, желаю Вам здоровья и сил на многие
и многие годы для Вашей высокополезной деятельности, не могу не выра-
зить искренней и глубокой благодарности за то художественное наслаж-
дение, которое я получал всегда, присутствуя на концертах, руководимых
Вами, и за то Ваше содействие и помощь, которые Вы оказывали Исто-
рико-филологическому обществу – в устройстве музыкальных отделений
на некоторых публичных лекциях, которые читались от имени Педаго-
гического отдела общества.

Глубокоуважающий Вас и признательный
Е. Редин,

приват-доцент Университета по кафедре
теории и истории искусств, секретарь
Историко-филологического общества

ІР НБУВ, ф. 138, од. зб. 41, арк. 38–39зв., автограф.
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20 Вітальний адрес виконаний на бланку історико-філологічного товариства. У лівому
верхньому куті – штамп: “Историко-филологическое общество при императорском Харь-
ковском университете 9 марта 1901 г.”



Вячеслав Корнієнко

ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-НАУКОВОЇ ТА ВИКЛАДАЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЄГОРА КУЗЬМИЧА РЄДІНА

В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ 

Випускник Новоросійського університету, учень Н. Кондакова,
Єгор Кузьмич Рєдін1 у 1893 р. переїжджає до Харкова у зв’язку з займан-
ням посади приват-доцента (з 1901 р. – професора) Імператорського Хар-
ківського університету, з яким буде пов’язане усе його наступне життя.
Життєва дієвість вченого спонукала його до активної суспільно-наукової
та просвітницької діяльністі. Не обмежуючись тільки читанням лекцій
в університеті, Є. Рєдін викладає у міській школі малювання та живопису,
бере активну участь у різних заходах харківського Товариства з поши-
рення грамоти. Водночас він є членом Харківського історико-філологіч-
ного товариства при університеті, а з 1897 р. стає його секретарем. З 1893 р.
Рєдін обіймає посаду завідувача Музею вишуканих мистецтв та старо-
житностей при Харківському університеті. Надзвичайна працьовитість Рє-
діна дозволяла йому суміщати всі ці різноманітні напрямки робіт,
виконуючи їх з великою ретельністю та відданістю. Тож, коли у 1900 р.
розпочалась організація робіт з підготовки до проведення ХІІ Археоло-
гічного з’їзду2, Є. Рєдін не міг залишатись осторонь – він увійшов до
складу підготовчого комітету, виконуючи обов’язки секретаря та скарбника.
Незважаючи на значне завантаження, Рєдін здійснив особисто низку
експедицій, спрямованих на пошук експонатів для історико-етнографіч-
ної виставки з’їзду, що поповнювалась не тільки за рахунок експедицій,
а й за рахунок приватних колекцій, власники яких передавали предмети
на тимчасове зберігання до музею.

Зрозуміло, що така широка суспільно-наукова та викладацька
діяльність знайшла відображення у численній кореспонденції вченого,
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1 Історію життєвого та творчого шляху вченого див., напр.: Сумцов Н.Ф. Человек золотого
сердца (профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков, 1909; Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рє-
дін – професор Харківського університету. Харків, 2008; Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и
деятельность (по материалам петербургских архивов) // Мир русской византинистики. Ма-
териалы архивов Санкт-Петербурга / под ред. И.П. Медведева. СПб., 2004, с. 322–323.
2 Короткий нарис історії цього з’їзду див.: Юренко С.П. Археологічні з’їзди в Україні.
К., 2004, с. 21–30; Широку бібліографію див.: ХІІ Археологічний з’їзд: (До 100-річчя
проведення): Бібліографічний покажчик / Харківська державна наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка; Укладач О.М. Дмитрієва. Харків, 2002.



адже, за словами його колеги та друга М. Сумцова, Є. Рєдін “любил
корреспонденцию”3. В цій роботі ми публікуємо декілька листів, у яких
знайшли відображення різні аспекти громадсько-наукової та викладацької
діяльності Є. Рєдіна4, саме тому їхній текст має здебільшого офіційний
характер. Оскільки більшість з них торкається питання організації про-
ведення археологічного з’їзду, розпочнемо саме з цієї кореспонденції.

Найбільш раннім часом датується один з трьох листів, що адресо-
вані відомому досліднику Запоріжжя Якову Павловичу Новицькому та під-
писані головою підготовчого комітету Д. Багалієм та секретарем Є. Рєдіним.
Цей лист, що виготовлений друкарським способом5, має виконані рукою
Є. Рєдіна приписки, зокрема, повідомлення Я. Новицькому, що його обрано
членом Харківського підготовчого комітету. Дві наступні, трохи пізніші
за часом, адресовані Новицькому епістоли містять прохання надіслати
для виставки статті та матеріали історико-етнографічного характеру,
що зберігаються у його бібліотеці, а також предмети з особистої колекції
краєзнавця, про яку комітет довідався від Д. Яворницького.

Листи зберігаються в особовому архіві Я. Новицького (ф. 202)
Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернад-
ського, куди вони потрапили з Етнографічної комісії УАН, що засвідчено
штампами6. Листи друкуються мовою оригіналу за сучасним правописом.

1. Д. Багалій, Є. Рєдін – Я. Новицькому, Харків – Олександрівськ, 27 квітня 1900 р.

Якову Павловичу Новицкому7.
М[илостивый] Г[осударь,]

Яков Павлович8.
Харьковский предварительный комитет9 по устройству ХІІ археоло-

гического съезда в Харькове имеет честь покорнейше просить Вас оказать
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3 Сумцов Н.Ф. Указ. соч., с. 10.
4 Інформацію про деякі з них ми отримали з таких видань: Побожій С. Матеріали до покаж-
чика праць Є. Рєдіна та публікацій про нього // ПУ, 2003, № 3, с. ІІ–XIV; Захаркін С. До біб-
ліографії Є. Рєдіна // ПУ, 2003, № 4, с. 127.
5 Призначений для загальної розсилки, ім’я адресата вписувалось у вільне поле.
6 “УАН, Етнографічна комісія, Київ, вул. Короленка, 54”.
7 Написано від руки Є. Рєдіним. Новицький, Яків Павлович (1847–1925) – етнограф,
історик, археолог та громадський діяч Запорізького краю. Див.: Іваннікова Л. Яків Но-
вицький. Фольклорист, історик, педагог. Запоріжжя, 2010.
8 Слова “Яков Павлович” написані від руки Є. Рєдіним.
9 Для підготовки ХІІ Археологічного з’їзду, що мав проходити у Харкові в 1902 р., при
Московському археологічному товаристві в січні 1900 р. був створений Московський
попередній комітет, у березні 1900 р. розпочав роботу Харківський попередній комітет.



помощь и содействие Комитету в его трудах по подготовке съезда,
по устройству при нем выставок и по сообщению для сего различных
полезных сведений и самих предметов, согласно прилагаемым при сем
программам. Сведения и предметы покорнейше просят направлять в Харь-
ков, Университет10, Комитету по устройству археологического съезда.
В заседании комитета 31го марта Вы избраны в члены его11.

Председатель, проф[ессор] Дм. Багалей12.
Секретарь, прив[ат]-доц[ент] Е. Редин13.

1900 г. 27 апреля.
Харьков.
№ 6.14

ІР НБУВ, ф. 202, од. зб. 129, арк. 1, друк, рукопис.

2. Д. Багалій, Є. Рєдін – Я. Новицькому, Харків – Олександрівськ, 21 квітня 1902 р.15

Милостивый Государь,
Яков Павлович!

При ХII археологическом съезде состоятся выставки различных
предметов старины и этнографии, имеющие отношение к губерниям,
подлежащим специальному изучению съезда (Харьковской16, Курской17,
Воронежской18, Черниговской19, Полтавской20, Екатеринославской21,
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10 Мається на увазі Імператорський Харківський університет.
11 Речення “В заседании комитета от 31го марта Вы избраны в члены его” написане
від руки Є. Рєдіним.
12 Слова “проф. Дм. Багалей” написані від руки Д. Багалієм.
13 Слова “прив.-доц. Е. Редин” написані від руки Є. Рєдіним.
14 Дата, місце й номер виконані від руки Є. Рєдіним.
15 Лист виконаний на бланку Харківського попереднього комітету, у лівому верхньому
куті штамп: “Предварительный комитет по устройству ХII Археологического съезда
в г. Харькове. Апреля 21 дня 1902 г. № 1370. г. Харьков”. Лист написаний іншим почерком,
Д. Багалій та Є. Рєдін підписали його.
16 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з центром у м. Харкові.
Сучасний обласний центр України.
17 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з центром у м. Курськ.
Сучасний обласний центр Росії.
18 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з центром у м. Воронежі.
Сучасний обласний центр Росії.
19 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з центром у м. Чернігові.
Сучасний обласний центр України.
20 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з центром у м. Полтаві.
Сучасний обласний центр України.
21 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з центром у м. Катеринославі.
Тепер м. Дніпропетровськ, сучасний обласний центр України.



Таврической22, Кубанской области23 и Войска Донского24). Для более точ-
ного представления о старине и этнографии указанных губерний Комитет
собирает не только предметы, но и исследования, статьи, материалы
историко-этнографического характера.

Приступив в настоящее время к устройству выставок, Комитет
обращается к Вам с покорнейшей просьбой о присылке ему в ближайшем
же времени (по возможности не позже как через месяц) для указанных
выставок всех тех статей, материалов – историко-этнографического
характера, которые имеют отношение к указанным губерниям, как лично
Ваших, так и вообще всех, имеющихся в Вашем распоряжении, в Вашей
библиотеке.

Присланное, по Вашему указанию, будет возвращено Вам
с благодарностью.

С истинным уважением
Председатель проф[ессор] Дм. Багалей25.
Секретарь проф[ессор] Е. Редин26.

ІР НБУВ, ф. 202, од. зб. 130, арк. 1–1зв., автограф.

3. Д. Багалій, Є. Рєдін – Я. Новицькому, Харків – Олександрівськ, 27 квітня 1902 р.27

Милостивый Государь,
Яков Павлович!

Предварительный комитет по устройству ХII археологического
съезда в г. Харькове, приступив к устройству выставок при съезде и к со-
ставлению их каталогов, пользуясь тем материалом, который получен им
от различных лиц и учреждений Харьковской губ[ернии], ныне в силу
возложенной на него обязанности – собрать предметы древности и этно-
графии для указанных выставок и из других губерний, подлежащих
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22 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з центром у м. Сімферополі.
Сучасний адміністративний центр Автономної республіки Крим України.
23 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з центром у м. Катеринодар.
Тепер м. Краснодар, адміністративний центр Краснодарського краю Росії.
24 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії з центром у м. Новочеркаськ.
Тепер міський округ Ростовської області Росії.
25 Слова “проф. Дм. Багалей” написані від руки Д. Багалієм.
26 Слова “проф. Е. Редин” написані від руки Є. Рєдіним.
27 Лист виконаний на бланку Харківського попереднього комітету, у лівому верхньому
куті штамп: “Предварительный комитет по устройству ХII Археологического съезда
в г. Харькове. Апреля 27 дня 1902 г. № 1395. г. Харьков”. Лист написаний іншим почерком,
Д. Багалій та Є. Рєдін тільки підписали його.



изучению XII археологического съезда, имеет честь обратиться к Вам
с покорнейшей просьбой оказать ему помощь и поддержку в исполнении
возложенной на него обязанности – присылкой предметов древности
Вашей коллекции, согласно сведениям, любезно сообщенным проф[ессо-
ром] Д.И. Эварницким28. Предварительный комитет покорнейше просит
Вас доставить Вами предметы по возможности не позже конца мая.
По окончании съезда все доставленное Вами будет возвращено в полной
сохранности с благодарностью. Упаковка и доставка вещей принимаются
за счет Комитета, которому таким образом можно адресовать предметы
наложенным платежом за доставку. С истинным почтением

Председатель проф[ессор] Дм. Багалей29.
Секретарь проф[ессор] Е. Редин30.

ІР НБУВ, ф. 202, од. зб. 131, арк. 1, автограф.

Наступна доволі чисельна група епістол адресована відомому
етнографу Борису Станіславовичу Познанському, якому попереднім
комітетом було доручено проведення експедицій у Старобільському повіті
Харківської губернії, метою яких був збір матеріалів для оформлення експо-
зиції етнографічного відділення виставки ХІІ Археологічного з’їзду. У листах
Рєдіна до Познанського знайшли відображення різні аспекти, пов’язані
з підготовкою та проведенням експедиції: надіслання попередньої програми
збору етнографічних матеріалів, клопотання про надання Московським
археологічним товариством відкритого листа на дослідження, покриття
фінансових витрат та забезпечення матеріальної бази експедиції, зокрема,
надання фотографічного апарату. І після початку експедиції Є. Рєдіну
доводилось вирішувати численні організаційні питання: клопотання
перед місцевим губернським та повітовим керівництвом щодо надання
сприяння Б. Познанському в роботі, інформування про доповнення конк-
ретних етнографічних відділів експонатами, організація нормального
матеріального забезпечення, зокрема, надання іншого фотографічного
апарату замість забраного Московським археологічним товариством.
Не перебільшенням буде стверджувати, що саме організаційна активність
Є. Рєдіна сприяла успіхові етнографічної експедиції.
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28 Яворницький (Еварницький), Дмитро Іванович (1855–1940) – український історик,
етнограф, археолог, фольклорист, дослідник українського козацтва, дійсний член НТШ (1914),
академік ВУАН (1929).
29 Слова “проф. Дм. Багалей” написані від руки Д. Багалієм.
30 Слова “проф. Е. Редин” написані від руки Є. Рєдіним.



Листування має офіційний характер, хоча Є. Рєдін особисто знав
Б. Познанського, адже в одному з листів просить його передати вітання
дружині. Відповідей адресата на листи наразі не виявлено, маємо тільки
дві чернетки листів Б. Познанського до Д. Багалія31.

Листи зберігаються в особовому фонді Б. Познанського (ф. 23)
Відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шев-
ченка НАН України. Публікуються мовою оригіналу за сучасним правописом.

1. Д. Багалій, Є. Рєдін – Б. Познанському, Харків – Острогозьк, 22 лютого 1901 р.

Многоуважаемый
Борис Станиславович!32

Посылаю Вам примерную программу проф[ессора] А.Н. Крас-
нова33, которая однако Вас не должна стеснять – и Вы можете выработать
и прислать нам свою. О командировке Вашей сообщено уже Москов-
скому предварительному комитету34. На Вашу долю выпадает Старобель-
ский35 (и, если хотите, отчасти и Купянский уезд36). Фотографа Вам
необходимо будет взять с собою. Рукопись Ваша получена.

Глубоко уважающий Вас
Дм. Багалей.

22 февраля 1901 г.37

P.S.38 Высылаю Вам оттиск из газеты о заседании Комитета 5 фев-
раля, на котором был прочитан доклад Краснова; он здесь на стр. 2–4
передан почти дословно.

Секретарь Е. Редин.
ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 167, арк. 1–1зв., автограф.
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31 Чернетка листа Б. Познанського до Д. Багалія від 3 липня 1901 р. // ВРФТ ІЛШ НАНУ,
ф. 23, од. зб. 44, арк. 1, машинопис; Чернетка листа Б. Познанського до Д. Багалія від
13 серпня 1902 р. // ВРФТ ІЛШ НАНУ, ф. 23, од. зб. 45, арк. 1–1зв., машинопис.
32 Познанський, Борис Станіславович (1846–1905) – етнограф, історик, письменник,
громадський діяч.
33 Краснов, Андрій Миколайович (1862–1914) – географ, ботанік, палеоботанік, ґрунтозна-
вець, екстраординарний (з 1889 р.) професор кафедри фізичної географії та антропогеог-
рафії Харківського університету. Краснов А.Н. К предстоящему археологическому съезду
в Харькове // Харьковские губернские ведомости, 1900, 24 февраля (№ 51). 
34 Див. прим. 9.
35 Адміністративно-територіальна одиниця Харківської губернії Російської імперії
з центром у м. Старобільськ. Тепер районний центр Луганської області.
36 Адміністративно-територіальна одиниця Харківської губернії Російської імперії
з центром у м. Куп’янськ. Тепер районний центр Харківської області.
37 У правому нижньому куті листка написано: “см[отри] обор[от]”.
38 Постскриптум на звороті листа виконаний Є. Рєдіним.



2. Є. Рєдін – Б. Познанському, Харків – Острогозьк, 29 травня 1901 р.39

Мая 29 дня 1901 г.
Харьков.

Многоуважаемый
Борис Станиславович!

Посылаю Вам открытый лист40, и, желая Вам успеха и прося пере-
дать привет Вашей супруге, остаюсь с истинным уважением

Е. Редин.
ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 563, арк. 1, автограф.

3. Є. Рєдін – Б. Познанському, Харків – Острогозьк, 10 листопада 1901 р.41

Ноября 10 дня 1901 г.
Харьков.

Глубокоуважаемый
Борис Станиславович!

Будьте так добры и пришлите, пожалуйста, денежный отчет42

и отчет о Ваших покупках и приобретениях, и вообще о Ваших экскур-
сиях – для предоставления Московскому Императорскому Археологиче-
скому Обществу.

С истинным почтением
секретарь Е. Редин.

ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 564, арк. 1, автограф.
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39 Лист виконаний на бланку Харківського попереднього комітету, у лівому верхньому
куті штамп: “Предварительный Комитет по устройству ХІІ Археологического съезда
в г. Харькове, мая 29 дня 1901 г., № –, г. Харьков”.
40 Про отримання листа на дослідження, а також грошей та фотографічного апарату
Б. Познанського раніше сповіщав Д. Багалій. Передбачалось, що Познанський особисто
приїде до Харкова, аби забрати фотографічний апарат та відкритий лист: Лист Д. Багалія
до Б. Познанського від 2 травня 1901 р. // ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 168, арк. 1, автограф.
Вочевидь, поїздка Познанського до Харкова не відбулась, тому Є. Рєдін і змушений був
надсилати відкритого листа до Б. Познанського в Острогозьк.
41 Лист виконаний на бланку Харківського попереднього комітету, у лівому верхньому
куті штамп: “Предварительный Комитет по устройству ХІІ Археологического съезда
в г. Харькове, ноября 10 дня 1901 г., № –, г. Харьков”. Лист написаний іншим почерком,
Є. Рєдін тільки підписав його. У нижньому полі першої сторінки сірим олівцем у два
рядки виконано напис: “этот отчет мне ноя[бря] 10”.
42 За повідомленням Б. Познанського, він витратив близько 200 карбованців: Чернетка
листа Б. Познанського… // ВРФТ ІЛШ НАНУ, ф. 23, од. зб. 44, арк. 1.



4. Є. Рєдін – Б. Познанському, Харків – Острогозьк, 1 березня 1902 р.43

Марта 1 дня 1902 г.
Харьков.

Глубокоуважаемый
Борис Станиславович!

Этнографическая комиссия, приступив к разбору собранных для
этнографической выставки снимков, констатировала, что очень многие
из них пришли в негодность – потеряли или изменили цвет, вследствие
недостаточно тщательной промывки негативов.

В виду того, что отчет этот представляет большой интерес, Комис-
сия покорнейше просит Вас44 выслать, по возможности, в непродолжитель-
ном времени, все негативы снимков, собранных Вами во время экскурсии
по Старобельскому уезду.

Если для высылки этой встретится какое-либо препятствие,
то известите, пожалуйста.

С искренним уважением
проф[ессор] Е. Редин.

ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 570, арк. 1–1зв., автограф.

5. Є. Рєдін – Б. Познанському, Харків – Острогозьк, 27 березня 1902 р.45

Марта 27 дня 1902 г.
Харьков.

Многоуважаемый
Борис Станиславович!

Этнографическая комиссия, разобрав все предметы, собранные
четырьмя экскурсиями в Харьковской губернии, теперь может сделать
более или менее полное заключение о тех пробелах, которые наиболее
желательно было бы пополнить дополнительными экскурсиями.

При разборке собранного этнографического материала выясни-
лось, что наиболее полно представлен отдел одежды. Все остальные
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43 Лист виконаний на бланку Харківського попереднього комітету, у лівому верхньому
куті штамп: “Предварительный Комитет по устройству ХІІ Археологического съезда
в г. Харькове, марта 1 дня 1902 г., № 1239, г. Харьков”.
44 Далі знаходиться закреслене “при”.
45 Лист виконаний на бланку Харківського попереднього комітету, у лівому верхньому
куті штамп: “Предварительный Комитет по устройству ХІІ Археологического съезда
в г. Харькове, марта 27 дня 1902 г., № 1304, г. Харьков”. Лист написаний іншим почерком,
Є. Редін тільки підписав його.



отделы, главным образом отдел различных производств и орудий труда
требуют значительного пополнения. Поэтому при дополнительных экс-
курсиях желательно бы было принимать во внимание такое положение
дела, и, по возможности, заполнить другие отделы, считая, что отдел
одежды представлен удовлетворительно. Фотографии также очень жела-
тельно было бы снабдить хотя бы схематическими планами, так как без
таких планов трудно бы было ориентироваться в тех изменениях, какие
происходят постепенно в устройстве жилищ. – Итак, кроме одежды все
остальные отделы представлены очень неполно.

В настоящее время комиссия приступила к пополнению некото-
рых отделов и решила приобрести теперь же следующие предметы:
1) ткацкий станок со всеми приспособлениями и орудиями обработки
шерсти и конопли, 2) гончарный круг и различные стадии обработки гон-
чарных изделий, 3) необходимую обычную домашнюю обстановку – диван
деревянный, стол и т[ому] п[одобныее] предметы домашнего обихода.

Вас же комиссия просила бы пополнить по возможности следую-
щие отделы домашнего и кустарного производств: 1) обработки дерева –
бондарство, колесный промысел, производство посуды и мебели, если
означенный промысел существует в Старобельском уезде и производится
местными жителями как подсобие к кустарному промыслу; 2) обработки
металлов – кузнечный промысел – фотография кузни, инструмент с точным
местным названием – и ювелирный (золотарство). В некоторых селах
Старобельского уезда – напр[имер] Новый Айдар46, Трехизбенка47, есть
местные ювелиры, так наз[ываемые] “золотари”, которые самым перво-
бытным способ[ом] обрабатывают металлы, производят самые простые
общеупотребительные и распространенные украшения; 3) обработка
кожи – самые употребительные инструменты при означенных работах;
4) портняжный и сапожный промысел, если таковые существуют; 5) пле-
тение корзин, кошелей, плетней, если существуют; 6) рыболовства –
приспособление к рыболовле, модели челноков и т[oму] п[одобное].
Вообще пополнение всех отделов, кроме одежды, необходимо. В отделе
одежды имеются пробелы в мужских головных уборах. Все это было бы
крайне желательно закончить возможно скоро, в виду того, что необхо-
димо приступить к составлению каталога, что невозможно, пока не будут
закончены экскурсии.
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46 Тепер м. Новоайдар, районний центр Луганської області.
47 Тепер с. Трьохізбенка Слов’яносербського району Луганської області.



Комиссия просит Вас не отказать уведомить ее о Ваших экскур-
сиях и прислать приобретенные предметы, хотя бы небольшими груп-
пами. Негативы Ваших фотографий сданы для напечатания.

С истинным почтением
секретарь проф[ессор] Е. Редин.

ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 565, арк. 1–2, автограф.

6. Є. Рєдін – Б. Познанському, Харків – Острогозьк, 4 травня 1902 р.48

Мая 4 дня 1902 г.
Харьков.

Глубокоуважаемый
Борис Станиславович!

Д.И. Багалей49 передал мне Ваше письмо на его имя. Очень
сожалею, что Вы в предыдущих письмах не обозначили мне точно время
своей экскурсии: я бы обязательно вовремя приготовил все нужное,
сожалею также, что заблаговременно не напомнили мне. Извиняюсь, что
помимо своей воли причинил вам некоторые хлопоты.

Сегодня же от имени Комитета послана Харьковскому Губерна-
тору50 просьба об оказании Вам законного содействия – соответствующее
распоряжение непосредственно г[осподину] Старобельскому Уездному
Исправнику. В губернскую управу написана просьба о листе для пользо-
вания лошадьми. Как получу – немедленно вышлю Вам в Острогожск,
или туда, куда Вы поручите. Если получу раньше Вашего ответа, то
м[ожет] б[ыть] лучше выслать в Острогожск, и Вам уже оттуда перешлют
по месту Вашей экскурсии.

Аппарат фотогр[афический] у меня экстренно потребовала
гр[афиня] Уварова51 и я поэтому телеграфировал Вам о высылке его ей.
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48 Лист виконаний на бланку Харківського попереднього комітету, у лівому верхньому
куті штамп: “Предварительный Комитет по устройству ХІІ Археологического съезда
в г. Харькове, мая 4 дня 1902 г., № –, г. Харьков”.
49 Багалій, Дмитро Іванович (1857–1932) – історик, громадський діяч. Доцент Харків-
ського університету (1883), професор (1887). Один з засновників ВУАН, голова її істо-
рично-філологічного відділу (з 1919), згодом – член Президії.
50 Мовиться про Оболенського Івана Михайловича (1853–1910), який обіймав посаду Хар-
ківського губернатора з 14 січня 1902 по 31 березня 1903 р.
51 Уварова (уродж. Щербатова), Параскева Сергіївна (1840–1924) – археолог-аматор,
дружина археолога Олексія Уварова (1825–1884); по смерті чоловіка очолила Московське
археологічне товариство, була його головою до 1917 р.



Теперь комитету для него одалживает аппарат А.М. Покровский52 и этот
аппарат я сегодня же высылаю Вам.

Если чем могу быть полезен – пишите, пожалуйста, и извините,
пожалуйста, если в чем погрешил перед Вами.

С истинным уважением
Е. Редин.

P.S. Благодарственные письма написаны.
ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 566, арк. 1–2, автограф.

7. Є. Рєдін – Б. Познанському, Харків – Острогозьк, 8 травня 1902 р.53

8 мая 1902 г., среда.
[Харьков].

Глубокоуважаемый Борис Станиславович!
Не раньше пятницы я вышлю (надеюсь) Вам открытый лист; б[ыть]

м[ожет] в пятницу же получу земский лист; что же касается аппарата,
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52 Йдеться про Покровського, Олександра Михайловича (1868–?), приват-доцента (з 1900 р.),
згодом – професора Харківського університету (з 1900 р.) по кафедрі географії: Список
лицам, служащим по Императорскому Харьковскому университету. Харьков, 1903, с. 9.
Під час підготовки до з’їзду він проводив археологічні розкопки в Ізюмському, Зміїв-
ському та Вовчанському повітах Харківської губернії.
53 Лист написаний на поштовій картці, з одного боку якої зазначена адреса: “Острогожск,
Воронежской губ[ернии], его Высокородию Борису Станиславовичу Познанскому”.



то он, полагаю, уже в Ваших руках. С пересылкой всегда поступайте так,
как Вам будет удобно: Комитет оплатит на месте за доставку предметов
положенные услуги. Желая истинного успеха, остаюсь с истинным
уважением Ваш Е. Редин.

P.S. Пишу открытку, чтоб не задерживать Вам ответа54.
ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 567, арк. 1–1зв., автограф.
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Лист Є. Рєдіна до Б. Познанського від 10 травня 1902 р.
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54 Постскриптум написаний у верхньому полі листівки над основним текстом.



8. Є. Рєдін – Б. Познанському, Харків – Острогозьк, 10 травня 1902 р.55

10 мая 1902 г.
[Харьков].

Глубокоуважаемый
Борис Станиславович!

Сегодня получил открытый лист от губернатора, и от земства,
и посылаю Вам их.

Желаю Вам полного успеха в Вашем, а, вместе с тем, нашем
общем деле.

Вещи высылайте так, как Вам будет удобно, затрат на пересылку
не стесняйтесь.

Готовый к услугам, истинно уважающий
Е. Редин.

ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 568, арк. 1, автограф.

9. Є. Рєдін – Б. Познанському, Харків – Острогозьк, 19 червня 1902 р.56

Харьков, 19 июня 1902 г.
Глубокоуважаемый Борис Станиславович!

Фотографический аппарат я выслал Вам на один месяц, и его хо-
зяин57, А.М. Покровский, очень просит возвратить ему.

Сообщите, пожалуйста58 – все ли возвращено59 в Москву из аппа-
рата Московс[кого] археол[огического] общества? Были ли в нем какие-
нибудь недостачи, по Вашему мнению?

Приедете ли Вы в Харьков теперь, или к самому съезду60?
Желаю Вам всего лучшего, с неиз[менным] уважением

Е. Редин.
ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 23, од. зб. 569, арк. 1, автограф.
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55 Лист виконаний на бланку Історико-філологічного товариства при Харківському уні-
верситеті, у лівому куті штамп: “Историко-филологическое общество при Императорском
Харьковском университете, 10 мая 1902 г., № 3”.
56 Лист написаний на поштовій картці, з одного боку якої зазначена адреса: “Острогожск,
Воронежской губ[ернии], его Высокородию Борису Станиславовичу Познанскому”.
57 Над словом сірим олівцем іншою рукою написано “хозяин”.
58 Над словом сірим олівцем іншою рукою написано “пожалуйста”.
59 Над словом сірим олівцем іншою рукою написано “возвращено”.
60 Над словом фіолетовим олівцем іншою рукою написано “съезду”.



Питання ХІІ Археологічного з’їзду в Харкові не полишали Є. Рє-
діна й після його завершення. Про це свідчать листи останнього до В’ячес-
лава Володимировича Александрова, який надав у розпорядження виставки
з’їзду власну колекцію картин, портретів та фотопортретів.

Високо оцінюючи цінність колекції для висвітлення історії місце-
вого краю, Рєдін як завідуючий Музеєм старожитностей та вишуканих
мистецтв, звернувся до Александрова з проханням про пожертвування
хоча б частини цієї колекції музею. Не отримавши ніякої відповіді на своє
прохання, вже майже за рік після проведення ХІІ Археологічного з’їзду,
у жовтні 1903 р. Є. Рєдін повторно звертається до В. Александрова.

Збереглась чернетка відповіді В. Александрова, в який він про-
сить частину малюнків вислати йому у Вороніж, а іншу, більшу, заповідає
від імені батька подарувати Музею. Чернетка цінна тим, що автором тут
перераховуються всі предмети з колекції жертводавця, що були представ-
лені на виставці. Самого оригінала листа В. Александрова до Є. Рєдіна
не виявлено. Проте достеменно відомо, що його було надіслано до Харкова
між 23 жовтня та 25 листопада 1903 р.: першим числом датується лист
Є. Рєдіна, а другим – постанова правління Імператорського Харківського
університету, якою прийнято рішення задовольнити всі висловлені в листі
прохання жертводавця: “Правление Императорского Харьковского Уни-
верситета, по выслушивании доклада о пожертвовании Вами Музею
изящных искусств и древностей при Университете от имени покойного
отца Вашего доктора медицины Владимира Степановича, писанных мас-
ляными красками и фотографических портретов малороссийских гетма-
нов и писателей, и картин масляными красками, согласно постановлению
своему, состоявшемуся 25 ноября сего 1903 года, имеет честь выразить
Вашему Высокородию и всей семье покойного Владимира Степановича
глубокую признательность правления университета, а также уведомить
Вас, что воля Ваша о размещении пожертвования будет исполнена”61.
Відтак, остання обставина підтверджує отримання листа Є. Рєдіним
та передачу колекції В. Александрова Музею вишуканих мистецтв
та старожитностей при Харківському університеті, що підтверджує
виявлений нами опис колекції музею 1913 р.62
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61 Лист від Правління Харківського університету до В. Александрова від 29 листопада
1903 р. // ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 22, од. зб. 168, арк. 1, машинопис.
62 Цей інвентраний опис виконаний 1913 р. Д. Гордєєвим: Музей изящных искусств и древ-
ностей при Императорском Х[арьковском] университете (Университетская улица. Главный
корпус. Верхний этаж) // ЦДАМЛМУ, ф. 208, оп. 1, спр. 321, арк. 13, 16, автограф.



Листи зберігаються в особовому фонді В. Александрова (ф. 22) Від-
ділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
НАН України. Публікуються мовою оригіналу за сучасним правописом.

1. Є. Рєдін – В. Александрову, Харків – Вороніж, 8 березня 1902 р.63

Марта 8 дня 1902 года.
Харьков.

Милостивый Государь!64

От имени бывшего Предварительного Комитета65 выражаю Вам
искреннюю и глубокую благодарность за предоставление Вами для
выставки съезда66 своей замечательной и составляющей украшение ее
коллекции портретов. Зная, как Вы высоко цените свою коллекцию, я не
осмеливаюсь обратиться к Вам с покорнейшей просьбой о пожертвова-
нии ее Музею Изящных Искусств и Древностей при Харьковском Уни-
верситете67. Но, как представитель этого музея, как пекущийся о научных
интересах его и вместе с тем как отлично знающий, как[ой] глубокий ин-
терес представляет Ваша коллекция для истории местного края, не могу
не выразить того, какую бы Вы истинно великую пользу оказали этому
Музею, если бы Вы пожелали внести в него из своей коллекции ту лепту,
какую Вы нашли для себя возможным.

Примите уверение в моем 
совершенном к Вам почтении.
Заведующий музеем проф[ессор] Е. Редин.

ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 22, од. зб. 169, арк. 1–1зв., автограф.
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63 Лист виконаний на бланку Музею старожитностей та вишуканих мистецтв, у лівому
куті штамп: “Министерство Народного Просвещения, Императорский Харьковский уни-
верситет, Музей Древностей и Изящных Искусств, марта 8 дня 1902 года, № 200, Харьков”.
64 Є. Рєдін звертається до Александрова, В’ячеслава Володимировича (1859–1940) –
українського поета та педагога.
65 Мається на увазі Попередній комітет з підготовки ХІІ Археологічного з’їзду в Харкові
(див. прим. 9).
66 Мається на увазі виставка, що працювала під час ХІІ Археологічного з’їзду (Харків,
15–27 серпня 1902 р.). Виставка була поділена на кілька відділень – археологічне, етно-
графічне, церковних старожитностей тощо. Матеріали виставки мали висвітлити історію
культури регіону: Харківської, Курської, Воронезької, Катеринославської, Херсонської
губерній та Кубані.
67 Музей створений при Харківському університеті у 1837 р. За роки радянської влади
фонди розійшлися по різних музейних установах м. Харкова.



2. Є. Рєдін – В. Александрову, Харків – Вороніж, 23 жовтня 1903 р.68

23 октября 1903 г.
Харьков.

Воронеж, г[осподину] Александрову (Реальное училище).
Глубокоуважаемый

Вячеслав Владимирович!
Будьте так добры – уведомите меня, пожалуйста, о своем реше-

нии по поводу просьбы Музея. Если оно будет отрицательного характера,
то сообщите – куда мне направить Вашу коллекцию, ставшую украше-
нием выставки ХІІ Археолог[ического] съезда.

С истинным уважением
проф[ессор] Е. Редин.

ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 22, од. зб. 170, арк. 1, автограф.

3. В. Александров – Є. Рєдіну, Вороніж – Харків, не пізніше 25 листопада 1903 р.69

Многоуважаемый Егор Кузьмич.
Позвольте, прежде всего, извиниться за столь долгое молчание70,

причиной которого были как моя продолжительная болезнь, не давшая
мне возможности до сих пор побывать лично в Харькове71, так и то об-
стоятельство, что не являюсь единственным собственником представлен-
ной мною на харьковский72 археологический съезд коллекции портретов
малороссийских73 гетманов и писателей. Поэтому мне, прежде чем отве-
тить на Ваше письмо74, надо было предварительно списаться с осталь-
ными членами нашей75 семьи, разбросанными в настоящее время по
нескольким городам. В настоящее время, получив их ответ, я считаю
долгом сообщить следующее…

ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 22, од. зб. 169, арк. 2, автограф, чернетка.
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68 Лист виконаний на бланку Музею старожитностей та вишуканих мистецтв, у лівому
куті штам: “Министерство Народного Просвещения, Императорский Харьковский
Университет, Музей Изящных Искусств, 23 октября 1903 г., № 437, Харьков”.
69 Чернетка написана на чистому аркуші листа Є. Рєдіна від 8 березня 1902 р.
70 Далі знаходяться закреслені автором слова “на Ваше письмо”.
71 Фраза “не давшая мне возможности до сих пор побывать лично в Харькове” написана у ниж-
ній частині листа, на місце цієї вставки вказує знак виноски – обведений в коло скісний хрест.
72 Слово “харьковский” дописане над рядком.
73 Слово “малороссийских” дописане над рядком.
74 Фраза “прежде чем ответить на Ваше письмо” дописана перед останнім реченням,
на місце цієї вставки вказує знак виноски у вигляді косого хреста, закритого округлою
дужкою та стрілкою вниз.
75 Після слова знаходяться закреслені літери “разбро”.



4. В. Александров – Є. Рєдіну, Вороніж – Харків, не пізніше 25 листопада 1903 р.76

Глубокоуважаемый Егор Кузьмич.
Позвольте, прежде всего, бесконечное число раз77 извиниться

перед Вами78 за ту непростительную неисправность, которую я частью
по собственной вине, частью в силу79 сложившихся обстоятельств мог
допустить в столь близко касающемся меня деле. Прося у Вас минуту
внимания, я только позволю себе сказать, во 1х,80 что я отнюдь не являюсь
единственным собственником представленной мною на Харьк[овский]
арх[еологический] съезд коллекции портретов малороссийских81 гетманов
и писателей, для определения судьбы коллекции82 мне надо было пред-
варительно списаться с членами нашей семьи, разбросанной по несколь-
ким городам Великой и Малой России83 и во 2х, что до последнего года
в Х[арькове] постоянно жила одна из сестер, у которой и84 находилась85

эта коллекция, с переездом же ее86 на жительство в Москву, в Х[арькове]
не осталось никого из нашей семьи, чем и было затруднено87 это дело88

далее89. Я рассчитывал сам побывать в Харьк[ове]90 во время праздничных
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76 Чернетка написана на трьох вільних сторінках листа Є. Рєдіна від 23 жовтня 1903 р.
Причому текст викладений на сторінках у такій послідовності: арк. 2 – початок, арк. 2зв. –
продовження, арк. 1зв. – закінчення. На лівому полі арк. 2зв. у стовпчик виконані цифри
16, 22, 4, під останньою знаходиться пряма горизонтальна риска: ці цифри є підрахунком
кількості портретів, які В. Александров передає до Музею старожитностей та вишуканих
мистецтв.
77 Слова “бесконечное число раз” написані над рядком. Праворуч знаходиться закреслена
автором фраза “принести 1000 извинений”.
78 Слова “перед Вами” написані над рядком.
79 Далі знаходяться закреслені слова “неудачно известным образом”.
80 Слова “во 1х” написані над рядком, причому цифра “1” написана поверх цифри “2”.
81 Слово “малороссийских” написане над рядком.
82 Фраза “для определения судьбы коллекции” написана над рядком.
83 Далі слідує закреслене речення: “При том до последнего [над цим словом написане
“этого”] года у нас не возникало этого вопроса о месте хранения этой коллекции, так как
одна из сестер постоянно жила в Харькове, и только с ее переездо[м] не случись ее пере-
езда, она бы несомненно вовремя явилась к Вам и предложив оставить для музея то,
что могло представлять для него интерес, прочее взяла бы”.
84 Над сполучником знаходиться закреслене слово “эта”.
85 Далі знаходиться закреслене “на попечении”.
86 Далі знаходиться закреслене “из Х[арькова]”.
87 Далі знаходиться закреслене “сношенье”, над ним закреслене “разрешенье”, потім –
закреслене “по”, над ним – знову “по”.
88 Фраза “это дело” виправлена з фрази “этому делу”.
89 Слово “далее” прокреслене над рядком.
90 Далі знаходиться закреслене “в течение”.



или летних каникул,91 но мне92 пришлось93 за это время перенести про-
должительную болезнь94 и это совершенно нарушило мои планы95. Все
это и было причиной той непростительной96 неисправности с моей сто-
роны, за которую я искренне извиняюсь.

В настоящее время я уполномочен заявить следующее: семья
наша обращается к Вам, глубокоуважаемый Егор Кузьмич,97 как к заве-
дывающему музеем изящных искусств с покорнейшей просьбой принять
в дар музею от имени покойного доктора меди[цины] Владимира Степано-
вича Александрова98 следующие предметы из собранной им коллекции:99

портреты малороссийских гетманов100 и портреты Генерального Судьи
Кочубея101 и сотника Гонты102, также по 1 экз[емпляру], и того 16 поясных
портретов масляными красками; затем 19103 фотографических портретов104

малороссийских писателей (Сков[ороды]105, Квитки106 (в старости)107,
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91 Далі знаходиться закреслене “но и лично”.
92 Далі знаходиться закреслене “но, как на”.
93 Далі знаходиться закреслена фраза “проболеть более 2 месяцев”.
94 Фраза “за это время перенести продолжительную болезнь” написана над рядком.
95 Далі знаходиться закреслене “в результате чего [над словом закреслене “этого”] я и
оказался таким нерасторопным”.
96 Початок слова виправлений, тут простежуються літери “возм”.
97 Далі знаходиться закреслене “с покорн”.
98 Александров, Володимир Степанович (1825–1894) – український письменник, лікар
(доктор медицини з 1859 р.), фольклорист, краєзнавець. В’ячеслав Володимирович
Александров був його старшим сином.
99 Далі знаходиться закреслене “все”.
100 Далі знаходиться закреслене речення “(Дорош[енко], Сагайд[ачного], Дашк[евича]
в пояс каждого, всего 14 шт[ук]), а та”. За словом “Дашк[евича]” над рядком дописане
“и т[ак] д[алее]”. Дорошенко, Петро Дорофійович (1627–1698) – український політичний
і державний діяч, гетьман Правобережної України (1665–1676), учасник Національно-
визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Сагайдачний, Петро (1570–1622) –
український політичний діяч, видатний полководець, гетьман українського реєстрового
козацтва (1606–1622). Дашкевич, Остафій (р.н. невід. – 1535) – український військово-
політичний діяч, один з очільників та організаторів Запорозького козацтва.
101 Кочубей, Василь Леонтійович (1640–1708) – український військово-політичний діяч,
управитель Генеральної військової канцелярії за гетьмана І. Самойловича (1672–1687),
генеральний писар (1687–1699), генеральний суддя (1699–1708).
102 Гонта, Іван (р.н. невід. – 1768) – уманський сотник, один з керівників повстання
на Правобережній Україні 1768 р. 
103 Цифра виправлена, спочатку стояла “22”.
104 Виправлено з “портрета”.
105 Сковорода, Григорій Савич (1722–1794) – український філософ, просвітитель, поет
та композитор.
106 Квітка-Основ’яненко, Григорій Федорович (1178–1843) – український письменник-
прозаїк, громадсько-культурний діяч.
107 Слова “Квитки (в старости)” написані над рядком.



Гулака-Артем[овского]108, Максимовича109, Стороженко110, Корсуна111,
Гребинки112, Белозерского113, Кухаренка114, Марковича115, Ганны Барвинок116,
Климовского117, Срезневского118, Костомарова119, Писаревского120, Щого-
лева121, Пулюя122, Билиловского123 и Самийленко124) и боль[шой] фотогр[афи-
ческий] портрет Влад[имира] Александровича125, и 2 портр[ета] композиторов
Лысенка126 и Гулака127. Всего 21 фот[ографический] портрет; 4 картины
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108 Гулак-Артемовський, Петро Петрович (1790–1865) – український письменник, вчений,
перекладач, поет.
109 Максимович, Михайло Олександрович (1804–1873) – український вчений-природо-
знавець, історик, фольклорист, етнограф і письменник.
110 Стороженко, Олексій Петрович (1805–1874) – український письменник, етнограф.
111 Корсун, Олександр Олександрович (1818–1891) – український письменник, поет-
романтик і видавець.
112 Гребінка, Євген Павлович (1812–1848) – український письменник, педагог, видавець.
113 Вірогідно, мовиться про Білозерського, Василя Михайловича (1825–1899) – українського
громадсько-політичного та культурного діяча, журналіста. Втім, не виключено, що в листі
згадується його брат Білозерський Микола Михайлович (1833–1896) – український
фольклорист, етнограф.
114 Кухаренко, Яків Герасимович (1800–1862) – генерал-майор, наказний отаман Чорно-
морського (Кубанського) козачого війська (1852–1856), письменник.
115 Вірогідно, мовиться про Марковича Олександра Михайловича (1790–1865) – україн-
ського громадського діяча, історика. Водночас не виключено, що в листі згадується
Маркович Дмитро Васильович (1848–1920) – український письменник.
116 Ганна Барвінок – Білозерська-Куліш, Олександра Михайлівна (1828–1911) – українська
письменниця.
117 Климовський, Семен (р. н. та р. см. невідомі, XVIII ст.) – козак Харківського полку,
філософ, поет, автор пісні “Їхав козак за Дунай”.
118 Срезневський, Ізмаїл Іванович (1812–1880) – український філолог-славіст, палеограф,
етнограф.
119 Костомаров, Микола Іванович (1817–1885) – український історик, етнограф та письменник.
120 Вочевидь, мовиться про Писаревського, Петра Степановича (1820 – р. см. н.) –
українського поета-байкаря. Втім, не виключено, що в листі згадується його батько,
Писаревський, Степан (1780-ті рр. – 1839) – український письменник-романтик.
121 Щоголів, Яків Іванович (1823–1898) – український поет, представник романтизму.
122 Пулюй, Іван Павлович (1845–1918) – український фізик та електротехнік, винахідник,
громадський діяч, перекладач.
123 Білиловський, Кесар Олександрович (1859–1938) – український поет, перекладач
та видавець.
124 Самійленко, Володимир Іванович (1864–1925) – український поет-лірик, сатирик,
драматург і перекладач.
125 Слова “и боль[шой] фотогр[афический] портрет Влад[имира] Александровича”
написані над рядком.
126 Лисенко, Микола Віталійович (1842–1912) – український композитор, етнограф,
диригент, громадський діяч.
127 Гулак-Артемовський, Семен Степанович (1813–1873) – український композитор,
співак, драматичний артист, драматург, автор першої української опери.



маслян[ыми] красками: дом Квитки на Основе128, дом Котляревского в Пол-
таве129, развалины дома Богдана Хмельницкого130 и могилы гетм[ана]
Дорошенко131, а также большой фотографический портрет132 местного дея-
теля и собирателя предметов малорусской старины В.С. Александровича
и просит (признаете ли Вы возможным)133 поместить все предметы и по-
весить над ними дощечку с надписью:134 “от доктора медицины Влад[имира]
Степ[ановича] Александрова – Музею Харьковского Университета”.

Вторые же экземпляры портретов: Мазепы135, Гонты (меньший
портрет) и Сковороды (масляный портрет), а также136 масляные портреты
Шевченко137, Квитки и Котляревского, и138 масляный рисунок могилы Шев-
ченко, я прошу возвратить мне по адресу: Воронеж, реальное училище,
причем стоимость укупорки и пересылки, разумеется, я беру на свой счет.
При этом считаю нужным заявить, что если бы у меня оказались портреты
или другие139 предметы, могущие быть интересными для музея изящных
искусств, то я почту долгом сообщить о таковых Вам и в случае признания
Вами их пригодности, не замедлю выслать140 их в Ваше распоряжение.

Остаюсь искренне уважающий Вас
[В. Александров].

ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 22, од. зб. 170, арк. 1зв.–2зв., автограф, чернетка.
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128 Йдеться про с. Основа, яке було з початку XVIII ст. родовим маєтком родини Квіток.
Зокрема, тут жив письменник Г. Квітка-Основ’яненко. У ХХ ст. стало складовою части-
ною м. Харкова (Жовтневий район).
129 Котляревський, Іван Петрович (1769–1838) – український письменник, поет, драматург,
зачинатель нової української літератури. З 1952 р. на території відновленої садиби пись-
менника у Полтаві створений літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського.
130 Хмельницький, Богдан Михайлович (1595–1657) – визначний український політичний
і державний діяч, гетьман України (1648–1657), керівник Національно-визвольної війни.
Хутір Суботів у XVII ст. належав родині Хмельницьких. Нині Суботів – село Чигирин-
ського району Черкаської області.
131 Гетьман П. Дорошенко останні роки життя провів в с. Ярополець (нині – сільське по-
селення Ярополець Волокаламського муніципального району Московської області Росії),
де і помер у 1698 р. У 1848 р. над могилою Дорошенка була збудована каплиця (проісну-
вала до 1953, відновлена 1999).
132 Далі знаходиться закреслене “докт[ора]”.
133 Фраза “(признаете ли Вы возможным)” прокреслена над рядком.
134 Над нижніми лапками прокреслене “2)”.
135 Мазепа, Іван Степанович (1639–1709) – визначний український політичний і держав-
ний діяч, гетьман Лівобережної України (1687–1709).
136 Слова “а также” написані над рядком.
137 Шевченко, Тарас Григорович (1814–1861) – український поет і прозаїк, художник.
138 Сполучник написаний над рядком, під ним знаходиться закреслене “а также”.
139 Слова “портреты или другие” дописані над рядком.
140 Далі знаходиться закреслене “так”.



Наступний лист пов’язаний з виконанням Є. Рєдіним обов’язків
секретаря Історико-філологічного товариства при Імператорському Хар-
ківському університеті. У 1905 р. відзначався 30-літній ювілей вченої
діяльності професора Миколи Федоровича Сумцова (1854–1922), який
співпав з 25-літтям його діяльності на посту секретаря, а згодом голови
Історико-філологічного товариства, тому останнє ухвалило рішення при-
святити цьому видатному вченому черговий том свого періодичного
видання. Для отримання матеріалів авторам у лютому 1907 р. було розіслано
роздрукований інформаційний лист, в якому повідомлялось про підго-
товку цього друкованого видання, напрямки досліджень: “В виду испол-
нившегося в 1905 г. тридцатилетия ученой деятельности профессора
Николая Федоровича Сумцова и двадцатипятилетия несения им обязан-
ности секретаря, и затем председателя, Харьковское Историко-Филоло-
гическое общество постановило посвятить ему ближайший том “Сборника”,
к печатанию которого предположено приступить в скором времени.
В этот том войдут статьи по истории русской и украинской литературы,
по искусству, культуре, этнографии и фольклору, также преимущественно
украинским и по другим родственным областям, размером не свыше
одного печатного листа каждая. Статьи могут быть на русском, украинском,
польском, чешском и др. славянских языках”141. Автори, які зголосились
надати статті до “Збірки”, мали надіслати їх до 1 травня 1907 р. до Хар-
кова Є. Рєдіну: “Рассчитывая на Ваше, Милостивый Государь, сочувствие
как юбиляру, так и самой цели издания такого славяно-украинского сбор-
ника, считаю долгом сообщить Вам об этом научном предприятии, при-
чем прошу Вас все статьи направлять по возможности до 1 мая 1907 г.
по следующему адресу: в Харьков, университет, профессору Егору Кузь-
мичу Редину”142. Оскільки в колі наукових інтересів ювіляра була історія
української літератури XVII ст., один з авторів збірки Іван Якович Франко
опублікував пам’ятку літератури цього ж століття “Інтермедія єврея з ру-
сином”. Листом, що публікується нижче, Є. Рєдін подякою підтвердив
отримання надісланої до “Збірки” статті.

Лист зберігається в особовому фонді І. Франка (ф. 3) Відділу
рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
НАН України. Лист публікується мовою оригіналу за сучасним російсь-
ким правописом.
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141 Див., напр.: Лист Історико-філологічного товариства до Я. Новицького від 7 лютого
1907 р. // ІР ЦНБУВ, ф. 202, од. зб. 134, арк. 1.
142 Там само, арк. 1.



1. Є. Рєдін – І. Франку, Харків – Львів, 12 березня 1907 р.143

Марта 12 дня 1907 г.
[Харьков].

Глубокоуважаемый
Иван Яковлевич!144

От имени Общества приношу Вам глубокую благодарность за
присылку Вами для сборника в честь проф[ессора] Н.Ф. Сумцова145

Вашей статьи146.
Примите уверение в глубоком уважении к Вам

секретарь О[бщест]ва
проф[ессор] Е. Редин.

ВРФТ ІЛ НАНУ, ф. 3, од. зб. 1634, арк. 39, автограф.

До періоду викладання Є. Рєдіним авторського курсу історії мис-
тецтв147 у харківській міській школі живопису та малювання належать
три наступні епістоли. Усі вони стосуються питання необхідності при-
дбання школою власного проектора, необхідного для забезпечення лекцій
ілюстративним матеріалом148. Перший лист адресований одному з викла-
дачів школи Митрофану Семеновичу Федорову, він містить прохання про
клопотання перед педагогічною радою школи щодо виділення коштів
для придбання проектора. Наступний лист практично тотожного змісту
адресований іншому викладачеві школи Михайлу Андрійовичу Беркосу,
з одночасним прикріпленням адресованого педагогічній раді школи листа
з обґрунтуванням необхідності придбання проектора.
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143 Лист виконаний на бланку Історико-Філологічного товариства при Харківському
університеті, у лівому куті штамп: “Историко-Филологическое общество при Импера-
торском Харьковском университете, марта 12 дня 1907 г., № –”.
144 Франко, Іван Якович (1856–1916) – український поет, прозаїк, публіцист, перекладач,
вчений, громадсько-політичний діяч. Дійсний член НТШ (1898), голова його філологічної
секції (1898–1901, 1903–1912) та етнографічної комісії (1898–1900, 1908–1913), почесний
доктор Харківського університету (1906).
145 Сумцов, Микола Федорович (1854–1922) – фольклорист, етнограф, літературознавець,
громадський діяч. З 1878 р. приват-доцент, згодом (з 1888) професор Харківського
університету. У 1887 р. – голова Історико-Філологічного товариства при Харківському
університеті. Дійсний член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (з 1908 р.), член-
кореспондент Петербурзької академії наук (з 1905 р.), дійсний член ВУАН (з 1919 р.).
146 Франко І.Я. Інтермедія єврея з русином [17 в.] // СХИФО, 1909, т. 18, с. 92–103.
147 Див. лист Є. Рєдіна до Д. Багалія від 11 грудня 1905 р., що публікується у цій збірці.
148 Як свідчить М. Сумцов, Є. Рєдін виписав для художньої школи понад три тисячі
діапозитивів: Сумцов Н.Ф. Указ. соч., с. 16.



Листи зберігаються в особовому фонді Д. Гордєєва (ф. 208)
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
Публікуються мовою оригіналу за сучасним правописом.

1. Є. Рєдін – М. Федорову, Харків – Харків, 7 вересня 1906 р.

Глубокоуважаемый
Митрофан Семенович!149

В течение лета я предполагал выписать из заграницы картины
к волшебному фонарю150 для того курса по истории искусств, который
я предполагаю прочесть в предстоящем полугодии. Но мне это, к сожа-
лению, за неимением денежных средств, специально ассигнованных шко-
лою151 для этого, не удалось сделать. Поэтому покорнейше прошу Вас
похлопотать перед педагогическим советом об предоставлении просимой
мною сумы для указанной цели.

Как только вопрос будет решен, известите, пожалуйста, меня,
чтобы я немедленно мог сделать заказ заграницей.

По указанию проф[ессора] Д.И. Багалея посылаю Вам официаль-
ную мою просьбу на имя педагогического совета школы.

С искренним уважением
проф[ессор] Е. Редин.

1906 г. 7 сентября.
Мал[о-]Гончар[овская], 30.
[Харьков].

ЦДАМЛМУ, ф. 208, оп. 1, спр. 448, арк. 2–2зв., автограф.
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149 Федоров, Митрофан Семенович (1870–1942) – художник та педагог. З 1902 р. викладав
у харківській міській художній школі та організованих згодом на її основі Харківському
художньому училищі та Харківському державному художньому інституті. З 1934 р. жив
і працював у Ленінграді, викладав у Всеросійській академії мистецтв. 
150 Одна з назв проекційного апарату.
151 Міська художня школа живопису та малювання, створена у 1896 р. на основі приватної
школи малювання М. Раєвської-Іванової (відкрита у 1869 р.). У 1912–1921 рр. –
Харківське художнє училище при Петербурзькій академії мистецтв, у 1921–1963 рр. –
Харківський державний художній інститут, у 1963–2001 рр. – Харківський художньо-
промисловий інститут, з 2001 р. – Харківська державна академія мистецтва та дизайну.



2. Є. Рєдін – М. Беркосу, Харків – Харків, 2 жовтня 1906 р.

Глубокоуважаемый
Михаил Андреевич152!

Искренне сожалею, что лишен удовольствия быть сегодня в засе-
дании педагогического совета школы: у меня в школе, в которой я состою
попечителем153, также – специальное заседание. А между тем мне необхо-
димо было походатайствовать сегодня у Совета о включении в смету рас-
хода на приобретение для школы волшебного фонаря. Я пока пользовался
фонарем И[сторико]-ф[илологического] общества. Но необходимо обза-
вестись своим и я очень прошу поддержать мое ходатайство. Высылаю
Вам при этом официальное ходатайство и прошу доставить его.

С глубоким уважением
проф[ессор] Е. Редин.

1906 г. 2 октября.
[Харьков].

ЦДАМЛМУ, ф. 208, оп. 1, спр. 448, арк. 4–4зв., автограф.

3. Є. Рєдін – педагогічній раді школи, Харків – Харків, 2 жовтня 1906 р.

В педагогический совет школы живописи и рисования.
При преподавании в школе истории искусств необходима демонст-

рация памятников искусства при посредстве волшебного фонаря.
Школа постепенно, благодаря специальным ассигновкам, уже обза-

водится ценным собранием световых картин. Но у школы еще нет вол-
шебного фонаря. В прошлом полугодии она пользовалась фонарем
Историко-филологического общества. Это пользование, конечно, не может
быть постоянным, и в интересах дела преподавания полагаю, что школе не-
обходимо обзавестись собственным фонарем. В виду этого имею честь про-
сить совет включить в смету расходов по школе на 1907 г. – на приобретение
фонаря – 300 р[ублей] – специальной выпиской его из заграницы (Англия).

Проф[ессор] Е. Редин.
1906 г. 2 октября.
[Харьков].

ЦДАМЛМУ, ф. 208, оп. 1, спр. 448, арк. 3–3 зв., автограф.
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152 Звернення написане над закресленим “Митрофан Семенович”. Беркос, Михайло
Андрійович (1861–1919) – художник та педагог. З 1904 р. викладав у харківській міській
художній школі, з 1912 по 1917 рр. – у реорганізованому на основі школи за його ініціа-
тивою Харківському художньому училищі.
153 З 1899 р. Є. Рєдін був попечителем першої щоденної школи ім. Ф.С. Карпова Товарис-
тва поширення грамотності (на Москалевці).



Дмитро Гордієнко

ВАСИЛЬ ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ТА ЄГОР РЄДІН:
епізод зі взаємовідносин у контексті XII Археологічного з’їзду

Постать В. Ляскоронського на сьогодні вже знайшла своє відоб-
раження в науці1. Однак, попри певний інтерес в історіографії до постаті
вченого, ціла низка питань, пов’язаних з його життям і діяльністю, зали-
шається недослідженими або ж малодослідженими. До останніх тем нале-
жить участь В. Ляскоронського в ХІІ Археологічному з’їзді в Харкові та
до зовсім не висвітлених – його знайомство і контакти з харківським мис-
тецтвознавцем Є. Рєдіним2. 

Так, К. Мельник згадувала, що її з В. Ляскоронським поєднувала
і спільна праця з підготовки Археологічних з’їздів3, ймовірно, мається на
увазі і Харківський, в якому вони обоє брали участь. Слідом за К. Мельник-
Антонович згадує про участь В. Ляскоронського в XII Археологічному
з’їзді О. Завальна4. Дослідниця також вказує на цілу низку публікацій вче-
ного у “Трудах” XII Археологічного з’їзду5, однак перегляд 3-х томів
“Трудов XII Археологического съезда” цю тезу не підтверджує. Про участь
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1 Мельник-Антонович К. Василь Григорович Ляскоронський // Записки історично-філо-
логічного відділу ВУАН. – Кн. XXIV: Праці історичної секції / За ред. акад. М. Грушевського
та проф. О. Грушевського. К., 1929, с. 367–387; Дубровський В. Проф. В.Г. Ляскоронський //
Український історик, 1965, рік II, № 3–4 (7–8), с. 48–52; Ситник О.М. Василь Григорович
Ляскоронський // УІЖ, 1990, № 2, с. 88–99; Острянко А.М. Василь Ляскоронський і Ні-
жинська вища школа // Література та культура Полісся. Вип. 30: Культура Полісся та України
в історичному, філологічно-мистецькому контексті / Відп. ред. і упоряд. Г.В. Самойленко.
Ніжин, 2005, с. 105–111; Довженко Р.В. Фонд В.Г. Ляскоронського в архіві Державного
історичного музею Укр. РСР // Архіви УРСР, 1990, № 4, с. 45–48; Завальна О. Наукова
спадщина видатного українського історика Василя Григоровича Ляскоронського (1859–
1928 рр.) у збірці Наукового архіву Національного музею історії України // Пам’ять століть,
2007, № 1, с. 145–152; Міщук Г. Рукописні документи історика та археолога В.Г. Ляско-
ронського (1859–1928) з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
як джерело з історії нумізматики // Бібліотечний вісник, 2004, № 2, с. 27–31.
2 На сьогодні не вдалось виявити жодної публікації, де згадувалось би про знайомство
двох вчених. Див., наприклад, Побожій С. Історик мистецтва Єгор Рєдін // ПУ, 2003, № 3,
с. 70–77; Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и деятельность (по материалам петербургских ар-
хивов) // Мир русской византинистики / Под ред. член.-корр. РАН И.П. Медведева. СПб.,
2004, с. 311–345; Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін – професор Харківського уні-
верситету: Монографія. Х., 2008, 228 с. та ін.
3 Мельник-Антонович К. Вказ. праця, с. 367.
4 Завальна О. Вказ. праця, с. 148.
5 Там само, с. 148.



В. Ляскоронського на Харківському з’їзді згадує С. Юренко6, і загально про
участь у з’їздах – О. Каковкіна7, так само загально згадує А. Острянко8.
Більш правильно О. Ситник називає лише XI та XIII–XV Археологічні
з’їзди, в яких учений безпосередньо брав участь9.

Сам В. Ляскоронський в автобіографії також досить лаконічно
висловився про участь у ХІІ Археологічному з’їзді: “Під час Археологіч-
них з’їздів, що проходили в Києві і Харкові, В.Г. Ляскоронський був сек-
ретарем останніх, і під його редакцією вийшло дві книги “Известий”
означених з’їздів, де коротко викладені як виголошені на з’їздах рефе-
рати, так і вся наукова діяльність з’здів”10.

В. Ляскоронський був делегований на з’їзд Історичним товарис-
твом Нестора Літописця11. До того ж, 3 травня 1900 р. на засіданні підго-
товчого комітету XII Археологічного з’їзду при Історичному товаристві
Нестора Літописця В. Ляскоронському було доручено зібрати до з’їзду
інформацію про археологічні пам’ятки Полтавщини, для чого він мав об-
стежити такі повіти: Прилуцький, Лохвицький, Пирятинський, Ромен-
ський, Лубенський, Миргородський та Хорольський12.

Про редагування “Известий” з’їзду також згадує К. Мельник, за-
значаючи, що на XII Археологічному з’їзді В. Ляскоронського було обрано
секретарем та редактором бюлетенів13. Проте перегляд самих “Известий”
не дає можливості підтвердити, як, проте, і спростувати цю інформацію.
Однозначно, що В. Ляскоронський дійсно був делегований на з’їзд14 і об-
раний секретарем Ради з’їзду 14 серпня 1902 р.15 З цього можна висну-
вати, що вчений безпосередньо був присутній і на з’їзді. Однак, жодної
доповіді, як і жодної публікації до “Трудов” ХІІ Археологічного з’їзду не
подав. Чому? Питання залишається відкритим. З того, що В. Ляскорон-
ський взяв активну участь у XIII Археологічному з’їзді в Катеринославі,
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6 Юренко С.П. Археологічні з’їзди в Україні. К., 2004, с. 23.
7 Каковкіна О.М. Археологічні з’їзди другої половини XIX – початку ХХ ст. в Україні:
Автореф. дис. … к. іст. н. Дніпропетровськ, 1998, с. 16.
8 Острянко А.М. Вказ. праця, с. 107.
9 Ситник О.М. Вказ. праця, с. 91.
10 ІР НБУВ, ф. 90, № 1, арк. 1зв.–2. Див. також: арк. 3зв. – тут вчений помилково датує
Харківський з’їзд 1903 р.; ІР НБУВ, ф. 90, № 2, 4зв.
11 Юренко С.П. Вказ. праця, с. 23.
12 Мельник-Антонович К. Вказ. праця, с. 371.
13 Там само, с. 371.
14 Члены съезда // Труды Двенадцатого Археологического съезда в Харькове 1902 / Под
ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. III, с. 255.
15 Протоколы заседания Совета съезда 14 августа 1902 года // Труды Двенадцатого
Археологического съезда в Харькове 1902 / Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. III, с. 244.



де виголосив три доповіді16, за якими підготував чотири публікації до
“Трудов” з’їзду17, а тематика статей відповідала завданню до Харківсь-
кого з’їзду, можна припустити, що вчений просто не встиг закінчити намі-
чених досліджень до початку роботи XII Археологічного з’їзду. Загалом
же В. Ляскоронський підтримував тісні стосунки з Московським архео-
логічним товариством, членом якого він був18. Також В. Дубровський зга-
дував, що В. Ляскоронський був знаний не лише як учень В. Антоновича,
а насамперед як відомий археолог19.

На думку С. Юренко, саме Харківський з’їзд визначив спрямова-
ність подальших досліджень В. Ляскоронського20. Однак з таким висновком
погодитись не можна. Сам вчений з цього приводу згадував: “Перші про-
блиски інтересу до старовини виникли у мене дуже рано, – ще на початку
70-х років минулого (XIX – Д.Г.) століття, до вступу мого в Полтавську гім-
назію”21. Однак остаточно як дослідник В. Ляскоронський сформувався
в київський період22, що і відображено у магістерській дисертації. Саме
ця тема – історія України княжого періоду буде визначальною для дослід-
ника на все життя.
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16 Ляскоронский В.Г. О городищах и Длинных валах в области рр. Псла и Воркслы // Труды
Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой.
М., 1908, т. II, с. 202; Ляскоронский В.Г. О змиевых валах в пределах южной России и их
связи с курганами-майданами // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екате-
ринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой. М., 1908, т. II, с. 232–233; Ляскоронский В.Г.
О походе кн. Витовта и его битве с татарами на р. Ворскле в 1399 // Труды Тринадцатого
Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой. М., 1908, т. II,
с. 210–211.
17 Ляскоронский В.Г. Городища, курганы и длинные (змиевые) валы по течению рр. Псла
и Ворсклы // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под
ред. гр. Уваровой. М., 1907, т. I, с. 158–198; Ляскоронский В.Г. Змиевы валы в пределах юж-
ной России, их соотношение к курганам-майданам и приблизительная эпоха их возникно-
вения // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр.
Уваровой. М., 1907, т. I, с. 200–210; Ляскоронский В.Г. К вопросу о курганах – городищах –
майданах // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под
ред. гр. Уваровой. М., 1907, т. I, с. 419–434; Ляскоронский В. Г. Поход кн. Витовта на татар
и его битва с последними на р. Ворскле 1399 г. // Труды Тринадцатого Археологического
съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой. М., 1908, т. II, с. 513–531.
18 Мельник-Антонович К. Вказ. праця, с. 372; див. також: Ляскоронский, Василий
Григорьевич // Императорское Московское Археологические общество в первое пятиде-
сятилетие его существования (1864–1914 гг.). Т. II / Под ред. гр. П.С. Уваровой и И.Н. Бо-
роздина. М., 1915, ч. 1. Биографический словарь членов Общества.., с. 212–213; 2. Список
трудов членов Общества, помещенных в изданиях Общества.., с. 111.
19 Дубровський В. Вказ. праця, с. 48.
20 Юренко С.П. Вказ. праця, с. 30.
21 ІР НБУВ, ф. 90, од. зб. № 73, арк. 1.
22 Див.: Мельник-Антонович К. Вказ. праця, с. 368–369, 375–376; Острянко А.М. Вказ.
праця, с. 106–107.



Проте саме на Харківському з’їзді В. Ляскоронський, очевидно,
розширив своє особисте коло, до якого увійшов і секретар Харківського
попереднього комітету з підготовки XII Археологічного з’їзду та професор
місцевого університету Є. Рєдін23. Лист останнього до В. Ляскоронського
є етикетною відповіддю на, очевидно, лист і прислану брошуру “Опису
України” Боплана24. На жаль, відбиток якої саме статті надіслав Є. Рєдін
В. Ляскоронському, визначити на разі не можливо25, як і невідомо, чи під-
тримували надалі вчені між собою зв’язки.

Єгор Кузьмич належним чином оцінив подарунок, який він назвав
“досить цікавим і цінним”26. Дійсно, “Опис України” Гійома Левасера-де-
Боплана по праву вважається одним з найцінніших наративних джерел з іс-
торії України першої половини XVII ст., а її автор є “справжнім фундатором
західноєвропейського українознавства”, з іменем якого назавжди пов’я-
зане поширення імені України в Західній Європі27. Відтак, як відмічав
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23 Не виключено, що вони познайомились раніше, однак, на сьогодні немає жодних дже-
рельних даних, щоб це підтвердити. Принаймні “заочно” В. Ляскоронський мав знати
Є. Рєдіна з часу XI Археологічного з’їзду в Києві, на який останній був делегований від
Харківського університету [Одиннадцатый Археологический съезд в Киеве 1–20 августа
1899 года. М., 1897, с. 21], однак, з невідомих причин, не приїхав. Натомість В. Ляскоронсь-
кий, який був делегований Історичним товариством Нестора Літописця [Одиннадцатый
Археологический съезд.., с. 30], взяв активну участь у роботі XI з’їзду. Вчений підготував
дві доповіді: Ляскоронский В.Г. Городища, длинные валы и курганы по Суле // Труды XI Ар-
хеологического съезда в Киеве / Под ред. гр. Уваровой и С.С. Слуцково. М., 1901, т. II, с. 104;
Ляскоронский В.Г. Находки римских монет в басс. Среднего Приднепровья // Труды XI
Археологического съезда в Киеве / Под ред. гр. Уваровой и С.С. Слуцково. М., 1901, т. II, с. 145–
146, за якими в “Трудах” з’їзду опублікував дві статті: Ляскоронский В.Г. Городища, курганы
и змиевые валы, находящиеся в бассейне р. Сулы // Труды XI Археологического съезда в
Киеве / Под ред. гр. Уваровой и С.С. Слуцково. М., 1901, т. I, с. 404–457; Ляскоронский В.Г.
Находки римских монет в области среднего Приднепровья // Труды XI Археологического
съезда в Киеве / Под ред. гр. Уваровой и С.С. Слуцково. М., 1901, т. I, с. 458–464.
24 Ляскоронский В.Г. Гильом Левассер-де-Боплан и его историко-географические труды от-
носительно Южной России: 1) Описание Украины; 2) Карты Украины. К., 1901, 38 с.: карты.
25 Бібліотека В. Лякоронського не збереглась у цілісності. Немає також і її опису. Можливо,
за посиланнями в працях вченого вдасться встановити подаровану Є. Рєдіним статтю.
26 “Цінність” книги додається і її ціною – 3 р., 60 коп. – на той час досить значної суми,
що В. Ляскоронському закидали критики: В. К. В. [Рец. на:] В.Г. Ляскоронский. Гильом
Левассер де-Боплан и его историко-географические труды относительно Южной России.
Киев 1901 г. in folio стр. 81, Цена 3 р. 60 к. // КС. Т. 78. К., 1902 (№ 7–8), библиогр., с. 77.
Таким чином Є. Рєдін отримав цінну і дорогу книжку.
27 Дашкевич Я.Р. Українська бопланіана // Боплан Г. Л. де. Опис України, кількох провінцій
Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії,
разом з їхніми звичаями, способом життя і веденням воєн / Пер. з фр. Я.І. Кравця, З.П. Бо-
рисюк; Передм. Я.Д. Ісаєвича, В.А. Смолія. К., 1990, с. 232. Також: Онацький Є. Боплян Ґійом
Лявассер // Онацький Є. Українська мала енциклопедія. Буенос Айрес, 1959, кн. 1, с. 105.



Я. Дашкевич, Боплан ніколи не належав до непопулярних постатей ук-
раїнської і світової історіографії28, проте за винятком радянської доби,
коли за волею згори він просто замовчувався29. 

Помітними працями в бопланіані ще в дорадянській історіографії
стали дослідження В. Ляскоронського, хоча ще до його праць Боплан був
добре знаний у вітчизняній науці. Існував повний переклад тексту Ф. Устря-
лова30, далекий від документальної точності, але який пожвавив інтерес
до “Опису України” у місцевої громадськості31. Його активно використо-
вував Д. Бантиш-Каменський, І. Срезневський, А. Скальковський, М. Мар-
кевич та інші дослідники у своїх працях, а професор Ніжинського юри-
дичного ліцею І. Лашнюков32 увів Боплана в курс своїх лекцій. 70-ті роки
XIX ст., за висновками Я. Дашкевича, відкрили новий етап у бопланіані,
що було пов’язано з іменами таких відомих істориків, як Д. Яворницький,
В. Кордт, В. Антонович, К. Мельник та, власне, В. Ляскоронський33.

Володимир Антонович по праву вважається основоположником
наукової української історіографії. Природно, що таке важливе джерело,
як “Опис України” Боплана не могло пройти повз увагу вченого. Однак він
здійснив переклад лише кількох уривків твору34, а перший науковий повний
переклад зробила учениця та дружина Антоновича К. Мельник35, проте за
передмовою, примітками і 2 малюнками самого В. Антоновича. За
висновками останнього, “Опис України” Боплана, “це один з найсерйоз-
ніших закордонних творів про Південну Русь. У ньому немає недоклад-
ностей і легковажностей. Автор спостережливий. Він з усіх боків вивчає
середовище, а його розповідь відзначається дріб’язковістю і докладністю”,
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28 Бібліографія видань Боплана та історіографія на сьогодні складають кілька сотень по-
зицій. Див.: Дашкевич Я. Бібліографічна Бопланіана // Боплан і Україна. Збірник наукових
праць / Ред. кол.: М. Вавричин, О. Галько, Я. Дашкевич, А.Б. Перналь. Л., 1998, с. 297.
29 Дашкевич Я. Ґійом Ле Вассер де Боплан. Перспективи досліджень // Боплан і Україна.
Збірник наукових праць / Ред. кол.: М. Вавричин, О. Галько, Я. Дашкевич, А.Б. Перналь.
Л., 1998, с. 7.
30 Описание Украйны. Сочинение Боплана / Пер. с франц. Ф. У[стрялова]. СПб., 1832.
31 Дашкевич Я. Боплан в українській та російській історіографії (до 1990 р.) // Боплан
і Україна. Збірник наукових праць / Ред. кол.: М. Вавричин, О. Галько, Я. Дашкевич,
А.Б. Перналь. Л., 1998, с. 48–50.
32 Лашнюков И.В. Лекции по русской истории // Университетские известия. К., 1871, № 5,
с. 1–25, № 6, с. 1–25, № 7, с. 1–26.
33 Дашкевич Я.Р. Українська бопланіана.., с. 212–222; Дашкевич Я. Боплан в українській
та російській історіографії.., с. 54.
34 Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М. Драго-
манова. К., 1874, т. 1, с. 23–24, 55–61, 206–208.
35 Боплан. Описание Украины. 1630–1648 // Мемуары, относящиеся к истории Южной
Руси. К., 1896, вып. 2, с. 294–388.



однак “для нас найцінніша частина його твору етнографічна, в якій автор
докладно розповідає про звичаї та обичаї мешканців”36. Д. Яворницький,
як підмітив Я. Дашкевич, “Опис” Боплана знав напам’ять, широко вико-
ристовував у своїх працях, які можна вважати за “розлогий коментар до
“Опису”37. Саме працю Боплана вчений поклав в основу своїх топогра-
фічних нарисів Запорозьких земель38. Проте найточніше охарактеризував
працю Боплана як джерело з історії України М. Грушевський, який відмі-
тив, що “Опис України” не багато дає про самі події, однак подає “за-
гальну обстановку українського життя саме з свого часу”39.

Завдяки значному етнографічному матеріалу, активно використо-
вував у своїх дослідженнях “Опис України” колега Є. Рєдіна по універ-
ситету М. Сумцов, який, наприклад, подав значний уривок з твору Боплана
у своїй праці з народних повір’їв40.

Проте саме праці В. Ляскоронського41 стали важливим кроком
вперед у бопланознавстві. Вчений розпочав розробку теми явно під впли-
вом учителя – В. Антоновича та, на відміну від своїх попередників, на-
магався охопити всю творчість Боплана. Власне, однією з магістральних
тем наукових студій В. Ляскоронського була історична картографія42.
Тому, цілком природно, що ставши дійсним членом Історичного товарис-
тва Нестора Літописця ще 1891 р.43, перші дослідження з бопланіани були
опубліковані в “Читаннях” Історичного товариства Нестора Літописця44
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36 Антонович В.Б. Источники для истории Юго-Западной России. Лекции 1880–1881 гг.
[К.], 1881, с. 77.
37 Дашкевич Я.Р. Українська бопланіана.., с. 216; Дашкевич Я. Боплан в українській та ро-
сійській історіографії.., с. 56.
38 Эварницкий Д.И. Число и порядок Запорожских сечей с топографическим очерком За-
порожья. К., 1884; Эварницкий Д.И. Вольности запорожских казаков. Историко-топогра-
фический очерк. СПб., 1890.
39 Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С. Сохань (голова)
та ін. К., 1995, т. 8, ч. 1, с. 321.
40 Див.: Сумцов Н. Культурные переживания // КС, 1890, т. 28, с. 329–330.
41 Дашкевич Я.Р. Українська бопланіана.., с. 217; Дашкевич Я. Боплан в українській та ро-
сійській історіографії.., с. 56.
42 Див.: Мельник-Антонович К. Вказ. праця, с. 379.
43 Мельник-Антонович К. Вказ. праця, с. 370.
44 Ляскоронский В.Г. Данные об атласе Боплана XVII в. // ЧИОНЛ, 1896, кн. 10, с. 37–39;
Ляскоронский В.Г. О гравюре XVII в. Гильйоме Гондиусе и его картографических трудах
относительно Южной России, произведенных по чертежам и планам Левассера де-Бо-
плана // ЧИОНЛ, 1896, кн. 11, с. 5–7; Ляскоронский В.Г. Иностранные карты и атласы
XVI и XVII вв., заключающие в себе данные для истории Южной Руси // ЧИОНЛ, 1896,
кн. 11, с. 30–33; Ляскоронский В.Г. Иностранные карты и атласы XVI и XVII вв., относя-
щиеся к Южной России // ЧИОНЛ, 1898, кн. 12, с. 97–137.



і стосувалися суто картографії. В. Ляскоронський, чи не першим з віт-
чизняних дослідників, систематично досліджував Боплана. Вчений про-
водив ретельні розшуки матеріалу, над чим працював, як у закордонних
бібліотеках, наприклад, Кеніґсберга і Парижа, бібліотеках Англії та Гол-
ландії45, так і у вітчизняних.

“Зацікавлений яким-небудь науковим питанням або дійшовши до
якої гіпотези, він ніколи не спиняється на половині дороги; він пильно і
старанно досліджує те питання в кожнім напрямку – і вглиб, і вширш,
збираючи по крихотці найдрібніші факти, відомості з найрізніших дже-
рел, літописні тексти, свідоцтва сучасників, актові документи, матеріяли
з допоміжних наук, навіть пізніші оповідання та легенди, аби вони сто-
сувалися до даного питання. Уважно та сумлінно перевіряючи кожний
факт, Василь Григорович доходив часом таким шляхом до нових сміли-
вих, цілком оригінальних висновків, що викликали різкі напади з боку
історичної критики”46.

Свої дослідження дослідник підсумував у монографії “Гільом Ле-
вассер-де-Боплан і його історико-географічні праці стосовно Південної
Росії”47. Саме це видання вчений і презентував Є. Рєдіну. На етапі підго-
товчих робіт до XII Археологічного з’їзду подарунок був на разі. В пла-
нах Московського Археологічного товариства щодо Харківського з’їзду
особлива увага відводилась дослідженню, в тому числі етнографічному,
території Слобідської та Лівобережної України, тому “Опис” Боплана,
був не просто виявом наукової чемності В. Ляскоронського до колеги, а
й мав практичну наукову цінність для Рєдіна, і, головне, був на часі.
Більш того, саме в той час Є. Рєдін особливо активно почав займатись
місцевими – українськими (безпосередньо слобожанськими) пам’ятками.

На сьогодні цінність праці В. Ляскоронського полягає насамперед
у тому, що, за висновком Я. Дашкевича, він подав найкращий російський
переклад твору48, однак у науковому апараті, з позиції сьогоднішньої
науки, вчений допустився низки помилок. Проте це зовсім не зменшує
ролі доробку В. Ляскоронського в історіографії бопланіани.
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45 ІР НБУВ, ф. 90, № 1 “Автобіографія Ляскоронського”, арк. 1зв., 3зв.; Мельник-Антоно-
вич К. Вказ. праця, с. 376, 379; Ситник О.М. Вказ. праця, с. 89–90.
46 Мельник-Антонович К. Вказ. праця, с. 381.
47 Ляскоронский В. Г. Гильом Левассер-де-Боплан и его историко-географические труды
относительно Южной России… 
48 Дашкевич Я.Р. Українська бопланіана.., с. 219; Дашкевич Я. Боплан в українській та ро-
сійській історіографії.., с. 58.



Лист Є. Рєдіна зберігається в особовому фонді В. Ляскоронського
в Інституті рукописів Національної бібліотеки України імені В. Вернадсь-
кого. Лист не датований. Найімовірніше, він був надісланий у 1902 р., на
що вказує використання Є. Рєдіним бланку Харківського попереднього ко-
мітету з підготовки XII Археологічного з’їзду, в пізніший час вчений не
використовував ці бланки для особистого листування, а також дата ви-
ходу праці В. Ляскоронського, надісланої Є. Рєдіну. Лист подається
мовою оригіналу, за сучасним російським правописом.

1. Є. Рєдін – В. Ляскоронському, Харків – Київ, 1902 р.49

Глубокоуважаемый
Василий Григорьевич!

Сердечно благодарю Вас за Ваше внимание и драгоценный Ваш
подарок – Ваш весьма интересный и ценный труд о Боплане50. Буду очень
рад впредь делиться своими трудами, а пока прошу принять на добрую
память мою небольшую последнюю статью51.

С истинным уважением
Ваш Е. Редин

ІР НБУВ, ф. 90, од. зб. 371, арк. 1, автограф.
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49 Лист написаний на бланку Харківського попереднього комітету з підготовки XII Ар-
хеологічного з’їзду в Харкові. У верхньому лівому куті незаповнений штамп: “Предва-
рительный комитет по устройству XII Археологического съезда в г. Харькове … дня 190… г.
г. Харьков”.
50 Ляскоронский В.Г. Гильом Левассер-де-Боплан и его историко-географические труды
относительно Южной России…
51 Яку саме – не відомо.



Дмитро Гордієнко

ДО УЧАСТІ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА
У XII АРХЕОЛОГІЧНОМУ З’ЇЗДІ В ХАРКОВІ 1902 р.

(за листами Єгора Рєдіна)

На кінець XIX – початок ХХ ст. археологія була ще досить моло-
дою наукою. Одним з її піонерів в Україні був В. Антонович, який заклав
першу вітчизняну археологічну школу. До його учнів на ниві археології,
насамперед, можна віднести М. Грушевського, В. Ляскоронського,
К. Мельник, Д. Багалія, М. Біляшівського, Хв. Вовка, В. Данилевича,
В. Доманицького та Д. Щербаківського1. Тому не випадково вже сучас-
ники високо оцінювали вченого як археолога2.

На думку В. Антоновича, історія і археологія складають одне ціле.
Як відмічав Г. Павлуцький, ідеєю Антоновича була позиція, що “Архео-
льоґічні матеріали – се ті ж само джерела історичної науки, як і літописи”3.
На сьогодні ця думка звучить щонайменше дивною, однак сто років тому
її потрібно було ще стверджувати. І В. Антонович її наполегливо і послі-
довно провадив у своїх лекціях і польовій археології, яка, за спогадами
І. Линниченка, являла для Антоновича “таку саму нездоланну принаду, як
полювання для пристрасного мисливця. Це був його літній відпочинок”4.
Таким чином, цілком справедливо вчений вважається засновником вітчиз-
няної археологічної школи5. До того ж, вчений був першим, хто на основі
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1 Козловська В. Значіння проф. В.Б. Антоновича в українській археології // Син України: Воло-
димир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 2. К.,
1997, с. 352. Див. також: Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. К., 2012, с. 187.
2 Павлуцький Г. В. Антонович, як археольоґ // Син України: Володимир Боніфатійович Анто-
нович. У 3-х томах / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997, с. 331–335; Завит-
невич В. Из воспоминаний о В.Б. Антоновиче, как археологе // Син України: Володимир
Боніфатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997,
с. 335–338; Ляскоронський В. Володимир Боніфатієвич Антонович, як археолог // Син України:
Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський.
Т. 2. К., 1997, с. 338–342; Козловська В. Вказ. праця, с. 343–352; Макаренко М. В.Б. Антонович
як археолог // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд.
В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997, с. 353–355. Пор.: Ульяновський В., Короткий В.
Володимир Антонович: образ на тлі епохи. К., 1997, с. 101–111.
3 Павлуцький Г. Вказ. праця, с. 333.
4 Цит. за: Ульяновський В., Короткий В. Вказ. праця, с. 106.
5 Павлуцький Г. Вказ. праця, с. 333; Завитневич В. Вказ. праця, с. 336; Козловська В. Вказ.
праця, с. 343; Макаренко М. Вказ. праця, с. 355; Верзилів А. Мої спогади про чернігівських
археологів // Український історик, 1991, № 1–2, с. 158; Ульяновський В., Короткий В.
Вказ. праця, с. 101.



археологічного матеріалу намагався окреслити район розселення схід-
нослов’янських племен і встановити їх зв’язок з пізнішим населенням
краю6. Загалом Г. Павлуцький в археології поставив ім’я В. Антоновича
поруч з іменами Ф. Буслаєва, І. Забеліна, І. Срезневського та гр. Уварова7.

В. Завитневич відмічає таку позитивну рису В. Антоновича, як обе-
режність у висновках, позаяк “потрібно пам’ятати, із усіх неточних наук ар-
хеологічна, мабуть, є найбільш неточною і, як така, вона відкриває широкий
простір для гри найширшої фантазії, для нічим нестримного свавілля”8.

Підсумовуючи внесок В. Антоновича в археологічну науку, Д. Са-
моквасов наголошував на внеску вченого насамперед в опрацювання те-
риторії Наддніпрянської України (“Південно-західного краю”), що, таким
чином, разом з Керчю і Кримом з археологічного боку стала найбільш
вивченою територією Російської імперії9.

Г. Павлуцький поділяє археологічну діяльність В. Антоновича на
два періоди: 1) до кінця 80-х рр. XIX ст., коли вчений проводив польові
дослідження і накопичував матеріал, і 2) з 90-х рр. XIX ст., коли робився
синтез і узагальнення10. 1895 р. В. Антонович видав археологічну мапу
Київщини та Волині. За цим зразком були складені археологічні мапи По-
ділля Ю. Сіцинським та Харківщини Д. Багалієм для XII Археологічного
з’їзду. Важливо відмітити, що до В. Антоновича археологічна література
Східної Європи не мала мап такого характеру11. За висновками В. Ляско-
ронського, ці мапи “є велика вкладка в науку і надовго будуть правити за
потрібне джерело для вирішення багатьох питань, як у галузі археології,
так і в історії”12. В. Козловська також наголошує, що “у галузі передісто-
рії та археології В. Антонович не залишив без уваги жодної цікавої зна-
хідки, жодного виявлення чогось нового, не кажучи вже про його власні
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6 Ляскоронський В. Вказ. праця, с. 342.
7 Павлуцький Г. Вказ. праця, с. 331.
8 Завитневич В. Вказ. праця, с. 336. Див. також: Козловська В. Вказ. праця, с. 350; Мака-
ренко М. Вказ. праця, с. 353.
9 За: Павлуцький Г. Вказ. праця, с. 333. Див. також: Супруненко О. Археологічні дослі-
дження В.Б. Антоновича на Полтавщині // Академія пам’яті професора Володимира Ан-
тоновича (16–18 березня 1993 р., м. Київ). Доповіді та матеріали. К., 1994, с. 250–256. Те
саме: Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Ко-
роткий, В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997, с. 376–378; Археологічні розкопки В.Б. Антоно-
вича на Єлисаветградщині // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х
томах / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997, с. 374–375.
10 Павлуцький Г. Вказ. праця, с. 334–335.
11 Козловська В. Вказ. праця, с. 350.
12 Ляскоронський В. Вказ. праця, с. 339.



досліди”13. Однак найбільше, за висновками дослідниці, В. Антонович
зробив у сфері вивчення могил, подавши перші їх класифікації14.

Д. Багалій відмічав, що наукові праці Антоновича з археології ви-
різнялись такими самими рисами, як і історичні: “глибоким вивченням
фактичних даних і постійними узагальненнями, що логічно випливають
з опрацювання матеріалу”15. Загалом наукову діяльність вчителя Д. Бага-
лій узагальнив словами: якщо Максимович лише готував цеглини для
зведення будівлі української історії, то Антонович зводив уже стіни16.
Прикметно, що саме В. Антонович у 1880 р. був делегований Москов-
ським археологічним товариством на Археологічний конгрес у Лісабон17.
Та найкраще виразила значення внеску В. Антоновича в археологічну
науку голова Московського Археологічного товариства графиня Уварова
у вітальному адресі вченому, виголошеному на XIII Археологічному з’їзді
в Катеринославі 17 серпня 1905 р.18:

“Вельмишановний Володимире Боніфатійовичу!
Дозвольте мені, як останньому із могікан наших перших Архео-

логічних з’їздів, вітати на XIII З’їзді у Вашій особі одного з найстаріших
співчленів З’їздів. Не сприйміть за нечемність з мого боку, не гнівайтесь
на мене за нагадування про те, що Ви один із найстаріших членів; і якщо
ця думка може вселити деяку гіркоту у Ваше серце, то Вам на втіху за-
лишається усвідомлення того, що я, яка дала Вам ймення “найстарішого”,
все-таки старша Вас. Багато років пройшло з того часу, коли ми вперше
зустрілись з Вами на третьому нашому З’їзді, який поклав початок Ваших
дружніх відносин з графом. З того часу не проходило жодного З’їзду, в
якому б Ви не взяли участі, чи розкопками, чи працями, що залишають
завжди слід в археологічній науці і слугують нам завжди керівною нит-
кою чи вказівкою, без якої не варто приступати до археологічних розшуків.
Недавно, складаючи покажчик до праць 12-ти пережитих мною З’їздів,
я зареєструвала 36 Ваших повідомлень на З’їздах, з-поміж яких є такі
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13 Козловська В. Вказ. праця, с. 343–345.
14 Козловська В. Вказ. праця, с. 346–347; Ульяновський В., Короткий В. Вказ. праця, с. 103.
15 Багалей Д. Антонович Владимир Бонифатьевич // Син України: Володимир Боніфаті-
йович Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 1. К., 1997, с. 27.
16 Багалей Д. Вказ. праця, с. 26. Подібно: Багалей Д.И. Приветствие Владимира Бони-
фатьевича Антоновича // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе
1905 / Под ред. гр. Уваровой. М., 1908, т. II, с. 201.
17 Ульяновський В., Короткий В. Вказ. праця, с. 108.
18 Уварова П.С. Приветствие Владимира Бонифатьевича Антоновича // Труды Тринадца-
того Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой. М., 1908,
т. II, с. 200–201. Переклад мій.



фундаментальні праці, як Археологічні мапи Київської і Волинської гу-
бернії. Не мені, звісно, розбирати їх переваги і оцінювати Ваші наукові
заслуги, але не можу не згадати тих зусиль, яких Ви доклали під час під-
готовчих робіт до Тифліського з’їзду, життя Ваше в степу, на кургані, коли
ми приїхали навідати Вас з графом; не можу не згадати наших сумісних
з Вами розкопок у Муромському повіті, Володимирської губернії, наші
дружні відносини під час роботи другого Київського З’їзду, відносини,
які, сподіваюсь, збережуться ще надовго і припиняться лише з закінчен-
ням нашого земного існування. Най живе ще многії літа Володимир Бо-
ніфатійович Антонович, і най буде він прикладом, як потрібно не лише
працювати, але і ставитись до справи і людей, яких колись полюбили”.

Таким чином, вчений був і активним учасником Археологічних
з’їздів, що організовувались Московським археологічним товариством, і саме
В. Антонович відігравав вирішальну роль у проведенні Археологічних
з’їздів в Україні19. З археологічних з’їздів вперше дослідник взяв участь
у другому Санкт-Петербурзькому, куди він був делегований від Київ-
ського університету, від імені якого разом з В. Іконніковим тоді виголосив
вітальний адрес з’їзду20. Надалі вчений брав участь в усіх археологічних
з’їздах до XIII-го Катеринославського включно. Спершу на з’їздах В. Ан-
тонович виконував обов’язки секретаря, далі був головою і, врешті, на
XII Харківському та XIII Катеринославському – почесним головою секції
“Первісних старожитностей”, що свідчило про загальне визнання заслуг
вченого в галузі археології. Саме ця тема найбільше і цікавила дослідника
на з’їздах, і, коли В. Антоновича обрали головою секції історичної гео-
графії та етнографії на VIII Московському археологічному з’їзді 1890 р.,
в листі до К. Мельник він писав: “Мені хотілось бути секретарем первіс-
них старожитностей”21.

У біографістиці В. Антоновича найкраще висвітлено його внесок
у проведення XI Археологічного з’їзду в Києві 1899 р., головою Київського
підготовчого комітету якого він був22. Натомість до найменш досліджених

96

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

19 Каковкіна О.М. Археологічні з’їзди другої половини XIX – початку ХХ ст. в Україні:
Автореф. дис. … к. іст. н. Дніпропетровськ, 1998, с. 5.
20 Список членов второго Археологического съезда, открытого в С.-Петербурге 7 декабря
1871 г. // Труды Второго Археологического съезда в Санкт-Петербурге. СПб., 1881, вып. 2,
с. XXVI, XLII; Козловська В. Вказ. праця, с. 344.
21 Цит. за: Ульяновський В., Короткий В. Вказ. праця, с. 108.
22 Див., наприклад: Лотоцький О. Археолоґічний з’їзд // Син України: Володимир Боні-
фатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997,
с. 358–361.



належать два останніх, в яких учений брав участь, – це XII Харківський
1902 р. та XIII Катеринославський 1905 р. Археологічні з’їзди. Очевидно,
це пов’язано з тим, що, як згадував Г. Павлуцький: “Володимир Боніфатіє-
вич на двух останніх не виступав вже з рефератами. З його було досить.
Він з радісною надією міг вітати промінь світлої будучини в межах коха-
ної йому науки археольоґії”23. Про участь В. Антоновича в Харківському
з’їзді побіжно згадує В. Козловська24. Ця тема порушується і в листах Є. Рє-
діна до М. Сумцова25. Співробітництво секретаря Харківського підготов-
чому комітету з проведення XII Археологічного з’їзду Є. Рєдіна з В. Ан-
тоновичем і К. Мельник щодо розкопок у Старбільському і Куп’янському
повітах згадує В. Скирда26, на думку якого намічені розкопки тоді не від-
булись27, що, як буде показано, не повністю відповідає дійсності.

Таким чином уведення в науковий обіг листів Є. Рєдіна до В. Анто-
новича дає змогу більш повно розкрити перипетії з підготовки XII Археоло-
гічного з’їзду загалом, та участі в ньому В. Антоновича зокрема. З іншого
боку, це листування доповнює епістолярій В. Антоновича, велика частина
якого вже стала предметом дослідження і введена в науковий обіг28.

В. Антоновича з Харковом тісно пов’язували і родинні зв’язки. Так,
Історико-філологічний факультет Харківського університету закінчив
його син – Дмитро, а на початку ХХ ст. членом Харківського історико-
філологічного товариства стала дружина В. Антоновича – К. Мельник29.
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ський. Т. 2. К., 1997, с. 103–130; Три листи Володимира Антоновича до Антонія Мйоду-
шевського // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд.
В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997, с. 136–139; Синявський А. З публіцистичної
діяльності В.Б. Антоновича. Листування з М.Ф. Комаровим (1889–1901 рр.) // Син Ук-
раїни: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Короткий, В. Улья-
новський. Т. 2. К., 1997, с. 157–163; Єфремов С. З листів Костомарова до Антоновича //
Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Короткий,
В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997, с. 231–232; Бухбіндер Н. Листи В.Б. Антоновича до А.Н. Пи-
піна // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Ко-
роткий, В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997, с. 233–234; Лист Володимира Антоновича в
Російську Академію наук від 8 січня 1902 р. // Син України: Володимир Боніфатійович
Антонович. У 3-х томах / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 2. К., 1997, с. 234.
29 Фрадкін В. До питання про суспільно-політичні погляди членів Харківського історико-
філологічного товариства // Збірник Харківського історико-філологічного товариства.
Харків, 1994, т. 2, с. 7.



Окрім Харкова загалом і підготовки Харківського Археологічного
з’їзду В. Антоновича і Є. Рєдіна поєднувала також музейницька діяль-
ність30. Очевидно, що Є. Рєдін познайомився з В. Антоновичем ще під
час свого перебування разом з Д. Айналовим у Києві, коли, будучи сту-
дентами випускного курсу Новоросійського університету, молоді вчені
досліджували живопис Києво-Софійського собору. Прикметно, що як для
Є. Рєдіна, так і для Д. Айналова31 В. Антонович був беззаперечним авто-
ритетом у польовій археології, в чому, ймовірно, харківський вчений мав
змогу засвідчитись на Х Археологічному з’їзді в Ризі.

Так, у листі до І. Помяловського від 21 серпня 1896 р. Є. Рєдін,
ділячись враженнями від з’їзду в Ризі, пише: “В Трейдені були здійснені
розкопки; я з задоволенням дивився на процес провадження розкопок,
позяак ніколи раніше не бачив їх…”32. Ймовірно це були саме ті розкопки,
про які згадує В. Завитневич: “На цьому з’їзді були присутніми декілька
закордонних вчених і, на чолі їх, відомий Вірхов. Під час проведення до-
слідних розкопок виникла можливість зрівняти прийоми В[олодимира]
Б[оніфатійовича] з прийомами німецьких учених. Нічого і казати: німці
працювали пречудово; але В[олодимир] Б[оніфатійович] і тут, якщо
можна так висловитись, побив рекорд у такому плані. Як тільки показу-
вався якийсь предмет, наприклад, меч, Вірхов обережно його розчищав і
тут же знімав зі свого місця, при чому якщо виявлявся предмет зломаним,
то він виймався по частинах. Нічого подібного В[олодимир] Б[оніфатійо-
вич] не допускав: очищувані від землі предмети по одному ним не зніма-
лись зі своїх місць до того часу, доки вся досліджувана ділянка не була
очищена. Завдяки такому прийому, помилки щодо місця знаходження
знайдених у могилі предметів бути не могло, і поховальна обстановка, на-
скільки вона збереглась, замальовувалась або фотографувалась повністю
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30 Див., наприклад: Данилевич В. Проф. В.Б. Антонович та Археологічний музей І.Н.О //
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витончених мистецтв Харківського університету (1893–1908 рр.) // Південний архів: Збір-
ник наук. праць. Херсон, 2004, вип. 15: Історичні науки, с. 96–101.
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з українськими діячами (листи до В. Антоновича, В. Ляскоронського, К. Широцького,
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Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Ай-
налова (1862–1939 рр.) / Від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П.С. Сохань;
упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. К., 2012, с. 67–72.
32 Цит. за: Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и деятельность (по материалам петербургских
архивов) // Мир русской византинистики / Под ред. член.-корр. РАН И.П. Медведева.
СПб., 2004, с. 328.



відповідаючи дійсності”33. Звісно, це не могло не вразити молодого вче-
ного. Тому не випадково у листі до В. Антоновича від 4 червня 1900 р.
та М. Сумцова від 15 червня того самого року він називає себе “майбут-
нім учнем” маститого київського археолога. Прикметно, що з проханням
про учнівство до В. Антоновича звертався і знаменитий В. Хвойка34. Це
мав бути перший серйозний досвід Є. Рєдіна в польовій археології. Тому
не можу погодитись з твердженням В. Скирди, що на той час ім’я Є. Рє-
діна було широко відоме саме як археолога – в сучасному розумінні35,
хоча власних археологічних розкопок вчений не проводив. Всі відомі екс-
педиції Є. Рєдіна на той час були колективними.

Відкрито називав себе учнем В. Антоновича колега і близький
друг Є. Рєдіна В. Данилевич36. Останній, попри строго науковий підхід,
відмічав любов В. Антоновича до свого рідного краю і народу, яким вче-
ний присвятив більшу частину своїх праць, однак ніколи не допускав “на-
віть тіні якогось національного шовінізму”37. Важливо, що В. Антонович
“умів не лише навчити молодь, він робив більше – духовно піднімав її,
давав їх те краще, ті високі ідеали, без яких її знання залишались би мер-
твими і безплідними для неї самої і для інших”38, – риси, без яких викла-
дач залишається лише лектором, але ніколи не стає вчителем.

В. Антонович охоче ділився своїм досвідом і знаннями з архео-
логії. В. Данилевич згадував про вчителя, що “відправляючись літом на
розкопки, він завжди брав з собою когось із учнів. Точно так само він
охоче приділяв масу часу і сил на заняття з окремими слухачами, які ці-
кавились історією, археологією і нумізматикою, при чому і тут намагався
зробити з них учених, здатних самостійно і науково працювати в облас-
тях, що їх цікавлять”39. Ця підтримка і допомога вчителя відчувалась і за
межами університету, по закінченню якого кожен учень Антоновича, “міг
бути впевненим, що його учитель пам’ятає про нього, готовий завжди на-
дати йому потрібну допомогу”40.

Натомість інший – найвидатніший учень В. Антоновича – М. Гру-
шевський писав про вчителя, що “інтереси наукові тісно сполучені у
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нього з інтересами громадянськими, національними та політичними, стояли
в тісній залежності від них, звідси відбирали імпульси свої і навзаєм при-
носили підставовий матеріал для його суспільних, політичних, національ-
них поглядів й їх обоснування”41. Однак тут же відмітив, що В. Антонович
не був “бойовою натурою”, він був насамперед представником культур-
ницького українофільства42.

В цьому плані характерним є конспіративний лист В. Антоновича
від 21 червня 1901 р. до харківських колег з приводу скликання україн-
ського з’їзду в Харкові разом з XII Археологічним з’їздом43:

“Шановний пане.
Прошу у Вас вибачення за те, що не маючи честі бути особисто

знайомим з Вами, дозволяю собі звернутись до Вас з ласкавим прохан-
ням. Цю справу мав запропонувати на Ваш розсуд О.О. Русов, але внас-
лідок його спонтанного виїзду, я дозволяю собі, за його вказівкою,
представити Вам це прохання. Як відомо, 15 серпня відкриється в Хар-
кові Археологічний з’їзд. Багато осіб дуже зацікавлені його роботою, але
не маючи можливості постійно слідкувати за рухом археологічної науки,
звернулись до мене з пропозицією за два дні до з’їзду, себто 13 і 14 серпня
прочитати тут лекцію про головні сучасні здобутки археології. Я, звісно,
погодився, якщо знайдеться приміщення людей на 30. О.О. Русов обіцяв
переговорити про це з Вами, висловлюючи сподівання, що Ви не відмо-
вите у приміщенні. Так як Олександр Олександрович поїхав, не повідо-
мивши мене про Вашу згоду, то я дозволяю собі ласкаво просити Вас
передати Вашу відповідь подательниці цього листа, моїй дружині Кате-
рині Миколаївні, яка і повідомить Вам потрібні деталі. Щиро прошу ви-
бачення за мою настирливість, ласкаво прошу Вас прийняти завірення в
моїй глибокій повазі.

Професор Володимир Антонович.
Київ 1902, червня 21”.

На разі адресат невідомий, однак, Є. Рєдін також у листі від 17 чер-
вня 1900 р. повідомляє, що на В. Антоновича в Харкові очікують товариші.
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Хто саме очікував на київського колегу однозначно сказати складно. В
Харкові до кола В. Антоновича, безумовно, входили Д. Багалій, М. Сумцов
та В. Данилевич. Наприклад останні двоє взяли участь у збірці, присвя-
ченій 35-літтю професорської діяльності В. Антоновича з промовистою
назвою “Сину України”44.

Загалом листи Є. Рєдіна стосуються археологічного дослідження
Харківської губернії, що входило в план робіт Харківського підготовчого
комітету, в засіданні якого 25 травня 1900 р. взяв участь і В. Антонович.
У своїй доповіді вчений зупинився на проблемі малої вивченості Харківської
губернії в археологічному плані. Особливо Антонович наголосив на по-
требі дослідження курганів, що належать як кочівникам, так і слов’янам.
Припустив дослідник і ймовірність знайдення курганів кам’яної доби.
Що ж до скитських курганів, то, на думку доповідача, дослідження може
дати можливість визначення північної їх межі45. Відтак саме до В. Анто-
новича і К. Мельник як маститих археологів Комітет і звернувся з про-
ханням провести ці дослідження в Старобільському та Куп’янському
повітах. На допомогу їм відряджались, власне, Є. Рєдін, В. Савва, Є. Трі-
фільєв та П. Федоровський. Фінансування експедиції брало на себе Мос-
ковське Археологічне товариство46.

І вже 4 червня 1900 р. Є. Рєдін повідомляє В. Антоновичу в Київ
новини, отримані з Московського комітету: “графиня П.С. Уварова пові-
домила мені, що проект наших відряджень схвалений Московським ар-
хеологічним товариством, і так само розподілення асигнованих на
відрядженням сум.

Тому на здійснення розкопок протягом місяця у Старобільському
повіті Вам належить отримати 300 крб., а пані К.М. Мельник – на роз-
копки протягом двох місяців у Куп’янському повіті 500 крб.”

Та В. Антонович не приїжджав, а Є. Рєдін мусив здійснювати реа-
лізацію суто власної програми зі збирання церковних старожитностей
Харківщини. Про це вчений писав М. Сумцову від 15 червня 1900 р.:
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“Дуже шкодую, що не можу точно визначити Вам час, коли я розраховую
приїхати до Вас у Боромлю, для того, щоби звідти здійснити наукову
екскурсію по Сумському і Охтирському повітах.

Уявіть собі – неприємний сюрприз, піднесений нам Харківським
губернатором!..

У засіданні з гр. Уваровою він обіцяв нам видати відкриті листи
на право проведення розкопок. Нині ж, коли комітет надіслав йому про-
хання про це, він відмовляється, посилаючись на закон: немов би лише
Археологічна комісія має право видавати такі листи, а тому він надіслав
Археологічній комісії клопотання про видачу нам цих листів. І ось тепер
доводиться очікувати на них. Сьогодні мав приїхати проф. Антонович, і
якщо не приїде, то приїде на днях, а листів все ще немає. Мені очікування
тим більше неприємне, що я хотів би близько 2-х тижнів побувати в
якості учня при розкопках. Далі, якби учнівство моє закінчилось до 1
липня, то після цього я маю їхати з О.С. Лебедєвим у Білгород; після,
близько 10–15 липня планується весілля; після тижнів двох – бажаною
була б прогулянка з майбутньою дружиною – куди? – залежно від коштів
і обставин. Після, врешті, близько 1 серпня, чи точніше з 1 серпня – уже
поїздка по церквах Харківської губернії”.47

Однак вже того самого дня Є. Рєдін отримав листа від В. Анто-
новича. Останній повідомляв про свою хворобу, що, власне, і стала на
заваді його приїзду до Харкова. Однак це розв’язало харківському колезі
руки і він одразу (лист від 16 червня) написав М. Сумцову про свої плани:
“Сьогодні надіслав Вам казенного листа з одними повідомленнями і пла-
нами. І сьогодні ж пишу Вам другий лист – після отримання листа від
проф. В.Б. Антоновича із Києва. Він пише, що був дуже хворий, нині
одужав і лише на початку липня буде в змозі приїхати в Харків на
розкопки. Очікувати його так довго, нічого не роблячи, мені ніяк не мож-
на, маючи до того ж іще на увазі, що в ½ липня намічається моє весілля.
Тому я вирішую їхати до Вас у Боромлю, і так ми вже разом склали план
нашої поїздки.

Виїду я до Вас у неділю зранку об 11 год. 59 хв. і буду в Боромлі
близько 6 год. вечора. Зустріньте мене, будь ласка. На поїздку я розрахо-
вую затратити час до 3 липня, на яке число повернусь у Харків, щоби очі-
кувати Антоновича”48.

102

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

47 Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 39. Переклад мій.
48 Там само, с. 40–41.



Про свій виїзд з Харкова Є. Рєдін повідомив і В. Антоновича лис-
том від 17 червня 1900 р.: “Користуючись вільним часом, я відправляюсь
у поїздку по Охтирському і Сумському повітах у пошуках за церковними
старожитностями. До 3 липня я повернусь і буду очікувати Вас. Якщо Ви
зможете приїхали лише пізніше, то повідомте мене, будь ласка, щоби я
міг повідомити своїм товаришам, що живуть поза Харковом і очікують
Вашого приїзду”. Однак відкриті листи не поступили навіть на 8 липня,
про що Є. Рєдін знову ж писав В. Антоновичу в Київ: “Відкритих листів
із Канцелярії Харківського губернатора все ще немає. Сьогодні я заходив
у канцелярію і мені пояснили, що видадуть нам листи лише після відпо-
відного дозволу Археологічної комісії, на що піде ще 1–1½ тижні”. І тут же
додає: “Лист Московського Археологічного товариства, за словами Канце-
лярії, немає сили: урядники можуть не дозволити проводити розкопки”.

Відтак, Є. Рєдіну, очевидно, так і не поталанило стати учнем
самого В. Антоновича. Однак певним чином це компенсувалось участю
Є. Рєдіна в експедиції найближчої учениці В. Антоновича – його дружини
К. Мельник49, яка вже на той час впевнено заявила про себе як про фахового
археолога. Дослідниця проводила розкопки майже по всій території Ук-
раїни, спершу разом з В. Антоновичем, а згодом і самостійно50. В рамках
підготовки Харківського археологічного з’їзду К. Мельник провела роз-
копки в Куп’янському повіті, про що і доповіла на з’їзді в засіданні I від-
ділення “Первісні старожитності” 24 серпня 1902 р.51 Доповідь викликала
жваву дискусію, в якій взяли участь В. Антонович, Д. Багалій, Ю. Кула-
ковський, В. Завитневич, Д. Самоквасов та інші учасники відділення.

Сам В. Антонович з доповіддю не виступав, однак брав активну
участь у засіданнях з’їзду, віддаючи перевагу секції старожитностей
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49 Не випадково, саме Є. Рєдін на засіданні Харківського попереднього комітету 10 жовтня
1900 р. зачитав звіт К. Мельник про розкопки в Куп’янському повіті, здійснені протягом
липня 1900 р.: Протокол заседания комитета по устройству XII-го археологического съезда
в Харькове, 10 октября 1900 г. // Труды Харьковского предварительного комитета по устрой-
ству XII Археологического съезда / Под ред. проф. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1, с. 68.
50 Руденко Г.Г. Життєвий та творчий шлях К.М. Мельник-Антонович // Історія і культура
Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. Вип. 6. Дніпропет-
ровськ, 2009, с. 123.
51 Мельник Е.Н. Археологические раскопки в Ахтырском и Купянском уездах, Харьковской
губернии // Труды Двенадцатого Археологического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред.
гр. Уваровой. М., 1905, т. 3, протоколы, с. 361–364; Известия XII Археологического съезда
в Харькове, 1902, № 13, с. 185–186. Стаття: Мельник Е.Н. Раскопки курганов в Харьковской
губ. // Труды Двенадцатого Археологического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред. гр. Ува-
ровой. М., 1905, т. 1, с. 673–743. Детальніше про ці розкопки див. мою статтю у цій збірці.



первісного суспільства. Так, окрім обговорення доповіді дружини, 26
серпня він взяв участь у обговоренні доповіді П. Перелешина52. Також пе-
редав Харківському комітету деякі свої матеріали з археології Чернігівсь-
кої губернії та надав допомогу у складанні археологічної карти Харківської
губернії Д. Багалія53. З підготовки до з’їзду В. Антонович співпрацював
і з Ніжинським історико-філологічним товариством54.

Окрім того, саме В. Антонович разом з А. Степовичем, М. Ясинсь-
ким та М. Петровим доповіли на засіданні Історичного товариства Нестора
Літописця 28 вересня 1902 р. про роботу XII Археологічного з’їзду в Хар-
кові. Зокрема В. Антонович зупинився на огляді етнографічної, археоло-
гічної та картографічних виставок з’їзду. Щодо виголошених на Харківському
з’їзді рефератів, то вчений дав огляд етнографічної тематики, а також ок-
ремо зупинився на виданнях археологічних карт Харківської губернії
Д. Багалія і Перелетка та Симбірської губернії Поліванова55, що було
близьким власним дослідженням В. Антоновича.

Таким чином, попри те, що В. Антонович не виголосив жодного
власного реферату на Харківському з’їзді, його участь була далеко не дру-
горядною. Листи ж Є. Рєдіна до київського вченого дають змогу не лише
доповнити чи уточнити відомості про організацію і проведення XII Ар-
хеологічного з’їзду, а й показати наявність особистих контактів двох уче-
них, позаяк, як у працях, присвячених В. Антоновичу, так і Є. Рєдіну, ця
інформація відсутня. Таким чином, з одного боку, листи розширюють ін-
формацію про коло особистого спілкування обох учених, а з другого – на
прикладі листування харківського і київського вчених показують кому-
нікативну взаємодію в українській науці початку ХХ ст.

Листи Є. Рєдіна до В. Антоновича зберігаються в фонді листів
(ф. III) Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені В. Вер-
надського. Листи подаються мовою оригіналу за сучасним російським
правописом.
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52 Известия XII Археологического съезда в Харькове.., 1902, № 14, с. 221.
53 Юренко С.П. Археологічні з’їзди в України. К., 2004, с. 23, 26.
54 Доклад председателя историко-филологического общества при институте князя Безбо-
родко, профессора Добиаша, о результатах деятельности состоящей при Обществе особой
комиссии по собиранию археологических и этнографических сведений, а также предме-
тов древности в пределах Черниговской губ., к ХІІ археологическому съезду // Труды
Харьковского предварительного комитета по устройству XII Археологического съезда /
Под ред. проф. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1, с. 198, 199, 201.
55 Антонович В.Б. О трудах XII Археологического съезда в Харькове // ЧИОНЛ, 1903,
кн. 17, вып. 1, с. 50.



1. Є. Рєдін – В. Антоновичу, Харків – Київ, 4 червня 1900 р.56

Глубокоуважаемый Владимир Бонифатьевич!
Графиня П.С. Уварова57 уведомила меня, что проект наших ко-

мандировок одобрен Московским археологическим обществом58, а равно
распределение ассигнованных на командировки сумм.

Поэтому на производство раскопок в течении месяца в Старобельс-
ком уезде59 Вам надлежит получить 300 руб., а г-же Е.Н. Мельник60 – на
раскопки в течении двух месяцев в Купьянском уезде61 500 руб.

Будьте так добры – соблаговолите передать об этом г-же Мель-
ник, я, не зная ее адреса, лишен возможности написать ей. Деньги Вы
можете получить по уведомлении меня, или по приезде своем в Харьков,
где я буду ожидать Вас, так как свои командировки предполагаю начать
с ученичества у Вас.
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56 Лист написано на бланку Попереднього комітету з підготовки ХІІ Археологічного з’їзду.
У верхньому лівому куті штамп: “Предварительный комитет по устройству XII Архео-
логического съезда в г. Харькове Июня 4 дня 1900 г. № 73 г. Харьков”.
57 Уварова, Парасковія Сергіївна (1840–1924), графиня, уроджена княжна Щербатова –
історик, археолог. Після смерті чоловіка – графа Уварова очолила Московське археоло-
гічне товариство (1885). З того часу стала організатором всіх дальших археологічних з’їз-
дів. Була обрана почесним членом Російської академії наук (1895), професором
Дерптського (1888), Харківського (1906), Казанського (1910) та Московського (1910) уні-
верситетів, а також СПб. археологічного інституту (1891) та Лазарівського ін-ту східних
мов (1902). Див.: Уварова П.С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М., 2005, 368
с. (Труды Государственного Исторического музея); Храпова Л.Е. Одна страница сиятель-
ной жизни. Ростов-на-Дону, 2003.
58 Московське Археологічне товариство (1864–1923) – створено в Москві з ініціативи
графа Уварова та Г. Строганова. Метою діяльності Товариства був розвиток археології у
всіх її проявах. Важлива увага приділялась дослідженню старожитностей та охороні
пам’яток історії та культури. Протягом 1869–1911 рр. Товариство організувало 15 Архео-
логічних з’їздів, що являли собою найбільші наукові форуми Російської імперії, з них 6
відбулось в Україні. Основним друкованим органом Товариства був журнал “Древности”,
що виходив по серіях. Також Товариство видавало “Труды Археологических съездов”.
В. Антонович та Є. Рєдін були дійсними членами Товариства.
59 Старобільський повіт Харківської губернії. Нині – територія Луганської області. м. Ста-
робільськ – районний центр однойменного району Луганської області.
60 Мельник-Антонович, Катерина Миколаївна (1859–1942) – відомий український історик,
археолог, громадська діячка. Друга дружина В. Антоновича. Випускниця історико-філо-
логічного відділу Київських вищих жіночих курсів (1883). Член НТШ та Українського
наукового товариства в Києві. З 1919 р. – співробітник Всеукраїнської Академії Наук, з
1924 – дійсний член ВУАН. Див.: Ясь О.В. Мельник-Антонович (Антонович-Мельник)
Катерина Миколаївна // Енциклопедія історії України. Т. 6: Ля–Мі. К. , 2008. с. 598–599;
Руденко Г.Г. Вказ. праця, с. 121–129.
61 Куп’янський повіт Харківської губернії – нині переважно територія Харківської області.
м. Куп’янськ на сьогодні місто обласного підпорядкування, адміністративний центр од-
нойменного району Харківської області, саме місто до складу району не входить.



Прося благосклоннейшего внимания к Вашему будущему уче-
нику и в ожидании въезда Вас в Харьков в половине июня, остаюсь с глу-
боким уважением

Е. Редин.
Старомосковская ул., д. № 3, кв. 9.

ІР НБУВ, ф. III, од. зб. № 47117, арк. 1–1зв., автограф.

2. Є. Рєдін – В. Антоновичу, Харків – Київ, 17 червня 1900 р.62

Глубокоуважаемый Владимир Бонифатьевич!
Глубоко сожалею, что Вам пришлось перенести болезнь, но очень

рад, что Вы уже поправляетесь и надеетесь в первых числах июля при-
ехать в Харьков. Пользуясь свободным временем, я отправляюсь в поездку
по Ахтырскому и Сумскому уездах63 в поисках за церковными древностями.
К 3 июля я вернусь и буду ожидать Вас. Если Вы в состоянии будете при-
ехать лишь позже, то уведомите меня пожалуйста, чтобы я мог сообщить
своим товарищам, живущим вне Харькова и ожидающим Вашего приезда.

О присылке открытых листов я сообщу Вам, хотя и буду вне
Харькова. Надеюсь, что к 3 июля, они будут уже у меня дома.

Желая Вам здоровья, остаюсь с глубоким уважением,
Ваш Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. III, од. зб. № 47115, арк. 1–1зв., автограф

3. Є. Рєдін – В. Антоновичу, Харків – Київ, 8 липня 1900 р.64

Глубокоуважаемый Владимир Бонифатьевич!
Открытых листов из Канцелярии Харьковского губернатора всё

еще нет. Сегодня я заходил в канцелярию и мне объяснили, что выдадут
нам листы лишь после соответствующего разрешения Археологической
комиссии65, на что потребуется еще 1–1½ недели.
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62 Лист написано на бланку Попереднього комітету з підготовки ХІІ Археологічного з’їзду.
У верхньому лівому куті штамп: “Предварительный комитет по устройству XII Архео-
логического съезда в г. Харькове Июня 17 дня 1900 г. г. Харьков”.
63 Охтирський та Сумський повіти Харківської губернії. Нині – територія Сумської області.
Смт. Охтирка – нині районний центр однойменного району Сумської області; м. Суми –
обласний і районний центр України.
64 Лист написано на бланку Попереднього комітету з підготовки ХІІ Археологічного з’їзду.
У верхньому лівому куті штамп: “Предварительный комитет по устройству XII Архео-
логического съезда в г. Харькове Июля 8 дня 1900 г. № 106 г. Харьков”.
65 Імператорська Археологічна комісія – державна установа Російської імперії, офіційний на-
уковий центр з археології. Заснована 1859 р. на базі Комісії з дослідження старожитностей,



Сообщаю это Вам на всякий случай и покорнейше прошу извес-
тить меня о деньгах, и о времени приезда Вашего в Харьков: я Вас буду
ожидать. Очень будет досадно, если Канцелярия задержит нас со своими
листами. Написал по этому поводу Д.И. Багалею66 в Анапу67 (дача Щер-
батова68) и гр. Уваровой в Муром69, Владим[ирской] губ[ернии].

Остаюсь с глубоким уважением,
Ваш Е. Редин.

P.S. Лист Московского Археол[огического] общества, по словам
Канцелярии, не имеет силы: урядники могут не разрешить проводить рас-
копки.

По просьбе гр. П.С. Уваровой Вам выделяется Комитетом 300
экз[емпляров] программ по собиранию церковных древностей70.
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була підпорядкована Міністерству імператорського двору і уділів, розташовувалась у Зи-
мовому палаці. З 1889 р. комісія була єдиною установою, що мала право видавати відкриті
листи на проведення археологічних розкопок на державних, міських і селянських землях,
за винятком земель поміщиків. До функцій комісії також входила реставрація та охорона
пам’яток. Була ліквідована більшовиками в 1919 р. – її функції перейшли до Російської
Академії історії матеріальної культури.
66 Багалій, Дмитро Іванович (1857–1932) – відомий український історик, громадський та
політичний діяч. Випускник Університету св. Володимира (1880), однак деякий час на-
вчався в Харківському університеті. Учень В. Антоновича. 1882 р. захистив магістерську
дисертацію, 1887 – докторську на тему: “О колонизации степной окраины Московского
государства”. Викладав у Харківському університету, протягом 1906–1910 рр. – ректор.
З 1883 р. – член Харківського історико-філологічного товариства. Був одним з організа-
торів харківського архіву та етнографічного музею Харкова. Очолював Харківський під-
готовчий комітет з проведення XII Археологічного з’їзду. 1918 р. його було обрано
першим віце-президентом Української Академії Наук і першим головою історично-філо-
логічного відділення УАН. У 1920-ті рр. повністю перейшов на службу більшовицькій
владі, за що критикувався студентством. Див.: Сарбей В.Г., Кравченко В.В. Академік АН
УРСР Д.І. Багалій (До 125-річчя з дня народження) // УІЖ, 1982, № 11; Кравченко В.В.
Д.И. Багалей: Научная и общественно-политическая деятельность. Харьков, 1990.
67 Анапа – місто на півдні Росії, нині центр Анапського міського поселення Краснодар-
ського краю Російської Федерації.
68 Дачі князя Щербатова, на літо здавались відпочивальникам.
69 На сьогодні м. Муром – адміністративний центр Муромського району Володимирської
області Російської Федерації. З 2006 р. утворює міський округ Муром, до складу самого
району не входить. У Муромі було помістя графині Уварової, де була зосереджена її біб-
ліотека і де вона проводила більшість часу. Там саме жила її сім’я.
70 Программа для собирания сведений по церковным древностям для XII археологиче-
ского съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству
XII Археологического съезда / Под ред. проф. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1, с. 25–28.



Дмитро Гордієнко

ДО ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КУП’ЯНСЬКОГО ПОВІТУ ХАРКІВСЬКОГО ГУБЕРНІЇ

(записка Є. Рєдіна К. Мельник)

В археологічному плані територія Харківської губернії на кінець
XIX ст. фактично залишалась terra incognita. Справжнім проривом в ар-
хеологічному вивченні пам’яток Харківської губернії став XII Археоло-
гічних з’їзд у Харкові 1902 р., одним з головних завдань якого було
ретельне обстеження губернії в археологічному плані. Результати цих до-
сліджень дали змогу Д. Багалію скласти багату на пам’ятки і ретельну за
виконанням археологічну мапу Харківської губернії1, де були представ-
лені пам’ятки і Куп’янського повіту2. 

Власне дослідження пам’яток Куп’янського повіту розпочалось ще
за два роки до початку роботи Харківського підготовчого комітету з улаш-
тування XII Археологічного з’їзду, коли навесні 1898 р. за дорученням прав-
ління Харківського університету Є. Рєдін і Є. Тріфільєв відвідали слободу
Сеньково Куп’янського повіту для обстеження кургану, в якому було вияв-
лено печеру, яка, проте, виявилась природного утворення3. Однак, обсте-
ження кургану дало й археологічний матеріал – було виявлено поховання,
віднесене дослідниками до кіммерійської епохи4, однак, за знахідками,
його радше можна віднести до бронзової доби. Саме це дослідження, за
даними В. Скирди, стало першим польовим досвідом Є. Рєдіна5.

З метою залучення якнайширшого кола співробітників, Харківський
підготовчий комітет розробив відповідні програми6 для збору інформації
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1 Багалей Д. Объяснительный текст к археологической карте Харьковской губернии //
Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред. гр. Уваровой.
М., 1905, т. I, с. 1–92.
2 Там же, с. 62–70; карта.
3 Редин Е.К., Федоровский Н.А. Могильник кургана слободы Сеньково Купянского уезда.
Харьков, 1900, с. 3.
4 Там же, с. 11.
5 Скирда В.В. Профессор Е.К. Редин как археолог // Вісник Харківського державного уні-
верситету. № 396: Історія. Вип. 29. Харків, 1997, с. 47.
6 Див.: Программа для собирания сведений по первобытным древностям для XII архео-
логического съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета по
устройству XII Археологического съезда / Под ред. проф. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1,
с. 22–23; Программа для собирания сведений по древностям историческим для XII ар-
хеологического съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета..,
с. 23–25; Программа для собирания сведений по церковным древностям для XII археоло-
гического съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 25–28;



і матеріалів для організації та проведення XII Археологічного з’їзду, які
друкувались у місцевій пресі і розсилались по церквах, школах, повітових
управліннях тощо. Однією з ключових була програма зі збору первісних
старожитностей7. Серед питань, що пропонувались респондентам, були,
наприклад, такі: чи не траплялись на пашнях чи в інших місцях кам’яні
молотки і крем’яні стріли чи такі самі бронзові чи мідні; чи не траплялись
де-небудь старовинна зброя чи монети; чи є в місцевості кургани чи інші
залишки людської діяльності тощо.

Ідея продовження археологічного дослідження курганів Куп’янсь-
кого повіту виникла на засіданні Харківського підготовчого комітету 25 трав-
ня 1900 р. після доповіді В. Антоновича, який акцентував увагу на недос-
татній вивченості з археологічного боку пам’яток Харківщини. Особливо
доповідач зупинився на важливості дослідження курганів кочівників, що
саме і зосереджені у Старобільському, Ізюмському та Куп’янському по-
вітах. Важливим завданням експедицій мало стати і визначення північної
межі скитських поховань8. Відтак, комітет прийняв рішення: “просити
проф. В.Б. Антоновича і пані К.М. Мельник взяти на себе працю з про-
ведення розкопок у Старобільському і Куп’янському повітах; на допомогу
до них відрядити проф. Є.К. Рєдіна, проф. В.І. Савву і пп. Є.П. Тріфільєва
та П.А. Федоровського; а в Ізюмському повіті – проф. О.М. Покровського
і для слоб. Райгородка – М.О. Федоровського”9.

Очевидно, саме для К. Мельник за матеріалами повідомлень пе-
реважно місцевих священиків Є. Рєдіним був складений орієнтовний “ре-
єстр” пам’яток Куп’янського повіту і мапа-схема їх розташування, що
далі публікуються. Таким чином його можна датувати 1900 р., адже вже
того самого року, в липні, К. Мельник провела розкопки 11 курганів чо-
тирьох могильників біля м. Куп’янська та с. Воронцовки, про що доповів
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Программа для собирания сведений этнографических предметов к выставке на предстоя-
щем в 1902 г. в г. Харькове XII археологическом съезде // Труды Харьковского предваритель-
ного комитета.., с. 29–32; Программа для собирания сведений о кобзарях и лирниках. К
XII археологическому съезду в Харькове // Труды Харьковского предварительного коми-
тета.., с. 32–35; Программа для собирания писанок и сведений о них. К XII археологичес-
кому съезду в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 36–37.
7 Программа для собирания сведений по первобытным древностям для XII археологиче-
ского съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 22–23.
8 [Доклад В. Антоновича] // Протокол пятого заседания комитета по устройству XII-го
археологического съезда в Харькове, 25 мая 1900 г. // Труды Харьковского предваритель-
ного комитета.., с. 52–53.
9 Протокол пятого заседания комитета по устройству XII-го археологического съезда в
Харькове, 25 мая 1900 г. // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 52.



Є. Рєдін на шостому засіданні Харківського підготовчого комітету 10 жовт-
ня 1900 р.10 Тоді ж було заслухано і звіти Є. Тріфільєва, М. Федоровського
та А. Покровського11, які повідомили деталі про самі розкопки і віднай-
дені в них пам’ятки.

За дорученням Харківського підготовчого комітету К. Мельник
протягом літа 1900 та 1901 рр. проводила розкопки курганів Харківської
губернії: в південній частині Охтирського повіту в басейні р. Ворскла та
в Куп’янському повіті по річці Оскол у басейні Дона. У розкопках в Ох-
тирському повіті в 1900 р. брав участь Є. Тріфільєв, а у Куп’янському –
в 1901 р. – В. Данилевич. Загалом було досліджено 9 могильників, у яких –
73 кургани12. Ще 15 курганів були досліджені експедицією Д. Багалія.

Прикметно, що сам ініціатор продовження розкопок В. Антоно-
вич за станом здоров’я не зміг взяти участі в дослідженнях13, до того ж,
коли під час цієї експедиції захворіла його дружина К. Мельник, він умов-
ляв її вернутись, а “клейку посудин та нашивку на предмети ярликів за-
лишити на упорядників з’їзду”14.

На щастя, К. Мельник завершила дослідження і на засіданні XII Ар-
хеологічного з’їзду 24 серпня виголосила доповідь загального характеру:
“Археологічні розкопки в Охтирському і Куп’янському повітах Харківсь-
кої губернії”15. Дослідниця повідомила про обстеження одного могильника
поблизу міста Куп’янськ і трьох могильників поблизу села Воронцовка
при впадінні в Оскол річки Сенихи16. Всі могильники К. Мельник розпо-
ділила за трьома типами:

1) Поховання кам’яного віку за типом повної кремації поблизу
села Березовки і Буди.
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10 Протокол шестого заседания комитета по устройству XII-го археологического съезда в
Харькове, 10 октября 1900 г. // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 68.
11 Там же, с. 68–70.
12 Мельник Е.Н. Раскопки курганов в Харьковской губернии // Труды Двенадцатого ар-
хеологического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. I, с. 673.
Див. також: Руденко Г.Г. Життєвий та творчий шлях К.М. Мельник-Антонович // Історія
і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. Дніпро-
петровськ, 2009, вип 6, с. 125.
13 Див. мою статтю: “До участі Володимира Антоновича в XII Археологічному з’їзді в
Харкові 1902 р. (за листами Єгора Рєдіна)” в цій збірці.
14 Руденко Г.Г. Вказ. праця, с. 125.
15 Известия XII Археологического съезда в Харькове, 1902, № 13, с. 182–187; Мельник Е.Н.
Археологические раскопки в Ахтырском и Купянском у. // Труды Двенадцатого археоло-
гического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. III, протоколы,
с. 361–364. [Засідання I відділення: “Первобытные древности”, 24 серпня].
16 Мельник Е.Н. Раскопки курганов в Харьковской губернии // Труды Двенадцатого ар-
хеологического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. I, с. 673.



2) Поховання за типом інгумації з пофарбованими скелетами і
скорченим його положенням поблизу с. Кириківки, м. Куп’янська і с. Во-
ронцовки.

3) Поховання слов’янського типу поблизу с. Ніцахи Охтирського
повіту17.

Напередодні, 23 серпня 1902 р., на засіданні секції первісних ста-
рожитностей також з доповіддю про розкопки Куп’янського повіту вис-
тупив колега К. Мельник – Є. Тріфільєв18. У своєму повідомленні вчений
відмічав, що, враховуючи недослідженість в археологічному плані Хар-
ківської губернії при значній кількості пам’яток, перед ним стояла ди-
лема: куди їхати. Відповідь на це питання, власне, і дав матеріал, зібраний
Харківським підготовчим комітетом з улаштування XII Археологічного
з’їзду, отриманий від священиків, учителів та учительок. З усього зібра-
ного матеріалу дослідник для себе вибрав пам’ятки вздовж річки Красної:
слободи Нижня Дуванка, Сватова Лучка, Кабаньє і хутір Мечетний19.

Одним із завдань, що стояли перед експедицією Є. Тріфільєва,
було і дослідження кам’яних баб у районі річки Красної20. Є. Тріфільєв
зазначав, що у “Куп’янському повіті було вказано в повідомленнях во-
лосних правлінь, зібраних Харківським підготовчим комітетом, на дві
кам’яні баби на курганах, які я і знайшов: одну на землі приватного во-
лодільця поблизу ст. Булаценівка Харк.-Балаш. залізн., другу поблизу
слоб. Торської”21. Приватний власник виставив неприйнятні умови, тому,
разом з курганами, були досліджені і доставлені в Харків лише баби з
Торської слободи22.

Окрім археологічних досліджень, з Куп’янського повіту поступали
й пам’ятки для виставки з’їзду. Так, на засіданні Харківського підготов-
чого комітету 5 березня 1901 р. Є. Рєдін доповів про присилку від благо-
чинного м. Куп’янська монет XVIII–XIX ст. та від священика Григорія
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17 Мельник Е.Н. Раскопки курганов.., с. 673.
18 Трефильев Е.П. Археологическая экскурсия в Купянский у. // Труды Двенадцатого ар-
хеологического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. III, прото-
колы, с. 351. [Засідання I відділення: “Древности первобытные”, 23 серпня].
19 Трифильев Е.П. Археологическая экскурсия в Купянский уезд, Харьковской губернии,
летом 1901 года // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902 г. / Под
ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. I, с. 132.
20 Трифильев Е.П. Курганы с каменными бабами Купянского уезда Харьк. губ. // Труды
Двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред. гр. Уваровой. М.,
1905, т. I, с. 141.
21 Там же, с. 141.
22 Там же, с. 141.



Попова (с. Сеньково, Куп’янського повіту) фотографії церкви та інших
пам’яток, що були подаровані Музею Харківського університету23. До
своєї колекції Г. Попов подав супровідну записку, в якій описав самі
пам’ятки та обставини їх знайдення, серед яких найцікавішими, без-
умовно, є залишки мамонтів та ікла акули24. Знахідки з курганів Куп’янсь-
кого повіту досліджувались також антропологом М. Поповим25.

Таким чином результати досліджень Куп’янського повіту були
досить значними, його пам’ятки були широко представлені на виставці
XII Археологічного з’їзду в Харкові. Повідомлення Є. Тріфільєва про зна-
чення для проведення археологічних досліджень зібраного Харківським
підготовчим комітетом попереднього матеріалу, підтверджується і запис-
кою Є. Рєдіна з перерахуванням низки пам’яток Куп’янського повіту, яка,
очевидно, була призначена для К. Мельник, на що вказує місце її збері-
гання в Києві. Отже, матеріали, що публікують, доповнюють як історію
археологічного літопису Харківщини, так і історію організації і прове-
дення XII Археологічного з’їзду в Харкові, а також доповнюють творчу
біографію Є. Рєдіна та, можливо, К. Мельник.

Текст і малюнок мапи-схеми зберігається у фондах Інституту ру-
кописів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. Текст
подається мовою оригіналу за сучасним російським правописом.

1. Записка Є. Рєдіна про пам’ятки Куп’янського повіту, 1900 р.

Купьянский уезд
1. Курган в 3х верст[ах] от сл[ободы] Торской (донес[ение]

свящ[енника])26.
2. 3 кургана от сл[ободы] Новоглухова в 4х верстах (донес[ение]

свящ[енника])27.
3. 2 кургана около Радьковских песок28.
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23 Протокол одиннадцатого заседания комитета по устройству XII-го археологического съезда
в Харькове, 5 марта 1901 г. // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 176–178.
24 Сообщение Г. Попова о древностях окрестностей г. Купянска // Труды Харьковского
предварительного комитета.., с. 183–185.
25 Протокол восемнадцатого заседания комитета по устройству XII-го археологического съезда
в Харькове, 4 ноября 1901 года // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 356.
26 Курган “Товста могила”: Багалей Д. Объяснительный текст к археологической карте
Харьковской губернии // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902 г. /
Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. I, с. 64.
27 “Гостра могила”, “Чупринина могила” та “Солена могила”: Багалей Д. Указ. соч., с. 64.
28 “Роблені могили”. Висота 9 арш., 20 сажень: Багалей Д. Указ. соч., с. 62.
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Виконана Є. Рєдіним карта-схема Куп’янського повіту
з позначенням археологічних пам’яток



4. 3 кургана около сл[ободы] Боровой (дон[есение] свящ[ен-
ника])29.

5. Больше 10 курганов около сл[ободы] Нов[о-]Екатеринослава
(дон[есение] свящ[енника])30.

8. Два кургана при хуторе Варваровке31.
9. Камен[ная] баба при с. Дисковке имения Ковалевского32.
10. 6 баб около Ново Глухова33.
12. Бабы около сл[ободы] Боровой34.
13. Баба около сл[ободы] Тарской, там же стрелки в песке35.
16. Бронзовая стрелка около Оскола в 3х верстах от Купьянска36.
17. Монета Константина IV Погоната VII в сл[ободе] Нижней Ду-

венке37.
18. Медный топорик в с. Наугольновке38.
19. Курганы в с. Кругляковке (донес[ение] свящ[енника])39.
20. [Курганы] в с. Тернах (донес[ение] свящ[енника])40.

ІР НБУВ, ф. I, од. зб. № 7837, арк. 1, автограф.
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29 “Перші могили”, “Другі могили” та “Треті могили”: Багалей Д. Указ. соч., с. 64.
30 За мапою Д. Багалія там нараховувалось понад 10 різноманітних курганів: Багалей Д.
Указ. соч., с. 63.
31 Багалей Д. Указ. соч., с. 63.
32 Там же, с. 63.
33 Там же, с. 63 – 64.
34 Уламки кам’яної баби на “Бабиному кургані”. Там саме розташована ціла група мо-
гильників та курганів: Багалей Д. Указ. соч., с. 64.
35 На кургані за 8 верст від слободи Торської, ближче до селища Ново-Дуброви, скульп-
тура баби ушкоджена. Стріли знайдені крем’яні та бронзові: Багалей Д. Указ. соч., с. 64.
36 На тому самому місці Педашенком була знайдена мідна монета візантійського імпера-
тора Михаїла VIII Дуки (XI ст.) [Багалей Д. Указ. соч., с. 62]. Загалом під час розкопок
К. Мельник у Куп’янському повіті було виявлено 89 наконечників стріл. Всі вони було
бронзовими, переважно тригранними: Мельник Е.Н. Раскопки курганов.., с. 685.
37 Багалей Д. Указ. соч., с. 63.
38 Там же, с. 64–65.
39 Близько 20 курганів: Багалей Д. Указ. соч., с. 65.
40 5 курганів: “Розкопана могила”, “Сніжковий”, “Гострий”, “Кам’яний” та “Бабачій”:
Багалей Д. Указ. соч., с. 65.



Вячеслав Корнієнко

ЄГОР РЄДІН ЯК ОХОРОНЕЦЬ ПАМ’ЯТОК АРХЕЛОГІЇ
(лист до Харківського генерал-губернатора)

У 1900 р. в рамках підготовки до проведення ХІІ Археологічного
з’їзду Харківським попереднім комітетом було надруковано 5 тис. при-
мірників програм для одержання відомостей про місцеві пам’ятки ста-
ровини та отримання експонатів для виставки, яка мала на меті
найповніше представити історію та культуру краю1; ці програми були по-
ширені серед народних вчителів, священиків, краєзнавців, земств2.

Цього ж року, отримавши анкету, вчитель земського училища Ва-
силь Бабенко почав розпитувати місцевих мешканців про давні пам’ятки
та обстежувати довклишні яри. Неподалік від села Верхній Салтів Вов-
чанського повіту Харківської губернії на правому березі Сіверського
Дінця у схилі яру він виявив катакомбне поховання. Проведені дослід-
ником попередні розкопки ще десяти поховань дозволили встановити,
що в цьому місці знаходиться великий могильник3. Про свою знахідку
В. Бабенко проінформував, відповідно до програми, Харківський попе-
редній комітет. Відкриття краєзнавця викликало неабияке зацікавлення
харківських вчених, тож до Верхнього Салтова були відряджені М. Во-
ронець та П. Єфименко, які ознайомились з нововідкритою пам’яткою.
1901 р. були продовжені археологічні дослідження могильника, у яких,
окрім В. Бабенка, брали участь М. Воронець, П. Єфименко, О. Покровський,
О. Федоровський. Розкопки довели велику наукову цінність виявленої
археологічної пам’ятки, яка стала епонімною, давши назву салтівській
(салтово-маяцькій) археологічній культурі. Зважаючи на її значну площу,
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1 Див., напр.: Лист Б. Багалія та Є. Редіна до Я. Новицького від 21 квітня 1902 р. // ІР НБУВ,
ф. 202, од. зб. 130, арк. 1. Лист публікується у вміщеній у цій збірці статті: Корнієнко В.
Відображення суспільно-наукової та викладацької діяльності Єгора Кузьмича Рєдіна
в епістолярній спадщині, с. 63–64. 
2 Юренко С.П. Археологічні з’їзди в Україні. К., 2004, с. 22.
3 Докладніше історію відкриття та дослідження могильника див.: Кадеев В.И. Украинский
археолог, краевед и этнограф В.А. Бабенко (к 120-летию со дня рождения) // Древности
1996. Харьков, 1997, с. 144–146; Чернігова Н.В. Бабенко В.О. та дослідження археоло-
гічного комплексу в с. Верхній Салтів // Археологія, 2004, № 4, с. 116–120; Колода В.В.
Салтовская культура на Харьковщине: очередной юбилей (итоги и перспективы иссле-
дований) // Салтово-маяцька археологічна культура: 110 років від початку вивчення на
Харківщині. Збірник наукових праць, присвячених проблемам та перспективам салтово-
знаства за матеріалами Міжнародної наукової конференції “П’ятнадцяті Слобожанські
читання” / Упор. Г.Є. Свистун. Харків, 2011, с. 21–24.



розкопки мали продовжитись не один польовий сезон і не могли бути
завершені до початку ХІІ Археологічного з’їзду, що мав відбутись 1902 р.
Тож актуальною проблемою для вчених постало питання охорони архео-
логічної пам’ятки, адже одночасно з науковою громадськістю, верхньо-
салтівський могильник почав притягувати до себе “поціновувачів ста-
ровини” з місцевих мешканців, які самочинно розпочали розкопки могил
для пошуку предметів старовини.

Саме з цієї причини голова Попереднього комітету Дмитро Бага-
лій, котрий 1901 р. особисто відвідав місце розкопок, звернувся до Хар-
ківського генерал-губернатора Германа Тобізена з проханням допомогти
убезпечити охорону археологічної пам’ятки: “Совершив на этих днях
экскурсию в с. Верхний Салтов (Волчанского уезда) и открыв там любо-
пытные и важные поля погребения, я имел возможность убедиться в том,
что местные крестьяне часто производили там хищнические раскопки
этих пещерных старинных погребений; не сомневаюсь и даже вполне
уверен в том, что после наших раскопок они будут продолжать свои
поиски и таким образом уничтожат драгоценные для науки предметы
древности. В виду этого покорнейше прошу Ваше Превосходительство
принять самые энергичные меры против таких попыток, дабы этими
памятниками могли воспользоваться археологические учреждения и
дабы туда могла быть организована новая экскурсия во время самого
съезда в Харькове. В охране памятников можно было бы привлечь учи-
теля земской школы Василия Алексеевича Бабенко”4.

Бачення харківським вченим подальшої долі могильника та став-
лення до нього селян стали пророчими. Якщо генерал-губернатор на про-
хання Д. Багалія і прийняв якісь заходи проти грабіжників, вони
виявились не ефективними: речі з могильника продовжували розтягува-
тись шаленими темпами, про що В. Бабенко повідомляв Попередній
комітет. Крім того, у січні 1902 р. новим очільником Харківської губернії
став Іван Оболенський, тож керівництво Комітету прийнято рішення про
повторне звернення до генерал-губернатора щодо видання відповідних
розпоряджень місцевим органам влади для убезпечення могильника від
подальшого грабунку, а також для сприяння В. Бабенку у викупі погра-
бованих селянами речей з могильника за гроші Комітету для їх збере-
ження та передачі до Музею вишуканих мистецтв при Харківському
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4 Лист Д. Багалія до Г. Тобізена від 9 червня 1901 р. (ГАХО, ф. 3, оп. 283, од. зб. 68,
арк. 64–64зв.) // Парамонов А.Ф. Подготовка к проведению XII Археологического съезда.
По материалам Государственного архива Харьковской области; [Электронный ресурс].
Режим доступа: http:// www.otkudarodom.com.ua.



університеті. Власне, так виглядають історичні передумови появи епіс-
толи Є. Рєдіна, адресованої харківському генерал-губернаторові. Пору-
шені в листі проблеми та можливі напрямки їх вирішення наразі є акту-
альними і для сучасної археології, яка постійно зіштовхується з грабіж-
ницькими розкопками (загалом, загальний контекст справляє враження,
ніби цей лист написаний не на початку ХХ ст., більше ста років тому,
а на початку ХХІ ст.).

На жаль, у нас немає наразі даних щодо видання останнім відпо-
відних розпоряджень, проте достеменно знаємо, що частина речей, знай-
дених у верхньосалтівському могильнику, експонувалась на виставці ХІІ
Археологічного з’їзду; в подальшому ці предмети поповнили фонди хар-
ківських (і не тільки харківських) музеїв. 

Чернетка цього листа зберігається у фонді Історико-філологіч-
ного товариства (ф. 2017) Центрального державного історичного архіву
в м. Києві. Друкується мовою оригіналу сучасним правописом.

1. Є. Рєдін – І. Оболенському, Харків – Харків, 6 червня 1902 р.5

Июня 6 дня 1902 г.
Харьков.
Его Сиятельству господину Харьковскому губернатору6.
В селении Верхнем Салтове Волчанского уезда7 Предваритель-

ным комитетом8 был открыт9 древний могильник, и летом прошлого года
членами его производились в нем исследования, раскопки10. Могильник
этот далеко еще не окончен в своем исследовании, заключает в себя массу
важного, нового материала для русской археологии, и потому до оконча-
ния раскопок в нем – заслуживает особенного внимания – в отношении
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5 Лист написаний на бланку Попереднього комітету з підготовки ХІІ Археологічного
з’їзду. У лівому верхньому куті заповнений штамп: “Предварительный комитет по устрой-
ству XII Археологического съезда в г. Харькове. Июня 6 дня 1902 г. № -, г. Харьков”.
6 На той час посаду Харківського генерал-губернатора з 14 січня 1902 р. по 31 березня
1903 р. обіймав Оболенський, Іван Михайлович (1853–1910).
7 Нині – с. Верхній Салтів Вовчанського району Харківської області України. На сьогодні
пам’ятки Верхньосалтівського археологічного комплексу (городище, могильник) вклю-
чені до складу Історико-археологічного музею-заповідника “Верхній Салтів”.
8 Для підготовки ХІІ Археологічного з’їзду, що мав проходити у Харкові в 1902 р. при
Московському археологічному товаристві в січні 1900 р. був створений Московський по-
передній комітет, у березні 1900 р. розпочав роботу Харківський попередній комітет.
9 Могильник був виявлений у 1900 р. місцевим вчителем-краєзнавцем О. Бабенком, тоді
ж були досліджені перші десять поховань.
10 У 1901 р., у розкопках брали участь М. Воронець, П. Єфименко, О. Покровський,
О. Федоровський.



сохранности от случайных копателей – любителей и грабителей. Между
тем по дошедшим до Комитета известиям, сообщенным ему его членом,
учителем Верхнесалтовского училища В. Бабенко11, командированным
для осмотра и окончания начатых на могильнике работ12 – местными
крестьянами и другими лицами – в этом могильнике производятся хищ-
нические раскопки, при чем находимые вещи частью уничтожаются, час-
тью продаются местным ремесленникам13 и другим лицам.

Предварительный комитет имеет честь покорнейше просить
Ваше14 Сиятельство – оказать ему помощь и содействие в охране указан-
ного важного для отечественной археологии могильника, отдав соответ-
ствующие приказания, как местным сельским властям, так и г[осподину]
Земскому начальнику 5го участка Волчанского уезда и г[осподину] Уезд-
ному исправнику.

Комитет вместе с тем покорнейше просит об оказании содействия
со стороны сельских властей – члену его, Бабенку, для15 покупки16 на
средства комитета17 расхищенных18 из могильника вещей19, которые будут
им представлены Музею древностей Императорского Харьковского уни-
верситета20 и для выставки при XII Археологическом съезде21.

Комитет покорнейше просит уведомить его о решении Вашего
Сиятельства по поводу вышеизложенного ходатайства22.

Председатель [проф. Д. Багалей].
Секретарь проф. Е. Редин.

ЦДІАУК, ф. 2017, оп. 1, спр. 1053, арк. 1–2, автограф, чернетка.
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11 Бабенко, Василь Олексійович (1877–1955) – краєзнавець, археолог, етнограф, музейник.
Протягом 1900–1913 рр. проводив розкопки Верхньосалтівського могильника; в подаль-
шому майже до кінця життя брав участь у його розкопках. У 1912 р. обраний почесним
членом Московського археологічного інституту. Цього ж року заснував Вовчанський
музей старовини, який він очолював до 1930 р.; пізніше працював завідувачем архівом у
Вовчанську; з 1943 по 1947 р. – науковий співробітник Харківського історичного музею.
12 Далі знаходиться закреслене речення “могильника и произведения в нем раскопок”.
13 Слово надписане над рядком, під ним у рядку закреслене «“золотарям”».
14 Далі знаходиться закреслене “Пре”.
15 Далі знаходиться закреслене “пра”.
16 Далі знаходиться закреслене “для”.
17 Далі знаходиться закреслене “в собранных – награбленных и проданных вещей”.
18 Слово написане над рядком.
19 Слово дописане над рядком.
20 Музей був створений при Харківському університеті у 1837 р. За роки радянської влади
його фонди розійшлися по різних музейних установах м. Харкова.
21 Мається на увазі виставка, що діяла під час ХІІ Археологічного з’їзду (Харків, 15–
27 серпня 1902 р.).
22 Слова “по поводу вышеизложенного ходатайства” написані над рядком; під ними знахо-
диться закреслене: “во исполнение его просьбы о Верхнесалтовском древнем могильнике”.



Дмитро Гордієнко, Марина Домановська

ДО УЧАСТІ НІЖИНСЬКОГО ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО
ТОВАРИСТВА В ХАРКІВСЬКОМУ АРХЕОЛОГІЧНОМУ З’ЇЗДІ:

ПРОБЛЕМА ПОВЕРНЕННЯ ПАМ’ЯТОК
(за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова)

В історії українського музейництва одне з почесних місць займає
професор Харківського університету Єгор Кузьмич Рєдін – період заві-
дування якого Музеєм красних мистецтв і старожитностей (1892–1908 рр.)
став однією з найблискучіших епох в історії закладу1. Будучи завідувачем
Музею вчений докладав значних зусиль до поповнення його фондів, до
того ж не лише поодинокими пам’ятками, а цілими колекціями2. Так, на
час вступу на посаду Музей нараховував 2011 експонатів, а на 1908 р. їх
налічувалось 3733, що було безпосередньою заслугою вченого3. Особ-
ливе поповнення колекцій старожитностей у Музеї відбулось після XII
Археологічного з’їзду4, в чому також була пряма заслуга завідувача, а
створення Відділу церковних старожитностей “потрібно повністю при-
писати проф. Є.К. Рєдіну”5. Варто відмітити, що і Харківський етногра-
фічний музей Історико-філологічного товариства бере свій початок з
Етнографічної виставки XII Археологічного з’їзду6.

Провідна роль Є. К. Рєдіна у підготовці ХІІ Археологічного з’їзду
у Харкові, що відбувся у серпні 1902 р., неодноразово відмічалася в істо-
ріографії7. Однак музейницька складова діяльності вченого і на сьогодні
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1 Данилевич В.Е. Музей изящных искусств и древностей // Ученые общества и учебно-
вспомогательные учреждения Харьковского университету (1805–1905 г.г.) / Под ред. проф.
Д.И. Багалея и проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, с. 68.
2 Павлова О.Г. XII Археологічний з’їзд та проблема вивчення церковного мистецтва та ста-
рожитностей Харківщини // Віра і розум, 2000, № 1, с. 165; Жебелев С. Памяти Е.К. Ре-
дина // Записки Классического отделения Русского археологического общества. СПб.,
1910, т. VI, с. X.
3 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін – професор Харківського університету: Моно-
графія. Харків, 2008, с. 126.
4 Данилевич В.Е. Указ. соч., с. 61.
5 Там же, с. 61.
6 Данилевич В.Е. Этнографический музей // Ученые общества и учебновспомогательные
учреждения Харьковского университету (1805–1905 г.г.) / Под ред. проф. Д.И. Багалея и
проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, с. 133; Наріжний С. Харківське історично-філоло-
ґічне товариство // Праці Українського історично-філолоґічного товариства в Празі. Прага,
1944, т. 5, с. 161, 164, 165.
7 Скирда І.М. XII Археологічний з’їзд у м. Харкові та наукові академічні традиції в Україні //
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 908: Серія: Історія.



залишається недостатньо дослідженою. Однією з таких проблем є пи-
тання участі дослідника в збереженні за Харківськими музеями пам’яток,
переданих для виставки з’їзду. Одним з таких епізодів були перипетії з
поверненням експонатів, наданих Ніжинським історико-філологічним то-
вариством. З іншого боку, в науці недостатньо висвітлена і участь самого
Ніжинського товариства в XII Археологічному з’їзді. Прикметно, що у
бібліографії праць, присвячених Харківському археологічному з’їзду,
серед 443 позицій місця для звіту голови Історико-філологічного това-
риства при Інституті князя Безбородька М. Бережкова про участь у XII
Археологічному з’їзді8 не знайшлося9. На сьогодні маємо лише поодинокі
згадки про участь Ніжинського товариства в Харківському з’їзді10.

Таким чином саме з Харківським з’їздом пов’язано підняття на
новий рівень питань історії церковного мистецтва та старожитностей11.
Ще напередодні з’їзду була проведена значна робота зі збору та дослі-
дження церковних пам’яток, головна заслуга в якій належить також про-
фесору Харківського університету Є. Рєдіну. Вже 26 квітня на засіданні
підготовчого комітету Є. Рєдін виступив з доповіддю “Пам’ятки церков-
них старожитностей Харківського губернії”12, що була опублікована ок-
ремим відбитком13. У своїй доповіді вчений наголосив, що “церковні
старожитності – один з головних показників культури народу, його ду-
ховних інтересів, висоти розвитку його мистецтва, художніх промис-
лів”14. Відтак на засіданні комітету 25 травня 1900 р. серед інших було
прийнято рішення відрядити Є. Рєдіна для збору церковних старожит-
ностей Харківської губернії та окремо з тією ж метою у м. Білгород15.
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Вип. 42. Харків, 2010; Філіппенко Р.І. До питання про участь Є.К. Рєдіна в російських ар-
хеологічних з’їздах // Чотирнадцяті Сумцовські читання. Матеріали наукової конференції
“Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної діяльності”. Харків, 2008, с. 31–32.
8 Бережков М. О занятиях археологической комиссии // Сборник Историко-филологиче-
ского общества при Институте князя Безбородко в Нежине. Т. IV. Нежин, 1903, с. 35–60.
9 Див.: ХІІ Археологічний з’їзд: (До 100-річчя проведення): Бібліогр. покажч. / Укладач
О.М. Дмитрієва. Харків, 2002, 76 с.
10 Див., наприклад: Юренко С.П. Археологічні з’їзди в України. К., 2004, с. 22–23; Філіп-
пенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 109. Окремо про участь М. Бережкова в XII Ар-
хеологічному з’їзді згадує Л. Шипко: Шипко Л.В. Наукова та освітня діяльність Михайла
Бережкова. Автореф. … к. іст. наук. К., 2007, с. 8, 9.
11 Павлова О.Г. Вказ. праця, с. 162.
12 Филиппенко Р.И. Е.К. Редин – исследователь религиозных памятников искусства Харь-
ковской губернии // Віра і розум, 2000, № 1, с. 225.
13 Редин Е.К. Памятники церковных древностей Харьковской губ. Харьков, 1900, 14 с.
14 Там же, с. 1.
15 Протокол пятого заседания комитета по устройству XII-го археологического съезда в
Харькове, 25 мая 1900 г. // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству



Про свої поїздки по Харківщині зі збору церковних старожитнос-
тей Є. Рєдін писав М. Сумцову в листі від 2 липня 1901 р.: “Ось уже місяць,
як я під пекучим промінням сонця по запилених і розбитих дорогах на дро-
гах, бричках, простих возах мандрую з села в село для вивчення церков-
них старожитностей у вигляді, наприклад, чудових старовинних іконостасів
в якомусь сільці в його злиденній дерев’яній церкві, чи у вигляді руко-
пису (рідкість – XVI ст.) чи давнього стародруку Біблії (Острозька, 1581).

Як приємно знайомитись все з новими місцями своєї дорогої
батьківщини – в цьому випадку Харківської губернії! Але як дорого це
обходиться – у тому плані, що доводиться витримувати – перш ніж по-
трапиш у нове місце – по цих допотопних дорогах, у цих екіпажах, що
витрясуть з тебе всю душу!”16. З населених пунктів, в яких побував до-
слідник, згадуються Мерефа, Артемівка, Комарівка, Бабаї, Хорошев мо-
настир, Хорошево, Костянтинівка, Борова, Водяне, Чугуїв, Малинівка,
Печеніги, Лебяже, Коробочкіно і Зміїв17.

Для збору пам’яток та матеріалів для з’їзду Харківський підго-
товчий комітет розробив низку програм18, серед яких досить детально
було розроблено програму зі збору церковних старожитностей19. Окремо
розроблялись програми для організації виставки в Харкові до XII Архео-
логічного з’їзду, наприклад з етнографії20 чи окремо зі збору писанок21.
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XII Археологического съезда / Под ред. проф. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1, с. 53; Филип-
пенко Р.И. Е.К. Редин – исследователь религиозных памятников.., с. 225.
16 Сумцов Н. Человек золотого сердца (Профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков, 1909,
с. 41–42.
17 Там же, с. 42.
18 Программа для собирания сведений по первобытным древностям для XII археологи-
ческого съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству
XII Археологического съезда / Под ред. проф. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1, с. 22–23;
Программа для собирания сведений по древностям историческим для XII археологиче-
ского съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 23–25;
Программа для собирания сведений по церковным древностям для XII археологического
съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 25–28; Про-
грамма для собирания сведений этнографических предметов к выставке на предстоящем
в 1902 г. в г. Харькове XII археологическом съезде // Труды Харьковского предваритель-
ного комитета.., с. 29–32; Программа для собирания сведений о кобзарях и лирниках. К XII
археологическому съезду в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета..,
с. 32–35; Программа для собирания писанок и сведений о них. (К XII археологическому
съезду в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 36–37.
19 Программа для собирания сведений по церковным древностям для XII археологиче-
ского съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 25–28.
20 Программа для собирания сведений этнографических предметов к выставке.., с. 29–32.
21 Программа для собирания писанок и сведений о них.., с. 36–37.



Ці програми друкувались у місцевій пресі, наприклад, “Харьковских гу-
бернских ведомостях” чи “Харьковских епархиальных ведомостях”, вони
розсилалися на місця священикам та вчителям, а також в інші комітети
для такого самого розповсюдження на місцях22. Більш того саме Є. Рєдін,
якого, природно, найбільше цікавили церковні старожитності, опубліку-
вав у “Харьковских губернских ведомостях” власне звернення, з прохан-
ням посприяти у зборі потрібного матеріалу23.

Щодо церковних старожитностей, то програма включала як загальні
питання, так і конкретні. До загальних належали такі питання: як нази-
валось село, скільки церков у ньому, коли вони споруджені, чи не зберег-
лось залишків старих церков, а також питання церковної епіграфіки – чи
не збереглись якісь старовинні епітафії тощо. Решта питань стосувались
конкретних церковних пам’яток: 1) Архітектура церковних і монастир-
ських пам’яток; 2) Іконопис; 3) Культові металеві вироби; 4) Предмети
церковного шитва та 5) Богослужбові книги, рукописи. Окрім того в при-
писці до програми комітет наполегливо просив “окрім повідомлення про
всі указані в програмі предмети – прислати і самі предмети в “Попередній
комітет з підготовки XII Археологічного з’їзду” (Харків, Університет).
Ці предмети будуть досліджені, сфотографовані і потім, зі згоди їх воло-
дільця – поступлять на археологічну виставку, що влаштовується при
Харківському археологічному з’їзді”24.

Відтак 30 квітня 1900 р. через “Харьковские губернские ведо-
мости” Є. Рєдін звернувся до громадськості з проханням допомоги у зби-
ранні інформації та самих церковних старожитностей. А на засіданні 10
жовтня 1900 р. було прийнято рішення окремо звернутись до “духовного
начальства для передачі на археологічну виставку при з’їзді деяких пред-
метів, що зберігались у церковних ризницях і складах без ужитку, і особливо
стародруків”25. Таким чином, завдяки підтримці харківської єпархії, за-
клик комітету знайшов відгук, насамперед, серед місцевих священиків.

Щоб полегшити надсилання предметів Комітету для виставки,
останній звернувся до харківського губернатора з проханням дозволити
здійснювати цю пересилку безкоштовно26. На засіданні 26 березня 1901 р.
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22 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 103.
23 Редин Е.К. Памятники церковных древностей Харьковской епархии // Харьковские гу-
бернские ведомости, 1900, 30 апреля.
24 Программа для собирания сведений по церковным древностям.., с. 28.
25 Протокол шестого заседания комитета по устройству XII-го археологического съезда в
Харькове, 10 октября 1900 г. // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 71.
26 Протокол двенадцатого заседания комитета по устройству XII-го археологического съез-
да в Харькове, 26 марта 1901 г. // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 194.



Харківський підготовчий комітет прийняв рішення у зв’язку з підготов-
кою археологічної та етнографічної виставки “звернутись до всіх попе-
редніх комітетів і комісій з підготовки XII Археологічного з’їзду – з
проханням – збирати для виставок предмети, вести їх список, який пові-
домити своєчасно комітету для потрібного вибору предметів і приготу-
вання відповідного для них приміщення”27. Як наслідок, наприклад,
Церковно-історичне і археологічне товариство при Київській духовній
академії передало на виставку XII Археологічного з’їзду тридцять екс-
понатів зі свого музею28. Про всі надходження старожитностей та інших
пам’яток для виставки XII Археологічного з’їду Є. Рєдін доповідав на за-
сіданнях Харківського підготовчого комітету29.

До територій, які підлягали обстеженню в рамках підготовки
Харківського археологічного з’їзду, входила і Чернігівська губернія. Тому,
природно, що листи з запрошенням взяти участь у роботі були направлені
в місцеві наукові центри, насамперед у Чернігівську архівну комісію та
Інститут князя Безбородька і Ніжинське історико-філологічне товариство.

Звернення Харківського комітету з підготовки XII Археологічного
з’їзду було зачитано на засіданні Ніжинського історико-філологічного то-
вариства 18 травня 1900 р. Була створена відповідна Комісія у складі голови
товариства А. Добіаша, секретаря І. Сребницького та членів о. А. Велич-
ковського, М. Бережкова, Є. Кашпровського, М. Лілеєва, В. Піскорського,
В. Рєзанова та М. Сперанського. Товариство прийняло рішення об’єднати
свою діяльність з Інститутом князя Безбородька і звернутись до Харків-
ського комітету, а також до Московського археологічного товариства з
проханням визнати його “центральним органом для ведення підготовчих
до з’їзду робіт по всій Чернігівській губернії”30. З часом О. Величковський
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27 Протокол двенадцатого заседания комитета по устройству XII-го археологического
съезда.., с. 192–193; Протокол восемнадцатого заседания комитета по устройству XII-го
археологического съезда в Харькове, 4 ноября 1901 года // Труды Харьковского предва-
рительного комитета.., с. 358–361.
28 Протокол восемнадцатого заседания комитета по устройству XII-го археологического
съезда.., с. 358.
29 Див., напр.: Протокол седьмова заседания комитета по устройству XII-го археологиче-
ского съезда в Харькове, 4 ноября 1900 г. // Труды Харьковского предварительного коми-
тета.., с. 101; Протокол одиннадцатого заседания комитета по устройству XII-го
археологического съезда в Харькове, 5 марта 1901 г. // Труды Харьковского предваритель-
ного комитета.., с. 176; Протокол двенадцатого заседания комитета по устройству XII-го
археологического съезда.., с. 191–192.
30 Протоколы заседаний Общества с 28 февраля 1900 года по 22 ноября 1902 года // Сбор-
ник Историко-филологического общества при Институте князя Безбородко в Нежине.
Нежин, 1903, т. IV, с. 4; Доклад председателя историко-филологического общества при



вийшов з комісії, натомість до її складу вступив ніжинський міський го-
лова І. Дейкун, ніжинський справщик В. Фальковський, страховий агент
Я. Гужовський, викладач глухівської гімназії О. Малинка, земський учи-
тель С. Гатцук31, секретар Чернігівського губернського комітету О. Яри-
гін32. 7 вересня 1901 р. А. Добіаш склав з себе повноваження голови
Ніжинського товариства. На цій посаді його замінив М. Бережков, а сек-
ретарем було обрано М. Лілеєва33.

Ніжинське товариство, зі свого боку, також надрукувало і розіс-
лало кілька сотень екземплярів відозв до населення, з проханням по-
сприяти у зборі різноманітних старожитностей34. Програмки були
надруковані як окремими відбитками в кількості 3000 екземплярів, так і
вдалось домовитись про їх розміщення в “Черниговских губернских ве-
домостях” та “Черниговских епархиальных известиях”35. Уже 20 листо-
пада 1900 р. А. Добіаш доповідав на засіданні Товариства про перші
надходження пам’яток, призначених для виставки XII Археологічного
з’їзду36. Лише протягом першого року в напрямку підготовки до XII Ар-
хеологічного з’їзду від різних осіб поступило 175 археологічних і етно-
графічних матеріалів, а саме: 15 нових брошур, 7 давніх рукописів, 89
різноманітних рукописних повідомлень і статей, 64 археологічних і ет-
нографічних речей37. Загалом же відгукнулось на звернення Товариства
близько 150 приходів і монастирів Чернігівської єпархії, що, проте, скла-
дало незначну частину від всієї їх кількості38.
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институте князя Безбородко, профессора Добиаша, о результатах деятельности состоящей
при Обществе особой комиссии по собиранию археологических и этнографических све-
дений, а также предметов древности в пределах Черниговской губ., к ХІІ археологичес-
кому съезду // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 195–196.
31 Надав у розпорядження Ніжинського товариства одну з найбільших колекцій: Бережков М.
О занятиях археологической комиссии.., с. 52–53. Частково колекція була описана П. Ува-
ровою: Каталог выставки ХІІ Археологического съезда в г. Харькове: Отд. древностей, до-
бытых из раскопок и случайных находок / Ред. П.С. Уварова. Харьков, 1902, с. 116–117.
32 Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 36; Доклад председателя
историко-филологического общества при институте князя Безбородко, профессора До-
биаша.., с. 196.
33 Протоколы заседаний Общества с 28 февраля 1900 года по 22 ноября 1902 года.., с. 8.
34 Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 36.
35 Доклад председателя историко-филологического общества при институте князя Безбо-
родко, профессора Добиаша.., с. 196
36 Протоколы заседаний Общества с 28 февраля 1900 года по 22 ноября 1902 года.., с. 6.
37 О составе и деятельности Общества // Сборник Историко-филологического общества
при Институте князя Безбородко в Нежине. Нежин, 1903, т. IV, с. 32.
38 Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 41.



Перший звіт Ніжинського історико-філологічного товариства був
зачитаний Д. Багалієм у засіданні Харківського підготовчого комітету 4 лис-
топада 1900 р.39 Вже тоді доповідач висловив сподівання, що роботи Ні-
жинського товариства з дослідження Чернігівської губернії дадуть цінний
науковий матеріал40. Ці надії виправдались і в засіданні 26 березня 1901 р.
Д. Багалій зачитав другий звіт, в якому наголосив, що Ніжинське това-
риство розгорнуло активну діяльність, отримуючи пакети зі старожит-
ностями навіть із “глухоманей” губернії. Тоді ж було прийнято рішення
просити ніжинських колег передати в Харків матеріали для виставки,
серед яких брошуру П. Тихонова “Черниговские старцы” і Б. Грінченка
“Описание музея Тарновского” та низку інших41. Роботу Ніжинського іс-
торико-філологічного товариства щодо підготовки XII Археологічного
з’їзду підсумував у своїй доповіді на засіданні Товариства 22 вересня
1902 р. М. Бережков42.

Найкращі колекції були передані Товариству псаломщиком села
Гужовка Борзенського повіту К. Самбурзьким, у колекції старожитностей
якого були і такі рукописи, як повість інока Матронинського монастиря
Серапіона про його подорож в Єрусалим у 1749 р. та “Енеїда” Котлярев-
ського у списку початку XIX ст., зробленого з друкованого видання Па-
пури43. Найбільшу ж колекцію, що налічувала понад тисячу предметів,
передав Ніжинському товариству священик с. Вишенок, Остерського по-
віту, Чернігівської губернії Ф. Яновський. Колекція в повному складі була
передана в Московське археологічне товариство для опису, яким займа-
лась сама графиня Уварова44.

На жаль, як відмітив М. Бережков у своїй підсумковій доповіді,
Комісія не встигла скористатись всім наданим матеріалом для підготовки
якоїсь узагальненої доповіді на Харківському з’їзді, позаяк “весь час очі-
кувала нових повідомлень від інших церков, щоби зробити вибірку, або
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39 Протокол седьмого заседания предварительного комитета по устройству XII археоло-
гического съезда в Харькове, 4 ноября 1900 года // Труды Харьковского предварительного
комитета.., т. 1, с. 98.
40 Там же, с. 98.
41 Протокол двенадцатого заседания предварительного комитета по устройству XII архео-
логического съезда.., с. 190–191; Доклад председателя историко-филологического обще-
ства при институте князя Безбородко, профессора Добиаша.., с. 203, 211–212.
42 Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 35–60.
43 Протоколы заседаний Общества с 28 февраля 1900 года по 22 ноября 1902 года.., с. 15;
Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 46–47.
44 Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 55–56. Опис колекції див.: Ка-
талог выставки ХІІ Археологического съездав г. Харькове: Отд. древностей, добытых из
раскопок и случайных находок / Ред. П.С. Уварова. Харьков, 1902, с. 101–110.



ж звід даних із більшої кількості писемних повідомлень”, однак вчений
висловив припущення, що “Комісія сподівається скористатись ними за
іншого зручного моменту” і “буде зберігати їх і доповнювати”45.

10 березня 1902 р. Ніжинське товариство обрало депутатами на
Харківський з’їзд Є. Кашпровського та М. Бережкова46. Останній на з’їзд
підготував опис приватного архіву міського лікаря м. Глухова Петра До-
рошенка – рідного дядька майбутнього відомого українського історика
Дмитра Дорошенка47: “Про зібрання рукописів Петра Яковича Дорошенка
в Глухові”48. Ця тема відповідала основному науковому захопленню вче-
ного49.  Хоча на цьому участь М. Бережкова в самому з’їзді й обмежилась,
у листі до Т. Флоринського від 16 вересня 1902 р. вчений зізнавався: “По-
ездка в Харьков на съезд и подготовительные к нему работы поутомили
меня: вакацию провел в Нежине в таком положении, что называется ни
дела, ни спокою”50.

Натомість Є. Рєдін за матеріалами надісланих колекцій підготував
низку статей51 і виголосив доповідь на засіданні секції “Мистецькі і ху-
дожні пам’ятки, нумізматика і сфрагістика”52. На завершення вчений ви-
словив побажання, щоб пам’ятки релігійного мистецтва, зібрані для
з’їзду, не зникли по закінченні роботи з’їзду, щоб здійснилась мрія ство-
рити при Музеї красних мистецтв і старожитностей Харківського універ-
ситету відділ церковних старожитностей53.
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46 Протоколы заседаний Общества с 28 февраля 1900 года по 22 ноября 1902 года.., с. 22.
47 П. Дорошенко був замордований більшовиками в 1919 р., після чого загубились сліди
і його колекції: Коваленко О. З історії колекціонування писемних пам’яток на Чернігово-
Сіверщині // Сіверянський літопис, 2002, № 1, с. 86.
48 Известия XII Археологического съезда в Харькове, 1902, № 14, с. 211–212. Бережков М.
О занятиях археологической комиссии.., с. 48–49; Доклад председателя историко-фило-
логического общества при институте князя Безбородко профессора Добиаша.., с. 207–208.
Опис колекції надано самим П. Дорошенком: Собрание Дорошенка в гор. Глухове: Из
письма Петра Яковлевича Дорошенка к пред. Нежин. ист.-филол. о-ва (от 1 авг. 1902 г.) /
М.Н. Бережков // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове. 1902. В 3 т. /
Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. 2, с. 93–108. Див. також: Дорошенко П.Я. Семейные
архивы Глуховского уезда Черниговской губернии // Древности. Труды археографической
комиссии Московского археологического общества / Под. ред. М.В. Довнар-Запольского.
М., 1898, т. I, вып. 1, ст. 111–114.
49 Шипко Л.В. Вказ. праця, с. 13.
50 ІР НБУВ, ф. III, од. зб. 19532, арк. 1зв.
51 Редин Е.К. Икона “Недреманное око” // Труды Харьковского предварительного коми-
тета.., с. 153–159; Редин Е.К. О лицевых синодиках, поступивших в распоряжение Харь-
ковского предварительного комитета по устройству XII Археологического съезда // Труды
Харьковского предварительного комитета.., с. 452–465.
52 Известия XII Археологического съезда в Харькове, 1902, № 10, с. 137–138.
53 Там же, с. 138.



Щодо цього питання, то погляд Є. Рєдіна на музеєфікацію місце-
вих пам’яток суголосний опублікованому ним уривку зі статті Ю. Моро-
зова, яку виголосив на засіданні комітету Д. Багалій: “Нехай централізують
щось інше, але наші старожитності мають належати нам, а не комусь ін-
шому, і зберігатись у нашому музеї… Не будемо також байдужими до
наших старожитно-історичних багатств, і подумаєм, як би зібрати їх і на-
повнити ними наш музей старожитностей, зародок якого вже існує при
Харківському університету”54. М. Сумцов відмічав, що Є. Рєдін доклав
багато праці “збираючи ці речі, і ще більше турбот і розчарувань, утри-
муючи їх за університетом”55.

Як було зазначено, саме Музею красних мистецтв і старожитнос-
тей при Харківському університеті Є. Рєдін приділяв важливу увагу у
своїй діяльності. XII Археологічний з’їзд давав для цього багатющий ма-
теріал, не скористатись яким, звісно, Рєдін не міг. О. Павлова відмічає
саме роль Рєдіна в утриманні за університетським музеєм колекцій, що
за допомогою графині П. Уварової йому значною мірою вдалося56. Однак
інша думка була у власників колекцій, які не поспішали з ними розстава-
тись. Загалом практика залишати прислані старожитності при місцевому
музеї була звичною для Археологічних з’їздів57. Тому не дивно, що, попри
всі повернення, особливе поповнення музею відбулось саме після про-
ведення XII Археологічного з’їзду58. Власне завдяки з’їзду, Музей пере-
творився в Музей красних мистецтв та старожитностей і при ньому були
відкриті церковний, місцевий та історичний відділи59. Про надходження
церковних старожитностей Є. Рєдін доповідав на засіданнях Харківсь-
кого підготовчого комітету60.
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54 Протокол шестого заседания комитета по устройству XII-го археологического съезда..,
с. 63.
55 Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 10.
56 Павлова О.Г. Вказ. праця, с. 166; Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 10; Филип-
пенко Р.И. Е.К. Редин – исследователь религиозных памятников.., с. 227; Філіппенко Р.І.,
Куделко С.М. Вказ., праця, с. 128.
57 Юренко С.П. Вказ. праця, с. 5.
58 Данилевич В.Е. Музей изящных искусств и древностей.., с. 57; Павлова О.Г. Вказ. праця,
с. 165.
59 Сумцов Н. Памяти профессора Харьковского университета Егора Кузьмича Редина //
СХИФО, т. 19: Памяти профессора Егора Кузьмича Редина († 27 апреля 1908 г.). Харьков,
1913, с. 3; Речь ректора Д.И. Багалея // СХИФО, том XIX: Памяти профессора Егора Кузь-
мича Редина († 27 апреля 1908 г.). Харьков, 1913, с. 13; Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ.
праця, с. 127.
60 Наприклад, 5 березня 1901 р.: Протокол одиннадцатого заседания предварительного
комитета по устройству XII археологического съезда.., с. 176–177; Протокол двенадцатого



В. Скирда стверджує, що відділ церковних старожитностей XII
Археологічного з’їзду був зібраний одним Є. Рєдіним61. Однак як пока-
зують джерела, в збиранні колекції виставки і насамперед у напрямку
церковних старожитностей було задіяно якнайширше коло громадськості,
як окремих осіб, насамперед священиків, так і різних наукових інститу-
цій, у тому числі Ніжинське історико-філологічне товариство.

Окрім того Ніжинське товариство, на прохання Б. Грінченка пе-
редало в бібліотеку Харківського етнографічного музею його колекцію, яка
складалась з таких видань: 1) Этнографические материалы, вып. I–III (Чер-
нигов, 1895–99); 2) Гринченко Б. Из уст народа (Чернигов, 1900); 3) Каталог
музея украинских древностей, коллекции В.В. Тарновского, томы I–II (К.,
1898, Чернигов, 1900); Литература украинского фольклора, 1777–1900
год. Опыт библиографического указателя (Чернигов, 1901), а також 17
інших статей і брошур62. До того самого музею була передана і колекція
писанок, у кількості понад 150 шт., зібраних О. Малинкою в повітах Кро-
левецькому, Конотопському, Глухівському і частково Путивльському63, а
також підготовлений ним же етнографічний альбом, що включав понад
300 фотографій та інших малюнків, що зображували народний побут Чер-
нігівської губернії64.

Таким чином, описуючи враження від Харківського з’їзду в листі до
С. Жебелєва від 22 вересня 1902 р. Д. Айналов згадував і виставку Є. Рє-
діна, яка “була громадна, складна і просто набита речами… З’їзд учених
був середній. Корифеїв, за винятком Іловайського, Самоквасова, Анто-
новича, не було… Якщо з’їзд був посередній, то обід від міста був вище
середнього”65.

Сам Є. Рєдін по закінченню з’їзду 11 вересня 1902 р. писав Кон-
дакову, що залишилось лише розіслати речі після виставки і можна “на-
решті зайнятись дисертацією”66, тоді ж він повідомив вчителя і про
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заседания предварительного комитета по устройству XII археологического съезда..,
с. 191–192 та інші.
61 Скирда В.В. Профессор Е.К. Редин как археолог // Вісник Харківського державного уні-
верситету. № 396: Історія. Вип. 29. Х., 1997, с. 49.
62 Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 45.
63 Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 56; Доклад председателя ис-
торико-филологического общества при институте князя Безбородко, профессора До-
биаша.., с. 231.
64 Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 57–58.
65 Цит. за: Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и деятельность (по материалам петербургских
архивов) // Мир русской византинистики / Под ред. член.-корр. РАН И.П. Медведева.
СПб., 2004, с. 336–337.
66 Цит. за: Иодко О.В. Вказ. праця, с. 336.



народження сина67. Про те саме 23 січня 1903 р. Д. Айналов писав С. Же-
белєву про Є. Рєдіна: “Вчора отримав від нього листа. Він займається за-
паковуванням і розсилкою речей з виставки. Можете собі уявити, що це
таке і яка це плутанина і чепуха”68.

Таким чином по завершенні з’їзду протягом майже року вчений
був позбавлений можливості повернутися до власних наукових розвідок
і зосередитися на звичній для нього багатогранній громадській та викла-
дацькій роботі. Є. Рєдін опинився фактично сам-на-сам із проблемою по-
вернення експонатів виставки, що стала чи не найголовнішою складовою
цього наукового форуму, підготовці якої він віддав багато часу і зусиль.
Власне ця складова його діяльності залишається також малодослідженою.
Проблема повернення експонатів згадується лише у монографії Р. Філіп-
пенка та С. Куделка69, проте листування з головою Ніжинського історико-
філологічного товариства з цього питання авторами не згадується.

Повернути ці експонати виявилось не так просто. Як свідчать ма-
теріали архіву Музею історії Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна (ф. 1, оп. 4, папка 9: “Материалы по археологическим
съездам”), саме Є. Рєдіну найчастіше були адресовані претензії власників
та зберігачів предметів церковного та світського мистецтва, які прагнули
як можна скоріше повернути речі, надані для презентації на з’їзді.

Однак, невчасне повернення експонатів виставки не було пов’язане
лише зі складнощами їхнього пошуку серед сотень речей. Листи на ад-
ресу вченого містять інформацію про те, що Є. Рєдін неодноразово звер-
тався до власників особливо цінних та цікавих експонатів із проханням
надати речі для постійного зберігання у музеї красних мистецтв та ста-
рожитностей Харківського університету. Деякі власники пристали на
таку пропозицію, як, наприклад о. Василь Відновський70, дехто не погод-
жувався і вимагав від Є. Рєдіна негайного повернення експонатів. Типо-
вий приклад такої вимоги являє лист священика Івана Ісиченкова71:

Ваше Высокоблагородие!
В силу указа Харьковской Духовной Консистории за № 14768го и рас-

поряжения Благочиннаго 1го Лебединского округа, последовавшего от 18 сего
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67 Син Є. Рєдіна – Микола, проживе також важке життя і, як багато харківських мистец-
твознавців, буде репресований комуністами в 1930-х роках. Реабілотаваний у 1989 р.
68 Цит. за: Иодко О.В. Вказ. праця, с. 338.
69 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 120.
70 Архів Музею історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
ф. 1, оп. 4, папка 9, № 59.
71 Там само, № 80.



ноября за 1161го, я положительно не имею возможности предоставить Музею
Древностей Императорского Харьковского университета иконы Спасителя и Бо-
гоматери, принадлежащих Церкви св. Воскресения г. Лебедина. Поэтому покор-
нейше прошу Предварительный Комитет, согласно обещанию, изложенному в
отношении от 1го мая сего 1902 года за № 1410ым, доставить означенные иконы
в возможной сохранности по адресу: Город Лебедин, Воскресенская церковь.

1902 года Ноября, 19 дня. № 80й.
С истинным почтением Священник Иоанн Исиченков.

Подібний приклад дає заява священика Архангело-Михайлів-
ського храму села Лебяжйого Зміївського повіту, який вимагав: “В 1902м

году мною были выданы Вам Церковные древности для Археологичес-
кого Музея в Университет, а именно: а) Икона Владимирской Божьей Ма-
тери в шитой серебрянной ризе, б) Икона Св. Чудотворца Николая в
сребро-повлащенной ризе, в) Образ Спасителя литой из меди овальный,
г) Евангелие рукописное в 16ю долю листа в бархатном переплете и по
углам сребро-повлащенными Евангелистами, д) Книга общая Минея № 33й

1727 г. Октября, 6 дня, е) Полустав или Правильник № 31. 1690 г., ж) Псал-
тирь № 36 – 1737 г., з) Библия 1881 г. Августа 12 дня, каковые предметы
по Вашему распоряжению должны быть взяты из Музея 20го Марта н.г.
Почему и доверяю подателю сего Заявления, Села Лебяжьего Крестья-
нину Даниилу Федоровичу Ворошину получить означенную утварь цер-
ковную для доставления мне к препровождению их в Харьковскую
Духовную Семинарию”72. Таким чином саме Є. Рєдіну знову довелось
відстоювати колекцію Музею красних мистецтв73.

Вимоги священників повернути цінності зустріли опір і в єпар-
хіального начальства. Однак архієпископ Харківський і Охтирський Ар-
сеній спрямував ці старожитності до духовної семінарії, де з часом було
облаштовано Харківський церковно-археологічний музей74. Відтак, у
1904 р. Арсеній вже вимагав передачі всіх церковних старожитностей з
Музею університету до церковно-археологічного.

З великим листом, адресованим Харківському підготовчому ко-
мітету з подібного роду проханням звернулась і Катеринославська ду-
ховна консисторія:
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72 Архів Музею історії Харківського національного університету.., № 38.
73 Павлова О.Г. Вказ. праця, с. 166.
74 Бахтина С.А. К проблеме изучения истории Харьковского церковно-археологического
музея (1913–1920-е гг.) // Материалы и тезисы науч. конф., посвящ. 30-летию кафедры
историографии, источниковедения и археологии ХГУ (II Астаховские чтения) (1–2 ноября
1994 г.). Харьков, 1994.



В Предварительный комитет по устройству
XII Археологического Съезда в г. Харькове75

Вследствие отношения, от 19 сентября с[его] г[ода] за № 1755, Духовная
Консистория имеет честь уведомить Предварительный Комитет по устройству
XII Археологического Съезда, что Духовным Консисториям предоставляется за-
коном только право контролировать причты, церковных старост и церковно-при-
ходские общества в епархиях в принадлежащем им по закону праве распоряжаться
местными церковными имуществами, направляя деятельность в помянутом от-
ношении всех названных факторов церковно-приходской жизни к полному сог-
ласию ее с требованиями закона, с выгодами приходских церквей и с пользой
государственной, но ни в каком случае не предоставляется Епархиальному на-
чальству и Консистории права самостоятельно распоряжаться церковными иму-
ществами в епархии, до пределов даже отчуждения этих имуществ во владение
других ведомств, по собственной инициативе, без согласия на то местных причтов,
церковных старост и прихожан, а тем более против желания таковых (§§ 137 и
106 со всеми примеч[аниями] к последнему высочайше утвержд[енного] в 9 день
апреля 1883 г. Устава Духовн[ых] Констист[орий]). Посему, если Екатерино-
славская Духовная Консистория в свое время, с разрешения епархиального
преосвященного, согласно отношениям Комитета, от 28 ноября 1901 г. за № 2052,
от 8 марта с[его] г[ода] за № 1268 и от 30 апреля за № 1407, и на условиях, ука-
занных Комитетом в означенных его отношениях, оказала ему самое широкое
содействие к побуждению, в целях научных, некоторые причты выслать в Ко-
митет местные церковно-археологические древности, то Консистория не может
такого же содействия оказать в передаче помянутых предметов в музей древнос-
тей при императорском Харьковском университете. Тем более, что в м. Нико-
поле76 прихожанами был выражен даже протест против распоряжения
Епархиального начальства о высылке церковных древностей Комитету на время
археологического съезда и только после настойчивых требований епархиального
начальства эти вещи были высланы Комитету. В виду этого, а равно и побуж-
даемая уже неоднократными требованиями церковно-приходских причтов, ста-
рост и обществ оказать содействие к возвращению в их приходские церкви
высланных Комитету церковно-археологических древностей, Духовная Консис-
тория имеет честь покорнейше просить Комитет исполнить свои обещания от-
носительно возвращения помянутых древностей.

Член Консистории, Протоиерей Ф. Романовский
Секретарь И. Малиновский
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75 Лист написаний на бланку. У верхньому лівому куті заповнений штамп: “В. П. И. Ека-
теринославская Духовная Консистория. Стол 2–2. Октября 14 дня 1902 года. № 20279.
г. Екатеринослав”.
76 Нині місто у Дніпропетровській області, адміністративний центр однойменного району.



Про конфлікт з Харківською єпархією, яка планувала організацію
церковно-археологічного музею, згадує у листі до В. Іконнікова В. Савва,
який небезпідставно побоювався, що єпархіальний музей не буде ство-
рений, а речі будуть втрачені: “Гр[афиня] Уварова была здесь проездом в
Екатеринослав и обратно и провела несколько часов в беседе о том, что
интересует некоторых деятелей бывшего археол[огического] съезда, ко-
торые полагали оставить в университетск[ом] музее часть церковных
древностей, доставленных для выставки. Мысль эта встретила препят-
ствие со стороны епархиальной власти, потребовавшей возвращения всех
предметов, доставленных из церквей харьк[овской] епархии, в виду пред-
положенного епархиального церковно-археологического музея. Пола-
гают, что такого музея не будет, а собранное отберут и оно погибнет,
поэтому обращались к гр. Уваровой”77. З огляду на те, що згаданий лист
В. Савви датовано 18 травня 1904 р., конфлікти та проблеми навколо пошу-
ків власників експонатів колишньої виставки тривали близько двох років.

Відтак, саме завдяки Є. Рєдіну пам’ятки християнського мистец-
тва стали провідною темою XII Археологічного з’їзду. Вчений підготував
каталог виставки церковних старожитностей, який включав опис 686
предметів78. Окрім Є. Рєдіна з подібною темою виступили такі відомі на
той час вчені, як М. Петров, Д. Айналов та О. Кирпічніков. Про значення
цього відділу промовляє і те, що М. Петров присвятив огляду іконопис-
ного відділу виставки та відповідних рефератів окрему публікацію79.

Попри те, що більшість експонатів довелось повернути і біль-
шість висновків учасників XII Археологічного з’їзду з часом було спрос-
товано, можна погодитись з дослідниками80, що основною заслугою
Харківського з’їзду в цій сфері було саме порушення питання, його ак-
туалізація, що знайшло своє продовження в дальших дослідженнях.

Листи М. Бережкова до Є. Рєдіна зберігаються у фондах Музею
історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (ф. 1,
оп. 4, папка 9: “Материалы по археологическим съездам”); єдиний лист-
відповідь Є. Рєдіна зберігається у фонді Ніжинського історико-філоло-
гічного товариства Відділу збереження документів Державного архіву
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77 ІР НБУВ ф. III, од. зб. № 50785.
78 Каталог XII Археологического съезда в г. Харькове. Отдел церковных древностей / Сост.
Е.К. Редин. Харьков, 1902.
79 Див.: Петров Н. Об иконописном отделе выставки и рефератах о нем на XII Археоло-
гическом съезде в Харькове (1902) // ЧИОНЛ, 1903, кн. 17, вып. I.
80 Сумцов Н.Ф. К истории украинской иконописи. Харьков, 1905; Павлова О.Г. Вказ.
праця, с. 164.



Чернігівської області в м. Нижині (ф. 1334, оп. 1, спр. 36). Листи пода-
ються мовою оригіналу за сучасним російським правописом.

1. М. Бережков – Є. Рєдіну, Ніжин – Харків, 31 грудня 1902 р.

Многоуважаемый Егор Кузьмич,
Милостивый Государь!

Из числа Институтских рукописей, переданных мной Вам лично
в Харьков, 18 мая истекающего года, возвратились в Общество81, по пер-
вой Вашей посылке, две рукописи за № 34 и 38. Не возвратились82 три
рукописи за № 51, 70 и 122.

Благоволите сделать справку о сих рукописях (они носят ярлычки
Института снаружи и внутри, и печатное клеймо Института) и выслать
их в возможной скорости.

Справьтесь также еще о книге “Требник” Петра Могилы83, часть
І84 нами получена ІІ часть, а І-й не пришло. Я писал вчера А. П. Кадлу-
бовскому85 (которому книги были отданы в минувшую масляницу, в быт-
ность его в Нежине) – об этой недостающей части книги, – и он, конечно,
поможет Вам в разыскании ее.

Усерднейше кланяюсь Вам и поздравляю с Новым Годом Вас и
супругу86.
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81 Опис рукописів, переданих у Харків: Бережков М. О занятиях археологической комис-
сии // Сборник Историко-филологического общества при Институте князя Безбородко в
Нежине. Т. IV. Нежин, 1903, с. 35–43.
82 Далі закреслене “четыре”.
83 Требник – церковна книга, що містить тексти богослужіння і молитв. Требник викори-
стовується для обрядів хрещення, миропомазання, покаяння, шлюбу, висвячень тощо. В
Україні Требник, опрацьований і виданий завдяки зусиллям митрополита Петра Могили
(1646). Він містить чини, не відомі в інших схожих церквах: на відкриття мощів, посвя-
чення монастирів тощо. “Требник Петра Могили” був наданий на з’їзд о. прот. Ф. Васю-
тинським. Складався з трьох частин: Бережков М. О занятиях археологической
комиссии.., с. 44.
84 Надписано рукою Є. Рєдіна: “найдено”.
85 Кадлубовський, Арсеній Петрович (1867–1921) – філолог-славіст. Випускник Історико-
філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (1888), студент М. Бережкова. У
Варшавському університеті захистив магістерську дисертацію “Очерки по истории древ-
нерусской литературы житий святых”. Протягом 1890–1893 рр. спершу наставник сту-
дентів, згодом професор Інституту князя Безбородька. З 1899 р. приват-доцент, згодом
професор Харківського університету. Під час Першої світової війни викладав у СПб. уні-
верситеті. Протягом 1916–1917 рр. – в Пермському університеті, де був деканом Історико-
філологічного факультету і першим директором наукової бібліотеки. В 1919–1920 рр. –
професор Таврійського університету. Помер в еміграції поблизу Константинополя. Член
Історико-філологічного товариства при Інституті князя Безбородька з 3 квітня 1894 р.
86 Тетяна Рєдіна.



Буду дня через два-три писать Вам еще о некоторых вещах ар-
хеологических, по окончательной сверке присланного с инвентарем и
списками. Уж извините, любезнейший Егор Кузьмич, что докучаю пись-
мами; но и сам обязан отчетом г. г. экспонентам.

Вам преданный от души М. Бережков.

МХУ, ф. 1, оп. 4, папка 9, № 642, автограф.

2. М. Бережков – Є. Рєдіну, Ніжин – Харків, 5 січня 1903 р.

Многоуважаемый Егор Кузьмич,
Милостивый Государь!

Кроме трех рукописей, принадлежащих Институту князя Безбо-
родко (№№ 51, 70 и 122, по печатному описанию проф. М. Сперанского87,
да кроме первой части Требника П. Могилы88, о коих я уже имел честь
писать Вам, недополучены Обществом еще следующие вещи.

а, Хоругвь или знамя с изображением на одной стороне государ-
ственного герба, на другой – мученика Леонтия89. По инвентарю Общес-
тва № 23.

б, Кусок шелковых материй и вышивок по полотну, по инвентарю
№ 8790.

в, Железный топор, или боевая кирка, по инвентарю № 12491.
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87 Сперанський, Михайло Нестерович (1863–1938) – філолог, фольклорист, візантолог.
Випускник Московського університету (1885), 1895 р. захистив магістерську дисертацію
“Славянские апокрифические евангелия” у Московському університеті, тоді ж був обра-
ний професором Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині. 1899 р. –
захистив докторську дисертацію “Из истории отреченных книг” у Київському універси-
теті. Протягом 1907–1923 рр. професор Московського університету, член-кореспондент
РАН (з 1902 р.), академік АН СРСР (1921–1934). У 1934 р. в НКВС проходив по справі
славістів. Реабілітований 27 лютого 1990 р. Член Історико-філологічного товариства при
Інституті князя Безбородька з 27 січня 1896 р. М. Сперанський входив до складу Ніжинсь-
кого попереднього комітету з підготовки XII Археологічного з’їзду. За головування А. До-
біаша був товаришем секретаря Ніжинського товариства. Див.: Доклад председателя
историко-филологического общества при институте князя Безбородко, профессора До-
биаша, о результатах деятельности состоящей при Обществе особой комиссии по соби-
ранию археологических и этнографических сведений, а также предметов древности в
пределах Черниговской губ., к ХІІ археологическому съезду // Труды Харьковского пред-
варительного комитета.., с. 196, 228–230.
88 Рукою Є. Рєдіна надписано: “Найдено”.
89 Хоругва з Мглинської Воскресенської церкви надана Ніжинському товариству С. Гат-
цуком: Доклад председателя историко-филологического общества при институте князя
Безбородко, профессора Добиаша.., с. 203, 226–227.
90 Старовинний шовковий кушак і дві вишивки по полотку, отримані від ніжинського
мешканця Сугонакі: Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 56.
91 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “Есть”.



г, Стремена, тот же нумер92.
(Эти вещи сданы Вам лично мной 4 января прошлого года).
д, Из коллекции К.И. Самбурского93 не досланы все четыре ду-

кача94, именно три медных и один серебрёный и золочёный с тремя цвет-
ными хрусталиками, по инвентарю №№ 229, 242, 302 и 30395. Из них два
дукача переданы Вам лично мной 18 мая минувшего года, а другие два
посланы с Н. Гарри96 в августе: благоволите справиться по спискам, кои
вручены Вам.

е, Гипсовая ваза97, окрашенная в красный цвет, с рельефными
изображениями, по инвентарю № 230; из вещей также Самбурского98;
привезена Вам 18 мая.

ж, Гравюра в лист апокалиптического содержания99, по инвен-
тарю № 266100. Доставлена тогда же101.

з, Пергаминный диплом на дворянство Пороховникову; по инвен-
тарю № 270102. Доставлен тогда же103.

и, Трубка для курения табаку и бисерный чехол с ней; инвентар-
ные №№ 311–312104. Присланы Вам с Гарри105. 

В присланных от Вас ящиках (в первый раз в трех, другой раз – в од-
ном) перечисленных вещей не оказалось. Может быть некоторые из них уже
переданы Вами непосредственно их владельцам, например Самбурскому?
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92 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “Есть”. Позиції в) і г) надані козаком П. Балахом
з с. Добротова, Кролевецького повіту, Чернігівської губернії через священика М. Яценка:
Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 55.
93 Самбурзький, Костянтин Іванович (близько 1869 – ?) – псаломщик с. Гужовка Борзен-
ського повіту Чернігівської губернії. Передав Ніжинському товариству колекцію старо-
житностей для виставки XII Археологічного з’їзду, в кількості 22 предмети. Особливо
цінними були два рукописи: 1) Повість ченця Мотронинського монастиря Серапіона про
його паломництво в Єрусалим у 1749 р. та 2) Рукописна копія “Енеїди” І. Котляревського
кінця XVIII ст.: Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 46, 53–54.
94 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “найдены № 229 и № 242 26/ІІІ и посланы”.
95 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “№ 302 и 303 у меня в моей книге не значатся”.
96 Ніжинський палітурник. Більше відомостей не вдалося встановити.
97 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “передана хозяину лично”.
98 З колекції К. Самбурзького. Датується кінцем XVIII ст.: Бережков М. О занятиях ар-
хеологической комиссии.., с. 53.
99 З колекції С. Гатцука: Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 52.
100 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “есть”.
101 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “найдена”.
102 Документ наданий випускником Ніжинської класичної гімназії М. Плишевським. Він
датується 18 травня 1795 р.: Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 48–49.
103 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “есть”.
104 З колекції С. Гатцука: Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 53.
105 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “есть”.



Благоволите сделать справку, и дослать все, что найдется по сему
реестру.

Да позвольте узнать: отправлен ли Малороссийский атлас106 в
Черниговскую гимназию? И как обстоит дело с коллекцией Ф.П. Янов-
ского107?

Наконец примите мой усердный поклон Дмитрию Ивановичу и Вам.
М. Бережков.

P.S. Что не упомянуто в этом реестре, того не отсылайте, на-
прим[ер] гипсового большого медальона из дворца в Ляличах108, кирпичей
от Спасского собора в Чернигове109 и т. п.110 пусть останется у Вас, в Музее.

Не осталась ли на выставке гравюра-лист, изображающая царс-
кую семью Николая І111, и любопытная по опечатке (“императрица Все-
российский”?)112.

Verte113.
Как будто бы я ее привозил на выставку.
Извините, пожалуйста, за причиненные хлопоты.

МХУ, ф. 1, оп. 4, папка 9, № 643, автограф.
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106 “Малороссийский атлас” був наданий Ніжинському товариству для передачі на вис-
тавку в Харків. “Атлас”, складений 1778 р., вміщує три мапи і тринадцять планів україн-
ських міст. Він був подарований Чернігівській гімназії князем Голіциним у 1861 р. Цей
“Атлас” експонувався і на виставці XI Археологічного з’їду в Києві. Науковим опрацю-
ванням атласу займався М. Бережков. Долю “Атласу” на разі встановити не вдалося. Де-
тальніше про Атлас див.: Описание Атласа XVIII ст., подаренного Черниговской гимназии
кн. Н.П. Голицыным // Киевская старина, т. XXIX, 1890 (№ 4), с. 131–147.
107 Яновський, Федір П. (? – ?) – благочинний с. Вишенок, Остерського повіту Чернігів-
ської губернії. Відомий колекціонер старожитностей. Був залучений Ніжинським попе-
реднім комітетом насамперед з метою археологічного дослідження вишенської гори.
Передав Ніжинському комітету колекцію старожитностей, що складалась з понад тисячі
предметів: Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 55–56.
108 Матеріали зібрані С. Гатцуком в с. Ляличах, Суразького повіту, Чернігівської губернії
(нині Брянська обл. РФ). Речі походять з палацу, збудованого П. Завадовським (арх. Джа-
комо Кваренгі, 1794–1795). До сьогодні не зберігся. Очевидно маються на увазі два на-
стінні гіпсові барельєфи: Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 53.
Доклад председателя историко-филологического общества при институте князя Безбородко,
профессора Добиаша.., с. 203, 224–225; Детальніше про село і палац див.: Лазаревс-
кий А.М. Описание Старой Малороссии. Т. 1: Полк Стародубский. К., 1888, с. 348–349.
109 Спасо-Преображенський собор у Чернігові, збудований в першій половині XI ст.
110 Дві цеглини і кусок розчину з розібраної арки під головним куполом Чернігівського
Спаського собору (перша половина XI ст.) були передані в Ніжин О. Яригіним: Береж-
ков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 56.
111 Отримано від С. Гатцука: Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 52.
112 Рукою Є. Рєдіна олівцем надписано: “есть”.
113 З лат. “поверніть!”.



3. М. Бережков – Є. Рєдіну, Ніжин – Харків, 15 лютого 1903 р.

Многоуважаемый Егор Кузьмич,
Милостивый Государь!

На святках я писал Вам покорнейшую просьбу о досылке в наше
Общество некоторых предметов, на выставке бывших. Слышу от М.Н. Спе-
ранского о Вашем нездоровье, – и всё-таки, – простите великодушно –
обращаюсь к Вам с новою просьбой о тех же предметах: не откажитесь
разыскать их и выслать в Нежин.

Вот список их.
1, Требник Петра Могилы, часть 1я, экземпляр протоиерея Ф. Ва-

сютинского114 (2 и 3 часть этой книги получена у нас).
2, Рукописи Института князя Безбородко, по описанию проф.

М.Н. Сперанского за №№-ми115 51, 70 и 122116.
(Две рукописи за №№ 34 и 48 получены у нас).
3, четыре медных дукача из коллекции Самбурского117, по инвен-

тарю у нас значащиеся за №№ 229, 242, 302 и 303.
4, Картинка литограф[ическая] апокалипсического содержания

(№ 266 по инв[ентарю]).
5, Пергаминный диплом на дворянство Пороховникову, выдан-

ный из Новгород-Северского дворянск[ого] присутствия (№ 270)118.
6, Трубка курительная и бисерный чехол на чубук (№№ 311,

312)119.
7, Хоругвь-знамя из мглинской старой церкви (по инвентарю № 23)
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114 Протоієрей Ф. Васютинський (? – ?) – Дійсний член єпархіального нагляду приходсь-
ких шкіл Чернігівської єпархії, дійсний член Історико-філологічного товариства при Ін-
ституті князя Безбородька з 12 червня 1894 р. Передав Ніжинській комісії Евхологіон –
Требнік Петра Могили (1646 р.) у трьох частинах: Бережков М. О занятиях археологи-
ческой комиссии.., с. 44.
115 Помітка Є. Рєдіна: №№ 51, 70 – “найдены”.
116 Очевидно, маються на увазі рукописи К. Самбурзького, описані М. Сперанським. Це
1) Повість, написана ченцем Мотронинського монастиря Серапіном про його подорож в
Єрусалим у 1749 р. та 2) Рукописний примірник “Енеїди” І. Котляревського, написаний
на папері зі штампом 1798 р. з друкованого видання Парпури: Бережков М. О занятиях
археологической комиссии.., с. 46–47. Детальніше про цей список див.: Сперанский М.Н.
Заметки к истории “Энеиды” И.П. Котляревского. Львов, 1902, 16 с.
117 Колекція К. Самбурзького – псаломщика с. Гужовки, Борзенського повіту, Чернігівської
губернії, складалась з понад 50 предметів: Бережков М. О занятиях археологической ко-
миссии.., с. 53–54.
118 Див. ком. № 102.
119 З колекції С. Гатцука: Бережков М. О занятиях археологической комиссии.., с. 53.



Еще раз извиняюсь за причиняемые Вам хлопоты, и остаюсь в
надежде, что Вы не откажете поискать вещи, а найдя переслать нам. Ваш
душевно преданный М. Бережков.

15 февраля 1903. Нежин120.
МХУ, ф. 1, оп. 4, папка 9, № 645, автограф.

4. Є. Рєдін – М. Бережкову, Харків – Ніжин, 19 лютого 1903 р.121

Глубокоуважаемый Михаил Николаевич!
Спасибо Вам большое, что Вы не гневаетесь на меня, не прокли-

наете меня, как это делают другие, а напоминаете только.
Извините, пожалуйста, что заставляю Вас мне часто напоминать,

все не высылая вещей.
Я совсем прихожу в отчаяние. Быстрая пересылка вещей из ау-

диторий в Музей произвела хаос в распорядке их.
Получив от Вас письма, я надеюсь их искать, но, увы, не на-

хожу…122 Проходят дни, я кидаюсь за удовлетворением других требова-
ний и, покамест, держусь еще, много непонимания.

С настоящим письмом я посылаю Вам целый ряд предметов. Но
к глубокому сожалению – это еще не все. Рукописи № 122 Института еще
не имею. Не имею тех дукачей и хоругвы.

Покорнейше прошу напомнить мне опять о высылке их. Буду искать.
Душевно преданный Вам, Е. Редин.

ВДАЧОН, ф. 1334, оп. 1, спр. 36, арк. 23–23зв., автограф.

5. М. Бережков – Є. Рєдіну, Ніжин – Харків, 15 лютого 1903 р.123

Покорнейше Вас благодарю, многоуважаемый Егор Кузьмич, за
присылку рукописей, книги о. Васютинского и вещиц г. Гатцука124. Вы
обрадовали меня. И за что же, государь мой, стал бы я бранить Вас?
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120 Поверх листа Є. Рєдіним олівцем зроблені помітки: “ найдено 8/ІІІ 1903: № 266, 270,
311, 312; И рукопись № 29 найдена”. На звороті Є. Редіним, так само олівцем написано:
“Отыскать еще: 1) желез[ный] топор под № 124. 2) стрелы железные. 3) Гравюра
импер[атрица] всер[оссийская]. 4 дуката посланы 26/ІІІ.1903”.
121 Лист написаний на бланку: “Министерство народного просвещения Императорский
Харьковский университет. Музей древностей и изящных искусств. Февраля 19 дня 1903
года. № 3. Харьков”.
122 Так в оригіналі.
123 На листі зверху помітка рукою Є. Рєдіна: “к бумаге № 13”.
124 Гатцук, Семен Андрійович (? – ?) – земський учитель с. Старі Чешуйки Мглинсько-
го повіту Чернігівської губернії (нині – Мглинський район Брянської області Російської



(“Слышите Павла глаголюща: благословите, а не клените”, как цитует
апостола мних Лаврентий125). Теперь у Вас останутся четыре дукача из
коллекции г. Самбурского, да кусочек старого знамени из Мглина126. А
больше, кажется, ничего не остается. Рукописей за Вами больше нет: ибо
та, что с инвентарным № 29, есть в то же время № 122 Институтского пе-
чатного описания.

Да, я очень рад и готов переписать всё целиком послесловие
мниха Лаврентия: “радуется купец прикуп сотворив” и проч[ее] до конца.

А если что еще у меня не окажется, то напишу, в надежде, что Вы
великодушно не откажете в справочке.

Усердно кланяюсь Вам и супруге, и чете Багалеев.
Ваш душевно преданный М. Бережков.

9 марта 1903.
Нежин.

МХУ, ф. 1, оп. 4, папка 9, № 635, автограф.
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Федерації). Одним з перших досліджував археологічні пам’ятки у Мглинському, Суражсь-
кому та Новгород-Сіверському повітах. Особливу увагу приділяв вивченню палацу П. За-
вадовського в с. Ляличі Суражського повіту. На виставці XII Археологічного з’їзду
експонувалась значна колекція дослідника. В Дніпропетровському історичному музеї збе-
рігається 5 рукописних “Археологических журналов” С. Гатцука. Дослідник був членом
Ніжинської археологічної комісії в рамках підготовки до XII Археологічного з’їзду. В цьо-
му контексті вчений провів розкопки курганів біля с. Дегтярівки на березі р. Іпуті. С. Гатцук
передав Ніжинському комітету свій історико-археологічний та етнографічний журнал,
матеріали, що стосуються палацу в с. Ляличах, оригінал універсалу стародубського по-
лковника Лукіяна Журавки від 1718 р. та низку інших старожитностей: Бережков М.
О занятиях археологической комиссии, с. 51–53; Доклад председателя историко-филоло-
гического общества при институте князя Безбородко, профессора Добиаша.., с. 219–228.
12 ПСРЛ. М., 1962, т. I, стп. 488
12 Нині місто в Брянській області Російської Федерації, адміністративний центр одно-
йменного району.



Вячеслав Корнієнко

З ЛИСТУВАННЯ ЄГОРА РЄДІНА ТА БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Не перебільшенням буде сказати, що засноване при Харківському
університеті Історико-філологічне товариство на початку ХХ ст. стало
одним з провідних акумулюючих осередків наукового життя краю.
Відтак, ключовою постаттю у цьому процесі була особа секретаря това-
риства, професора Харківського університету Єгора Кузьмича Рєдіна,
у руках якого з’єднувались численні лінії зв’язків між вченими та Істо-
рико-філологічним товариством.

Саме до такої кореспонденції належать три листи Є. Рєдіна до ви-
датного українського письменника, громадсько-політичного діяча,
мовознавця, літературознавця та педагога Бориса Дмитровича Грінченка
(1863–1910). Сфера його наукових інтересів лежить поза межами дослід-
ницької зацікавленості Є. Рєдіна, тож означена кореспонденція має суто
діловий характер. У перших двох листах Єгор Кузьмич повідомляє Бо-
риса Дмитровича про отримання надісланих ним до бібліотеки Історико-
філологічного товариства друкованих видань, високо оцінюючи їх
наукову значимість. Поява третьої епістоли пов’язана з підготовкою до
видання вісімнадцятого тому “Збірника Харківського історико-філоло-
гічного товариства”, який планувалось присвятити тридцятиліттю науко-
вої діяльності та двадцятип’ятиліттю виконання обов’язків секретаря,
а згодом – голови Товариства, професора Миколи Федоровича Сумцова
(1854–1922). Вченим, що працювали у галузі наукових інтересів ювіляра,
був надісланий інформаційний лист з проханням надати матеріали1. Один
з таких листів, ймовірно, був адресований Борису Грінченку, який підготу-
вав статтю, присвячену Петрові Кузьменку. Є. Рєдін повідомляє вченого
про отримання статті, підкреслюючи її наукову вагу. Прикметно, що лист
написаний українською мовою, адже  в одному з листів до Миколи Фе-
доровича Сумцова (від 8 липня 1902 р.) Рєдін зазначав: “Я очень жалею,
что не знаю малороссийского языка. Я теперь мучусь над “Словарем”
Василенка, и не знаю, как справлюсь с ним”2.  Таким чином, написавши
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1 Див.: Лист Історико-філологічного товариства до Я. Новицького від 7 лютого 1907 р. //
ІР НБУВ, ф. 202, од. зб. 134, арк. 1.
2 Див.: Сумцов Н.Ф. Человек золотого сердца (профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков,
1909, с. 44.



листа українською, Єгор Кузьмич якнайкраще виказав повагу Борису
Дмитровичу, який прагнув до розширення сфер її вжитку.

Листи зберігаються у фонді ІІІ (листування) Інституту рукопису
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, куди вони потра-
пили з особового архіву Бориса Дмитровича Грінченка (ф. 170). Друкуються
мовою оригіналу. Зважаючи на унікальність україномовного листа Є. Рє-
діна, ми вирішили повністю зберегти первинну стилістику його автора.

1. Є. Рєдін – Б. Грінченку, Харків – Чернігів, 5 травня 1901 р.3

Харьков. Мая 5 дня 1901 г.
Глубокоуважаемый
Борис Дмитриевич!

Примите мою глубокую благодарность за Ваш подарок – Вашу
интересную по богатству материалов книгу “Из уст народа”4.

С истинным уважением
Е. Редин.
ІР НБУВ, ф. ІІІ, од. зб. 40365, арк. 1, автограф.

2. Є. Рєдін – Б. Грінченку, Харків – Чернігів, 24 серпня 1901 р.5

[Харьков]. Август 24 1901 г.
Б[орису] Д[митриевичу] Гринченко.

М[илостивый] Г[осударь]!6

Историко-филологическое общество при Императорском Харь-
ковском университете имеет честь выразить Вам7 искреннюю благодар-
ность за доставленное8 в библиотеку Общества при отношении от 19
августа9 190110 г. за № – книги11 “Земского Сборн[ика] Черниг[овской]

141

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна та Бориса Грінченка___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3 Лист виконаний на бланку Попереднього комітету з підготовки ХІІ археологічного з’їзду,
у лівому верхньому куті заповнений штамп: “Предварительный комитет по устройству
XII археологического съезда в г. Харькове. Мая 5 дня 1901 г. № -, г. Харьков”.
4 Из уст народа. Малорусские рассказы, сказки и пр. / Б.Д. Гринченко. Чернигов, 1900, 488 с.
5 Лист виконаний на бланку Історико-філологічного товариства, у лівому верхньому куті
заповнений штамп: “Историко-филологическое общество при Императорском Харьков-
ском университете. Август 24. 1901 г. № 138”.
6 Слова звернення написані від руки Є. Рєдіним.
7 Слово “Вам” вписане від руки Є. Рєдіним.
8 У слові “доставленное” закінчення -ое написане від руки Є. Рєдіним.
9 Слова “19 августа” вписані від руки Є. Рєдіним.
10 Одиниця в рік вписана Є. Рєдіним.
11 Прочерк після номера та слово “книги” вписані Є. Рєдіним. Наступний текст до слова
“секретарь” виконаний Є. Рєдіним у полі між друкованим текстом та підписом.



губ[ернии]”, №№ I–VII12, и за “Литературу украинского фольклора”13.
XIIIй т[ом] “Сборника” Общества печатается.

С искренним почтением
секретарь прив[ат]-доц[ент] Е. Редин14.

ІР НБУВ, ф. ІІІ, од. зб. 40364, арк. 1, друк, автограф.

3. Є. Рєдін – Б. Грінченку, Харків – Київ, 28 березня 1907 р.15

[Харьков]. III.28.1907 г.
Високоповажний Добродію!

Борис Дмитрович!
Щиро дякую Вам за Ваш прихильний лист и за Вашу одночасно

надіслану працю, котра для пропонованого Збірника дуже підходе як по
мові, так и по змісту, по зібранню свідомостів про Кузьменка16. Корректу
я Вам посилатиму, але це не можно швидко зробить, бо, мабуть, почнемо
друкувать Збірник17 опісля Зелених свят.

Коли можно роздобути патрет Кузьменка, то будьте ласкаві
надишлить до мене на короткий час.

З великою й правдивою шановою
Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. ІІІ, од. зб. 40360, арк. 1–1зв., автограф. 
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12 “Земской сборник Черниговской губернии” – друкований орган (щомісячник) Черні-
гівської земської управи. Виходив у Чернігові у 1870–1916 рр.
13 Литература украинского фольклора. 1777–1900. Опыт библиографического указателя /
Составил Б.Д. Гринченко. Чернигов, 1901, 318 с.
14 Підпис виконаний від руки.
15 Лист написаний на бланку Історико-філологічного товариства, у лівому верхньому куті
заповнений штамп: “Историко-филологическое общество при Императорском Харьков-
ском университете. III. 28. 1907 г. № -”.6
16 Кузьменко, Петро Семенович (1831–1874 (за іншими даними 1867)) – український поет,
письменник етнограф. Належав до так званих “пошевченківців”. Друкувався в “Черні-
гівському листку”, “Черниговских губернских ведомостях”, в альманахах “Хата” та “Ос-
нова”. Випускник Чернігівської духовної семінарії (1852), жив і працював у містечку
Понорниця, де створив український гурток, куди входила і відома солістка хору М. Ли-
сенка М. Ходот-Загорська. Серед творів, оповідання “Не так ждалося, да так склалося”,
поема “Дике поле”, перший нарис історії Понорниці.
17 Йдеться про XVIII випуск “Збірника Харківського історико-філологічного товариства”,
виданого на пошану проф. Миколи Сумцова. У цьому збірнику була опублікована стаття
Б. Грінченка про П. Кузьменка: Грінченко Б.Д. Петро Кузьменко // Сборник Харьковского
историко-филологического общества. Том XVIII. Издан в честь проф. Н.Ф. Сумцова.
Харьков, 1909, с. 173–185; Окремий відбиток: Грінченко Б.Д. Петро Кузьменко. Харків,
1908, 15 с.



Дмитро Гордієнко

ЛИСТ ЄГОРА РЄДІНА ДО МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
ВІД 12 ЖОВТНЯ 1905 р.

Початок ХХ ст. у вітчизняній історії позначений політизацією ук-
раїнського національного руху, центрами якого стали насамперед універси-
тетські міста: Харків, Київ, Одеса та Львів, меншою мірою Чернівці та Ніжин.
Саме в той час беззаперечним лідером українського руху стає Михайло Гру-
шевський. Як наголошував О. Оглоблин, М. Грушевський “мав винятковий
вплив на тогочасне суспільно-політичне життя України”1. Саме він “спро-
мігся сили й досягнення Галичини, цього “Українського Піємонту”, постави-
ти на службу українському національному відродженню на Великій Україні,
що його загально визнаним керманичем він стає після революції 1905 р.”2

У ситуації, коли значна частина архіву М. Грушевського загинула
від більшовицького бомбардування Києва в 1918 р. у ході Першої росій-
сько-української війни, особливого значення набувають листи як першо-
джерела до біографії вченого3, значна частина яких вже введена в науковий
обіг4. Саме в листах яскраво відображено піднесення українського руху
початку ХХ ст. й участь у ньому М. Грушевського. Враховуючи масштаб-
ність і значення для України постаті вченого, на увагу заслуговує будь-яка,
навіть незначна, інформація, пов’язана з його життям і діяльністю. Так,
один з епізодів з відвідин М. Грушевським Харкова та знайомства з про-
фесором місцевого університету Є. Рєдіним і відображено в листі остан-
нього до львівського колеги5.
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1 Оглоблин О. Михайло Сергієвич Грушевський (1866–1934) // Український історик, 1966,
рік III, № 1–2 (9–10), с. 6.
2 Там само, с. 7.
3 На цьому наголошував вже Л. Винар: Винар Л. Життя і наукова діяльність Михайла Гру-
шевського // Український історик, 1966, рік III, № 1–2 (9–10), с. 16.
4 Див., наприклад: Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського (1901–1933) /
Упоряд. Р. Дзюбан; Відп. ред. серії Л. Головата. Львів, 2004, 153 с.: ілюстр.; М. Гехтер:
Спогади. Листи до М. Грушевського / Упоряд., вст. та прим. Ігоря Ткаченка. К., 2005, 64 с.;
Листування Михайла Грушевського. Т. II / Упор.: Р. Майборода, В. Наулко, Г. Бурлака,
І. Гирич; ред. Л. Винар. К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2001, 412 с.; іл.; Листу-
вання Михайла Грушевського. Т. I / Упор. Г. Бурлака; ред. Л. Винар. К.; Нью-Йорк; Париж;
Львів; Торонто, 1997, 400 с.; Листування Михайла Грушевського. Т. 6: Листування Ми-
хайла Грушевського та Юрія Тищенка / Упор. О. Мельник; ред. Л. Винар, І. Гирич. К.;
Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2012, 640 с.; іл. та інші.
5 Цей лист на сьогодні згадано лише в покажчику до епістолярію М. Грушевського: Епіс-
толярна спадщина Михайла Грушевського (Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України
у м. Києві) / Упоряд. Ігор Гирич. К., 1996, с. 62.



Проте лист Є. Рєдіна до М. Грушевського від 12 жовтня 1905 р.6

не лише засвідчує знайомство двох учених, а насамперед є джерелом до
реконструкції суспільно-політичних поглядів саме харківського вченого
і впливу на них постаті Грушевського. Адже, попри різнобічне висвіт-
лення в науці життя і творчості Є. Рєдіна7, його суспільно-політичні по-
гляди залишаються недостатньо дослідженими.

Суспільно-політичних поглядів Є. Рєдіна торкнулись Р. Філіп-
пенко та С. Куделко, відмітивши, що вчений майже не брав участі у полі-
тичному житті, окрім подій революції 1905–1907 рр.8. Однак свій висновок
дослідники зробили на основі листа Є. Рєдіна до М. Сумцова від 4 липня
1905 р. та участі вченого у виборчій кампанії до I Державної Думи9. Про
суспільно-політичну діяльність Є. Рєдіна згадують С. Наумов та С. По-
сохов10, у контексті виборів до I Державної Думи. Частково суспільна ді-
яльність Рєдіна відмічалась і в некрологах11. Так, М. Сумцов відмічав,
що Є. Рєдін загалом не цурався політики, однак “вона мала для нього ви-
падкове і другорядне значення”12. Практично активна участь у політичних
подіях для Є. Рєдіна обмежувалась голосуванням як виборщика від партії
Народної свободи та участю у виборчих комісіях, що він робив ретельно13.

Така позиція загалом була притаманною для тогочасного суспіль-
ства. На рубежі XIX–ХХ ст. більшість харківської інтелігенції жила поза
політикою, переймаючись суто академічними питаннями14. Лише рево-
люційні події 1905 р. стали поштовхом для масового залучення інтелі-
генції до політичного руху, а університет став осередком політичного
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6 Дати подані за старим стилем.
7 Див., наприклад: Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін – професор Харківського уні-
верситету: Монографія. Х., 2008, 228 с.; Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и деятельность
(по материалам петербургских архивов) // Мир русской византинистики / Под ред. член.-
корр. РАН И.П. Медведева. СПб., 2004, с. 311–345; Побожій С. Історик мистецтва Єгор
Рєдін // ПУ, 2003, № 3, с. 70–77; Скирда В.В. Профессор Е.К. Редин как археолог // Вісник
Харківського державного університету. № 396: Історія. Вип. 29. Харків, 1997, с. 45–54.
8 Філіппенко Р.І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора
Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863–1908 рр.): Автореф. дис. … к. іст. н. К., 2004,
с. 10; Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 41.
9 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 41.
10 Наумов С.О., Посохов С.І. Харківський університет у суспільно-політичному русі другої
половини XIX – початку ХХ ст. // УІЖ, 2005, № 1, с. 63.
11 Сумцов Н. Памяти профессора Харьковского университета Егора Кузьмича Редина //
СХИФО, том XIX: Памяти профессора Егора Кузьмича Редина († 27 апреля 1908 г.). Харь-
ков, 1913, с. 1.
12 Там же, с. 3.
13 Там же, с. 3.
14 Наумов С.О., Посохов С.І. Вказ. праця, с. 59.



життя Харкова15. Відповідно, й політичні погляди членів Харківського
історико-філологічного товариства, за висновками дослідників, були по-
міркованими, далекими від екстремізму, однак опозиційними до влади, а
частина професорів на чолі з М. Сумцовим офіційною владою вважалась
політично неблагонадійною16. Політичний портрет харківської інтеліген-
ції яскраво ілюструє бажання звільненого з Варшавського університету
О. Поґодіна отримати катедру в Харківському університеті, який він вва-
жав “одним з найбільш радикальних і сподівається знайти там умови для
поновлення своєї попередньої діяльності в дусі визвольних ідей”17.
Попри весь спротив влади, завдяки активній підтримці М. Сумцова, вче-
ний таки здобув місце в Харкові. Однак, ім’я Є. Рєдіна серед найбільш
“неблагонадійних” професорів дослідниками не згадується.

За спогадами самих харківських студентів переважна їх кількість
також являла собою “сіру, інертну масу”18. Однак саме харківські студенти
ще в червні 1891 р. стали ініціаторами створення “Братства Тарасівців”,
організації, яка вперше після Кирило-Методіївського братства проголо-
сила політичні вимоги визволення України, проте в рамках федеративного
перетворення Російської імперії19. Ці традиції були продовжені іншими
студентським організаціями, які на з’їзді Союзу товариств української
молоді в 1899 р. чітко виступили проти політики русифікації в Україні і
заявили про повернення “всіх студенів-українців до служіння інтересам
українського народу”20. Таким чином, на кінець XIX – початок ХХ ст. Хар-
ків став центром українського політичного руху. Як відмічав Д. Антонович,
“тільки на свіжому повітрі у Харкові, в стороні від культурницько-аполі-
тичних і консервативних українських кол, з одного боку, без традиції конеч-
ного поєднання під драгоманівським впливом з руською молодіжжу в по-
літичній роботі могла зародитися і справді появилася перша самостійна
політична українська партія наших часів – РУП, пізніше переіменована
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15 Наумов С.О., Посохов С.І. Вказ. праця, с. 61.
16 Фрадкін В. До питання про суспільно-політичні погляди членів Харківського історико-
філологічного товариства // Збірник Харківського історико-філологічного товариства.
Харків, 1994, т. 2, с. 8.
17 Цит. за: Фрадкін В. Вказ. праця, с. 9.
18 Іващенко В.Ю. Харківський університет кінця XIX – початку ХХ ст. у спогадах 1920–
1930 років // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 633. –
Історія. Вип. 35. Харків, 2004, с. 6.
19 Головченко В. З історії Українського політичного руху на Харківщині наприкінці XIX –
на початку ХХ століття // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Хар-
ків, 1994, т. 2, с. 16–17.
20 Цит. за: Головченко В. Вказ. праця, с. 18.



в УСДРП”21. У Харкові була видана і перша на Наддніпрянській Україні
брошура політичного змісту для широкого вжитку за авторством Д. Ан-
тоновича “Дядько Дмитро” (1900 р.). Тому цілком природно, що саме в
Харкові була створена і перша політична програма “Самостійна Україна”
М. Міхновського, що чітко проголошувала мету українського національ-
ного руху: “Одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від гір
Карпатських аж до Кавказькі”22. 

Таким чином, ще у 1897 р. у Харкові була створена таємна сту-
дентська громада, що ставила за мету своєї діяльності “вироблення кадрів
свідомої української інтелігенції”23. Саме силами харківських громадівців
була заснована перша на Наддніпрянській Україні політична партія РУП
(1900 р.)24. За спогадами есера К. Галкіна, у 1905 р. у Харкові виникла сту-
дентська бойова дружина, що взяла участь у збройному повстанні 12 грудня
1905 р. на заводі Гельферіх-Саде25. Протягом всього ректорства Д. Багалія
в Харківському університеті діяла українська студентська організація26.
Власне, саме Д. Багалій підсумував розвиток українського руху в Харкові
і українознавства в Харківському університеті в розділі “Харків яко ук-
раїнське місто” у своїй монографії “Історія Слобідської України”, що ви-
йшла друком 1918 р.27 Окрім того, в 1905–1907-х рр. Харківський
університет був також явочним місцем меншовиків28.

Під час революції 1905–1907 рр. Харківський університет віді-
грав помітну роль в українському національному русі. Разом з Київським
університетом та Академією Наук, Харківський університет висловився
за скасування обмежень “друкованого українського слова”. Комісія, голо-
вою якої був М. Сумцов, чітко наголосила на шкоді для розвитку суспільства
і культури цих обмежень і висловилась за найширший розвиток українсь-
кої мови. Окрім того, саме М. Сумцов – кум Є. Рєдіна першим у Харківсь-
кому і одним з перших університетських викладачів Російської імперії з
1907 р. почав читати лекції українською мовою. В цьому ж ряду можна
вказати і на присвоєння М. Грушевському та І. Франкові – провідним
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21 Антонович Д. Із студентських років Івана Стешенка // Робітнича газета, 1918, 4 серпня.
22 Міхновський М. Самостійна Україна // Микола Міхновський та його “Самостійна Ук-
раїна”. К., 1998, с. 27.
23 Іващенко В.Ю. Вказ. праця, с. 6.
24 Там само, с. 7.
25 Там само, с. 7. 
26 Наумов С.О., Посохов С.І. Вказ. праця, с. 66.
27 Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. К., 2012, с. 243.
28 Іващенко В.Ю. Вказ. праця, с. 7.



діячам того часу в українському національному русі в 1906 р. звання по-
чесних докторів Харківського університету29.

Таким чином, близькі стосунки з М. Сумцовим, Д. Багалієм, В. Да-
нилевичем та іншими опозиційно налаштованими харківськими колегами
не могли не вплинути на політичні погляди самого Є. Рєдіна. Як вихідецю
з народу, вченому мали бути близькими і соціалістичні погляди його колег.
Натомість Д. Багалій, окрім того, що входив до Державної Ради (1910–
1914 рр.), був членом українофільської “Старої громади”30. У Державній
Раді Д. Багалій виступав, серед іншого, і за введення української мови як
мови викладання в початковій школі українських земель Російської імпе-
рії31. М. Сумцов читав лекції для Чернігівської “Просвіти”, а також був об-
раний почесним членом Київської і дійсним – Львівської “Просвіти”32, а
у 1907 р. намагався створити осередок організації у Харкові. Обидва вчені
– М. Сумцов і Д. Багалій брали активну участь у суспільно-політичному
житті міста. Так, М. Сумцов працював у думі 5 термінів, а Д. Багалій – 4.
Саме ці вчені 1903 р. представляли Харківську думу на відкритті пам’ят-
ника П. Котляревському в Полтаві33, що стало першою публічною демон-
страцією українськості і відкритою акцією протесту.

Вплив колег на формування поглядів вченого, чітко прослідкову-
ється в листі Є. Рєдіна до М. Сумцова від 8 липня 1902 р., де він писав:

“Я з неймовірним інтересом, захоплений поезією народного малоросій-
ського побуту – в його побутових костюмах, піснях – прослухав на днях п’єсу
“Циганку Азу” в чудесній грі Кропивницького, Заньковецької. Зворушливе до
глибини душі, до прояву сліз на очах враження справив на мене незрівнянний
спів старців, жебраків; чарівне враження – хори весільні…

І паралельно до всього цього, я з таким самим захопленим інтересом
прочитав сьогодні Ваші “Очерки народного быта”. Почав я їх читати, з метою
пошуку пропущених Вами при коректурі помилок, але інтерес змісту, інтерес
художніх описів. Ваше глибоке почуття любові до української природи, народу,
до їх поетичного минулого настільки захопили мене, зачарували, що я … від-
дався весь безпосередньо ідеї, духу змісту написаного.

Так, у Ваших “Очерках” все та сама поетична Малоросія, якою я нині
оточений, якою зайнятий. Велике Вам спасибі за задоволення, пережите мною
від читання їх…
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29 Наумов С.О., Посохов С.І. Вказ. праця, с. 64.
30 Астахов В.В. Политические и правовые взгляды Д.И. Багалея // Багаліївські читання в
НУА: Програма та матеріали / Гол. редактор В.І. Астахова. Харків, 1998, с. 20.
31 Яцина О.А. Виступи харківської інтелігенції за українізацію школи та їх відображення
у дореволюційній пресі // Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / Гол. ре-
дактор В.І. Астахова. Харків, 1998, с. 75.
32 Наумов С.О., Посохов С.І. Вказ. праця, с. 66.
33 Там само, с. 59.



Я дуже шкодую, що не знаю малоросійської мови. Я нині мучусь над
“Словарем” Василенка, і не знаю, як впоратися з ним.

Ще раз спасибі Вам за “поезію”… і не забувайте мене, бідного велико-
роса, що любить Малоросію, намагається працювати для неї, але, на жаль, не
знає малоросійської мови”34.

Таким чином, саме під впливом свого найближчого оточення –
насамперед кума М. Сумцова та Д. Багалія, не просто формувались істо-
ричні погляди Є. Рєдіна35, він почав виходити з “партії байдужих”36 і до-
лучатись до суспільного життя міста, про що свідчать і листи вченого та
його дружини до Д. Багалія37.

Прикметно, що саме в цей час М. Грушевський, скориставшись
певною лібералізацією суспільно-політичного життя в Російській імперії
в революційний період 1905–1907 рр., відвідав низку міст Лівобережної
та Південної України, а також Слобожанщини з метою налагодження тіс-
них контактів з місцевими вченими та іншими українськими діячами38.
Серед міст, які відвідав вчений, був і Харків.

Про відвідини столиці Слобожанщини М. Грушевський згадує в
автобіографії за 1906 р.: “Тому що національне і спеціально українське
питання не мало симпатії в російських ліберальних кругах, писати в чужих
газетах було трудно – прийшло ся стрінути ся з браком співчуття у редакцій
і залишити їх; вирисовувала ся крайня потреба в росийськім органі для
українського питання – сю потребу я дуже пропагував у листах до земляків,
а під осінь 1905 р. вибрав ся на Україну, щоб позондувати український рух
і поагітувати за заложеннєм органу. Побувавши в Київі, Одесі й Харкові,
я набрав надії на можливість зреалізовання сього пляну і збирався виїхати
в сій справі до Петербурга. Але страйки, маніфест 17 жовтня, чорносо-
тенні погроми, вкінці (псевдо) ліберальний курс і нові постанови про
пресу змінили зовсім ситуацію: на першу чергу виступило заснованнє
українських газет, що закладають ся з початком 1906 р. по ріжних містах,
а брак усякого порядку, урядовий терор і т[аке] и[нше] та повна непев-
ність завтрішнього дня не давали можности ніякої тривкої організації”39.
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34 Сумцов Н. Человек золотого сердца (Профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков, 1909, с. 44.
35 Філіппенко Р.І. Вказ. праця, с. 13–14.
36 Термін: Наумов С. О., Посохов С. І. Вказ. праця, с. 67.
37 Див. їх публікацію у цій збірці.
38 Калакура Я. С. Вказ. праця, с. 224. 
39 Грушевський М. Автобіографія, 1906 р. // Великий українець: Матеріали з життя та ді-
яльності М.С. Грушевського / Упоряд., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., приміт.
А.П. Демиденка. К., 1992, с. 212.



З літа того самого року М. Грушевський організував археографічні екс-
педиції своїх учнів по різних містах, серед яких був і Харків40. Це була
характерна риса вченого – розглядати Україну в усій її цілісності. Тому
М. Грушевський незалежно від місця проживання, активно долучався до
наукового та суспільно-політичного руху в будь-якому куточку України41,
в тому числі і Слобожанщини.

Очевидно, саме під час відвідин М. Грушевським Харкова влітку
1905 р. і відбулась його зустріч і знайомство з харківським колегою. До того
М. Грушевський знав Є. Рєдіна по його з Д. Айналовим дослідженню Києво-
Софійського собору. Принаймні в огляді літератури з давньоукраїнського
малярства42, а також у рецензії на праці Н. Кондакова М. Грушевський
відмічає і цей доробок його учнів43. Так само в огляді українського мис-
тецтва XIV–XVII ст. вчений згадує “Материалы к изучению церковных
древностей Украины – церкви г. Харькова” Є. Рєдіна44. Загалом М. Гру-
шевський слідкував за харківськими виданнями, насамперед “Сборником
Харьковского историко-филологического общества” та “Записками Харь-
ковского университета”, огляди яких публікував у “Записках НТШ”
(1895, т. VI, кн. 2; т. VII, кн. 3, 1903, т. LVI, кн. 6 та ін.). Насамперед вчений
зупинявся на питаннях української історії, наприклад, виділяючи праці
Д. Багалія з історії Харківського університету, що “становила найцікаві-
ший матеріал “Записок” щодо України”45, хоча в іншому місці відмічав, що
ця “праця так друкується, що слідити за нею в “Записках” незвичайно тяжко:
переривається на півслові, без означення розділів, а продовження потім
нема часом і цілі роки”46. Проте згадав М. Грушевський і працю В. Бузес-
кула “Введение в историю Греции”, а також і публікацію протоколів ор-
ганізаційного комітету XII Археологічного з’їзду47, секретарем Харківського
підготовчого комітету якого був Є. Рєдін.
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45 Грушевський М. “Записки императорского Харьковского университета” // Грушевсь-
кий М.С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Со-
хань. Львів, 2008, т. 14: Серія “Рецензії та огляди (1888–1897)”, с. 261.
46 Грушевський М. “Записки имп[ераторского] Харьковского университета” (4 книжки) //
Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, І. Гирич та ін.; Голов. ред.
П. Сохань. Львів, 2012, т. 15: Серія “Рецензії та огляди (1898–1904)” / Упор. В. Шульга,
В. Тельвак, с. 312.
47 Грушевський М. “Записки.., с. 313.



Прикметно, що як адресант, так і адресат середню освіту здобули
в Тифлісі. Їх розділяло лише два роки: Рєдін закінчив 2-гу класичну гім-
назію 1884 р., а Грушевський – 1-шу класичну 1886 р. Чи зустрічалися
вони в Тифлісі чи десь на Кавказі? На жаль, це питання на разі залиша-
ється без відповіді. Про себе в цей період М. Грушевський згадував, що
“позбавлений дитячого товариства, відірваний від ґрунту, я виростав
серед мрій і фантазій, замкнений в собі відлюдником”48.

Все це робить природним постання листа вченого до М. Грушев-
ського, в якому він, хай і непрямо, але висловлює свою громадську пози-
цію у зверненні до видатного львівського вченого як до “живого
втілення” всієї України. Безпосереднім приводом для написання листа
послужили революційні події осени 1905 р.

Саме в жовтні 1905 р. Харківський університет, оточений бари-
кадами, став епіцентром революційних подій у місті. Він перебував
у руках озброєних робітників і студентів і лише завдяки діям ректора
Л. Рейнгарда та деканів В. Бузескула і М. Гредескула вдалося уникнути
значного кровопролиття49.

Про події 11–13 жовтня 1905 р. у Харківському університеті зали-
шилось досить багато спогадів як з боку тодішніх студентів, так і професо-
рів50. Серед останніх спогади залишив В. Бузескул51, який досить детально
виклав сам перебіг подій. Вчений згадував: “У жовтні 1905 р., 11-го і 12-го
числа, Харків пережив “дні барикад”. На прилеглих до університету вули-
цях студенти, за участі сторонніх осіб, влаштували барикади, перетворили
університет у свого роду “форт Шаброль”52 і засіли в ньому. В той час я
був деканом історико-філологічного факультету, і мені довелось взяти
участь у перемовинах університетського президіуму з цивільною і вій-
ськовою владою, щоби запобігти неминучому кровопролиттю, здавалося,
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48 Грушевський М. Автобіографія, 1906 р., с. 198.
49 Наумов С.О., Посохов С.І. Вказ. праця, с. 62.
50 Бузескул В. Дни баррикад в Харькове в октябре 1905 г. (Личные воспоминания) // Голос
минувшего, 1917, № 7–8; Гредескул Н.А. Революционный захват университета в Харькове
(11–13 октября 1905 г.) // Пути революции, 1925, № 3; Галкін К. Барикади. Харьков, 1933;
Іващенко В.Ю. Вказ. праця, с. 7–8.
51 Бузескул В. Вказ. праця, с. 335–350.
52 “Форт Шаброль” (fort Chabrol) – іронічна назва будинка в Парижі на вулиці Шаброль,
в якому глава антисемітської ліги Ж. Герен забарикадувався і чинив опір арешту з 12 сер-
пня по 20 вересня 1899 р. Події пов’язані з переглядом відомої справи Дрейфуса. Тоді
уряд не вдався до застосування прямої сили, а змусив голодом вийти захисників. Саме в
таких діях суспільство вбачало силу уряду, а не його слабкість. Подібно розгортались
події і в Харкові, що, очевидно, і дало підстави В. Бузескулу провести таку паралель. 



незворотному розгрому університету і вивести студентів щасливо із за-
сади”53. Чому саме університет став місцем барикад, В. Бузескул пояснює
тим, що це було єдине місце, де могли відбуватись різного роду сходки і
мітинги в місті54. Цьому сприяло і те, що керівництво університету по-
зитивно поставилось до соціальних зрушень у державі, рада якого ще в
лютому 1905 р. заявила, що “нормальне протікання академічного життя
неможливе без загальної політичної свободи руського народу”55. Безпо-
середнім приводом для силового виступу студентства стала загибель сту-
дента Константініді. Однак і для університету ці барикади були зовсім
неочікуваними. Безумовно, Є. Рєдін як член академічної корпорації не
міг бути поза цими подіями.

Піднесення революційного руху в жовтні було спричинено кон-
ституційною реформою, що саме тоді розроблялася. Таким чином, ці події
передували проголошенню маніфесту 17 жовтня 1905 р. і мали на меті,
очевидно, тиск на уряд з метою запровадження конституційних свобод.
Однак М. Грушевський до конституційної реформи ставився досить скеп-
тично. Вчений писав, що “правительствені сфери показали виразно, що
вони не мають щирої охоти ні до яких серйозних уступок в поступовім
русі”, однак тут же, більш оптимістично додавав, що “переконавшися в
нещирості, навіть підступності бюрократії, суспільність іде все далі й
далі в своїй критиці сучасного режиму і проектах перестрою. Сей рух
стає все смілішим, безогляднішим, обіймає все ширші круги, втягаючи в
обсяг свого впливу елементи нейтральні й інертні…”56

Таким чином, не можна повністю погодитись з дослідниками, що
“Є.К. Рєдін передбачав згубний вплив революційних подій, а тому вірив
тільки в силу науки”57. Ніде джерела не зафіксували такої позиції вченого,
натомість лист до Грушевського певним чином промовляє про інше.
Слова “Университет служил крепостью (не в переносном, а в прямом
смысле), в этом, конечно, можно видеть своего рода символ”, а також за-
значення того, що “много крови пролито на улицах нашего Харькова за
эту свободу, много полегло юных, несчастных голов. Вечная память им!
Возсияет-же, наконец, над нашей родиной эта свобода” прямо промов-
ляють, принаймні, про співчуття Є. Рєдіна до революції.
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Перша сторінка листа Є. Рєдіна до М. Грушевського. 12 жовтня 1905 р.



З іншого боку, в листі Є. Рєдіна прослідковується думка О. Оглоб-
лина про дві провідні ідеї в Грушевського – науку і політику58. Адресант
відмічає як суспільно-політичну складову, так і надсилає адресату від-
битки своїх статей. На жаль, це листування не мало продовження, ли-
шившись лише одним з яскравих епізодів у житті Є. Рєдіна.

Лист Є. Рєдіна до М. Грушевського зберігається у фонді № 1235
(оп. 1, спр. № 871) епістолярного спадку М. Грушевського Центрального
історичного архіву України у м. Києві. Лист подається мовою оригіналу
за сучасним російським правописом.

1. Є. Рєдін – М. Грушевському, Харків – Львів, 12 жовтня 1905 р.

Харьков, 12 октября 1905 г.
Мало-Гончаровская, 30

Глубокоуважаемый товарищ!
О посещении Вашем Харькова и свидании, и знакомстве с Вами,

с Марьей Сильвестровной59 и милейшей украинкой Катрусей60 – я вспо-
минаю с истинным удовольствием. В лице Вашем и Вашей семьи – предо
мной предстало живое олицетворение благословенной, но, увы, несчастной
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58 Оглоблин О. Вказ. праця, с. 9.
59 Грушевська (Вояківська), Марія-Іванна Сильвестрівна (1868–1948) – дружина Михайла
Грушевського. В історії української культури відома як вчителька і перекладач. Випус-
книця польського ліцею у Львові (1887). М. Грушевська першою переклала низку творів
А. Чехова українською мовою, що вийшли збіркою “Змора” в 1901 р. Саме дружині –
Марії присвятив свою головну працю “Історія України-Руси М. Грушевський. 1917 – член
Центральної ради від просвітницьких організацій Києва, була скарбником Українського
національного театру.
60 Грушевська, Катерина Михайлівна (1900–1943) – єдина донька Михайла та Марії Гру-
шевських. Навчалася в Київському та Женевському університетах. В історичній науці ві-
дома як видатна етносоціолог, фольклорист, етнограф, культуролог, перекладач з
європейських мов, секретар Українського соціологічного інституту у Відні (1919–1924),
керівник кабінету примітивної культури ВУАН (1925–1930), редактор часопису “Первісне
громадянство і його пережитки в Україні” (1926–1930), з 1927 р. – дійсний член НТШ у
Львові. Саме К. Грушевська ініціювала повне видання козацьких дум, однак видати вда-
лося лише два томи (К., 1927, 1931). По смерті батька К. Грушевська була запрошена до
ВУАН для роботи в новоствореній комісії з вивчення наукової спадщини академіка М. Гру-
шевського. Дослідниця підготувала видання 10 тому “Історії України-Руси” та 6-й том
“Історії української літератури” М. Грушевського. 10 липня 1938 р. за доносом агента
НКВС К. Штеппи вона була заарештована і звинувачена за участь у мітичній “антира-
дянській українській організації”. Загинула в комуністичних концтаборах у 1943 р. у Тем-
лазі, похована в Новосибірську. Див.: Матяш І.Б. Катерина Грушевська: життєпис,
бібліографія, архіви. К., 1997, 223 с.; Матяш І.Б. Катерина Грушевська: Життя і діяль-
ність. К., 2004, 240 с.; Горинь В. Катерина Грушевська (1900–1943). ...Що стояла на сто-
рожі “огню в світогляді українського народу”. Львів, 2000, 114 с.; бібліогр.: с. 96–102.



во многих отношениях Украйны, и ее даровитого народа, постигшего –
Воля ее сама природа61. Шлю Вам сердечный привет с нашей (являю-
щейся равно дорогой и Вам) Украйны в Вашу (также и нашу) Украину, и
пожелание Вам всего лучшего. Свобода родины – в эти последние три
дня (10–12 октября) много крови пролито на улицах нашего Харькова за
эту свободу, много полегло юных, несчастных голов. Вечная память им!
Возсияет-же, наконец, над нашей родиной эта свобода: много пролито
из-за нее крови, принесено жертв.

В эти дни были революционные волнения, но слишком малы
были средства у восставших сравнительно с силой врага. Бедой [было,
что], Университет служил крепостью (не в переносном, а в прямом
смысле), в этом, конечно, можно видеть своего рода символ…62

Высылаю Вам ряд своих статей, брошюр63, и прошу Вас не забы-
вать меня в своей доброй памяти. Сердечный привет Катрусе.

Желая Вам всего лучшего, остаюсь душевно преданный,
Ваш Е. Редин.

А Ник[олай] Фед[орович] Сумцов64 недавно (2 октября) праздно-
вал свой тридцатилетний юбилей научно-педаг[огической] деятель-
ности65.
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61 Подібно про М. Грушевського пише О. Оглоблин: “Грушевський, загально-визнаний
вождь українства…” [Оглоблин О. Вказ. праця, с. 7].
62 Так в оригіналі.
63 На жаль, на разі неможливо встановити, які саме праці надіслав Є. Рєдін М. Грушевсь-
кому. 1905 р. у вченого вийшло 18 праць [Єгор Кузьмич Рєдін. Біобібліографічний по-
кажчик / Укладач: Р.І. Філіппенко; наук. ред.: канд. іст. наук, проф. С.М. Куделко. Харків,
2006, с. 19–20; позиції № 143–160]. Яку з них, а може й раніших публікацій, надіслав
Є. Рєдін, невідомо.
64 Сумцов, Микола Федорович (1854–1922) – український історик, етнограф, літературо-
знавець та громадський діяч. Народився в Санкт-Петербурзі, випускник Харківського уні-
верситету (1875), згодом приват-доцент (1978), а з 1888 р. – екстраординарний і з 1889 р. –
ординарний професор Харківського університету, в якому першим з професорів почав
читати лекції українською мовою (з 1906 р.). З 1880 р. – секретар, а з 1887 р. – голова Іс-
торико-філологічного товариства при Харківському університеті. З 1905 р. – член-корес-
пондент Петербурзької Академії Наук, член Чеської Академії Наук та низки слов’янських
наукових товариств. Дійсний член НТШ у Львові (з 1908 р.), академік ВУАН (з 1919 р.).
1881 р. захистив магістерську дисертацію на тему: “О свадебных обрядах”. Дослідження
про Галятовського і Барановича не було допущено в якості докторської дисертації. Лише
1885 р. вчений отримав ступінь доктора після захисту праці: “Хлеб в обрядах и песнях”.
М. Сумцов був одним з лідерів українського національного руху в Харкові наприкінці
XIX – початку ХХ ст. Див.: Петров В. М.Ф. Сумцов як історик етнографії // Записки Іс-
торико-філологічного відділу УАН. Кн. 7–8. К., 1926, с. 7–15; Дорошенко Д. Академік
Микола Сумцов (1854–1922). Його життя й діяльність // Праці Українського Історично-
філологичного товариства в Празі. Рік перший (1923–1924), т. І. Прага, 1926, с. 6–13.
65 Профессор Николай Федорович Сумцов: К тридцатилетней годовщине его учен.-пед.
деятельности / Ред. Е.К. Редин. Харьков, 1906, 32 с. М. Сумцову був присвячений і 18 том



А другой Украинец – Д. И. Багалей66 (8 окт[ября]) 25 летний67.
P.S. Сообщите мне при случае, какой последний том в Товари-

ществе Шевченка имеется “Сборника” Х.И.Ф.О.68

ЦДІАУК, ф. № 1235, оп. 1, спр. № 871, арк. 230–231, автограф.
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“Сборника Харьковского историко-филологического общества”, в якому взяв участь
І. Франко: Франко І.Я. Інтермедія єврея з русином [17 в.] // СХИФО, 1909 г., т. 18, изд. в
честь проф. Н.Ф. Сумцова, с. 92–103.
66 Багалій, Дмитро Іванович (1857–1932) – український історик та громадський діяч. На-
родився в Києві, після закінчення з золотою медаллю 2-ї Київської гімназії вищу освіту
здобував у Київському та Харківському університетах. Учень В. Антоновича та В. Ікон-
нікова. З 1883 р. – доцент катедри руської історії Харківського університету, з 1887 р. –
екстраординарний, з 1889 – ординарний професор. З 1883 р. Протягом 1906–1910 рр. –
ректор Харківського університету. В 1887 р. у Московському університеті захистив до-
кторську дисертацію на тему: “О колонизации степной окраины Московского госу-
дарства”. Під час навчання в Київському університеті вступив до молодіжної організації
“Кош”, що відстоювала національні права українського народу. З 1880 р. – член Київської
громади. У 1914–1917-х рр. – голова Харківської міської думи, протягом 1906, 1910–1914 рр.
від Академії Наук обирався членом Державної Ради. У 1918 р. – член комітету з засну-
вання Української Академії Наук, з 1919 р. – академік і голова історично-філологічного
відділу УАН, згодом – член президії ВУАН. Протягом 1920-х рр. викладав історію України
у Харківському та Полтавському інститутах народної освіти, очолював Харківську на-
уково-дослідну катедру історії України. Див.: Кравченко В.В. Д.И. Багалей: научная и об-
щественно-политическая деятельность. Xарьков, 1990, 176 с.
67 Профессор Дмитрий Иванович Багалей: К 25-летней годовщине его учен.-пед. деятель-
ности / Ред. Е.К. Редин. Харьков, 1906, 30 с.
68 “Сборник Харьковского историко-филологического общества” – періодичний друкова-
ний орган Харківського історико-філологічного товариства. Основною тематикою публі-
кацій була історія, культура та етнографії Слобідської та Лівобережної України. Виходив
протягом 1886–1914 рр. (всього вийшов 21 випуск) за редакцією Д. Багалія. Товариство
надсилало в обмін на іншу літературу свій “Сборник” по навчальних закладах та інших
наукових товариствах, у тому числі й в НТШ у Львові.



Дмитро Гордієнко

З ЛИСТУВАННЯ ЄГОРА РЄДІНА З ВАСИЛЕМ ДАНИЛЕВИЧЕМ

Останнім часом до дослідження історії вітчизняної науки все час-
тіше залучаються джерела особового походження1. Попри те, що “інфор-
маційний потенціал листування для історіографічних дослідів залишається
до кінця не визначеним”2, саме ця категорія джерел на сьогодні набуває
першорядного значення в подібних дослідженнях. Враховуючи специ-
фіку фаху, в окремий джерельний блок дослідниками виділяється власне
листування істориків з колегами по цеху3, адже “Інформація, що міс-
титься в листах, дає можливість характеризувати відносини в середовищі
наукової інтелігенції… Окрім того, листи містять матеріал для характе-
ристики “кухні” історичної науки – творчої лабораторії вчених, “неписа-
них” правил етикету в науковому середовищі”4.

Всі ці завдання і покликаний виконати епістолярій Є. Рєдіна.
Однак, окрім міжособистих контактів, визначення кола спілкування вче-
ного, власне історіографічного процесу, пов’язаного з його творчістю,
епістолярій Є. Рєдіна є важливим джерелом і до біографістики – ство-
рення, доповнення та уточнення даних життєпису як самого дослідника,
так і його колег. Також варто відмітити, що важливою особливістю епіс-
толярних джерел є їх двоїстий характер: листування містить інформацію
як про об’єкта (через саморефлексію автора), так і самого суб’єкта – автора5.
На сьогодні до майже недосліджених постатей української кліо належить
учень В. Антоновича – В. Данилевич. У сучасній українській науці маємо
тільки дві короткі праці6, присвячені вченому, та біоісторіографічну
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1 Острянко А. Источники личного происхождения: историографические наблюдения //
Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: мате-
риалы ХХІІ междунар. науч. конф. Москва, 28–30 янв. 2010 г. / [Редкол. М.Ф. Румянцева
(отв. ред.) и др. М., 2010, с. 311–314.
2 Острянко А.Н. Эпистолярий как историографический источник по истории украинской
исторической науки второй половины ХІХ – начала ХХ в. // Вспомогательные
исторические дисциплины – методология истории в системе гуманитарного знания:
материалы XX междунар. науч. конф. Москва, 31 января – 2 февраля 2008 г.: в 2 ч. / Ред-
кол.: М.Ф. Румянцева (отв. ред.) и др. М., 2008, ч. 2, с. 506.
3 Там же, с. 507.
4 Там же, с. 508.
5 Абросимова С.В. Епістолярні джерела і методи їх дослідження // Вісник Дніпропетров-
ського університету. Історія та археологія. Вип. 8. Дніпропетровськ, 2000, с. 186.
6 Ляшко С.М. Про участь В.Ю. Данилевича у підготовці та роботі XII Археологічного
з’їзду в 1902 р. у Харкові // Археологія, 2003, № 2, с. 132–135; Закоханий в історію України //
Український історичний календар’96. К., 1995, с. 330–331.



довідку Д. Багалія, подану для рекомендації В. Данилевича на посаду за-
відувача Археографічної комісії УАН7.

Тематично в листах Є. Рєдіна до В. Данилевича порушуються різ-
номанітні питання як ділового, так і приватного характеру. Хронологічно
вони охоплюють незначний період часу у три роки: 1902–1904 рр. і по-
вністю пов’язані з харківським періодом життя В. Данилевича. Розпоча-
лось же листування з вирішення поточних питань, пов’язаних з підготовкою
XII Археологічного з’їзду в Харкові.

Як відомо, ще влітку 1899 р. Харківська міська дума звернулась
до XI Археологічного з’їзду, який мав вирішити місце проведення на-
ступного з’їзду, щоб таким містом призначити Харків8. З’їзд у Києві під-
тримав цю пропозицію і, як наслідок, XII Археологічний з’їзд відбувся
1902 р. в Харкові.

На сьогодні всі дослідники відмічають визначальний внесок саме
Є. Рєдіна в підготовку і проведення Харківського Археологічного з’їзду9.
Так само висвітлено в науці і участь В. Данилевича в підготовці і прове-
денні XII Археологічного з’їзду10. Однак співпраця і взагалі взаємини
обох вчених на сьогодні не були темою окремого наукового дослідження.

Хронологічно перший збережений лист Є. Рєдіна до В. Даниле-
вича, датований 11 березня 1902 р., власне і стосується підготовчих робіт
до XII Археологічного з’їзду в Харкові. Тематично в листі йдеться лише
по два питання: 1) каталог виставки та 2) археологічні дослідження
пам’яток Харківщини – “комісію копачів”. Щодо першого питання, то,
як відомо, саме В. Данилевич склав каталог нумізматичного відділу вис-
тавки XII Археологічного з’їзду11. Питанням нумізматики була присвя-
чена й доповідь вченого на самому з’їзді: “Монетні клади і окремі монетні
знахідки Харківської губернії”12, в якій дослідник відмітив, що більшість
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7 Багалій Д.І. Оцінка наукових праць професора В.Е. Данилевича // Записки Історично-
філологічного відділу УАН. К., 1919, кн. I, с. LXXXIX–LC.
8 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін – професор Харківського університету: Моно-
графія. Харків, 2008, с. 101.
9 Айналов Д. Памяти Е.К. Редина (Некролог) // СХИФО, том XIX: Памяти профессора
Егора Кузьмича Редина († 27 апреля 1908 г.). Харьков, 1913, с. 4.
10 Ляшко С.М. Вказ. праця, с. 132–135.
11 Каталог выставки XII Археологического съезда в г. Харькове Нумизматический отдел /
Сост. В.Е. Данилевич. Харьков, 1902.
12 Известия XII Археологического съезда в Харькове, 1902, № 10, с. 140; Данилевич В.Е.
Монетные клады и отдельные монетные находки в Харьковской губ. // Труды Двенадца-
того археологического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. III,
протоколы, с. 341. [Засідання III відділення: “Памятники искусств и художеств, нумиз-
матики и сфрагистики”, 22 серпня].



скарбів припадає на район Сіверського Дінця, з чого зробив такі висновки:
1) Донець був головною торговою артерією цього краю в давнину; 2) На-
селення цього регіону в V–VI ст. тяжіло до півдня; 3) в подальшому, до
XIV ст. переважав східний напрямок і 4) монетні клади дають підстави
стверджувати про існування місцевого населення в краї і після татарської
навали. Окрім того дослідник склав і відповідну мапу монетних скарбів
Харківщини13. Відтак, природно, що саме В. Данилевич і головував на
секції пам’яток нумізматики і сфрагістики (22 серпня 1902 р.)14.

Значно складнішим було питання археологічного дослідження
краю. Попри те, що ще в 1894 р. при Харківському історико-філологіч-
ному товаристві була створена комісія для розкопок городищ і курганів
Харківської губернії, до якої увійшов і Є. Рєдін15, на початок роботи Хар-
ківського підготовчого комітету з проведення XII Археологічного з’їзду
території, що мали бути досліджені в археологічному плані, являли со-
бою terra incognita. Відтак саме археологічні дослідження краю були
одним з основних обов’язків Харківського попереднього комітету16. З цією
метою комітет розробив відозви і програми до населення, де просив ін-
формувати комітет про місцеві пам’ятки старовини17. Такі програми роз-
силались і адресно місцевим священикам та вчителям18.

З метою проведення археологічних досліджень пам’яток краю,
Харківський підготовчий комітет ухвалив рішення з цим питанням звер-
нутись до В. Антоновича та К. Мельник і призначити їм у допомогу Є. Рєді-
на, В. Савву, Є. Тріфільєва та П. Федоровського19. Як наслідок, В. Данилевич
та К. Мельник провели розкопки у Куп’янському повіті, а також дослідили
стоянки кам’яного віку в Охтирському (в селах Янківка та Кириківка) та
Богодухівському (в селі Катанські Віли) повітах Харківської губернії20. Зі
своїх розкопок особливо цінним експонатом, який В. Данилевич передав
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13 Данилевич В.Е. Карта монетных кладов и находок отдельных монет Харьковской
губернии // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред.
гр. Уваровой. М., 1905, т. I, с. 374–410.
14 Ляшко С.М. Вказ. праця, с. 133.
15 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 63–83.
16 Юренко С.П. Археологічні з’їзди в України. К., 2004, с. 26.
17 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 103.
18 Багалей Д.И., Редин Е.К. Вниманию оо. священников и гг. народных учителей Харь-
ковской губернии // Южный край, 1901, 12 апреля.
19 Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII Археологического
съезда / Под ред. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1, с. 53.
20 Доклад В.Е. Данилевича “Несколько стоянок и случайных находок каменного века в
Ахтырском и Богодуховским уездах, Харьковской губ.” // Труды Харьковского предвари-
тельного комитета.., с. 365–372. Ляшко С.М. Вказ. праця, с. 132–133.



на виставку, а згодом у музей Харківського університету, було поховання
вирізане з землею21.

За результатами Куп’янської експедиції на з’їзді зробили доповіді
К. Мельник та В. Данилевич. Так, К. Мельник на засіданні 24 серпня виго-
лосила доповідь загального характеру: “Археологічні розкопки в Охтир-
ському і Куп’янському повітах Харківської губернії”22. В. Данилевич –
26 серпня зупинив свою увагу на розкопках біля села Буди і хутора Бере-
зовки23, де було досліджено 12 будищанських і 9 березовських курганів.
Загалом доповіді В. Данилевича викликали загальне зацікавлення учас-
ників Харківського з’їзду24. Окрім того, разом з низкою колег вченому
випала честь провести для учасників з’їзду показові розкопки під керів-
ництвом В. Городцова Донецького городища на р. Уди 18 серпня 1902 р.25

Натомість Є. Рєдін протягом 1900–1901 рр. зосередив свої по-
льові дослідження Харківщині на вивченні місцевих церковних пам’яток.
Про результати своєї мандрівки вчений виголосив доповідь на засіданні
III відділення Археологічного з’їзду 22 серпня 1902 р., в якій переважно
зупинився на дерев’яних церквах XVII–XVIII ст.26 Про перебіг своєї екс-
педицій Є. Рєдін писав у листі від 18 червня 1901 р. до С. Жебелєва: “По-
шуки старожитностей обходяться дуже дорого. Доводиться їздити по
запилених, допотопних дорогах – на возах і дрогах, під пекучим соняч-
ним промінням, шукати затишку у сільських священиків, ночами зазна-
вати мук з боку деяких комах. Знаходження рідкісної ікони, іконостасу –
слугує винагородою за всі муки, випробування”27. Натомість про свої ар-
хеологічні дослідження, що було продовженням етнографічних, вчений
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21 Протокол восемнадцатого заседания комитета по устройству XII-го археологического
съезда в Харькове, 4 ноября 1901 года // Труды Харьковского предварительного комитета..,
с. 355. Див. також: Доклад В.Е. Данилевича “По поводу одного погребения, вырезанного
с землей” // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 361–364.
22 Известия XII Археологического съезда в Харькове, 1902, № 13, с. 182–187.
23 Известия XII Археологического съезда в Харькове, 1902, № 14, с. 220; Данилевич В.Е.
Раскопки около сел Буд и Березовки // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харь-
кове 1902 г. / Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. III, протоколы, с. 382–383. [Засідання II
відділення: “Древности историко-географические и этнографические”, 26 серпня]. Стаття:
Данилевич К.Е. Раскопки курганов около с. Буд и х. Березовки, Ахтырского уезда Харь-
ковской губернии // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902 г. /
Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. I, с. 411–433.
24 Юренко С.П. Вказ. праця, с. 28, 33.
25 Ляшко С.М. Вказ. праця, с. 133.
26 Известия XII Археологического съезда в Харькове, 1902, № 10, с. 137–138.
27 Цит. за: Жебелев С. Памяти Е. К. Редина // Записки Классического отделения Русского
археологического общества. СПб., 1910, т. VI, с. XI.



інформував М. Сумцова. Так, у листі від 12 серпня 1901 р., відправленому
зі Стратилатівки, Є. Рєдін описує свої розкопки курганів: “Повернувшись
із поїздки по церквах і монастирях, вирушив у нову поїздку, і нині пишу
Вам з місця розкопів курганів. Чудесна, захоплюючи робота – особливо
при відкриванні могил. Перед тобою наочна картина поховання старо-
давнього поселення півдня Росії, а саме перебування протягом цілого дня
в степу, серед цих велетнів-курганів! Скільки в цьому поезії!”28.

Очевидно, з підготовкою К. Мельник публікацій до збірки “Тру-
дов” XII Археологічного з’їзду пов’язані листи Є. Рєдіна до В. Даниле-
вича від 9 квітня та 15 травня 1904 р., в яких йдеться про таблиці та про
підготовлені фотознімки пам’яток, призначені для київської дослідниці.

Наступний зі збережених лист (від 23 червня 1903 р.) надісланий
Є. Рєдіним адресату з Севастополя. Перебування Є. Рєдіна в Криму було
зумовлено дорученням голови Московського археологічного товариства
гр. Уварової, за яким вчений разом з Д. Айналовим мав дослідити і зафо-
тографувати пам’ятки Херсонеса29. Як випливає з листа до М. Сумцова
від 26 червня 1903 р., це були перші відвідини Є. Рєдіним Херсонеса30.
Відповідно в цьому ж листі дослідник описує і своє перше враження від
пам’ятки: “Пишу все ще перебуваючи під сильним враженням від обста-
новки, що мене оточує, від того мертвого міста, в якому я працював два
тижні… Сумне враження залишають його руїни”, і тут же додає, що
“Херсонес не бідний пам’ятками…, але він обділений увагою до своїх
руїн, до того, що міститься в них”31. Так само присвятив свої дослідження
Херсонесу і В. Данилевич, одне з яких опубліковано у збірці пам’яті
Є. Рєдіна32. Очевидно саме з ними був і був пов’язаний його візит до Севас-
тополя, про який згадує у листі Є. Рєдін. Окрім того у Криму вчений про-
водив археологічні дослідження біля села Кекенеїз, Ялтинського повіту,
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28 Сумцов Н. Человек золотого сердца (Профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков, 1909,
с. 43.
29 Див.: Домановська М., Штан Г. Єгор Кузьмич Рєдін – перший харківський дослідник
Херсонеса Таврійського (до питання про участь у підготовці видання “Пам’ятки Християнсь-
кого Херсонеса” // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. II: Збірка наукових праць,
присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.) /
Від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П.С. Сохань; упоряд. Д.С. Гордієнко,
В.В. Корнієнко. К., 2012, с. 195–202.
30 “Лишь теперь – впервые – я посетил Херсонес” [Сумцов Н. Указ. соч., с. 46].
31 Сумцов Н. Указ. соч., с. 46–47.
32 Данилевич В.Е. Остатки неолитической культуры на территории Херсонеса // СХИФО,
т. XIX: Памяти профессора Егора Кузьмича Редина († 27 апреля 1908 г.). Харьков, 1913,
с. 235–249.



про що доповів на XIII Археологічному з’їзді в Катеринославі33. Оче-
видно з підготовкою до цього з’їзду й пов’язана згадка Є. Рєдіним у листі
відкритих листів та розпочатих В. Данилевичем досліджень.

Катеринославський з’їзд відбувся протягом 15–22 серпня 1905 р.
Через революційну ситуацію в країні він був значно менше представниць-
ким, ніж попередній. На з’їзд прибуло лише 245 делегатів, однак це не по-
значилось на фаховому науковому рівні його роботи34. Харків на Катери-
нославському з’їзді був представлений досить значною делегацією. Для
підготовки з’їзду у Харкові був створений відповідний підготовчий комітет,
який очолив М. Сумцов, натомість Є. Рєдін знову ж був обраний секре-
тарем комітету, а його товаришем – В. Данилевич35. Від Харківського уні-
верситету та Історико-філологічного товариства на з’їзд у Катеринославі
були відряджені, відповідно, М. Сумцов, А. Лебедєв, В. Бузескул, Д. Ба-
галій, В. Савва, М. Халанський та, власне, Є. Рєдін і В. Данилевич36.

Участь Є. Рєдіна в XIII Археологічному з’їзді, порівняно з Хар-
ківським, висвітлена значно слабше. Цю лакуну певним чином і допов-
нюють листи вченого до В. Данилевича, датовані 3 лютого, 8 березня та
10 серпня 1905 р.

В рамках підготовки до XIII Археологічного з’їзду харківські до-
слідники продовжили дослідження місцевих пам’яток, розпочаті ще при
підготовці XII з’їзду. Наприклад, групою дослідників у складі Є. Тріфільєва,
Є. Іванова, П. Єфименка та Є. Рєдіна було проведено археологічне до-
слідження 10 курганів біля с. Дергачі Харківської губернії37, звіт про які
для “Трудов” XIII Археологічного з’їзду підготував Є. Тріфільєв38. Деякі
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33 Данилевич В.Е. Раскопки около дер. Кекенеиз, Ялтинского у., Таврич. губ. // Труды Три-
надцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой. М.,
1908. т. II, с. 204–206. [Засідання III відділення: “Древности первобытные”, 18 серпня].
34 Юренко С.П. Вказ. праця, с. 32.
35 Протоколы заседаний Харьковской комиссии по устройству XIII Археологического
съезда в г. Екатеринославе, состоящей при Харьковском историко-филологическом об-
ществе // СХИФО, т. 16. Харьков, 1905, с. V.
36 Див.: Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 121.
37 Отчет о деятельности Харьковской комиссии по устройству XIII Археологического
съезда в г. Екатеринославе, состоящей при Харьковском историко-филологическом об-
ществе (1903–1905 г.) // СХИФО, т. 16. Харьков, 1905, с. 102; Труды XIII Археологичес-
кого съезда в Екатеринославе 1905 г. М., 1908, т. II, 4, 102, 103; Скирда В.В. Профессор
Е.К. Редин как археолог // Вісник Харківського державного університету. № 396: Історія.
Вип. 29. Х., 1997, с. 50.
38 Трефильев Е.П. Археологическая экскурсия в Дергачи, Харьков. губ. в 1903 г. // Труды
Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой.
М., 1908, т. II. с. 102–103.



деталі про цю експедицію містяться в листі Є. Рєдіна до В. Данилевича
від 26 серпня 1903 р., наприклад, інформація про запрошення В. Дани-
левича приєднатися до товариства. Також Є. Рєдін вітає колегу з його
власними успішними розкопками. Так, відомо, що В. Данилевич на той
час проводив археологічні дослідження поблизу хутора Покровського,
Валковського повіту Харківської губернії39. Інші дослідження в рамках
підготовки Катеринославського з’їзду, як було згадано, вчений проводив
у Криму, поблизу Ялти40.

Проте сам Є. Рєдін у рамках підготовки до XIII Археологічного
з’їзду зосередився на тематиці докторської дисертації – рукописах
Козьми Індикоплова. Відтак на з’їзді вчений виголосив реферат “Редакція
лицевих рукописів творів Козьми Індикоплова”41 та доповідь про зна-
чення для науки фотографій з пам’яток мистецтва та старожитностей42.
Перу Є. Рєдіна належить і загальний нарис діяльності Катеринослав-
ського з’їзду43. Також за редакцією Є. Рєдіна вийшли “Труды” Харків-
ського комітету з підготовки XIII Археологічного з’їзду в
Катеринославі44, з чим, очевидно пов’язані листи вченого до В. Данилевича
від 3 лютого та 8 березня 1905 р. На самому ж з’їзді Є. Рєдін керував сек-
цією пам’яток мистецтва, нумізматики та сфрагістики45.
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39 Данилевич В.Е. О раскопках близ х. Покровского, Валковского у., Харьк. г. // Труды Три-
надцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой. М.,
1908, т. II, с. 250. [Засідання I відділення: “Первобытные древности”, 22 серпня].
40 Данилевича В. Е. Раскопки около дер. Кекенеиз.., с. 204–206.
41 Известия XIII Археологического съезда в Екатеринославе 15–27 августа 1905 года.
Харьков, 1905, с. 76; Редин Е.К. Редакции лицевых рукописей сочинения Козьмы Инди-
коплова // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под
ред. гр. Уваровой. М., 1908, т. II, с. 228. [Засідання VII відділення: “Древности классиче-
ские, византийские восточные и западно-европейские”, 20 серпня].
42 Редин Е.К. О значении фотографических снимков с предметов древности // Труды Три-
надцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой. М.,
1908, т. II, с. 223. [Засідання III відділення: “Памятники искусств, нумизматики и сфра-
гистики”, 19 серпня].
43 Редин Е.К. XIII-й Археологический съезд в г. Екатеринославе. Обзор его трудов. СПб.,
1906, 22 с.
44 Юренко С.П. Вказ. праця, с. 32.
45 Див.: Редин Е.К. Речь при открытии Отд. памятников искусства, нумизматики и сфра-
гистики // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под
ред. гр. Уваровой. М., 1908, т. II, с. 217–218. [Засідання III відділення: “Памятники ис-
кусств, нумизматики и сфрагистики”, 19 серпня]; Редин Е.К. О деятельности Отделения
Памятников искусств и пр. // Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатери-
нославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой. М., 1908, т. II, с. 240–242. [Засідання III відділення:
“Памятники искусств и художеств, нумизматики и сфрагистики”, 21 серпня].



Натомість В. Данилевич представив на XIII Археологічному з’їзді
досить широке коло питань. Так, на секції первісних старожитностей 18
серпня вчений доповідав про розкопки поблизу села Кекенеїз, Ялтин-
ського повіту в Криму46, а 22 серпня – поблизу хутора Покровського, Вал-
ковського повіту Харківської губернії47. З доповіддю з історії управління
Слобідської України в XVII і XVIII ст. дослідник виступив на засіданні
секції “Побут правовий, суспільний, домашній і воєнний” 20 серпня48.
Присвятив В. Данилевич свою увагу і питанням джерелознавства та ар-
хеографії49. Власне ця остання складова діяльності дослідника стане ви-
значальною для його рекомендації в співробітники УАН.

Прикметно, що на посаду керівника Археографічної комісії УАН
рекомендував В. Данилевича Д. Багалій. Аналізуючи праці колеги, Д. Ба-
галій зупинився і на дисертаційному дослідженні В. Данилевича “Очерк
истории Полоцкой земли до конца XIV в.”, що, як і нарис “Истории Се-
верской земли до половины XIV ст.” самого Д. Багалія належить до числа
численних монографій з історії давньоруських князівств-областей істо-
ричної школи В. Антоновича50. Зупинився Д. Багалій і на археологічній
складовій діяльності В. Данилевича, в якій останній “дуже стараний і ме-
тодичний робітник і систематизатор”51, що ж до археографічної, то на під-
ставі праці В. Данилевича в Московських архівах з пошуку і опрацю-
вання джерел з історії Слобідської України Д. Багалій відмітив любов
В. Данилевича “до архівних дослідів і про вміння його знаходити старі акти
XVII в. … він добре ознайомлений з джерелами української історії”52, що
й потрібно керівнику Археографічної Комісії Української Академії Наук.

Низка листів (від 17 та 21 жовтня, а також від 2 та 4 листопада
1905 р.) присвячені відзначенню творчого ювілею Д. Бігалія. Як відомо,
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46 Данилевич В.Е. Раскопки около дер. Кекенеиз.., с. 204–206.
47 Данилевич В.Е. О раскопках близ х. Покровского.., с. 250.
48 Данилевич В.Е. Из истории управления и быта Слободской Украины в XVII и XVIII ст. //
Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Ува-
ровой. М., 1908, т. II, с. 230–231. [Засідання IV відділення: “Быт юридический, обще-
ственный, домашний и военный”, 20 серпня].
49 Данилевич В.Е. По поводу одной рукописи XVIII ст. в рукописном отделении библио-
теки Архива Министерства иностранных дел // Труды Тринадцатого Археологического
съезда в Екатеринославе 1905 / Под ред. гр. Уваровой. М., 1908, т. II, с. 240. [Засідання III
відділення: “Памятники искусств и художеств, нумизматики и сфрагистики”, 21 серпня].
50 Багалій Д.І. Оцінка наукових праць професора В.Е. Данилевича, с. LXXXIX. До цієї
самої обласної школи В. Антоновича належав і сам Д. Багалій, також М. Грушевський та
В. Ляскоронський, а також низка інших вчених.
51 Багалій Д.І. Оцінка наукових праць професора В.Е. Данилевича.., с. LC.
52 Там само.., с. LC.



8 жовтня 1905 р. виповнилося двадцять п’ять років нуково-педагогічної
діяльності професора Харківського університету Д. Багалія. Цей ювілей
був широко висвітлений у місцевій пресі, з цього приводу відбулось уро-
чисте засідання Харківського історико-філологічного товариства, а також
відбувся урочистий прийом у декана Історико-філологічного факультету
В. Бузескула. Не залишився осторонь і друг та колега вченого Є. Рєдін.
Саме він зініціював видання збірки, присвяченої ювіляру53. Окрім самої
праці Є. Рєдіна, де він виклав вшанування ювіляра54, у збірці взяли участь
учень Д. Багалія – Д. Міллер, а також колеги В. Савва та В. Данилевич55,
які подали короткі огляди життя і творчості ювіляра. Саме цієї теми сто-
суються листи Є. Рєдіна до В. Данилевича від 17 та 21 жовтня 1905 р.
Листи інформують як про історію виникнення самої ідеї збірки та пери-
петії її підготовки, наприклад, з них видно, що В. Данилевич явно затя-
гував подачу своєї статті, а саме видання було здійснено, очевидно, у
складчину самими авторами.

Музей красних мистецтв при Харківському університеті, яким
вчений керував протягом 1893–1908 рр.56, був улюбленим полем діяль-
ності Є. Рєдіна, якому він віддавав значну частину свого часу і енергії.
Окрім того, вчений був одним з ініціаторів створення на основі Етногра-
фічної виставки XII Археологічного з’їзду Харківського етнографічного
музею. Як фахівець зі значним досвідом музейної праці, Є. Рєдін надавав
всіляку допомогу директору новоствореного Етнографічного музею
М. Сумцову57. Природно, що питання, пов’язані з музеєм, також присутні у
листах Є. Рєдіна до В. Данилевича. Прикметно, що саме перу останнього
належать два нариси до ювілейних видань до сторіччя Харківського уні-
верситету, присвячені як Музею красних мистецтв та старожитностей58,
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53 Профессор Дмитрий Иванович Багалей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-
педагогической деятельности / Под ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, 30 с.
54 Редин Е. Чествование Д.И. Багалея в Историко-филологическом обществе // Профессор
Дмитрий Иванович Багалей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической
деятельности / Под ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 13–30.
55 Данилевич В. Проф. Д.И. Багалей (1880–1905 г.г.) // Профессор Дмитрий Иванович Ба-
галей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности / Под
ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 9–13; Миллер Д.И., Савва В.И. Проф. Д.И. Багалей //
Профессор Дмитрий Иванович Багалей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-
педагогической деятельности / Под ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 5–9.
56 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 125.
57 Там само, с. 129.
58 Данилевич В.Е. Музей изящных искусств и древностей // Ученые общества и учебно-
вспомогательные учреждения Харьковского университету (1805–1905 г.г.) / Под ред. проф.
Д.И. Багалея и проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, с. 52–69.



так і Етнографічному музею59, в яких висвітлена і видатна роль Є. Рєдіна
у розвитку харківського музейництва.

Теми підготовки ювілейних видань60 до сторіччя Харківського
університету, ймовірно складання біографічного словника викладачів та
професорів університету61, очевидно, стосується лист Є. Рєдіна до В. Да-
нилевича від 23 квітня 1905 р. Досить символічними є слова Є. Рєдіна
про майбутнього історика музею, першим з яких і став його адресат62.
Однак у листі відмічаються і якісь прикрі непорозуміння між вченим і
редакційним комітетом, ймовірно з Д. Багалієм.

Серед імен, що згадуються в листах, є служитель Етнографічного
музею Микола Чудний. Він же фігурує і в листі до М. Сумцова, якого
Є. Рєдін просив заступитись перед начальством за цього музейного слу-
жителя, щоб його не змушували виконувати ще й обов’язки двірника –
чистити тротуари63.

Людяність Є. Рєдіна проявилась і в листі до В. Данилевича від 17
жовтня 1905 р., в якому він намагається вирішити якесь непорозуміння між
Є. Тріфільєвим, В. Данилевичем та, можливо, Д. Багалієм. Ця риса – від-
крито вирішувати всі конфлікті ситуації, не тримати “каменя за пазухою”,
була загалом притаманна вченому. Про це саме свідчить і лист Є. Рєдіна
до М. Сумцова від 1 березня 1902 р.64, в якому також він намагається од-
разу – по свіжих слідах вирішити проблему, що виникла у стосунках з
близькою і дорогою людиною.
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59 Данилевич В.Е. Этнографический музей // Ученые общества и учебновспомогательные
учреждения Харьковского университету (1805–1905 г.г.) / Под ред. проф. Д.И. Багалея и
проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, с. 133–140.
60 Детальніше див: Кравченко В.В. Харківський університет, В.Н. Каразін і Д.І. Багалій
(короткий історіографічний нарис) // Багалій Д.І. Вибрані праці. У 6 т. Т. 3: Опыт истории
Харьковского университета (по неизданным материалам), ч. 1 (1802–1815 гг.) / Упоряд.,
голов. ред., вступ. ст. В.В. Кравченко; Редкол.: В.І. Астахова та ін.; Комент. Т.Г. Павлова;
Пер.: М.С. Лапіна та ін. Харків, 2004, с. 5–52; Павлова Т.Г. Столетний юбилей Историко-
филологического факультета: взгляд из XXI столетия // Историко-филологический фа-
культет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) /
Под ред. М.Г. Халанского и Д.И. Багалея; Вступ. ст. Т.Г. Павловой. Харків, 2007, с. 5–45.
Також моя з Р. Ніцовичем стаття у цій збірці: Гордієнко Д., Ніцович Р. З історії створення
ювілейних видань до сторіччя Харківського університету (Лист Є. Рєдіна до Й. Комар-
ницького від 18(24) квітня 1897 р.).
61 Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его
существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халанского и Д.И. Багалея. Харьков, 1908, II:
Биографический словарь профессоров и преподавателей, 390, XII c.
62 Див.: Данилевич В.Е. Музей изящных искусств и древностей.., с. 52–69; Данилевич В.Е.
Этнографический музей.., с. 133–140.
63 Сумцов Н. Указ. соч., с. 51.
64 Там же, с. 43.



Таким чином листи, що публікуються, доповнюють відомості про
історіографічних процес в Україні на початку ХХ ст. та значно збагачу-
ють біографії цілої низки українських істориків, насамперед адресанта
та адресата – Є. Рєдіна та В. Данилевича. Окрім деталей з життя і твор-
чості, вони дають інформацію до реконструкції внутрішнього світу, ха-
рактеру персонажів, насамперед Є. Рєдіна. Однак, цим інформаційний
потенціал епістолярію Є. Рєдіна не обмежується.

Листи Є. Рєдіна до В. Данилевича зберігаються в особовому
фонді останнього (ф. 29) Інституту рукописів Національної бібліотеки
України імені В. Вернадського. Листи подаються мовою оригіналу за су-
часним російським правописом. Всі підкреслення зроблені самим адре-
сантом.

1. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 11 березня 1902 р.65

Марта 11 дня 1902 г.
Харьков.

Многоуважаемый
Василий Ефимович!

Будьте так любезны – зайдите пожалуйста завтра во вторник к
2 час[ам] в Музей Университета66 – потолковать о каталоге к выставке67

очень просит Д.И. Багалей68. Составляется экстренная комиссия копателей.
С истинным уважением

Е. Редин.
ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1296, арк. 1, автограф.

166

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
65 Лист написаний на бланку Підготовчого комітету з облаштування ХІІ Археологічного
з’їзду. У лівому верхньому куті штамп: “Предварительный комитет по устройству XII
Археологического съезда в Харькове. Марта 11 дня 1902 г. № –”.
66 Мається на увазі Музей красних мистецтв та старожитностей Харківського університету.
67 Очевидно йдеться про каталог пам’яток нумізматики, який був упорядкований В. Да-
нилевичем: Каталог выставки XII Археологического съезда в г. Харькове Нумизматичес-
кий отдел / Сост. В.Е. Данилевич. Харьков, 1902.
68 Багалій, Дмитро Іванович (1857–1932) – видатний український історик, один із заснов-
ників Української Академії Наук. Народився в Києві в міщанській родині. 1876 р. по за-
кінченні 2-ї Київської гімназії вступив на Історико-філологічний факультет Університету
св. Володимира, який закінчив 1880 р. і був залишений при Університеті для підготовки
до професорського звання. Був учнем В. Іконнікова та В. Антоновича. З останнім особ-
ливо зблизився на національному ґрунті. Ще в студентські роки почав друкуватись. Де-
бютував як візантиніст статтею “История Льва Диакона как источник для русской
истории”. З 1881 р. дійсний член Історичного товариства Нестора-Літописця. В 1883 р.
обраний штатним доцентом Харківського університету, тоді ж вступив у Харківське іс-
торико-філологічне товариство. З 1887 р. – екстраординарний, а з 1889 р. – ординарний
професор по катедрі руської історії, протягом 1906–1910 рр. – ректор Харківського уні-
верситету. 20 березня 1900 р. Д. Багалій був обраний головою Харківського підготовчого
комітету XII Археологічного з’їзду.



2. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Севастополь – Харків, 23 червня 1903 р.

Севастополь, 23 июня 1903.
Дорогой Василий Ефимович!

Очень жалею, что мне не удалось повидаться с Вами в Севасто-
поле. В тот вечер, как я нашел у себя Вашу карточку, я отправился искать
Вас и в гостинице, и в саду. В гостиннице же я оставил Вам карточку с
просьбой зайти ко мне утром до 10 ч[асов]. Вероятно – Вам помешало
какое-нибудь обстоятельство.

Пребыванием в Севастополе и особенно занятиями в Херсонесе69 –
я очень доволен70. 71Чувствовал себя все время хорошо, за исключением
двух дней, когда пришлось опять испытать малярию. Пробыть здесь
предполагаем до 1 июля72, я, вероятно, заеду еще [в] Ялту73, а затем вер-
нусь в Харьков.

Мне Е.М. Иванов74 переслал письмо Д.И. Багалея. Все желания его
нашли, по-видимому уже исполнение. Бумаги от губернатора получить
без открытого листа мы не могли. Теперь придется похлопотать об этом,
вероятно чрез Е.М. Иванова.

Всё, что Вы сами найдете необходимым сделать, – сделайте пожа-
луйста.

Надеюсь, что Вы уже начали75 свои раскопки с успехом и обога-
тите наш Музей.

Желая Вам от всей души этого успеха и здоровья,
остаюсь душевно преданный

Вам Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1297, арк. 1–2, автограф.
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69 Є. Рєдін разом з Д. Айналовим досліджував пам’ятки Херсонеса. Див.: Домановська М.,
Штан Г. Вказ. праця, с. 195–202.
70 Пор.: “Ежедневно по морю в лодке совершаю путешествие в этот унылый город и от-
дыхаю лишь в его музее, в его нескольких церквах, сохранивших в целости мозаичные
украшения” [Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 47].
71 Попереду написано закреслене “Тольк”.
72 “В начале июля, вероятно, вернусь в Харьков” [Сумцов Н. Человек золотого сердца..,
с. 47].
73 Ймовірно, до Н.П. Кондакова.
74 Іванов, Євген Михайлович (1873–1929) – історик-архівіст. Народився в Єнісейській гу-
бернії, випускник Харківського університету, учень Д. Багалія. Член Харківського історико-
філологічного товариства, 1909 р. змінив Є. Рєдіна на посаді секретаря та редактора збір-
ників Товариства. З 1897 р. – помічних Д. Багалія по Харківському архіву, з 1922 р. – його
завідувач. Реорганізував Харківський історичний архів у Центральний історичний архів.
75 У листі написано “начались”.



3. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 26 серпня 19[03] р.

Вторник 26 августа
[Харьков].

Глубокоуважаемый Василий Ефимович!
Завтра, т.е. в среду 27 августа я, Евгений Парф[еньевич]76, Евге-

ний Михайлович77 едем в Дергачи78 в 3 ч[аса] 40 м[инут] на раскопку кур-
ганов. Предполагаем начать в этот четверг и, если окажется нужным и
возможным, то и в пятницу, или в субботу смотря по тому, в какой день
(праздн[ик]) рабочие согласятся работать79.

Если Вы располагаете свободным временем, то пожалуйста при-
соединяйтесь к нам. Завтра в 3 ч[аса] 40 м[минут] (не раньше) мы будем
на вокзале.

Если Вы поедете, то захватите свой80 открытый лист, предписание,
инструменты. Если же не поедете, то, пожалуйста, пришлите все это мне.

Поздравляю Вас с успехом в раскопках и пожелайте нам таковых,
если не поедете. Но лучше всего поезжайте с нами.

Итак, до скорого свидания!
Ваш Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1308, арк. 1–1зв., автограф.

4. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 9 квітня 1904 р.

Дорогой Василий Ефимович!
Исполнение просьбы г-жи Антонович81 зависит от Вас. Я боюсь

перепутать таблицы и отдать не то, что следует. Выбрать таблицы Вам
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76 Тріфільєв, Євген Парфенович (1867–1925) – український історик, археолог. Випускник
Історико-філологічного факультету Харківського університету (1890 р.). З 1893 р. – при-
ват-доцент Харківського університету, згодом – професор Новоросійського університету
по катедрі руської історії. В Харкові був хранителем Музею красних мистецтв і старо-
житностей.
77 Іванов, Євген Михайлович. Див. ком: 74.
78 Нині місто Дергачі Харківської області, адміністративний центр однойменного району.
79 Слова “смотря по тому, в какой день (праздн[ик]) рабочие смогут работать” написані
під рядком у вигляді примітки. На місце вставки цього речення вказує знак посилання: “1)”
80 Слово дописане над рядком.
81 Мельник-Антонович, Катерина Миколаївна (1859–1942) – історик, археолог, перекладач
та українська громадська діячка. Учениця та друга дружина В. Антоновича. Член НТШ
у Львові. З 1919 р. – співробітник Української Академії Наук. Відомі праці дослідниці з
археології первісного суспільства. Провадила розкопки по всій території України. Особ-
ливо активно в рамках підготовки до XI–XIV Археологічних з’їздів.



легче и безопаснее. Поэтому, пожалуйста, – зайдите в Музей, отложите
таблицы, и я сделаю все, как Вы пишете, равно и Ваше поручение.

Буду очень благодарен.
Ваш искренне предан[ый],

Е. Редин.
9 апр[еля] 1904 г.
[Харьков].

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1298, арк. 1, автограф.

5. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 15 травня 1904 р.

Дорогой Василий Ефимович!
Я покорнейше прошу Вас облегчить мне исполнение Вашей про-

сьбы. Будьте так любезны, зайдите пожалуйста в Музей, отберите вещи,
какие надо снять и занесите их к фотографу Овчинникову82

(Николаевс[кая] площадь) и попросите от моего имени сфотографировать
их. Он уже снимал и для Вас, и для г-жи Антонович. Напрасно Вы мне
опять повторяете про негативы: я уже сообщал Вам, что не могу найти83

негативов, а потому и прошу снова переснять то, что было снято на них.
Негативы г-же Антонович отослал давно казенной почтой; буду в Музее
и тогда наведу справку о дне отсылки и тогда же напишу ей.

Ваш негатив, изображающий Курскую улицу, попытаюсь найти
и возвратить Вам.

Желая Вам всего лучшего, остаюсь преданный
Е. Редин.

1904 г. 15 мая.
[Харьков].
P.S. Если бы Вам оказалась необходимой помощь Феодора84 для

отнесения вещей фотографу, то он будет к Вашим услугам.
Пишу при этом ему записку.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1299, арк. 1–1зв., автограф.
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82 Овчинніков, Михайло Іванович – відомий харківський фотограф, який у 1881 р. відкрив
фотографічний салон за адресою Катеринославська, 18, з 1892 р. – розташувався на Ми-
колаївській площі, 6.
83 Далі написано закреслене “нет”.
84 Один із служителів Музею красних мистецтв і старожитностей.



6. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 1904 р.

Дорогой Василий Ефимович!
Я собрал Ваши таблицы, их оказалось 11 штук. Отправка их к

Вам очень хлопотлива85: надо хорошо их укупорить, да и при переезде
может кое-что отскочить.

Будьте же так добры – сделайте мне товарищескую услугу – зай-
дите пожалуйста в музей в тот час, когда это Вам будет угодно – от ран-
него утра до позднего вечера. Только скажите Феодору – когда именно
придете и он будет Вас ожидать. Феодора за воскресенье я отчитал хо-
рошенько: оказывается, Николай86 ему не передал.

Таблицы г-жи Мельник87 с помощью Е.П. Трифильева88 отобрал
и все будет получено, как и Ваши негативы. Другие Ваши негативы ищу,
и что-то не нахожу.

Искренне преданный
Вам Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1310, арк. 1–1зв., автограф.

7. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 1904 р.

Дорогой Василий Ефимович!
Я совершенно не могу припомнить где находятся те два негатива,

которые Вы мне когда-то дали. Поэтому, если они так необходимы, по-
жалуйста, укажите предметы, которые были на них сняты, и фотограф
приготовит новые. Я распоряжусь, чтобы Феодор дал Вам ключи и т[ому]
п[одобное].

Искренне преданный
Вам Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1309, арк. 1, автограф.
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85 Далі написано закреслене “и со”.
86 Чудний, Микола Г. (? – ?) – був служителем при Етнографічному музеї. Походив з селян
с. Карасівки Харківського повіту. “Вирізняючись серед служителів своїм розвитком і сум-
лінністю, він є чудовим і порядним співробітником, якому довіряють всілякі складі і від-
повідальні завдання” [Данилевич В.Е. Этнографический музей.., с. 137].
87 Мельник-Антонович, Катерина Миколаївна. Див. ком.: 81.
88 Тріфільєв, Євген Парфенович. Див. ком. 76.



8. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 3 лютого 1905 р. 89

Февраля 3 дня 1905 г.
Харьков.

Многоуважаемый и любезнейший
Василий Ефимович!

Будьте так добры – как будет у Вас готова еще статья для Сбор-
ника, посвященного XIII Археол[огическому] съезду, пожалуйста пере-
дайте мне. Типография – вопреки обыкновению – стала быстро набирать
(я даже не успеваю проверять корректуры) и все немногочисленные пока
оригиналы набраны. Буду очень благодарен Вам.

С искренним уважением,
Ваш Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1300, арк. 1, автограф.

9. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 8 березня 1905 р. 90

Марта 8 дня 1905 г.
Харьков.

Дорогой Василий Ефимович.
Большое Вам спасибо за Ваше любезное внимание. Извините

меня, что так долго не исполнял своих обещаний и что еще до91 сих пор
не собрался побывать у Вас: все занят и Бог знает чем!

Посылаю Вам свои статьи. Присмотрите, пожалуйста, за уборкой
Ваших вещей.

У меня к Вам покорнейшая просьба. Кроме статей по археологии –
я думаю напечатать дневники раскопок, имеющих отношение к вещам
музея. Это большое подспорье для буд[ущих] исследователей.

Пожалуйста, дайте мне все, какие только у Вас имеются, если Вы
не имеете ничего против печатания их.

Искренне преданный Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1301, арк. 1, автограф.
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89 Лист написаний на бланку Історико-філологічного товариства. У лівому верхньому куті
штамп: “Историко-филологическое общество при императорском Харьковском универ-
ситете. Февраля 3 дня 1905 г. № –”.
90 Лист написаний на бланку Історико-філологічного товариства. У лівому верхньому куті
штамп: “Историко-филологическое общество при императорском Харьковском универ-
ситете. Марта 8 дня 1905 г. № –“.
91 Слово виправлене.



10. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 23 квітня 1905 р.92

23 апреля 1905 г.
Харьков.

Дорогой Василий Ефимович!
Мне трудно исполнить свое обещание: трудно учесть то, что

делал сам, что желал сделать, о чем мечтал.
Пусть это сделает будущий историк Музея, если он найдет необ-

ходимым отметить время моего заведывания музеем и заботы о нем.
Могу сказать одно, что всей душой93 был предан идее – сделать

всё полезное для Музея, что было в моих силах, при известных усилиях,
средствах и т. п.

Мои мечты о Музее выразились в различных статьях к его исто-
рии. Одна из первых статей – это та, что посылаю Вам при этом94; я, ка-
жется, не давал Вам.

Собственно того, что написано мною в моей истории обо мне
вполне достаточно, и я свою историю предназначал для юбилейного из-
дания95.

Редакционный комитет обидел меня своим отказом – из-за мни-
мой экономии, тем более, что я от гонорара отказывался, и для меня при-
ятнее было бы, чтобы в издании юбилейном не появилось никакого
сокращения моей истории. Но не все то, что приятно для нас, – делается.

Во всяком случае большое Вам спасибо за заботу о моей работе;
но повторяю, к сказанному в моей истории, ничего не могу прибавить.

Искренне преданный
Вам Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1306, арк. 1–2, автограф.
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92 Лист написаний на поштівці. На зворотному її боці записана адреса: “М.Н.П. Импера-
торский Харьковский университет. Музей древностей и изящных искусств. 23 апреля
1906. № –. Харьков”.
93 Далі написано закреслене “служ”.
94 Редин Е.К. Музей изящных искусств и древностей императорского Харьковского уни-
верситета (1805–1905): К истории императорского Харьковского университета. Харьков,
1904, 64 с.
95 Редин Е.К. [Автобиография] // Историко-филологический факультет Харьковского уни-
верситета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халанского
и Д.И. Багалея. Харьков, 1908, ч. II: Биографический словарь профессоров и преподава-
телей, с. 307–311.



11. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 10 серпня 1905 р.96

Харьков, 10.8.[19]0597.
Дорогой Василий Ефимович!

У казначея Университета Вас ожидает получение 75 руб. на по-
ездку на съезд в Екатеринослав, назначенные Правлением университета.

Я выезжаю в субботу 13го авг[уста] в 9 ч[асов] 55 м[инут] вечера.
Итак, до скорого свидания98. Желаю Вам всего лучшего.
Душевно преданный Вам

Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1307, арк. 1, автограф.

12. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 17 жовтня 1905 р.

Дорогой Василий Ефимович!
Чтобы оставить след об юбилее Д.И. Багалея я предполагал бы

на товарищеских началах, приглашая к тому Вас, Д.П. Миллера99 и
В.И. Савву100 – издать сборник101, который будет состоять из Вашей статьи102,
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96 Лист написаний на бланку Музею красних мистецтв. У лівому верхньому куті штамп:
“Здесь. Его превосходительству Ефиму Данилевичу с передачей Василию Ефимовичу.
Мироносицкая, № 74”. 
97 Дата відправлення визначена за поштовим штемпелем.
98 З листа Є. Рєдіна до М. Сумцова від 14 серпня 1905 р. відомо, що в одному купе їхали
власне сам Є. Рєдін, В. Савва, Є. Тріфільєв і В. Данилевич. У дорозі “весело згаяли час”.
Див. у цій збірці: Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна з Миколою Сумцовим.
99 Міллер, Дмитро Петрович (1863–1913) – український історик, випускник Історико-фі-
лологічного факультету Харківського університету (1888 р.), учень Д. Багалія. У співав-
торстві з Д. Багалієм підготував монументальну монографію з історії м. Харкова в 2 т.
(Харків, 1905, 19012).
100 Савва, Володимир Іванович (1865–1920) – український історик, візантиніст. Випускник
Історико-філологічного інституту князя Безбородька (1888 р.), учень М. Бережкова. З
1888 р. – викладач жіночої гімназії Оболенської в Харкові, з 1895 р. – приват-доцент Хар-
ківського університету, протягом 1905–1909 рр. – спершу екстраординарний, згодом (з
1907 р.) – ординарний професор Інституту князя Безбородька. З 1909 р. – екстраординар-
ний професор Харківського університету. Викладав у Харківському інституті шляхетних
дівчат та на інших різноманітних жіночих курсах. 1902 р. захистив магістерську дисер-
тацію на тему: “Московські царі і візантійські василевси”.
101 Профессор Дмитрий Иванович Багалей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-
педагогической деятельности / Под ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, 30 с.
102 Данилевич В. Проф. Д.И. Багалей (1880–1905 г.г.) // Профессор Дмитрий Иванович Ба-
галей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности / Под
ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 9–13.



и Д.П. [Миллера]103, и из моего отчета104 о чествовании его в Обществе105

и у В.П. Бузескула106.
Предполагаю напечатать 300 экземп[ляров].
Думаю, что с раскладкой на 4 души это будет стоить недорого.
Если бы на компанейских началах не удалось, то издам лично, и

испрашиваю теперь же разрешения на перепечатку Вашей статьи107.
Ответьте мне, пожалуйста, скорее.

Ваш Е. Редин.
17 окт[ября] 1905.
М[ало-]Гончар[овская], 30.

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1302, арк. 1, автограф.

13. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 21 жовтня 1905 р.

Дорогой Василий Ефимович!
В виду Вашего дополнительного предложения по поводу сбор-

ника в честь Д.И. Багалея покорнейше прошу Вас на совещание с това-
рищами108 в воскресенье 23 октября в 1 час дня ко мне на Мало-
Гончаровскую ул[ицу], д[ом] 30.

Пожалуйста, приходите, чтобы решить окончательно и не затя-
гивать дела.

С искренним уважением
Е. Редин.

21 окт[ября] 1905.
[Харьков].

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1303, арк. 1, автограф.
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103 Миллер Д.И., Савва В.И. Проф. Д.И. Багалей // Профессор Дмитрий Иванович Багалей.
К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности / Под ред.
Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 5–9.
104 Редин Е. Чествование Д.И. Багалея в Историко-филологическом обществе // Профессор
Дмитрий Иванович Багалей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической
деятельности / Под ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 13–30.
105 Харківське історико-філологічне товариство.
106 Бузескул, Владислав Петрович (1858–1931) – український історик-класик, академік
АН СРСР (1922 р.) та академік ВУАН (1925 р.). Випускник історико-філологічного факуль-
тету Харківського університету (1880 р.), з 1885 р. – професор університету. З 1905 р. –
декан Історико-філологічного факультету. 1890 р. – магістерська дисертація “Перікл.
Історико-критичний нарис”, 1895 р. – докторська “Атенська політія” Арістотеля.
107 Первісно стаття була опублікована в газеті “Харьковский листок” (1905, № 1907–1908,
8–9 жовтня). Статтю для збірки В. Данилевич подав у дещо доопрацьованому вигляді.
108 Очевидно з Д. Міллером та В. Сaввою.



14. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 2 листопада 1905 р.

Дорогой Василий Ефимович!
Пожалуйста же, пришлите мне Вашу статью о Дм. Ив. Багалее –

исправленную, как Вы обещали. Я все еще109 ожидаю ее и не сдаю по-
этому в печать сборник.

Душевно преданный Вам Е. Редин.
1905 г., 2 ноября.
[Харьков].

ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1304, арк. 1, автограф.

15. Є. Рєдін – В. Данилевичу, Харків – Харків, 4 листопада 1905 р.

4 ноября 1905 г.
[Харьков].

Дорогой Василий Ефимович!
Сочувствую Вам в Ваших заботах,110 но, пожалуйста, пришлите

мне Вашу статью, т[ак] к[ак] у меня имеется только начало ее.
Ваши просьбы передал Е.П. Трифильеву, но ответственно и не-

пременно говорю Вам, что говорил и Д.И. Багалею, Е.П. [Трифильев]111 –
корректнейший товарищ, чужд каких-нибудь мелочей, закулисных ин-
триг и т[ому] п[одобного].

В силу этого, а также в силу того, что он не генерал и не бюрократ –
моя протекция перед ним для Вас излишня.

Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что, если Е.П. [Трифильев]
чего-нибудь не исполнил для Вас своевременно, то в этом была вина
каких-нибудь независящих от него обстоятельств.

Я буду очень рад, если данное дело послужит поводом к устра-
нению недоразумения между Вами и Е.П. [Трифильевым] и даст Вам
лучшее подтверждение моего мнения о Е.П. [Трифильеве], как коррек-
тнейшем товарище.

Что касается меня лично, то я, конечно, всей душей готов быть
полезным Вам – как только могу во всяком Вашем деле.

Примите сердечный привет от меня и Татьяны Николаевны112.
Искренно преданный

Вам Е. Редин.
ІР НБУВ, ф. XXIX, од. зб. № 1305, арк. 1–1зв., автограф.
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109 Далі написано закреслене “на”.
110 Далі написано закреслене “по”.
111 Далі написано закреслене “Вам”.
112 Рєдіна (Бреннер), Тетяна Миколаївна (? – ?) – дружина Є. Рєдіна.



Дмитро Гордієнко, Григорій Стариков

ДМИРО БАГАЛІЙ ТА ЄГОР РЄДІН:
КІЛЬКА ЕПІЗОДІВ ВЗАЄМИН

(за епістолярними джерелами)

З антропологічним поворотом у гуманітаристиці все більшу увагу
дослідників привертають різноманітні аспекти біографістики, які сто-
суються життєписів не лише видатних постатей, але й простих людей,
т. зв. “мовчазної більшості”. За останнє десятиріччя науковцями дедалі
більша увага приділяється джерелам особового походження, до яких на-
лежить, зокрема, і такий “живий свідок” епохи, як епістолярій. Завдяки
вивченню приватного та ділового листування відбувається персоніфікація
(“олюднення”) історичної науки, з’являється можливість простежити
взаємозв’язки та взаємовпливи між інтелектуалами тієї чи тієї епохи.

Впродовж тривалого часу, аж до появи електронних засобів спіл-
кування, листування виконувало основну функцію комунікації між
людьми, особливо на відстані. У Російській імперії на ХІХ століття при-
пав справжній розквіт епістолярного жанру. В умовах цензури листи
стали багатофункціональним засобом обміну думками, який дозволяв об-
говорити нагальні питання громадського життя, скоординувати дії щодо
реалізації важливих проектів культурницько-просвітницького характеру,
інколи навіть переростаючи в чорнові начерки майбутніх праць.

Значний інформаційний потенціал містить, зокрема, й епістолярій
Д. Багалія, публікацію якого започаткував сам історик1. Листування вченого
на сьогодні вже було предметом наукового осмислення2 та частково вве-
дене у науковий обіг3. Однак, попри те, що на сьогодні життя і творчість
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1 Див.: Багалій Д.І. Листи до мене проф. В.Б. Антоновича як матеріал до його біографії //
Наукові записки Харківської науково-дослідної катедри історії української культури. Хар-
ків, 1926, ч. 2, с. 125–139; Багалій Д.І. Листування В.Б. Антоновича з Д.І. Багалієм // За-
писки Історично-філологічного відділу ВУАН. К., 1928, кн. XVI, с. 267–269.
2 Див.: Стариков Г.М. Епістолярна спадщина Д.І. Багалія як джерело до вивчення наукового
та громадського життя в Україні кінця XIX – першої третини ХХ ст.: Автореф. дис. … канд.
іст. наук. К., 2011, 20 с.; Стариков Г.М. До питання про дослідження епістолярної спад-
щини Дмитра Багалія // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Харків,
2009. Нова серія, т. 13, с. 37–40; Гончарова І.Є. Епістолярій Д. Багалія як джерело історії
Харківського університету // Актуальні питання історії України. Харків, 1992, с. 56–57.
3 Див., наприклад: Заруба В.М. Листування М. Грушевського з Д. Багалієм // Український
історик. 1991–1992, № 3–4, с. 433–437; Стариков Г.М.. Листи Дмитра Багалія до Опанаса
Бичкова // Український археографічний щорічник. К., 2010. Нова серія, вип. 15, с. 434–475.



Д. Багалія загалом непогано представлені в спеціальних студіях4, у тому
числі частково визначено і висвітлено особисте коло спілкування вче-
ного5, його відносини з професором Харківського університету Є. Рєдіним,
як і листування з останнім залишається мало дослідженим.

Чи не єдиний, хто порушив питання взаємин Д. Багалія і Є. Рєдіна,
був Р. Філіппенко6. Дослідник звернув увагу на співпрацю вчених у галузі
дослідження історії та культури Слобожанщини. Однак предметне поле
спілкування між науковцями було значно ширшим. Д. Багалія та Є. Рєдіна,
крім праці на Історико-філологічному факультеті Харківського універси-
тету, також поєднувало ще й членство в Харківському історико-філоло-
гічному товаристві (далі – ХІФТ).

Д. Багалій увійшов до ХІФТ у 1883 р. Вже наступного, 1884 р., вче-
ний очолив Історичний архів Товариства, який на початок 90-х рр. XIX ст.
став одним з найбільших архівосховищ джерел з історії Лівобережної та
Слобідської України XVIII–XIX ст.7 Прикметно, що випуск своїх “Сбор-
ников” ХІФТ розпочало з публікації зібраних та опрацьованих Д. Бага-
лієм “Материалов для истории колонизации и быта степной окраины
Московского государства” у двох томах. Брав вчений активну участь і в
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4 Див., наприклад: Кравченко В.В. Д.И. Багалей. Научная и общественно-политическая
деятельность. Харьков, 1990, 176 с.; Кравченко В.В. Д.І. Багалій в світлі й тіні своєї “Ав-
тобіографії” // Багалій Д.І. Автобіографія. 50 літ на сторожі української культури / [yпо-
рядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченка]. (Багалій Д.І. Вибрані праці: У 6 т.). Т. 1:
Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія. Харків, 1999, с. 9–56; Кравченко В.В.
Історик для України // Україна, імперія, Росія. Вибранні статті з модерної історії та істо-
ріографії. К., 2011, с. 133–196.
5 Див., наприклад: Заруба В. Михайло Грушевський та Дмитро Багалій // Березіль, 1991,
№ 9, с. 141–154; Верба І. Дмитро Багалій і Олександр Оглоблин: до історії творчих сто-
сунків // Схід – Захід: Історико-культурологічний збірник / Упоряд. Кравченко В.В. Хар-
ків, 1999, с. 218–270; Багалій О.Ю. Дмитро Багалій: родинне оточення, коло друзів та
знайомих // Актуальні питання історії України. Тези доповідей перших Багаліївських чи-
тань, присвячених 135-річчю з дня народження, 60-річчю з дня смерті академіка Дмитра
Івановича Багалія. Харків, 1992, с. 7–8; Несвит Е.А. Д.И. Багалей и И.Е. Репин // Багалі-
ївські читання в НУА: Програма та матеріали / Гол. редактор В.І. Астахова. Харків, 1998,
с. 38–40; Резнікова В.В., Добреля Л.П. Д.І. Багалій і О.Я. Єфименко // Багаліївські читання
в НУА: Програма та матеріали / Гол. редактор В.І. Астахова. Харків, 1998, с. 45–47 та ін.
6 Филиппенко Р.И. Путями просветительства (Е.К. Редин – исследователь церковных древ-
ностей г. Харькова) // Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / Голов. ред.
В.І. Астахова. Харків, 1999, с. 99–102.
7 Арбузова С.Г. Діяльність Д.І. Багалія в Харківському історико-філологічному товаристві //
Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / Гол. редактор В.І. Астахова. Харків,
1998, с. 76; Герасименко Н.О. Листи Д.І. Багалія: З епістолярної спадщини Олександра
Лазаревського // УІЖ, 2008, № 1, с. 113–122.



археологічних та етнографічних дослідженнях Товариства, особливо в
рамках підготовки XII та XIII Археологічних з’їздів8.

Є. Рєдін був прийнятий до членів ХІФТ 17 березня 1893 р., а 28 лю-
того 1897 р. його обрали секретарем9. З приходом Є. Рєдіна в Товаристві
значно посилилась мистецтвознавча складова. Дослідник неабияку увагу
приділяв студіюванню мистецьких пам’яток Лівобережної та Слобідської
України, що тематично зближувало його з Д. Багалієм.

Яскравою сторінкою тісної співпраці Є. Рєдіна і Д. Багалія стала
спільна участь у підготовчому комітеті XII Археологічного з’їзду у Хар-
кові10. На той час обидва вчені вже мали тривалий досвід участі в Архео-
логічних з’їздах, зокрема Д. Багалій був постійним їхнім учасником,
починаючи ще з VI, який проходив у 1884 р. в Одесі. У 1896 р. Д. Багалій,
Є. Рєдін та В. Бузескул були відряджені Харківським університетом на
Х Археологічний з’їзд у Ризі11.

Харківський підготовчий комітет формувався на базі викладачів
та професорів Історико-філологічного факультету Харківського універ-
ситету. На першому засіданні Комітету 20 березня 1900 р. за головування
ректора Університету Г. Лагермарка відбулись вибори посадових осіб.
Головою комітету було обрано Д. Багалія, а секретарем – Є. Рєдіна12. Ос-
таннього згодом обрали ще й скарбником13. Подібна розстановка повто-
рилась і на самому з’їзді: Д. Багалій був обраний головою вченого
комітету, а Є. Рєдін – секретарем14. Потім у співавторстві вони публіку-
вали звіти про роботу Харківського Комітету в місцевій пресі15. Разом з
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8 Арбузова С.Г. Вказ. праця, с. 77. Про архів також див.: Иванов Е.М. Исторический архив //
Ученые общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьковского университета
(1805–1905 г.г.) / Под ред. проф. Д.И. Багалея и проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, с. 110–132.
9 Філіппенко Р.І. Є.К. Рєдін – секретар Харківського історико-філологічного товариства //
Багаліївські читання в НУА III. Д.І. Багалій і культура Слобідської України: Прогр. та ма-
теріали, Харків, 6 листоп. 2000 р. / Редкол. В.І. Астахова (голов. ред.) та ін. Харків, 2000,
с. 107–108.
10 Про участь Д. Багалія див.: Мацкевич І.В. Роль Д.І. Багалія в організації, проведенні та іс-
торіографічному описі XII Археологічного з’їзду 1902 року в м. Харкові // Актуальні питання
історії України. Харків, 1992, с. 22–23. Про участь Є. Редіна: Філіппенко Р.І., Куделко С.М.
Є.К. Рєдін – професор Харкіського університету: Монографія. Харків, 2008, с. 100–123.
11 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 31, 158.
12 Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII Археологического
съезда / Под ред. проф. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1, с. 1.
13 Там же, с. 253.
14 Протоколы заседаний Совета съезда 14 августа 1902 года // Труды двенадцатого архео-
логического съезда в Харькове 1902 г. / Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. 3, с. 245.
15 Див., наприклад: Багалей Д., Редин Е. К XII Археологическому съезду в Харькове //
Харьковские губернские ведомости, 1900, 5 мая.



Д. Багалієм та М. Сумцовим, Є. Рєдін від імені Харківського комітету
брав участь і в засіданнях Московського підготовчого комітету16, а також
у Раді XII Археологічного з’їзду17. Вчені були і в одній команді харків-
ської делегації, відрядженої для участі в XIII Археологічному з’їзді в Ка-
теринославі у 1905 р.18

Робота Харківського комітету з підготовки і проведення XII Ар-
хеологічного з’їзду була високо оцінена головою Московського археологіч-
ного товариства – організатором наукового форуму – графинею П. Уваровою.
У своїй доповіді на відкритті з’їзду вона особливо відмітила організацію
виставки, яка, на її думку, не відбулася б як без дружньої праці всіх до-
слідників, що взяли участь в археологічних та етнографічних експеди-
ціях, так і без сумлінної праці голови Харківського комітету Д. Багалія і
“майже надприродної, невтомної праці секретаря комітету Єгора Кузь-
мича Рєдіна”19. Вагомий внесок Є. Рєдіна у підготовку та організацію
з’їзду публічно визнавав і голова Харківського комітету Д. Багалій20,
який, власне, був одним з ініціаторів проведення XII Археологічного
з’їзду в Харкові21.

Питань щодо підготовки і проведення Археологічного з’їзду в
Харкові стосуються три листи Є. Рєдіна до Д. Багалія. У перших двох з
них (від 13 жовтня 1900 р. та 28 вересня 1901 р.) йдеться про різні орга-
нізаційні моменти і діяльність Харківського попереднього комітету. У
першому з них вирішуються поточні питання, пов’язані насамперед з
публікацією протоколів засідань Харківського комітету. З цього листа
також випливає і те, що Є. Рєдін взявся за редагування “Трудов” комітету
ще до офіційного затвердження його редактором цих видань, що сталося
лише на сьомому засіданні 4 листопада 1900 р.22
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16 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 107.
17 Протоколы заседания Совета съезда 14 августа 1902 года.., с. 245.
18 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 121.
19 Открытие съезда // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове. 1902.
В 3 т. / Под ред. гр. Уваровой. М., 1905, т. 3, с. 275.
20 Багалій Д.І. Історія Слобідської України. Харків, 1993, с. 228. Так само високо оціню-
вали внесок Є. Рєдіна й інші дослідники. Див., наприклад: Айналов Д. Памяти Е.К. Редина
(Некролог) // СХИФО, том XIX: Памяти профессора Егора Кузьмича Редина († 27 апреля
1908 г.). Харьков, 1913, с. 4.
21 Данилевич В. Проф. Д.И. Багалей (1880–1905 г.г.) // Профессор Дмитрий Иванович Ба-
галей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности / Под
ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 11.
22 Протокол седьмого заседания комитета по устройству XII-го археологического съезда
в Харькове, 4 ноября 1900 г. // Труды Харьковского предварительного комитета по устрой-
ству XII Археологического съезда / Под ред. проф. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1, с. 101.



Серед розсилок і публікацій у пресі від імені Харківського комі-
тету вагоме місце займали звернення до громадськості з проханням над-
силати для виставки XII Археологічного з’їзду наявні у них пам’ятки
старовини23. Про надходження старожитностей для виставки Є. Рєдін до-
повідав на засіданнях Харківського підготовчого комітету24. Зокрема, з ними
пов’язаний наступний лист Є. Рєдіна, датований 28 вересня 1901 р. У ньому
він інформує голову Комітету про надходження пам’яток з Криму, а також
про своє прагнення залишити їх у власності Музею красних мистецтв та ста-
рожитностей Харківського університету. Власне, темі утримання за Му-
зеєм експонатів виставок присвячений і лист Є. Рєдіна до Д. Багалія від
8 листопада 1902 р., надісланий вже по завершенні роботи з’їзду25. З
листа видно, що Є. Рєдін був заповзятим борцем за Харківський музей,
особливо ж він не хотів передавати старожитності у новостворюваний
церковно-археологічний музей при місцевій Духовній семінарії. Однак
наполегливість вченого в утриманні пам’яток викликала і зворотню ре-
акцію. Як наслідок, за пам’ятками їхні власники приходили навіть без-
посередньо додому до Є. Рєдіна. У листі прослідковується також і певне
відсторонення Д. Багалія від цього болісного і делікатного питання.

Музей красних мистецтв та старожитностей займав особливе місце
в житті Є. Рєдіна. Протягом тривалого періоду (1893–1908), фактично з
моменту його приїзда до Харкова, вчений був беззмінним завідувачем
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23 Див.: Программа для собирания сведений по первобытным древностям для XII архео-
логического съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета по
устройству XII Археологического съезда / Под ред. проф. Е.К. Редина. Харьков, 1902, т. 1,
с. 22–23; Программа для собирания сведений по древностям историческим для XII архео-
логического съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 23–25;
Программа для собирания сведений по церковным древностям для XII археологического
съезда в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 25–28; Программа
для собирания сведений этнографических предметов к выставке на предстоящем в 1902 г.
в г. Харькове XII археологическом съезде // Труды Харьковского предварительного коми-
тета.., с. 29–32; Программа для собирания сведений о кобзарях и лирниках. К XII археоло-
гическому съезду в Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 32–35;
Программа для собирания писанок и сведений о них. (К XII археологическому съезду в
Харькове // Труды Харьковского предварительного комитета.., с. 36–37.
24 Див., напр.: Протокол седьмого заседания комитета по устройству XII-го археологиче-
ского съезда.., с. 101; Протокол одиннадцатого заседания комитета по устройству XII-го
археологического съезда в Харькове, 5 марта 1901 г. // Труды Харьковского предваритель-
ного комитет.., с. 176; Протокол двенадцатого заседания комитета по устройству XII-го
археологического съезда в Харькове, 26 марта 1901 г. // Труды Харьковского предвари-
тельного комитет.., с. 191–192.
25 Детальніше про ці перипетії див. у цій збірці: Гордієнко Д., Домановська М. До участі
Ніжинського історико-філологічного товариства в Харківському археологічному з’їзді:
проблема повернення пам’яток (За листуванням Є. Рєдіна і М. Бережкова).



Музею26. За цей час якісно і кількісно зросли колекції пам’яток та творів
мистецтва, а також фонди музейної бібліотеки. Особливу увагу дослідник
зосередив на виданнях, присвячених давньохристиянському мистецтву,
культурі Сходу, Візантії та Русі. Є. Рєдін створив при Музеї і одне з най-
багатших зібрань літератури з археології27.

Вагоме значення Музею красних мистецтв і старожитностей на-
давав і Д. Багалій28. Після завершення роботи XII Археологічного з’їзду
вчений передав у відділ первісних старожитностей колекцію слов’янсь-
ких пам’яток і знахідок VIII–X ст. з Великого Салтова29. Будучи вже рек-
тором Харківського університету, Д. Багалій надав Музею приміщення
на 17 кімнат30, що уможливило досить вільно розмістити музейні фонди.

Щира любов до справи та палкий ентузіазм дозволяли Є. Рєдіну
залучати до розбудови музею якнайширше коло співробітників, насам-
перед з особистого оточення. Наслідуючи приклад Д. Багалія, інший його
колега і друг В. Данилевич після закінчення Харківського з’їзду передав
у фонди Музею красних мистецтв та старожитностей колекції пам’яток
неолітичної доби, кіммерійських, скитських та слов’янських старожит-
ностей31. Окрім того, В. Данилевич допоміг систематизувати відділ мо-
нетних скарбів32.

Д. Багалій виступив одним з ініціаторів організації Етнографічної
виставки при XII Археологічному з’їзді, на основі колекції якої згодом
постав Харківський Етнографічний музей33. Очолив новостворений музей
відомий український етнограф М. Сумцов, а хранителем музею протягом
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26 Детальніше див.: Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 123–132.
27 Данилевич В.Е. Музей изящных искусств и древностей // Ученые общества и учебновс-
помогательные учреждения Харьковского университету (1805–1905 г.г.) / Под ред. проф.
Д.И. Багалея и проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, с. 63–64.
28 Див.: Дворкін І.В. До питання про внесок Д.І. Багалія у розвиток музейної справи Хар-
кова в дорадянський період // Багаліївські читання в НУА: Прогр. і матеріали VII Багаліїв.
читань, Харків, 7 листоп. 2006 р. / Редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін. Харків., 2006,
ч. 7: Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури, с. 66–68.
29 Данилевич В.Е. Музей изящных искусств и древностей.., с. 62.
30 Лапина М.С. Музей древностей и изящных искусств в сфере деятельности Д.И. Багалея //
Багаліївські читання в НУА: Прогр. і матеріали VII Багаліїв. читань, Харків, 7 листоп.
2006 р. / Редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін. Харків, 2006, ч. 7: Д.І. Багалій про стан
та шляхи розвитку української культури, с. 35.
31 Данилевич В.Е. Музей изящных искусств и древностей.., с. 62.
32 Там же, с. 63.
33 Данилевич В.Е. Этнографический музей // Ученые общества и учебновспомогательные
учреждения Харьковского университету (1805–1905 г.г.) / Под ред. проф. Д.И. Багалея и
проф. И.П. Осипова. Харьков, 1911, с. 133–134; Арбузова С.Г. Вказ. праця, с. 77; Дворкін І.В.
Вказ. праця, с. 68.



1906–1907 рр. був В. Данилевич, який, до того ж, передав музею зібрану
ним колекцію портретів, малюнків та іншої друкованої продукції, що сто-
сувалась життя і творчості І. Котляревського34.

Тривалий час, починаючи з 1900 р., Д. Багалій очолював Музейну
комісію Харківської міської думи. На цій посаді вчений розробив план
поповнення фондів міського музею як мистецьким творами, так і реміс-
ничими виробами (т. зв. “побутово-ужитковими виробами”). Авторитет
Д. Багалія сприяв тому, що низку творів у музей передала Санкт-Петер-
бурзька академія мистецтв. На прохання Д.Багалія подарувати або де-
шево продати свої картини, гравюри, акварелі тощо відгукнулись: І.Рєпін
(“Отыди от мене, сатано”)35, В. Маковський (“За приданным”)36, М. Несте-
ров37, В. Полєнов, С. Васильківський та ін.38

Особисто від себе Д. Багалій подарував музею колекцію фотогра-
фій та портретів відомих діячів, насамперед тих, чиї імена були пов’язані
з містом (зокрема В. Каразіна та Г. Сковороди), а також акварелі та світ-
лини з видами Харкова XVIII–XIX ст.39, що значно поповнили колекцію
“Старий Харків”40. Відтак, саме завдяки Д. Багалію Харківський міський
музей став одним з найбільших культурних центрів Слобожанщини.

Попри те, що сам Д. Багалій не був мистецтвознавцем, він ак-
тивно сприяв розвитку цього напрямку в діяльності ХІФТ. Це знайшло
своє відображення і у музейницькій діяльності вченого, особливо під час
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34 Данилевич В.Е. Этнографический музей.., с. 139.
35 ВРФТ ІЛШ НАНУ, ф. 37, спр. 238. арк. 1–2. Лист Рєпіна І.Ю. до Багалія Д.І. від 26
травня 1905 р.
36 ВРФТ ІЛШ НАНУ, ф. 37, спр. 220, арк. 1. Лист Маковського В.Є. до Багалія Д.І. від 25
січня 1907 р.
37 ВРФТ ІЛШ НАНУ, ф. 37, спр. 223, арк. 1–2. Лист Нестерова М.В. до Багалія Д.І. від 10
травня 1907 р.
38 Багалій Д.І. Автобіографія. 50 літ на сторожі української культури / упорядкув., вступ.
ст., комент. В.В. Кравченка // Багалій Д.І. Вибрані праці: У 6 т. Т. 1: Автобіографія. Юві-
лейні матеріали. Бібліографія. Харків, 1999, с. 183.
39 Данилевич В.Е. Музей изящных искусств и древностей.., с. 61; Педан С.А. Обществен-
ная деятельность Д.И. Багалея // Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали /
Гол. редактор В.І. Астахова. Харків, 1998, с. 42.
40 Мартемьянова Н.С. К вопросу о музейной деятельности Д.И. Багалея в конце XIX –
начале ХХ века // Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / Голов. ред. В.І. Ас-
тахова. Харків, 1999, с. 88–90; Бортник Л.А., Добрунова Л.Е. “Українська культура нехай
шириться поміж українцями” про внесок Д.І. Багалія в розвиток культури Харківщини)
// Багаліївські читання в НУА III. Д.І. Багалій і культура Слобідської України: Прогр. та
матеріали, Харків, 6 листоп. 2000 р. / Редкол. В.І. Астахова (голов. ред.) та ін. Харків,
2000, с. 44–45; Дворкін І.В. Вказ. праця, с. 67.



головування в Комісії Художньо-промислового музею, коли він неодно-
разово порушував питання про поповнення фондів художніми творами41.

Натомість для Є. Рєдіна, як вже зазначалось, музейницька діяль-
ність була тісно пов’язана з бібліотечною справою. Є. Рєдін настільки за-
хопився закупівлею для бібліотеки музею книг та репродукцій, що вже
на кінець першого року свого перебування в музеї скаржився І. Помялов-
ському в листі від 20 жовтня 1893 р. на вичерпання всіх відведених для
цього коштів: “Музей поповнюється помаленьку книгами, але моє захоп-
лення придбанням привело мене до того, що вже нині бюджет вичерпа-
ний і захоплена значна частина майбутнього”42. Обмеженість у ресурсах
змусила Є. Рєдіна активізувати діяльність щодо залучення авторів та ко-
лекціонерів до дарування примірників видань у бібліотеку музею. Для
цього вчений розробив навіть спеціальний бланк, з яким звертався до по-
тенційних донаторів. Як наслідок, за десять років бібліотека Музею крас-
них мистецтв та старожитностей Харківського університету зросла з
п’ятиста до трьох з половиною тисяч примірників43. Особливо цінним
було зібрання з мистецтвознавства.

Розуміючи вагоме значення бібліотек як для наукової роботи, так
і для поширення просвітницьких ідей загалом, Є. Рєдін старанно передавав
у фонди Харківської публічної та університетської бібліотек примірники
своїх праць44. Особливо значний подарунок бібліотеці Харківського уні-
верситету зробив Є. Рєдін незадовго до смерті, передавши їй свою багату
і цінну книгозбірню45. Цю справу продовжила і його дружина – Т. Рєдіна,
передавши залишок бібліотеки чоловіка Музею красних мистецтв та ста-
рожитностей та Харківській міській школі малювання та живопису46,
звівши, таким чином, ще один невмирущий пам’ятник Є. Рєдіну.

Працював Є. Рєдін і як бібліограф, описавши загалом 1961 книжку,
57 гравюр та 237 фотографій колекції А. Матушинського, подарованої
останнім бібліотеці Харківського університету. Ним же була підготовлена
і передмова до Каталогу цієї колекції47.
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в НУА: Прогр. і матеріали VI Багаліїв. читань. Харків, 5 листоп. 2004 р. / Редкол.: В.І. Аста-
хова (голов. ред.) та ін. Харків, 2004, ч. 6: Історія Харківщини у працях і оцінках Д.І. Ба-
галія, с. 112.
42 Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и деятельность (по материалам петербургских архивов) //
Мир русской византинистики / Под ред. член.-корр. РАН И.П. Медведева. СПб., 2004, с. 321.
43 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 131.
44 Там само, с. 34.
45 Там само, с. 45.
46 Там само, с. 48.
47 Каталог библиотеки императорского Харьковского университету. Отделение: “Библио-
тека А.М. Матушинского” / Вст. ст., сост. Е.К. Редина. Харьков, 1895.



Активну участь брав Є. Рєдін також у Харківському Товаристві
поширення в народі грамотності, в рамках якого 2 травня 1899 р. був об-
раний попечителем 1-ої школи Товариства грамотності48. Саме його старан-
нями створена учительська бібліотека, а вчителям дозволено користуватись
і фондами університетської49. Не менш активним членом Товариства гра-
мотності був і Д. Багалій. Так, 1 листопада 1891 р. вченого обрали головою
видавничого комітету товариства50. За час його головування (до 1905 р.)
було видано 58 найменувань брошур, загальним тиражем близько 1 мі-
льйона примірників. У 1902 р. при комітеті вдалось відкрити “Малоро-
сійську” комісію для розгляду рукописів українською мовою51, в рамках
якої згодом видавались твори Т. Шевченка, О. Кониського, Г. Квітки-Ос-
нов’яненка та інших українських письменників і поетів.

Велику увагу приділяв Є. Рєдін Харківському Товариству опіки
над бідними учнями. Після його смерті, разом з Д. Багалієм, М. Сумцо-
вим та рідним батьком – М. Бреннером у ньому активно продовжувала
працювати Т. Рєдіна52.

Однак розвиток бібліотечної справи в Харкові наприкінці XIX –
початку ХХ ст. пов’язаний безпосередньо з ім’ям Д. Багалія53. Протягом
1893–1906 рр. він обирався беззмінним головою Харківської Публічної біб-
ліотеки. До складу правління бібліотеки входили також Є. Рєдін та М. Сум-
цов54. За час свого головування Д. Багалій порушив і вирішив цілу низку
важливих питань, зокрема щодо комплектування фондів, роботи з чита-
чами, насамперед залучення нових, науково-методичної роботи та роз-
ширення структури бібліотеки55. Вчений наголошував, що в роботі
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48 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 36, 66.
49 Там само, с. 73.
50 Коломієць Т.В. “Малоросійська” комісія видавничого комітету Харківського товариства
грамотності // Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / Голов. ред. В.І. Аста-
хова. Харків, 1999, с. 22.
51 Там само, с. 23.
52 Отчет правления Общества попечения о нуждающихся учащихся в низших учебных
заведениях г. Харькова за 1909 р. Харьков, 1910, с. 50–55; Філіппенко Р.І., Куделко С.М.
Вказ. праця, с. 75.
53 Див.: Козицкая И.В. Вклад Д. И. Багалея в развитие библиотечного дела на Слобожан-
щине // Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / Голов. ред. В.І. Астахова.
Харків, 1998, с. 29–30.
54 Павлова Т.Г. Столетний юбилей Историко-филологического факультета: взгляд из XXI
столетия // Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые
сто лет его существования (1805–1905) / Под ред. М.Г. Халанского и Д.И. Багалея; Вступ.
ст. Т.Г. Павловой. Харьков, 2007, с. 31; Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 34.
55 Козицкая И.В. Указ. соч., с. 30.



бібліотеки особлива увага повинна звертатись на читачів “з народу”, і на-
самперед, запровадити для них безкоштовне обслуговування56. За його
головування було відкрито єдиний у Російській імперії український відділ
імені Т. Шевченка57. З ініціативи Д. Багалія побачив світ і перший в Ук-
раїні “Друкований каталог українських книг Харківської громадської біб-
ліотеки”, що містив інформацію про 3000 томів58. Таким чином, завдяки
діяльності Д. Багалія Харківська публічна бібліотека стала однією з най-
кращих у межах всієї Російської імперії59. Власне, й нині Харківська дер-
жавна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка відома науковцям,
головним чином, своїми колекціями видань до 1917 р.

Піклувався Д. Багалій також про бібліотеку Харківського універ-
ситету і не лише у плані поповнення її фондів60, зокрема, завдяки його
зусиллям вдалося зібрати 15 тис. крб. на спорудження нового корпусу
для бібліотеки61. Крім цього, вчений став й одним з ініціаторів створення
при університеті катедри бібліотекознавства62.

Загалом Д. Багалій органічно поєднував викладацьку, наукову та
громадську діяльність, серед якої важливе місце займала бібліотечна
справа63. Як наслідок, вже сучасники високо оцінювали внесок вченого у
бібліотечну справу в Харкові, що було зазначено у вітальному адресі від
імені Харківської публічної бібліотеки до двадцятип’ятилітнього твор-
чого ювілею вченого64. Цієї ж події стосується і вітальний лист Є. Рєдіна
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56 Козицкая И.В. Вказ. праця, с. 29.
57 Яцина О.А. Виступи харківської інтелігенції за українізацію школи та їх відображення
у дореволюційній пресі // Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / Гол. ре-
дактор В.І. Астахова. Харків, 1998, с. 74–75.
58 Сосновская Т.А., Ярошик В.А. Д.И. Багалей и Харьковская Общественная библиотека //
Багаліївські читання в НУА: Програма та матеріали / Голов. ред. В.І. Астахова. Харків,
1998, с. 50; Каневська І.А. Д.І. Багалій і українська книга // Багаліївські читання в НУА:
Програма та матеріали / Голов. ред. В.І. Астахова. Харків, 1999, с. 86.
59 Щербініна О.П. Науково-педагогічна діяльність Д.І. Багалія та бібліотечна справа // Ба-
галіївські читання в НУА: Програма та матеріали / Голов. ред. В.І. Астахова. Харків, 1999,
с. 108.
60 Див.: Щербініна О.П. Вказ. праця, с. 109.
61 Березюк Н.М. Д.И. Багалей и библиотека Харьковского университета: фрагменты ис-
тории // Багаліївські читання в НУА: Прогр. і матеріали VII Багаліїв. читань, Харків, 7
листоп. 2006 р. / Редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін. Харків, 2006, ч. 7: Д.І. Багалій
про стан та шляхи розвитку української культури, с. 100.
62 Щербініна О.П. Вказ. праця, с. 109.
63 Див.: Щербініна О.П. Вказ. праця, с. 107–109.
64 [Габель О.М. Приветственный адрес Д.И. Багалею от Харьковской общественной биб-
лиотеки] // Редин Е. Чествование Д.И. Багалея в Историко-филологическом обществе //
Профессор Дмитрий Иванович Багалей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-пе-
дагогической деятельности / Под ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 17–18.



до Д. Багалія від 10 грудня 1901 р., в якому адресант високо оцінює за-
слуги колеги у бібліотечній справі.

Співпраця Є. Рєдіна з Д. Багалієм знайшла вираження і в дослід-
женні історії Харкова. Наприкінці XIX ст. Д. Багалій, разом зі своїм учнем
Д. Міллером, розпочав монументальний кількарічний проект – написання
історії Харкова за 250 років його існування, який зреалізували у відпо-
відній двотомній монографії65. Не будучи фахівцями у сфері мистецтвоз-
навства, дослідники звертались за допомогою до Є. Рєдіна. Ця участь
вченого у виданні була відмічена в монографії, де, висловлюючи подяку
за допомогу Є. Рєдіну, зазначалось, що лише “завдяки відгуку шановного
професора історія міста Харкова збагатилась не лише списком всіх збе-
режених донині в його церквах пам’яток XVII–XVIII ст., але і світлинами
з них, що були вперше опубліковані і вперше науково описані”66. За цю
працю, як знак вдячності від міської думи, Є. Рєдін отримав у подарунок
примірник цього, досить недешевого, видання67. Своє дослідження вче-
ний опублікував і окремою брошурою, в якій систематизував опис церков
міста Харкова68. Саме цю розвідку Є. Рєдін присвятив Д. Багалію до його
вже 25-літнього творчого ювілею: “Прийміть від мене – як скромний
вираз моєї глибокої поваги до Вас і душевної відданості – мою останню
працю, зобов’язану багато в чому Вам, присвячену церквам м. Харкова”69.
Прикметно, що цією працею Є. Рєдін заявив про себе як україніст, що
було повністю суголосно науковій і громадській позиції Д. Багалія. Звідси
і основна назва брошури: “Материалы к изучению церковных древностей
Украины”, натомість “Церкви города Харькова” було лише підзаголов-
ком. Цілком ймовірно, що Є. Рєдін мав намір продовжити дослідження
пам’яток України і далі, однак доля розпорядилась інакше…
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65 Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования (с.
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тельства (Е.К. Редин – исследователь церковных древностей г. Харькова) // Багаліївські
читання в НУА: Програма та матеріали / Голов. ред. В.І. Астахова. Харків, 1999, с. 100.
68 Редин Е.К. Материалы к изучению церковных древностей Украины. Церкви города
Харькова. Харьков, 1905, 64 с.
69 Редин Е. Чествование Д.И. Багалея в Историко-филологическом обществе // Профессор
Дмитрий Иванович Багалей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической
деятельности / Под ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, с. 24. Однак, у самому виданні при-
святи немає.



Про одну делікатну наукову справу йдеться у листі Є. Рєдіна до
Д. Багалія від 31 травня 1905 р. Приводом до його написання стали пери-
петії із захистом магістерської дисертації близького друга і колеги Є. Рєді-
на – Євгена Тріфільєва. Офіційним опонентом на захисті останнього мав
виступити Д. Багалій. Конфліктна ситуація виникла через бажання Є. Рєдіна
опублікувати відгук у науковій періодиці, а це, в свою чергу, давало змогу
дисертанту попередньо ознайомитись із зауваженнями до його роботи і
значно полегшити собі процедуру диспуту. Д. Багалій сприйняв це як по-
рушення наукової етики і бажання “войти с ним в частное соглашение”,
оскільки оприлюднення відгуку до захисту вважав можливим тільки для
стороннього опонента. Подібне трактування сильно образило Є. Рєдіна.
Згодом відгук Д. Багалія на дисертацію Є. Тріфільєва таки був опубліко-
ваний70. Можна припустити, що на цьому вичерпався і сам конфлікт.

Однак, попри все, Є. Рєдін високо цінував Д. Багалія і як людину,
і як вченого. Саме Є. Рєдін був ініціатором і організатором видання юві-
лейного збірника до двадцятип’ятиліття науково-викладацької діяльності
Д. Багалія71, до якого підготував огляд заходів із вшанування ювіляра в
ХІФТ та у декана Історико-філологічного факультету Харківського уні-
верситету В. Бузескула72. Крім цього, Є. Рєдін опублікував на адресу ко-
леги і свій вітальний лист. Відмітивши важливість внеску Д. Багалія в
справу освіти народу і розвитку культури, адресант зазначив: “Ви по-
трібні суспільству, Ви незамінимі. Разом зі щирими поздоровленнями і
побажаннями Вам здоров’я, збереження енергії – висловлюю Вам і щиру
вдячність за добре і дружнє ставлення до мене, за Ваше залучення мене
до громадської справи, уведення мене, як товариша до числа робітників
по Публічній бібліотеці. Я зі щирим задоволенням згадую про цю працю
разом з Вами; вона була настільки високоповчальною для мене, і, повто-
рюю, вона назавжди залишиться найдорожчим спогадом у моєму житті”73.

Звертався Є. Рєдін до Д. Багалія і в поточних, інколи побутових
справах. Так, він висловлював прохання заступитись перед університетсь-
ким керівництвом за служителя Музею красних мистецтв та старожитностей
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70 Багалей Д.И. Отзыв о сочинении Е.П. Трифильева “Очерки из истории крепостного
права в России. Царствование императора Павла Первого”. Харьков, 1904, IV, 360 с. //
Записки Харьковского университета. Харьков, 1906, кн. 2, ч. неоф., с. 87–116.
71 Профессор Дмитрий Иванович Багалей. К двадцатипятилетней годовщине его учено-
педагогической деятельности / Под ред. Е.К. Редина. Харьков, 1906, 30 с.
72 Редин Е. Чествование Д.И. Багалея.., с. 13–30.
73 Там же, с. 23.



М. Чудного74. З цим же проханням Є. Рєдін звертався також і до М. Сум-
цова75.

Особливо цінними для біографії Є. Рєдіна є його два останні листи
до Д. Багалія, один з яких можна датувати кінцем 1907 – початком 1908 р.,
а другий датований 5 січня 1908 р. Листи написані в час, коли Є. Рєдін був
уже невиліковно хворим, а тому є особливо відвертими і щирими. Вчений
дякує колезі за увагу і добре ставлення до себе. Тут Є. Рєдін, вочевидь,
висловлює подяку факультету за обрання його ординарним професором
по катедрі теорії та історії мистецтв76, що стало наслідком присудження
йому ступеня доктора honoris causa77. Подібний лист вдячності Є. Рєдін
надіслав і вчителю – Н. Кондакову78. Як відомо, Є. Рєдін не встиг закін-
чити, а, отже, й захистити докторську дисертацію, присвячену лицевим
рукописам Козьми Індикоплова. Враховуючи його стан здоров’я і ба-
жаючи підтримати в складну хвилину, друзі, насамперед Д. Айналов та
С. Жебелєв, організували присудження Є. Рєдіну ступеня доктора honoris
causa в Санкт-Петербурзькому університеті заочно. Рішення університету
Міністерство народної освіти затвердило 15 жовтня 1907 р.79 Посмертне
ж видання монографії Є. Рєдіна “Християнська топографія Козьми Інди-
коплова по грецьких і руських рукописах”, точніше першої її частини,
було здійснено Д. Айналовим за підтримки графині П. Уварової.

Смерть Є. Рєдіна викликала значний резонанс у харківській пресі
та суспільстві загалом. У своїй промові на поховальній церемонії Д. Ба-
галій, тоді ректор Харківського університету, наголосив, що смерть Є. Рє-
діна “виявилась стосовно нашої університетської сім’ї особливо
жорстокою, особливо безжалісною.., особливо несправедливою. Вона
взяла у нас одного з найенергійніших учених співробітників, у розквіті
його духовних сил, діяча, від якого можна було очікувати попереду ще
багато праць, який багато років міг бути ще чудовим викладачем, неза-
мінним упорядником і збагачувачем університетського Музею старожит-
ностей і мистецтв і настільки ж незамінним і наполегливим рушієм
наукових видань нашого історико-філологічного Товариства”80.
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74 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця, с. 35–36.
75 Сумцов Н. Человек золотого сердца (Профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков, 1909, с. 51.
76 Иодко О.В. Вказ. праця, с. 340.
77 Почесний ступінь, який присуджується за особливі здобутки без захисту дисертації.
78 Иодко О.В. Вказ. праця, с. 340.
79 Цит. за: Иодко О.В. Вказ. праця, с. 340. Про це писав Д. Айналов М. Сумцову у листі
від 11 жовтня 1907 р. Див. публікацію С. Побожія у цій збірці “З епістолярій Д.В. Айна-
лова та О.М. Миронова до М.Ф. Сумцова 1900-х – 1910-х рр.”
80 Речь ректора Д.И. Багалея // СХИФО, т. XIX: Памяти профессора Егора Кузьмича Ре-
дина († 27 апреля 1908 г.). Харьков, 1913, с. 12.



До листів Є. Рєдіна, за походженням, примикає лист його дру-
жини – Тетяни Миколаївни до Д. Багалія від 6 вересня 1914 р. Як правило,
дружини історичних діячів рідко потрапляють як у поле уваги дослідни-
ків, так і взагалі залишають “малий слід” у джерельному корпусі. Про
дружину Є. Рєдіна згадував хіба що його близький друг і кум М. Сумцов,
який наголосив, що вона була для Єгора Кузьмича “кращим другом”, що
“Тетяна Миколаївна оточила нещасного страждальця-труженика такою
ніжною і передбачливою турботою, що хворий сам називав її своєю фель-
дшерицею. Не залишаючи його ні на хвилину, вона була і домашнім сек-
ретарем, – вела замість хворого все його листування, і фельдшерицею,
позаяк сама ставила банки, слідкувала за прийомами ліків і часто недо-
сипала ночей. Хоча це труд дружини, тобто вже передбачуваний, але в
цьому випадку це було тяжке, сповнене самовіддачі річне служіння”81.

Лист Т. Рєдіної до Д. Багалія стосується подій, пов’язаних з ви-
борчою кампанією 1914 р. Тоді протягом серпня-вересня у Харкові була
сформована нова міська дума. Серед гласних був обраний і Д. Багалій,
який став одним з основних претендентів на посаду міського голови.
Його опонентом виступив кандидат від “правих” І. Бич-Лебенський – мо-
нархіст, член “Союзу російського народу”. При балотуванні 4 вересня
йому вдалось здобути незначну перевагу над Д. Багалієм82. Про цей ви-
падок і пише в листі від 6 вересня Т. Рєдіна: “Не можу не поділитись з
Вами своїм сумом з приводу неприємностей, завданих Вам нашим місь-
ким управлінням: дивуюсь непродуманості, нетактовності і некоректності
гласних, що повели проти Вас таку кампанію, дивуюсь тим більше, що
наше місто, яке так потребує розумних, компетентних, чесних людей, не
зуміло скористатись Вашою готовністю попрацювати на користь міста і
не оцінило всієї Вашої попередньої самовідданої праці для нього”. Що-
правда, після деяких перипетій, у грудні того самого року Д. Багалій таки
став міським головою Харкова83.

Сам Є. Рєдін поділяв політичні погляди Д. Багалія, які, вочевидь,
і сформувались під впливом останнього та М. Сумцова84. Д. Багалій брав
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81 Сумцов Н. По поводу кончины проф. Е.К. Редина // СХИФО, т. XIX: Памяти профессора
Егора Кузьмича Редина († 27 апреля 1908 г.). Харьков, 1913, с. 20.
82 Наумов С.О., Посохов С.І. Харківський університет у суспільно-політичному русі другої
половини XIX – початку ХХ ст. // УІЖ, 2005, № 1, с. 67.
83 Наумов С.О., Посохов С.І. Вказ. праця, с. 67. Див. також: Ярмиш О.Н., Головко О.М.
Д.І. Багалій – харківський міський голова // Багаліївські читання в НУА: Програма та ма-
теріали / Гол. редактор В.І. Астахова. Харків, 1998, с. 16.
84 Див. статтю у цій збірці: Гордієнко Д. Лист Є. Рєдіна до М. Грушевського від 12 жовтня
1905 р.



активну участь у місцевому самоврядуванні, будучи з 1901 р. гласним
Харківської міської думи85. У фондах ЦДІАКу збереглась довідка зі справ
Харківського Жандармського Управління про Д.Багалія, яка засвідчила,
що під час революції 1905 р. вчений вирішив спробувати себе у “великій”
політиці, не зважаючи на те, що Міністерство народної освіти всіляко на-
магалося перешкодити членам університетської колегії брати участь у
політичному житті країни. Так, на його поштову адресу надходили різ-
номанітні прокламації, він взяв участь у з’їзді Загальноросійського Союзу
Професорів і молодших викладачів. Наступного року прізвище Д. Багалія
зафіксоване у складі членів Харківського Комітету конституційно-демо-
кратичної партії86, а 26 лютого 1906 р. Д. Багалій наважився бути при-
сутнім навіть на антиурядовому зібранні87.

Разом з колегами на початку 1906 р. у складі колегії виборщиків
Є. Рєдін взяв участь у виборах до I Державної Думи, на яких підтримав пар-
тію кадетів, від якої балотувався Д. Багалій88. Для кадетської партії вибори
проходили в складних обставинах: харківський генерал-губернатор М. Пєш-
ков заборонив у приміщеннях виборчих дільниць вивішувати відозви пар-
тії89. Однак Д. Багалій зайняв чітку позицію і 17 березня 1906 р. на міських
зборах кадетської партії виступив проти закликів “Союзу російського на-
роду” голосувати за “суто руських”. Вчений наголошував, що за такою
логікою за нього не можна голосувати, бо він українець, а прізвище має
татарське90. Д. Багалій стояв на позиціях, що голосувати потрібно за чес-
них і енергійних людей91.

Активна наукова і громадська діяльність Д. Багалія викликала до
нього певну повагу в наукових колах, внаслідок чого він двічі, у 1906 та
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85 Сичова В.В. Д.І. Багалій у передвиборчій кампанії до Першої Державної Думи Росії
(1906) // Багаліївські читання в НУА: Прогр. та матеріали IV Багаліїв. читань, Харків, 5
листоп. 2001 р. Харків, 2001, ч. 4: Педагог і влада: історичний досвід, сучасні реалії та
перспективи / Редкол. В.І. Астахова (голов. ред.) та ін., с. 108.
86 Членом цієї партії Д. Багалій став після видання Маніфесту 17 жовтня 1905 р.: Сичова В.В.
Вказ. праця, с. 108.
87 ЦДІАК, ф. 274 (Київське губернське жандармське управління), оп. 4, спр. 283, арк. 372.
Довідка Харківського Губернського Жандармського Управління про належність Д.І. Ба-
галія до партії кадетів, 1913 р.
88 Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 17; Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця,
с. 41; Наумов С.О., Посохов С.І. Вказ. праця, с. 63.
89 Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 17; Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Вказ. праця,
с. 41; Наумов С.О., Посохов С.І. Вказ. праця, с. 63.
90 Докладніше про родину Д.Багалія та походження його прізвища див.: Багалій Д.І. Ав-
тобіографія.., с. 65.
91 Сичова В.В. Вказ. праця, с. 109.



1908 рр., обирався членом Державної Ради від університетів та Академії
Наук92. Після розпуску I Державної Думи вчений вийшов зі складу Ради,
тим самим публічно висловлюючи свій протест93.

Активну політичну та громадську позицію займав Д. Багалій і як
ректор Харківського університету (1906–1911 рр.), якому, тим не менш,
доводилось діяти в правовому полі реакційного статуту 1884 р. Вчений
був одним з тих, хто в свій час наважився подати голос на захист прав
української мови. 29 квітня 1901 р. на засіданні Харківського товариства
поширення у народі грамотності він виступив проти цензурних утисків
видань українською мовою. Зміст його промови передали на своїх сто-
рінках “Южный край”, “Харьковские губернские ведомости” та “Киев-
ская старина”94. Д. Багалій також став одним з перших представників
викладацького складу Харківського університету, який виступив за чи-
тання студентам деяких предметів українською мовою95. В епістолярії
вченого збереглися численні подяки за його позицію з боку Ради Українсь-
кої Студентської громади Харківського університету96, Гадяцького97 та По-
лтавського98 земляцтв студентів Харківського університету, Гуртка сту-
діювання побуту українського народу при Харківському університеті99.
Під час перебування на посаді ректора вчений підтримав вимогу громадсь-
кості щодо відкриття в університеті катедр української історії, мови та лі-
тератури. З вересня 1907 р. М. Сумцов почав читати лекції з “малоросійської
народної словесності” українською мовою100. Однак незабаром вони були
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97 ІР НБУВ, ф. 80 (Багалій Дмитро Іванович), од. зб. 55, арк. 1. Лист Гадяцького земляцтва
студентів Харківського університету до Багалія Д.І. від 17 грудня 1907 р.
98 ІР НБУВ, ф. 80 (Багалій Дмитро Іванович), од. зб. 56, арк. 2–3. Резолюція Загального
Зібрання Полтавського Земляцтва від 3 грудня 1907 р.
99 ІР НБУВ, ф. 80 (Багалій Дмитро Іванович), од. зб. 58, арк. 6. Лист від Гуртка студію-
вання побуту українського народу при Харківському Університеті до Багалія Д.І. 1907 р.
100 Посохов С.І. Національно-культурний рух та Харківський університет на початку ХХ ст.:
нотатки до біографії Д.І. Багалія // Багаліївські читання в НУА: Прогр. та матеріали IV



заборонені, а Д. Багалій отримав догану від міністра народної освіти101.
За підтримки Д. Багалія 11 лютого 1907 р. в Харківському університеті була
створена українофільська Харківська студентська громада, почесними
членами якої були обрані Б. Грінченко, М. Сумцов, Д. Багалій та Л. Же-
буньов102. Саме за ректорства Д. Бігалія вчена рада Харківського універ-
ситету присвоїла ступінь почесного доктора Іванові Франку, а також
вперше в історії вітчизняної науки ступінь доктора був присуджений
жінці – відомій дослідниці історії України Олександрі Єфименко103.

Разом з тим, у цій діяльності Д. Багалій не завжди був послідов-
ним. Будучи знайомим з М. Грушевським, він не користувався можливістю
видавати свої дослідження в україномовних часописах Галичини. Дуже
промовистим виглядає прохання М. Грушевського до Д. Багалія написати
бодай щось українською мовою, щоб надати йому звання дійсного члена
Наукового товариства ім. Т. Шевченка: “Коли я підписував привіт на Ваш
юбилей, тиснулася мені в голову та гадка, що багато разів вже приходила –
чому Ви не наш дійсний член, інакше сказавши – чому не напишете чо-
гось по-українськи, аби дати нам можність вибрати Вас на дійсного
члена. Стільки разів підіймалося се питаннє з огляду на Ваші наукові і
громадські заслуги і все на перепоні стає формальна обставина – що Ви,
будучи українцем, не пишете по-українськи”104. Створене у Києві, Укра-
їнське Наукове Товариство також працювало без участі Д. Багалія.

Перебування Д. Багалія на посаді ректора зазнало і цілком нега-
тивних характеристик від студентства, яким він співчував, але, як поса-
дова особа, мав виконувати урядові постанови, спрямовані проти них.
Таким чином, Д. Багалій опинився між двох вогнів: діставав догани від
уряду та зазнавав сильної критики у резолюціях студентських сходок105.
Наприклад, у відозві таємної студентської організації – Коаліційної ради
Харківського університету – від 29 березня 1911 р. ректор звинувачувався
у намаганні створити в університеті систему кругової поруки, шпигунства
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Багаліїв. читань, Харків, 5 листоп. 2001 р. Харків, 2001, ч. 4: Педагог і влада: історичний
досвід, сучасні реалії та перспективи / Редкол. В.І. Астахова (голов. ред.) та ін., с. 94–95.
101 Кравченко В.В. Д.И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность.., с. 29.
102 Коломієць Т.В. Українське культурне життя Харківського університету за ректорства
Д.І. Багалія // Багаліївські читання в НУА III. Д.І. Багалій і культура Слобідської України:
Прогр. та матеріали, Харків, 6 листоп. 2000 р. / Редкол. В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.
Харків, 2000, с. 26–27.
103 Кравченко В.В. Д.И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность..,
с. 29–30.
104 ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 45707, арк. 1–2. Лист Грушевського М.С. до Багалія Д.І. б/д.
105 Багалій Д.І. Автобіографія.., с. 127–129.



та доносів, у тому, що особисто вказав поліції на учасника студентських
сходок, за його розпорядженням адміністрація сприяла арештам студен-
тів106. Наскільки ці звинувачення відповідали дійсності, сучасними до-
слідниками не з’ясовано. У своїй “Автобіографії” Д. Багалій про ці
закиди не згадує, але зазначає, що не зміг витримати напруги і змушений
був подати у відставку107.

Активна громадська і політична позиція Д. Багалія не могла не
вплинути на формування світогляду Є. Рєдіна, який перебував з колегою
в досить тісних стосунках як по університету, так і по ХІФТ. Принаймні
вже з 1905 р., Є. Рєдін цікавився політикою. Так, у листі до М. Сумцова
від 31 січня 1905 р. він просить надіслати йому газету “Наши дні” і на-
зиває себе людиною, “що прагне запальних новин”108. В іншому ж листі
(4. 07. 1905 р.) Є. Рєдін пише, що “так і звучить голос: ти громадянин, ти
представник науки… А наука іде і має іти зі знаменом прогресу”, і під-
сумовує, що “вся Росія в русі, в очікуванні кращого майбутнього”109. У
листі ж до М. Грушевського від 12 жовтня 1905 р. вже простежуються
чіткі українофільські політичні погляди вченого110. Безумовно, визначаль-
ний вплив у цьому питанні на Є. Рєдіна мали М. Сумцов та Д. Багалій.

Таким чином, взаємини Д. Багалія та Є. Рєдіна були різноманіт-
ними і багатогранними. Окрім суто наукових чи освітніх питань, важливе
місце займала і громадська та політична діяльність обох вчених. Однак
у цих відносинах прослідковується чіткий вплив саме Д. Багалія на свого
молодшого колегу. Саме під його впливом формувалась політична і гро-
мадська позиція Є. Рєдіна з явно вираженим українофільським характе-
ром, що, певним чином, сприяло й повороту вченого у своїх студіях від
візантійського до українського мистецтва.

Листи Є. Рєдіна до Д. Багалія зберігаються в Інституті рукопису
Національної бібліотеки України імені В. Вернадського та Відділі руко-
писних фондів та текстології Інституту літератури імені Т. Шевченка
НАН України. Листи подаються мовою оригіналу за сучасним росій-
ським правописом. Всі підкреслення зроблені самим адресантом.
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106 ЦДІАК, ф. 2052 (Сумцов Микола Федорович), оп. 1, спр. 1526, арк. 1–1зв. Відозва Коа-
ліційної ради Харківського університету з засудженням дій ректора Д.І. Багалія під час
студентських заворушень від 29 березня 1911 р.
107 Багалій Д.І. Автобіографія.., с. 129.
108 Сумцов Н. Человек золотого сердца.., с. 61.
109 Там само, с. 62.
110 Див. публікацію листа у цій збірці: Гордієнко Д. Лист Є. Рєдіна до М. Грушевського
від 12 жовтня 1905 р.



1. Є. Рєдін – Д. Багалію, Харків – Харків, 13 жовтня 1900 р.

Глубокоуважаемый
Дмитрий Иванович!

Из посылаемой Вам при сем телеграммы видно, что гр[афини]
Уваровой111 в Москве нет. Т[аким] о[бразом], Комитету112, очевидно, при-
дется самостоятельно подать просьбу Земскому собранию. Подробный
отчет о заседании предв[арительного] Комитета113 готов для газет, посы-
лаю сегодня, и завтра появится, надеюсь, в газетах114. Завтра, б[ыть]
м[ожет], только подготовлю протоколы и все приветствия для сдачи в ти-
пографию Зильберберга115.

Я до настоящего времени взял редактирование труда предвари-
тельного Комитета и готов с удовольствием и впредь вести редактирова-
ние, только покорнейше прошу, чтобы в ближайшем заседании Комитет,
если найдет это полезным, формально поручил мне это редактирование116.

С искренним уважением
Е. Редин

1900 г. 13 октября.
ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 46176, арк.1, автограф.

2. Є. Рєдін – Д. Багалію, Харків – Феодосія, 28 вересня 1901 р.

Глубокоуважаемый
Дмитрий Иванович!

Один из земских начальников Таврической губернии, в ответ на
мою просьбу, прислал вещи, найденные одним крестьянином.
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111 Уварова Параскева Сергіївна (1840–1924) з роду князів Щербатових, дружина графа
Олексія Сергійовича Уварова (1825–1884), засновника Московського археологічного то-
вариства, організатора Археологічних з’їздів. Після смерті чоловіка продовжувала опі-
куватись його ініціативами, була головою Московського археологічного товариства,
почесним професором Дерптського (естонське м. Тарту), Казанського, Московського та
Харківського університетів, Петербурзького археологічного інституту, Лазаревського ін-
ституту східних мов. Померла на еміграції.
112 Мається на увазі “Предварительный комитет по устройству XII Археологического
съезда”, який працював під головуванням Д. Багалія, а секретарем був Є. Рєдін.
113 Харківський підготовчий комітет XII Археологічного з’їзду.
114 Як правило, протоколи засідання Харківського попереднього комітету друкувались у
“Харьковских губернских ведомостях”, а також в “Известиях” Харківського попереднього
комітету з проведення XII Археологічного з’їзду.
115 Одна з найбільших типографій Харкова XIX ст. Заснована у 1873 р.
116 Прохання Є. Рєдіна було задоволено Комітетом: Протокол седьмого заседания комитета
по устройству XII-го археологического съезда в Харькове.., с. 101.



На днях эти вещи я получил; и ввиду их археол[огической] цен-
ности, и ввиду того, чтобы ничья рука из Петербурга и Москвы – теперь,
или в будущем не положила на них рук своих, – я спешу зарегистрировать
их чрез Правление Университета в собственность Музея117, тем более,
что и в отношении начальника – прямое указание на Музей; Музей даст
и вознаграждение и, т[аким] о[бразом], придирок ничьих нельзя ожидать.

Если Вы согласны со мной, то я подаю этот рапорт.
Пришлите его обратно из Феод[осии], и со своим отнош[ением].
Преданный Вам

Е. Редин.
1901, 28 Сентября.

ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 46178, арк. 1, автограф.

3. Є. Рєдін – Д. Багалію, Харків – Харків, 10 грудня 1901 р.

Харьков, 10 декабря 1901 г.
Дорогой и глубокоуважаемый

Дмитрий Иванович!
К тем выражениям благодарности, признательности за Ваши

труды, за Вашу любовь и внимание к делу общественного просвещения,
выразившихся столь ярко в Вашей деятельности в Общественной Биб-
лиотеке, которые были высказаны Вам вчера в общем собрании членов
Библиотеки, присоедините и примите мою искреннюю благодарность.

Я рад и счастлив, что имею возможность хоть немного поработать
с Вами [для] общего дела, и поучиться у Вас, как нужно работать для
общей пользы, как нужно отдаваться делу, если желаешь, чтобы из него
вышли плодотворные результаты.

Я искренно радовался вчера за Ваш праздник118: устройство этого
праздника-чествования Вас – слабое вознаграждение за Ваши труды, но
оно лучшее нравственное удовлетворение для Вас: Вы видели, что Ваши
труды не остались без оценки, что их сознали; а сознание добра со сто-
роны тех, кому оно сделано, – лучшая награда работнику.

Сердечно [поздравляю] Вас с этим праздником, и желаю Вам от
души здоровья, бодрости духа, энергии для Ваших работ на пользу науки
и общества.
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117 Мається на увазі “Музей Изящных искусств и древностей императорского Харьков-
ского университета”.
118 Мається на увазі ювілей з нагоди 20-річчя наукової діяльності Д. Багалія.



Искренне и душевно Вам преданный
Ваш Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 46177, арк. 1–2, автограф.

4. Є. Рєдін – Д. Багалію, Харків – Харків, 8 листопада 1902 р.

8 ноября 1902 г.
Дорогой Дмитрий Иванович!

Я опять получил произведение “защитника” интересов Универ-
ситета. Посылаю его Вам.

Это – насмешка, или глумление, или прямо[е] непонимание соб-
ственных поступков, конечно, в том смысле, в каком их надо понимать.

Удивительная аргументация: преосв[ященный] занимает высокое
положение и потому ему можно предоставить чужую собственность в
полное распоряжение, не спрашивая разрешения владельцев.

А далее:
Я, не признающий за собою права передавать чужую собствен-

ность какому-то Комитету, приглашаюсь хлопотать о разрешении пере-
дать этому Комитету вещи у гр[афини] Уваровой (о владельцах
умалчивается). Странное приглашение, удивительная просьба: пренеб-
режение по убеждению человека, который высказывает его и в беседе, и
в статье.

Я не унтер-офицерская жена и самого себя сечь не хочу.
А затем не я устраиваю Семинарский Музей и почему на меня

возлагать хлопоты о нем? Я уже и без того достаточно похлопотал.
А затем всем, право, пора уже окончить эту переписку. Она меня

утомляет, мучит. Свои частные заболевания в последнее время я отношу
не только из общей своей усталости, по некоторым недочетам в орга-
низме, но и этим, возмущающим меня до глубины души, отношением г.
Ректора119 к делу об архиерейском Комитете.

Я очень жалею, что не попросил Вас в третий раз ответить лично
от себя, как председателя [?] на его отношение ко мне, теперь [я им] не
соратник. То, что было упущено тогда, теперь надо не допустить до
новых обращений ко мне по этому делу. Вы, по-видимому, ничего еще
не говорили с Ректором.

Посылаю Вам проект моего ответа ему. Посоветуйте, пожа-
луйста, [как] я [мог бы] добиться им, чтобы меня оставили в покое?
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119 Куплеваський, Микола Осипович (1847–1917) – правник, один із засновників Всеросій-
ського національного союзу. Протягом 1901–1905 рр. – ректор Харківського університету.



Кстати о покое. Последние дни, я, несмотря на сильную болезнь,
не мог иметь этого покоя. На дом то и дело приходили ко мне за вещами,
словно я их берегу дома, узнав, что я болен, словно нарочно еще настой-
чивее требовали вещей.

Мне теперь лучше. Пока только сильная слабость. Надеюсь, что
в понед[ельник] выйду.

Душевно преданный Вам
Е. Редин.

P.S. Проект моего ответа и ответ Ректора пришлите обратно.
Николай Александрович Константинов, Кокошкинская улица,

№ 5–7 (3-я гимназия) – [рукою Д. Багалія].

ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 46179, арк. 1–2, автограф.

5. Є. Рєдін – Д. Багалію, Харків – Харків, 31 травня 1905 р.

31 мая 1905 г.
Дорогой Дмитрий Иванович!

Ни в какое частное соглашение я с Вами не входил и был далек
от мысли входить – по поводу Вашего отзыва на книгу Е.П. Трифи-
льева120. Я Вас покорнейше просил лишь о том, что мне казалось возмож-
ным и исполнимым независимо от наших отношений друг к другу.

Я отлично знал, что не принято сообщать наперед о своих возра-
жениях, как это знали и Ваши товарищи, указывающие Вам на факуль-
тете, что напечатанием своего отзыва вы облегчаете защиту диспутанту.
Но я никак не предполагал, что принятие Вами звания официального оп-
понента могло изменить Ваше решение напечатать отзыв121, т[ак] к[ак]
считал, что и официальный и частный оппонент находятся в одинаковых
условиях по отношению к существу дела… И я, прося Вас об одолжении
мне отзыва для ознакомления с ним Е.П. Трифильева, нисколько, повто-
ряю, не думал входить с Вами в какую-нибудь частную сделку. Такой ква-
лификацией моей просьбы Вы меня обижаете и очень низко ставите в
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120 Тріфільєв, Євген Парфенович (1867–1925) – український історик, археолог. Випускник
Історико-філологічного факультету Харківського університету (1890 р.). З 1893 р. – при-
ват-доцент Харківського університету, згодом – професор Новоросійського університету
по катедрі руської історії. В Харкові був хранителем Музею красних мистецтв і старо-
житностей. Мається на увазі магістерська дисертація Є. Тріфільєва “Очерки из истории
крепостного права в России. Царствование императора Павла Первого”. (Харьков, 1904),
яку вчений успішно захистив.
121 Відгук таки було опублікувано: Багалей Д.И. Отзыв о сочинении Е.П. Трифильева
“Очерки из истории крепостного права в России. Царствование императора Павла Первого”.



своих глазах. Я мотивировал достаточно ясно свою просьбу и для моей
мотивировки нет места – сделке, желания превратить диспут в пустую
комедию. Исполнением моей просьбы, я полагал, [что] Вы облегчите за-
дачу защиты, и об этом лишь просил. Я не предполагал (и теперь не пред-
полагаю), что Вы этим отнимите у себя право исполнить свою обязанность
по существу, что Вы этим лишите себя возможности оправдать публично
перед обществом свое мнение.

Считать, что в моей просьбе заключается лишь то, что Вы ука-
зываете, – это обидно.

Я слишко[м] высоко Вас ценю и уважаю, и обратиться к Вам в
серьезном деле, связанном с Вашим внутренним убеждением, с просьбой –
поступить против этого убеждения – я никак не мог. Я просил у Вас и
ясно мотивировал, почему прошу и отчего – одолжить мне Ваш отзыв;
Вы могли мне ответить: – исполнить Вашу просьбу при всегдашнем моем
желании оказывать Вам добрые дружеские услуги – не могу, так как от
сообщения Е.П. Трифильеву моего отзыва я лишу себя возможности ис-
полнить роль оппонента по существу и т[ому] п[одобное]; и я ничего не
мог бы иметь против Вашего ответа. Но ответить мне, что я своей прось-
бой вступаю с Вами в частную сделку, соглашение, – это обидно.

Всегда и непременно Вам преданный,
глубоко уважающий Вас

Ваш Е. Редин.

ВРФТ ІЛШ НАНУ, ф. 37, од. зб. 236, арк. 1–2 зв., автограф.

6. Є. Рєдін – Д. Багалію, Харків – Харків, кінець 1907 – початок 1908 р.

Дорогой Дмитрий Иванович!
Прилагаемое при сем письмо, будьте так добры, доложите, пожа-

луйста, в Совете. Лишь болезнь, не покидающая еще отчасти и до сих
пор меня, не дала мне возможности исполнить своевременно долг – при-
несение благодарности и признательности.

Примите и Вы, добрейший Дмитрий Иванович, лично мою ис-
креннюю и глубокую благодарность за все сделанное Вами для меня в
тяжелые дни моей болезни и в частности за то, за что я приношу благо-
дарность Совету: в этом деле Ваше доброе ко мне внимание, конечно (я
в этом убежден), сыграло главную роль наряду с добрым вниманием ко
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Харьков, 1904, IV, 360 с. // Записки Харьковского университета. Харьков, 1906, кн. 2,
ч. неоф., с. 87–116.



мне товарищей по факультету. Я тронут до глубины души этим внима-
нием ко мне дорогих товарищей. Оно поддерживает мой дух и бодрость,
и энергию, которая, увы, в томительные дни болезни, лежания в постели
покидает тебя, и когда в душу невольно закрадывается грусть, тоска, сом-
нения. Теперь мне значительно лучше, и доктора утешают меня, что при
известных условиях я отправлюсь, укреплюсь в силах. Но, тем не менее,
я до настоящего времени все еще чувствую слабость и временами тя-
жесть в голове, которая усиливается при попытке заняться чем-нибудь
серьезным. Меня теперь очень озабочивает вопрос о предстоящем учеб-
ном полугодии; я совершенно не знаю, как мне быть, как выйти из за-
труднительного положения при состоянии моего здоровья, моей головы.
Будьте так добры, помогите мне добрым словом. Доктора, лечащие меня,
предполагают скоро устроить консилиум насчет дальнейшего лечения
меня и диеты для лучшего укрепления моих сил, моего здоровья.

Татьяна Николаевна122 и я шлем сердечный привет, поздравление
с Новым годом, пожелания всего лучшего Вам, Марии Васильевне123 и
всему Вашему семейству.

Душевно преданный и признательный Ваш
Е. Редин.

ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 45780, арк. 1–2, автограф

7. Є. Рєдін – Д. Багалію, Харків – Харків, 5 січня 1908 р.

Дорогой Дмитрий Иванович!
Приношу в лице Вашем Совету Императорского Харьковского

Университета, моим высокочтимым товарищам искреннюю и глубокую
благодарность и признательность за ту высокую честь, которую они ока-
зали мне присуждением степени почетного доктора за мои научные труды.

Прошу извинить меня, что я очень запоздал исполнением своего
долга – принесения благодарности и выражения чувства признательности
Совету. Причина этому – тяжелая болезнь, постигшая меня.

Душевно преданный Вам
Е. Редин.

1908 г., 5 января.

ІР НБУВ, ф. І, од. зб. 46180, арк. 1, автограф.
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122 Дружина Є. Рєдіна.
123 Дружина Д. Багалія.



8. Т. Рєдіна – Д. Багалію, Харків – Харків, 6 вересня 1914 р.

Глубокоуважаемый и добрейший
Дмитрий Иванович!

Не могу не поделиться с Вами своим ого[рч]ением по поводу не-
прия[т]ности, причиненной Вам [на]шим городским управлением: удив-
ляюсь необдуманности, нетактичности и некорректности гласных,
поведших против Вас такую кампанию, удивляюсь тем больше, что город
наш, столь нуждающийся в умных, сведущих, честных людях, не сумел
воспользоваться Вашей готовностью поработать на пользу города и не
оценил по справедливости всех Ваших прежних безвозмездных трудов
для него. Я нисколько не сомневаюсь, что Вы, добрейший Дмитрий Ива-
нович, среди массы дел на поприще Вашей широкой общественной и на-
учной деятельности, скоро позабудете об этой неприятности, но город
наш, я думаю, неоднократно будет скорбеть обо всем случившемся124.

Желая Вам всего лучшего, здоровья, сил и энергии, остаюсь пре-
данная Вам

Т. Редина.
6 сентября 1914 г.
Харьков.

ВРФТ ІЛШ НАНУ, ф. 37, од. зб. 237, арк. 1–1 зв, автограф.
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124 Мається на увазі ситуація із виборами харківського міського голови. На цю посаду у
вересні 1914 р. претендували: від монархістів – Іван Бич-Лубенський (1867–1920) та від
лібералів – Дмитро Багалій. Вибори виграв перший, але йому не дозволили залишити
попередню посаду і в кінцевому підсумку міським головою таки став Д. Багалій. Він ке-
рував містом протягом двох з половиною років (з грудня 1914 р. до липня 1917 р.; але
фактично приступив до виконання своїх обов’язків з лютого 1915 р.). Свій лист Тетяна
Рєдіна написала тоді, коли здавалось, що місто очолить І. Бич-Лубенський.



Олег Файда

ЄГОР РЄДІН ТА МИКОЛА ПЕТРОВ:
штрихи до історії наукового співробітництва

Важлива роль у становленні української історичної науки нале-
жить професору Київської духовної академії, фундатору славнозвісного
Церковно-археологічного музею Миколі Івановичу Петрову. Йому суди-
лося стати й одним з перших академіків Української академії наук. Загалом
постать М. Петрова на сьогодні досить добре висвітлена в науці1. Однак
його співпраця з харківським вченим – Єгором Кузьмичем Рєдіним є ма-
ловідомою, як і загалом постать останнього, який лише в останній час здо-
був пильну увагу науковців. З досліджень, присвячених Є. Рєдіну, на
особливу увагу, на нашу думку, претендують матеріали конференції, при-
свяченої річниці народження вченого2, докладна стаття О. Йодко3 та по-
рівняно нова монографія Р. Філіппенка у співавторстві з С. Куделком4 –
до цих публікацій, а також самої збірки, яка властиво присвячена Є. Рє-
діну, ми і відсилаємо читача.

М. Петров співпрацював і з найближчим другом та колегою Єгора
Кузьмича ще зі студентської лави – Дмитром Власовичем Айналовим.
Цим взаєминам присвячена наша публікація в попередньому випуску
збірки “Софія Київська”5. Відповідно, ця стаття є певним чином логічним
продовженням і розвитком попередньої теми.

Спроба реконструювати міжособистісні контакти науковців, спо-
діваємося, може бути корисною для історії історичної науки, біоісторіо-
графії, історії вітчизняного пам’яткознавства, мистецтвознавства та
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1 Див., напр.: Петров Микола. Скрижалі пам’яті / Упоряд. В. Ульяновського, І. Карсим.
К., 2003 та ін.
2 4 Сумцовські читання: Конференція, присвячена 135-річчю з дня народження Є.К. Рє-
діна. Харків, 1998.
3 Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и деятельность (по материалам петербургских архивов) //
Мир русской византинистики: материалы архивов Санкт-Петербурга / Под ред. И.П. Мед-
ведева. СПб., 2004, с. 311–345.
4 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін – професор Харківського університету. Харків,
2008.
5 Файда О. Листи Дмитрія Айналова до Миколи Петрова // Софія Київська: Візантія. Русь.
Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра
Власовича Айналова (1862–1939 рр.) / Від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України
П.С. Сохань; упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. К., 2012, с. 42, покл. № 3.



візантиністики. Максимально доцільним видається фокусувати ракурс
на співробітництві вчених зі сторони Є. Рєдіна, такий підхід насамперед
зумовлюється джерельним матеріалом.

Підставою для співпраці київського та харківського вчених був
перетин дослідницьких інтересів науковців – у ширшому контексті це
була церковна археологія, у вужчому – історія візантійського та давньо-
руського мистецтва. У науково-організаційній царині Миколу Івановича
та Єгора Кузьмича єднала музейницька діяльність.

Спілкувався Рєдін з Петровим, по-перше, особисто, під час поїз-
дки/ок до Києва, або ж зустрічей на черговому з археологічних з’їздів,
по-друге, листовно. Ймовірно, вперше випала нагода зустрітися з М. Пет-
ровим ще під час візиту для написання спільного з Д. Айналовим “твору”
про собор св. Софії. Цікаво, що у листі до М. Сумцова, Є. Рєдін, подібно
до Д. Айналова, плутає рік першого візиту до, як сам пише, “давньої ве-
ликокняжої столиці” та “південної красуні”, – спочатку пише, що був у
Києві “років 16 тому”6 і слідом, у тому ж таки тексті, вказує, що у Софії
Київській були з Д. Айналовим як студенти “14 років тому”7. Можна при-
пустити про знайомство Є. Рєдіна з М. Петровим у той час, – логічно
було б двом молодим студентам представитись автором софієзнавчих
праць. Також важко стверджувати, коли саме зав’язалось листування –
після перших відвідин Києва, чи дещо пізніше.

У всякому разі знайомство з М. Петровим допомогло Є. Рєдіну в
процесі написання дисертації, присвяченої аналізу ілюстративної час-
тини численних списків “Християнської топографії” Козьми Індикоп-
лова. Процес збору матеріалу виявився надзвичайно тривалим та
ускладненим через відсутність у Рєдіна, з низки причин, можливості сис-
тематично працювати над докторською дисертацією. Єгор Кузьмич до-
відався від петербурзького професора-філолога Івана Помяловського про
ймовірне перебування лицевих (тобто, оформлених пишнобарвними мі-
ніатюрами) рукописів твору Козьми в київських книгозбірнях, зокрема в
збірках Київської духовної академії і звернувся до професора вищого ду-
ховного навчального закладу з проханням з’ясувати наявність цих тек-
стів. Підтвердження Миколи Івановича давало можливість зробити
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6 Сумцов Н. Человек золотого сердца (Профессор Егор Кузьмич Редин). Харьков, 1909, с. 48.
7 Сумцов Н. Указ. соч., с. 49. Насправді ж, у Києві обидва студенти були 1886 р., див.: Анфертье-
ва А.Н. Д.В. Айналов: жизнь, творчество, архив // Архивы русских византинистов в Санкт-
Петербурге / Под ред. И.П. Медведева. СПб., 1995, с. 262, прим. № 16. Після ознайомлення
з частиною кореспонденції у нас склалось стійке враження, що листів Єгор Кузьмич перед
відправленням не переглядав, нерідко зустрічаються тавтології у реченнях тощо.



офіційний запит на користування рукописом від імені Харківського уні-
верситету (лист від 10 вересня 1899 р.8). Професор і заразом директор
Церковно-археологічного музею оперативно підтвердив існування руко-
пису (лист від 21 вересня 1899 р.).

Як свідчить зміст посмертно опублікованої Д. Айналовим першої
частини праці Є. Рєдіна, харківський візантиніст скористав з наданого ру-
копису – текст праці не лише засвідчує ґрунтовне ознайомлення з київсь-
ким примірником, співставлення цих матеріалів з іншими списками9, але
й містить кілька фото з ілюстраціями рукопису, вміщеними у тексті10.

Завдяки люб’язній згоді М. Петрова, дослідник текстів Козьми
Індикоплова ознайомився з одним із руських списків “Християнської
топографії”, датованим 1593 р., що фігурує в каталозі рукописів Почаїв-
ської лаври, переданих до Київської духовної академії11. У монографії Є.
Рєдіна список представлений під № 212 з рукописів закладу12. Пам’ятка
потрапила до бібліотеки музею з ініціативи Макарія (Булгакова), тоді ар-
хієпископа Литовського та Віленського, який, після відвідин згаданого
вищого духовного навчального закладу 1874 р., запропонував передати
в його книгозбірню “цінні рукописи та стародруки з певних монастирів
Київської та Волинської єпархії”13. Вже згодом фонди академії поповни-
лись іншими списками “Християнської топографії”14, однак про існу-
вання зазначених текстів, очевидно, Єгор Кузьмич не встиг довідатись.

Вже задокументований візит у 1904 р. до М. Петрова можемо
точно датувати за листом Є. Рєдіна, адресованим М. Сумцову. 8 липня
Рєдін та Айналов увесь ранок провели у Церковно-археологічному музеї
Київської духовної академії. Про ці години харків’янин згадує з пієтетом:
“Чого лише немає в цьому музеї! Які зібрані тут багатства з різних відділів
старожитностей, пам’яток мистецтва. Найбагатший церковний відділ…
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8 Тут і далі по тексту в дужках покликаємось на листи Є. Рєдіна до М. Петрова, які слідом
публікуємо. Дати подаються за старим стилем.
9 Див., наприклад: Редин Е.К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по грече-
ским и русским спискам / Под ред. Д.В. Айналова. М., 1916, с. 10, 13, 15, 19 та ін.
10 Там же, с. 15 (рис. 10), с. 28 (рис. 19).
11 Березин В. Описание рукописей Почаевской Лавры, хранящихся в библиотеке музея
при Киевской духовной академии / Сост. Василий Березин. К., 1881, с. 67–68. Публікація
також була вміщена в “Трудах Киевской Духовной Академии” за 1881 р. (№7, 8, 9).
12 Фігурування рукопису під різними номерами, як зауважила дослідниця Ангеліка Якобс,
призвело до плутанини серед пізніших дослідників, див.: Jacobs A. Kosmas Indikopleustes,
Die Christliche Topographie, in slavischer Übersetzung // Byzantinoslavica, 1979, t. XL (1), S. 197.
13 Березин В. Описание рукописей.., с. І.
14 Лебедев А. Рукописи Церковно-археологического музея Императорской Киевской Ду-
ховной Академии. Саратов, 1916, т. 1, с. 176–179.



Ось ідеал, якого повинен був би в моїх мріях сягнути такого роду музей
у нас у Харкові”15.

Захоплення Єгора Кузьмича музеєм при Київській академії мало
об’єктивні підстави, адже на той час вже сповнилось три десятиліття, як
М. Петров очолював заклад. За цей період усіма здобутками зі збирання,
зберігання та наукового опрацювання музейних предметів музей майже ви-
нятково завдячував кропіткій і титанічній роботі хранителя, його величез-
ному організаційному досвіду. Власне на можливість запозичити з таких
безцінних знань і орієнтувався Є. Рєдін, який, у свою чергу, теж залишив
вагомий слід у справі роботи з церковними пам’ятками16. Попри те, що вче-
ний був відомий насамперед як візантиніст-мистецтвознавець, він виявив
себе і в регіональному масштабі – досліджував церковно-археологічні
старожитності Харківщини, всіляко пропагував необхідність їх вияв-
лення та збереження17. У цьому руслі Є. Рєдін чимало зробив для розвитку
музею вишуканих мистецтв при Харківському університеті, розширив
його збірки, зокрема, заснувавши новий церковно-археологічний відділ18.

Поява цього відділу була приурочена до ХІІ-го Археологічного
з’їзду, який відбувся в Харкові 1902 р., будучи знаменним для Є. Рєдіна.
“Праця Є. К. в облаштуванні та організації ХІІ Археологічного з’їзду в
Харкові – праця колосальна і зразкова. Блискучий успіх цього з’їзду ство-
рений переважно його секретарем”19, – можливо, у цих словах М. Сумцова
про Є. Рєдіна є певна частка пафосу стосовно на той вже час покійного
товариша. Але пафос мав підстави, коли зважити хоча б на той факт, що
Каталог виставки з’їзду був підготовлений майже одноосібно Єгором
Кузьмичем, який паралельно виконував величезне навантаження з орга-
нізації з’їзду.

Археологічні з’їзди уможливлювали дослідникам старожитнос-
тей представлення на суд фахової громадськості наукового доробку, на-
лагодження спілкування для обміну досвідом, обговорення проблем,
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15 Сумцов Н. Указ. соч., с. 50.
16 Див. докладніше про це таких публікаціях: Скирда В.В. Професор Є.К. Рєдін як архео-
лог // 4 Сумцовські читання: Конференція, присвячена 135-річчю з дня народження Є.К.
Рєдіна. Харків, 1998. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://museum.kh.ua/acade-
mic/sumtsov-conference/1998/article.html?n=487; Сосновська Т.О. Церковні старожитності
в науковій діяльності Є.К. Рєдіна // 4 Сумцовські читання: Конференція, присвячена 135-
річчю з дня народження Є. К. Рєдіна. Харків, 1998. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/1998/article.html?n=488.
17 Сумцов Н. Указ. соч., с. 3.
18 Там же, с. 13.
19 Там же, с. 12.



особистого знайомства. Навколо цих форумів вирувало наукове життя.
Якщо М. Петров завдяки видатним досягненням та старшому віку був добре
знаний і шанований у цьому середовищі, то Є. Рєдін щойно заявив про
себе 1890 р. – на VIII-му з’їзді у Москві. Ймовірно, він мав тоді можливість
поспілкуватись з “королем київських архівів”, як тоді називали М. Петрова.

В основних рисах участь у цих наукових форумах Є. Рєдіна ви-
світлена у статті харківських дослідників20, тому ми звернемось лише до тих
з форумів, на яких були присутніми обидва науковці. Не враховуючи згада-
ний VIII-й з’їзд, інших нагод зустрітись на форумі було лише дві – Х з’їзд
у Ризі (1896), ХII-ий з’їзд у Харкові (1902). Саме на харківському з’їзді
М. Петров виступив з аналізом доповіді Є. Рєдіна, підтримавши його кон-
цепцію про вплив західних майстрів на слобожанське мистецтво, охарак-
теризував організовану останнім виставку21. Обставини не дозволи
харків’янину побувати на ХІ з’їзді у Києві (1899), натомість, як свідчить
лист, вже Є. Рєдін висловлював жаль через відсутність старшого колеги
на зібранні археологів у Катеринославі: “Я сподівався побачитись з
Вами” (лист від 22 вересня 1905 р.). Також не судилось сповнитись ряд-
кам адресанта на сторінках того самого листа, де йшлось про очікування
Чернігівського з’їзду – на час проведення якого – кінець літа 1908 р.
Єгора Кузьмича вже кілька місяців як не було серед живих.

1904 р. виповнилось три десятки літ від початку наукової діяль-
ності Миколи Івановича Петрова. Рєдін, стверджував його сучасник
А. Павловський, був нездатним “обходити мовчанкою знаменні дні в житті
науковців, які з певної причини були йому близькими”22. Харківський ко-
лега долучився до низки діячів науки з теренів Російської імперії, які від-
значили роковини різноманітними дописами. Єгор Кузьмич опублікував
стислу, але вельми інформативну, замітку в черговому випуску “Архео-
логической летописи Южной России”23. Відповідно до профілю видання,
змальовуючи науковий портрет М. Петрова, автор основну увагу звернув
на його праці в галузі релігійного мистецтва та археології, в яких ювіляр

205

Файда О. Егор Рєдін та Микола Петров___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

20 Куделко С.М., Філіппенко Р.І. До питання про участь Є.К. Рєдіна в Російських Архео-
логічних з’їздах // 14 Сумцовські читання: Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної
діяльності. Харків, 2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://museum.kh.ua/aca-
demic/sumtsov-conference/2008/article.html?n=153.
21 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін.., с 119.
22 Цит. за: Иодко О.В. Указ. соч., с. 345.
23 Редин Е.К. Профессор Н.И. Петров (По поводу исполнившегося тридцатилетия его
ученой деятельности) // Археологическая летопись Южной России 1904 г. 1905, № 4–5,
с. 125–127.



“набув шановану відомість”24. Захоплення Є. Рєдіна Церковно-археоло-
гічним музеєм, керованим М. Петровим, яке простежується в згаданому
вище листі до М. Сумцова, у замітці набуває публічного визнання заслуг:
саме завдяки його “невтомній діяльності…, науковій досвідченості…
досяг теперішнього свого чудового стану” музей Київської академії. Ціл-
ковито заслужені похвали автор доповнює промовистою констатацією
факту, що саме завдяки діяльності багаторічного директора “цей музей
за повнотою своїх колекцій” єдиний в імперії25.

Різниця у віці, а також зумовлений цим фактором обсяг та ваго-
мість наукових доробків київського та харківського науковців визначали
характер обміну власними публікаціями. Єгор Кузьмич вважав за честь
надіслати відбитки своїх праць як особисто Миколі Івановичу, так і для
Церковно-археологічного товариства. Рєдін звертався з неодноразовим
проханням надіслати йому низку публікацій Петрова, останній ласкаво
виконував прохання.

Листування двох фахівців, попри офіційні моменти, мало і суто
людський вимір. Неформальні нотки зустрічаємо в листі Єгора Кузьмича,
який міркує про плинність часу, прохоплюється кількома словами щодо
неможливості вчасного виконання величезного обсягу справ. А в постскрип-
тумі по-приятельськи інформує щодо святкування на історико-філологіч-
ному факультеті Харківського університету роковин вченої діяльності
Миколи Сумцова та Дмитра Багалія (лист від 22 вересня 1905 р.).

Мозаїка міжособистісних стосунків, що ми її спробували ви-
класти зі свідчень розрізнених, невеликих текстів, у кращому випадку
може претендувати на формування нечітких їх контурів. Невідомо яким
чином і коли відбулося знайомство Єгора Кузьмича з Миколою Іванови-
чем, ймовірно, харківський дослідник першим шукав зустрічі зі “старим
археологом”. Виняткові знання давніх пам’яток писемних і мистецьких,
вагомі наукові здобутки М. Петрова спонукали молодого вченого шукати
у нього поради і допомоги. М. Петров надсилав свої видання, допоміг
колезі у пошуку матеріалів до докторської дисертації. Оптимальною мо-
деллю для наслідування Є. Рєдіну в розбудові роботи одного з відділів
музею при Харківському університеті був Церковно-археологічний музей
при Київській духовній академії. Таким чином, Єгор Кузьмич чимало здо-
був від такого спілкування, втім, у міру можливостей не залишився у
боргу – засвідчуючи пошану, вважав за честь відправляти власні наукові
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24 Редин Е.К. Профессор Н.И. Петров.., с. 125.
25 Там же, с. 125.



роботи, гідно відзначив у друкованому органі науково-організаційні здо-
бутки Миколи Івановича.

Дослідження міжособистісного спілкування спонукає почути і са-
мого мовця, дати можливість читачам заглибитись у зміст сказаного і
стиль подачі, а отже зробити самостійні спостереження. Додаємо публі-
кацію віднайдених трьох листів Є. Рєдіна до М. Петрова, сподіваючись,
що вони увиразнять та доповнять спробу нашої реконструкції взаємовід-
носин науковців. М. Сумцов, випускаючи у світ адресовані йому листи
вже покійного колеги, зауважив важливість для Рєдіна епістолярного
жанру: “Мовити до слова, Є.К. любив кореспонденцію. Він писав великі
листи своїм друзям, у яких відверто розкривав своє любляче серце, свої
багаті розумові інтереси…”26.

Збережені три послання – це, звичайно, небагато, до того ж обсяг
не підпадає під означення “великі”. Їхній зміст засвідчує, що вони ста-
новлять лише частину кореспонденції Є. Рєдіна до київського науковця.
Також з тексту листів випливає, що були й відповіді адресата27, однак,
наразі, виявити листи М. Петрова до Є. Рєдіна не вдалося. Інформацію з
епістол Є.Рєдіна певною мірою вже намагались довести до уваги наукової
громадськості. Характеризуючи епістолярну спадщину Є. Рєдіна на кон-
ференції, присвяченій 135-річчю з його народження, С. Побожій зафік-
сував існування цих листів, коротко виклав зміст та подав невелику
цитату28. Також про листування згадує у монографії Р. Філіппенко29.
Разом з тим, повновартісне уведення їх до наукового обігу можливе лише
через публікацію30. Два листи датовані 1899 р., ще один 1905 р., усі від-
правлені з Харкова.

Листи зберігаються у фонді III “Листування” Інституту рукописів
Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. Тексти листів
подаємо за сучасними правописними нормами російської мови.
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26 Сумцов Н. Указ. соч., с. 10.
27 Є. Рєдін дякує за “звістку” М. Петрову: спр. 13708, арк. 1.
28 Побожій С.І. Судьба эпистолярного наследия Е.К. Редина // 4 Сумцовські читання: Кон-
ференція, присвячена 135-річчю з дня народження Є.К. Рєдіна. Харків, 1998. [Електрон-
ний ресурс]. Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/1998/
article.html?n=493
29 Філіппенко Р.І., Куделко С.М. Є.К. Рєдін.., с. 41.
30 Серед кореспонденції до М. Петрова, опублікованої В. Ульяновським, представлені
у цій статті листи відсутні: Микола Петров. Скрижалі пам’яті. Коментарі та додатки /
Склав В. Ульяновський. К., 2003.



1. Є. Рєдін – М. Петрову, Харків – Київ, 10 вересня 1899 р.

Харьков, 10 сент[ября] 1899 г.
Глубокоуважаемый
Николай Иванович!

От проф[ессора] И.В. Помяловского31 я узнал, будто в книгохрани-
лищах Киева (и, кажется, специально Духовной Академии) имеются ли-
цевые рукописи Козьмы Индикоплова32.

Так как я, к сожалению, лишен был возможности приехать к съезду
в Киев, и не в состоянии приехать в Киев, чтобы произвести розыск и за-
няться этими рукописями на месте, то покорнейше прошу Вас – изве-
стить меня – действительно ли имеются в Киеве такие рукописи и где
(с указ[анием] №). При помощи Вашей статьи я в состоянии буду через
посредство Университета получить эти рукописи, весьма необходимые
мне в данное время при специальной работе.

Прошу принять от меня на добрую память посылаемые при сем
три33 статейки (о Киеве34, Бусл[аеве]35, Голышеве36). Буду очень благода-
рен, если Вы поделитесь со мной Вашим37 каталогом рукописей киевских
книгохранилищ38.

Извиняясь за беспокойство, остаюсь с глубоким уважением
Е. Редин.

Адрес:
Харьков, Университет, Егору Кузьмичу Редину.

ІР НБУВ, ф. III, од. зб. № 13707, арк. 1–2, автограф.
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31 Помяловський Іван (1845–1906) – філолог-класик, історик. Професор Санкт-Петер-
бурзького університету.
32 Трактат “Християнська топографія” укладений візантійським купцем орієнтовно у 30–
40-х рр. VI ст. і до нас дійшов також у багатьох слов’янських списках.
33 Слово виправлене, спочатку було написано “две”.
34 Очевидно, йдеться про: Айналов Д., Редин Е. Древние памятники искусства Киева. Со-
фийский собор, Златоверхо-Михайловский и Кирилловский монастыри. Xарьков, 1899.
35 Редин Е.К. Федор Иванович Буслаев: (Обзор трудов его по истории и археологии ис-
кусства) // Сборник Харьковского историко-филологического общества, 1899, т. 11, с. 1–39.
36 Редин Е.К. Памяти И.А. Голышева // Археологические известия и заметки, 1899, т. 7,
№ 6–7, с. 151–160.
37 Слово дописане над рядком.
38 На час написання листа вийшли два випуски: Описание рукописных собраний, нахо-
дящихся в г. Киеве. Собрание рукописей Московского митрополита Макария (Булгакова),
Мелецкого монастыря на Волыни, Киево-Братского монастыря и Киевской духовной се-
минарии. М., 1892, вып. I; Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. Со-
брание рукописей Киево-Печерской лавры, Киевских монастырей: Златоверхо-Михай-
ловского, Пустынно-Николаевского, Выдубецкого и женского Флоровского и Десятинной
церкви. М., 1897, вып. II.



2. Є. Рєдін – М. Петрову, Харків – Київ, 21 вересня 1899 р.

Харьков, 21 сент[ября] 1899.
Глубокоуважаемый
Николай Иванович!

Приношу Вам глубокую благодарность за известие о рукописи
Косьмы Индикоплова, хранящейся в Церковно-Археол[огическом]
Музее39. В том каталоге, которым я пользовался (в СПб. у проф. И.В. По-
мяловского), эта рукопись еще не была указана.

Сердечно благодарю Вас также за драгоценный для меня подарок –
Ваше40 Описание рукописных собраний Киева, и типик Нектария41.

Не смею злоупотреблять Вашей любезностью, но весьма был бы
признателен за полную коллекцию (*) Ваших “Отчетов”42 Церков[но] Архео-
л[огического] Общ[ества] и “Известий”43, в которых находится богатый
материал по христ[ианской] и в частности русской археологии; а равно
за брошюру – Западно-русский лицевой ирмологий XVII в. Киев 188444.

Извиняюсь за беспокойство и готовый чем могу быть полезным,
остаюсь с глубокой благодарностью

Е. Редин.
* В Унив[ерситетской] библиотеке она, к сожалению, не полная.

ІР НБУВ, ф. III, од. зб. № 13708, арк. 1–1зв., автограф.

3. Є. Рєдін – М. Петрову, Харків – Київ, 22 вересня 1905 р.

Харьков, 22 сент[ября] 1905 г.
Глубокоуважаемый
Николай Иванович!

Как быстро летит время! Давно ли был Харьковский арх[еологи-
ческий] съезд, а вот уже прошел и Екатеринославский! Я совершенно не
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39 Церковно-археологічний музей при Київській духовній академії (1872–1919), завідую-
чим та головним хранителем якого майже півстоліття був М. Петров.
40 Слово написане над рядком.
41 Петров Н.И. Типик о церковном и о настенном письме епископа Нектария из сербского
града Велесса 1599 г. и значение его в истории русской иконописи // Записки Русского архео-
логического общества. СПб., 1899, т. XI, кн. 4, Вып. 1–2. Окр. видання: СПб., 1899, 52 с.
42 “Отчеты церковно-археологического общества при Киевской духовной академии”
виходили з 1874 р.
43 “Известия церковно-археологического Общества при Киевской духовной академии”
виходили з 1875 р.
44 Петров Н.И. Западнорусский лицевой ирмологий XVII века // Труды КДА, 1884, № 5,
с. 30–50.



заметил ушедшего времени и вообще замечаю, что оно45 летит весьма
скоро, и обманывает твои надежды, планы... Хочешь сделать много, бро-
саешься за одним, другим, не успеешь окончить их, как надо браться за
новое, а в это время первое, за что взялся, лежит неоконченное.

На съезде я надеялся увидеться с Вами, но Вы не приехали.
Теперь будем ждать Черниговского съезда. Что-то он нам принесет,

при каких условиях мы будем работать до него и на нем?
Посылаю Вам и Обществу свои оттиски.
Благодарю сердечно за добрую память обо мне и прошу не забы-

вать душевно преданного Вашего Е. Редина.
P.S. 2го октября факультет и И[сторико] Ф[илологическое] Обще-

ство чествуют Н.Ф. Сумцова по поводу 30 летия уч[еной] деят[ельности],
а 8го Д.И. Багалея по поводу 25-летия [ученой деятельности].

ІР НБУВ, ф. III, од. зб. № 13709, арк. 1–1зв., автограф.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

45 У С. Побожія “годы”: Побожій С.І. Судьба эпистолярного наследия…



Сергій Побожій

З ЕПІСТОЛЯРІЙ ДМИТРА АЙНАЛОВА ТА ОЛЕКСІЯ МИРОНОВА
ДО МИКОЛИ СУМЦОВА

Під час збирання матеріалу для дисертації “Становлення й роз-
виток мистецтвознавства у Харківському університеті 1805–1920 рр.)”
я натрапив в історичному архіві, у фонді фольклориста, історика та літе-
ратурознавця Миколи Федоровича Сумцова (1854–1922) на декілька
листів до нього візантиніста Дмитра Власовича Айналова (1862–1939)1

та історика мистецтва Олексія Максимовича Миронова (1866–1929?).
Прямо чи опосередковано вони пов’язані з ім’ям історика мистецтва
Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908).

Слід зазначити, що М. Сумцова та Є. Рєдіна об’єднували не лише
робота в університеті, Харківському історико-філологічному товаристві,
але й спільність наукових інтересів і товариські взаємовідносини.

У листі Д. Айналова до М. Сумцова від 11 жовтня 1907 р. йдеться
про представлення Рєдіна у ступінь доктора на засіданні Ради Санкт-
Петербурзького університету. З дописувачем першого листа – істориком
мистецтва Д. Айналовим Є. Рєдін навчався у Новоросійському універси-
теті, разом вони написали дипломну роботу про мозаїки та фрески
Софійського собору в Києві.

У листі згадується також філолог С. Жебелєв, який дуже високо
цінував Рєдіна. У праці “Пам’яті Єгора Кузьмича Рєдіна” (1909) він, зокрема,
зазначав: “Вся жизнь Е.К. Редина была сплошной труд, труд не столько
для себя, сколько для других, сколько для того дела, которому он так
самоотверженно служил”2.

З листів приват-доцента Московського університету О. Миронова
до М. Сумцова довідуємося, що дослідження про німецького художника
епохи Відродження Альбрехта Дюрера, написане як дисертація на ступінь
доктора історії мистецтв, було відправлено Рєдіну для ознайомлення.
О. Миронов просив також М. Сумцова прочитати цю працю та повідо-
мити про свої враження від неї. Миронов закінчив курс у Харківському
університеті, був професором кафедри історії і теорії мистецтв Казанського
універитету, у якому майже 13 років працював Д. Айналов. Із статті
Л. Сиченкової довідуємося про доволі непростий життєвий шлях науковця.
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1 Автор висловлює подяку Д. Гордієнку за допомогу у публікації архівних матеріалів.
2 Жебелев С. Памяти Егора Кузьмича Редина. СПб., 1909, c. 7–8.



Зокрема у ній йдеться про таке: “… ему пришлось пережить унизитель-
ный провал защиты двух докторских диссертаций, в начале 1920-х гг.
он был вынужден бежать из Казани в Среднюю Азию”3.

На думку сучасних дослідників, обидва захисти, у 1901 та 1911 рр.,
були провалені несправедливо. Причиною першої невдачі слугувала
некомпетентність опонентів. Про це, зокрема йдеться у листі О. Миронова
до М. Сумцова. У ньому він називає професора П. Ардашева “наглым кри-
тиком”, який побудував свою рецензію на брехні та наклепі. Втім, праця
про творчість А. Дюрера побачила світ у 1901 р., перевидана у 2010 р.4

Публікація документів здійснюється за сучасним правописом із
збереженням лексичних і стилістичних особливостей мови дописувачів.

1. Д. Айналов – М. Сумцову, Санкт-Петербург – Харків, 11 жовтня 1907 р.

С[анкт-]П[етер]б[ург], 1907, 11 окт[ября].
Ва[сильевский] Остр[ов] 11 лин[ия], д. 46, кв. 17.

Глубокоуважаемый Николай Федорович.
После заседания Совета в понедельник (8 дня) я отправил Вам

телеграмму с извещением о благополучно проведенном мною представ-
лении Е.К. Редина к степени доктора. В факультете он прошел едино-
гласно, в Совете получил 33 белых и 2 черных. Я не успел известить об этом
Татьяну Никол[аевну]5 и боюсь писать лично Егору Кузьмичу, так как
имею сведения, что мои письма его волнуют. Теперь я написал ей и посы-
лаю одновременно это письмо Вам. Так как Егор Вас очень уважает, то,
быть может, Вы и сообщите ему о решении нашего Совета, которое для него
очень лестно и результат которого очень блестящ. За решение факультета
я не сомневался, но Совет меня беспокоил. Многие смотрели пессимис-
тично, однако, слава Богу, все обошлось благополучно.

Допечатать работу Егора Кузьмича взялся я при дружеском
содействии нашего общего друга С.А. Жебелева6, и надеюсь довести
печатание до благополучного конца.
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3 Сыченкова Л.А. Основатели музея изящных искусств Казанского университета Дмитрий
Айналов и Алексей Миронов // Вопросы музеологии, 2012, № 1(5), с. 98.
4 Миронов А.М. Альбрехт Дюрер, его жизнь и художественная деятельность. К характе-
ристике эпохи Возрождения в немецком искусстве. М., 1901. Миронов А.М. Альбрехт
Дюрер, его жизнь и художественная деятельность. К характеристике эпохи Возрождения
в немецком искусстве. 2-е изд. М., 2010.
5 Бреннер, Тетяна Миколаївна (друга пол. ХІХ ст. – ?) – дружина Рєдіна.
6 Жебелєв, Сергій Олександрович (1967–1941) – російський філолог, фахівець у галузі
античної історії та класичної філології. У 1904–1927 рр. – професор кафедри грецької
словесності Санкт-Петербурзького (Ленінградського) університету.



Так как Вы часто видите Егора и хорошо знаете его положение,
то, быть может, Вы напишите мне о состоянии его здоровья и о взглядах
врачей, за что я буду очень признателен.

Графиня П.С. Уварова7 писала и говорила мне при свидании, что
Вы представили Егора к испр[авлению] должн[ости] ординарного
профессора. Теперь это дело может облегчиться. 

Желаю Вам всего лучшего и остаюсь искренно преданный
и уважающий

Д. Айналов.
ЦДІАУ, ф. 2052, оп.1, од. зб. 75, арк.1–2, автограф.

2. Д. Айналов – М. Сумцову, Санкт-Петербург – Харків, 5 жовтня 1908 р.

С[анкт-]П[етер]б[ург], 1908, 5 окт[ября].
Вас[ильевский] Ост[ров] 11 л[иния], д. 46, кв. 17.

Глубокоуважаемый Николай Федорович.
Так как Вы всегда с доверием относились к дорогому Егору Кузь-

мичу, а через него, б[ыть] м[ожет], и ко мне, то я прежде чем обращаться
по поводу ниже изложенного дела к декану Вашего факультета, пишу
Вам, надеясь получить от Вас совет и указания.

Дело в том, что кафедра Егора Кузьмича у Вас пустует; я знаю,
что лекции по истории искусств теперь читаете Вы, и что для замещения
этой кафедры у Вас объявлен конкурс. Из этого я заключил, что Вы ищете
заместителя Е. К[узьми]ча, и что, по-видимому, у него не было подготов-
ленного им ученика, хотя мне помнится, будто таковой и был. Если послед-
нее предположение верно и у Вас имеется кандидат, то все дальнейшее,
о чем я пишу, отпадает само собой. Письмо мое вызвано желанием рекомен-
довать Вам моего ученика, оставленного при университете для приготовле-
ния к профессорскому званию, Владимира Константиновича Мясоедова8.

Мыслимых и возможных кандидатов можно насчитать много:
Миронов, Вальдгауэр, Шмидт, затем московские – Пащенков и Романов,
но я сомневаюсь, чтобы кто-либо из них заявил на конкурс, да и кроме того
за исключением Пащенкова никого из них не считаю более или менее
серьезным. Последнего в свое время я звал и раз из Москвы в Казань,
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7 Уварова, Прасков’я Сергіївна (1840–1924) – дружина археолога, графа О. Уварова. Після
його смерті була обрана головою Московського археологічного товариства.
8 Мясоєдов, Володимир Костянтинович (1885–1915) – історик мистецтва, приват-доцент.
Член Російського археологічного товариства. Учень Д. Айналова. Хранитель Музею ста-
рожитностей Петроградського університету.



но он не хочет покинуть Москвы. Все же остальные либо карьеристы,
либо столичные воспитанники.

В В.К. Мясоедове я не только уверен, но думаю, что он по своей
исключительной талантливости и трудоспособности много обещает, и во
всяком случае достоин, чтобы укрепиться на самостоятельной почве че-
ловека науки. Я думаю, что он очень большая будущая сила и жизнь ему
готовит труд и дело. Я горячо Вам его рекомендую, и уверен, что в послед-
нем Вы увидите только самое искреннее желание послужить нуждам рус-
ской науки и устроить на кафедре Е.К. Редина истинного работника
нашего общего с ним склада. Мясоедов очень отменно работает над
заданной ему темой (роспись храма в Нередицах), и я специально взял
его с собой в Италию в прошлом году, чтобы штудировать вместе с ним
ренессанс и средние века.

Я не знаю, как обстоит у Вас дело с замещением кафедры, но если
бы имелась возможность заместить ее Мясоедовым, то, б[ыть] м[ожет],
мне и удалось бы выпустить его в степени магистранта к концу мая 1909 года,
чтобы он мог иметь право на приват-доцентуру.

Обращаясь прежде всего к Вам, я искренне прошу Вас забыть
о Мясоедове, если у Вас уже есть намеченный кандидат.

Вместе с тем, если бы оказалось, что Мясоедов приемлем, то я
просил бы не отказать мне в Вашем совете, указаниях и помощи. Поэтому,
мне крайне важно было бы получить от Вас в возможно скором времени
ответ, чтобы приняться за дело в случае, если Мясоедову придется ско-
рым маршем готовиться к экзаменам.

Посылаю Вам некоторые мои статьи, вышедшие только что из
печати. Все примечания разные и штудии.

В начале рождественских каникул я непременно хочу быть
в Харькове, чтобы разобраться в бумагах и работах Егора Кузьмича и дви-
нуть окончательно печатание его диссертации. Надеюсь побывать у Вас,
если позволите. Я завален работами, к сожалению, часто такими же, как
и Егор Кузьмич, и положительно не вижу впереди свободных дней для
своих работ.

Остаюсь искренне уважающий и глубоко преданный
Д. Айналов.

ЦДІАУ, ф. 2052, оп.1, од. зб. 76, арк.1–3, автограф.
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3. Д. Айналов – М. Сумцову, Козелець – Харків, 2 червня 1908 р.

Козелец, 1908 г., 2 июня.

Глубокоуважаемый Николай Федорович.
В ответ на запрос Ваш о том, что мне известно относительно по-

следнего большого труда Е.К. Редина, могу сообщить следующее:
Узнавши о роде болезни, поразившей Е.К. Редина, я немедленно

озаботился о том, чтобы печатание его труда “Топография Космы Инди-
коплова” было обеспечено на случай катастрофы, которая представлялась
мне неизбежной. Так как я близко был знаком с содержанием этого труда
и получал параллельную корректуру его, то и считал своим долгом пред-
ложить моему ученому другу и товарищу поручить мне дальнейшее печа-
тание, прося его в то же время, по возможности, привести в порядок
рукопись и прислать ее мне. Я надеялся, таким образом, повлиять на Егора
Кузьмича и оставить наследие, с которым можно было бы хорошо спра-
виться, не изменяя планов его, как автора. Егор Кузьмич принял мое пред-
ложение и во время наступившего улучшения привел в порядок
некоторые корректуры 3 и 4 глав, которые прислал мне вместе с рисун-
ками при письме, точно разъяснявшем процесс дальнейшего печатания.
Он также прислал мне сверенные листы 2й и 3й корректур от 10 по 17,
которые по поправлении должны были быть подписаны мною к печати.
В тоже время я в разное время получил от графини П.С. Уваровой мно-
жество рисунков для приложения их к остальной части работы. Все по-
лученные мною в разное время материалы находятся в настоящее время
у меня в Козельце, где я начал уже их разбор и на днях отправляю первые
поправленные мною корректуры в типографию Лисснера и Собко, в Москву.
Письмо было помечено 7 января 1908 года, и, таким образом, только
через пять месяцев я смог приступить к продолжению печатания, все
время ожидая присылки остальной рукописи, необходимой для срочного
ознакомления со всем составом труда. Я сам видел текст и материалы 12 глав,
и знаю, что текст еще увеличился количественно. Вся рукопись, однако,
мною до сих пор не получена, и я обращаюсь к Вам с покорнейшей
просьбой о содействии к возможно скорой присылке ее мне в Козелец.
Закончив теперь некоторые срочные работы, я, пользуясь сравнительным
досугом, могу повести на каникулах печатание довольно успешно, хотя
не скрою, что крайняя усталость и не совсем хорошее самочувствие не
дают мне возможности вести мои работы с таким же рвением, как
прежде. Однако, посильным трудом я надеюсь сплести венок на могилу
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моего единственного друга, такой, какой ему при жизни казался наиболее
желанным, и доведу до конца его труд.

К жене его я также буду писать в скором времени и с более точ-
ными указаниями на материалы и рукопись “Топографии Космы Инди-
коплова” и буду просить прислать ее мне возможно полнее, со всеми
относящимися к ней заметками.

С истинным уважением и преданный остаюсь
Д. Айналов.

ЦДІАУ, ф. 2052, оп.1, од. зб. 77, арк.1–2зв, автограф.

4. Д. Айналов – М. Сумцову, Санкт-Петербург – Харків, 12 вересня 1911 р.

С[анкт-]П[етер]б[ург], 1911, 12 сент[ября].

Многоуважаемый Николай Федорович.
Отвечаю на Вашу открытку от 4го сентября и на содержание

письма, полученного сегодня от графини Уваровой. Я не мог писать Вам
раньше, т. к. только третьего дня возвратился из Козельца, где проводил
вторую половину лета.

Относительно труда Е.К. Редина я пишу немедленно графине,
а Вас прошу подождать моего следующего письма. Ответ графини дол-
жен решить, в какое положение станет печатание работы Е.К. Редина.

Вы спрашиваете, нет ли у меня преемника Е.К. Редину. Есть.
В этом году должен сдать магистерские экзамены В.К. Мясоедов, один
из лучших и серьезнейших молодых людей, оставленных мною при Уни-
верситете. Если бы Вы согласились взять его, то имели бы достойного пре-
емника Е.К. Редину. Он мог бы с начала оного года начинать курс, а затем
получить командировку за границу на два года от Университета и окон-
чательно созреть для профессорской деятельности. Так было и со мной,
когда меня назначили в Казань. Если же Вы думаете, что кафедра Вашего
Университета потерпит ущерб в течение двух лет, пока Мясоедов будет
за границей, так что и не пошлете его за границу, то мне придется коман-
дировать его за границу от С[анкт]-Петербургского университета и оста-
вить для замещения петербургской кафедры. Пока что очень рекомендую
Вам его, как дельного, очень знающего и талантливого человека. Впро-
чем, Вы можете узнать о нем все, что надо, от членов нашего факультета.

Остаюсь с истинным уважением и преданный
Д. Айналов.

ЦДІАУ, ф. 2052, оп.1, од. зб. 79, арк.1–2, автограф.
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5. Д. Айналов – М. Сумцову, Санкт-Петербург – Харків, 13 жовтня 1911 р.

С[анкт-]П[етер]б[ург], 1911, 13 окт[ября].
Вас[ильевский] Остр[ов] 11 л[иния], д. 46, кв. 17.

Многоуважаемый Николай Федорович.
Я получил ответ на мое письмо графини П.С. Уваровой и спешу

сообщить его Вам.
Графиня решительно не согласна, чтобы в тексте работы Е.К. Ре-

дина были изданы неизданные еще рисунки из IIго тома “Символики”
покойного гр. Уварова. Между тем, эти рисунки в значительном количе-
стве тянутся через все сочинение Е.К. Редина и находятся на страницах
тех корректурных листов, которые я должен был бы начать печатание.
В тексте находятся и соответствующие положения рисунков.

Я имел намерение издать работу Е.К. Редина в том виде, как она
была написана, и предполагал что дело с рисунками уладится. Однако,
теперь, после окончательного ответа гр. П.С. Уваровой, я должен буду
начать печатание с изменения всех рисунков, заимствованных покойным
Е.К. Рединым из “Символики” графа А.С. Уварова, а к Вам обращаюсь
с покорнейшей просьбой заявить об этом в тех учреждениях, которые за-
интересованы выходом в свет работы покойного Е.К. Редина, чтобы пред-
упредить возможные нарекания в промедлении и в отступлении моем
от текста Е.К. Редина.

С истинным уважением остаюсь
Д. Айналов.

ЦДІАУ, ф. 2052, оп.1, од. зб. 78, арк.1–2, автограф.

6. З листа О. Миронова – М. Сумцову, Москва – Харків, 1901 р.

Глубокоуважаемый Николай Федорович! Посылая Вам через
моего брата исследование мое об Альбрехте Дюрере9, написанное в ка-
честве диссертации на степень доктора истории искусств, обращаюсь
вместе с тем к Вам с покорнейшей просьбой. Книгу эту я передал уже
Егору Кузьмичу Редину с просьбой – рассмотреть ее в качестве диссерта-
ции и, если он признает ее достойною искомой степени, сообщить мне о том,
дабы я мог обратиться затем в факультет с официальным прошением о до-
пущении к диспуту. О причинах, побуждающих меня ходатайствовать о

217

Побожій С. З епістолярій Дмитра Айналова та Олексія Миронова до Миколи Сумцова___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9 Альбрехт Дюрер (1471–1528) – німецький живописець і графік, гравер, теоретик
мистецтва.



диспуте в Харьковском университете в среде моих бывших наставников,
я также подробно писал Ег[ору] Кузьмичу. Теперь имея в виду Ваше
близкое и серьезное отношение к искусству в его истории, (о чем я имею
возможность судить особенно по Вашему прекрасному исследованию о
Леонардо да Винчи10, имеющему научную ценность) – я обращаюсь к Вам
с просьбой не отказать мне в ознакомлении с моей диссертацией и в сооб-
щении мне Ваших впечатлений от нее.

ЦДІАУ, ф. 2052, оп.1, од. зб. 797, арк.1–1 зв., автограф.

7. З листа О. Миронова – М. Сумцову, Москва – Харків, 1908 р.

Прежде всего, как я уже недавно писал проф[ессору] Ив[ану]
Вяч[еславовичу] Нетушилу11, моим страшным желанием и давнею
мечтою было получение кафедры в Харьковском университете, который
является для меня родным, так как в нем я получил свое высшее образо-
вание и к нему лежат с той поры все мои душевные симпатии.

Вы один только (кроме покойного дорогой памяти Егора Кузьмича)
знаете близко мой труд об А. Дюрере, который я несколько лет назад
переслал Вам, прося Вас, как и Егора Кузьмича рассмотреть его и дать
отзыв, так как намеревался защищать докторскую диссертацию в Харь-
кове. Но Вы написали мне тогда, что чрезмерно обременены различными
работами, а Егор Кузьмич просил подождать пока он сам закончит свою
доктор[cкую] диссертацию. И я терпеливо ждал; но жестокая судьба сло-
мила силы Егора Кузьмича и погубила его, уничтожив полезную жизнь
прекрасного человека и истинного ученого…

Будьте добры, прочтите теперь и мое дополнительное исследова-
ние о фальсификациях и копиях произв[едений] А. Дюрера, а также “мой
ответ проф[ессорам] Мальмбергу и Ардашеву”12 на их рецензии о моей
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10 Сумцов Н.Ф. Леонардо да Винчи // Сборник Харьковского историко-филологического
общества. Харьков, 1900, т. 12, c. 84–233. Сумцов Н.Ф. Леонардо да Винчи. Харьков,
1900. 197 с.
11 Нетушил, Іван В’ячеславович (1850–1928) – філолог та історик, фахівець у галузі історії
Давнього Риму. З 1885 – професор Харківського університету.
12 Мовиться про працю: Миронов А.М. Мой ответ на рецензию профессора П. Ардашева
и профессора В. Мальмберга  // Ученые записки Императорского Юрьевского универси-
тета, 1906, ч. 13, № 4, с. 1–12. Мальмберг, Володимир Костянтинович (1860–1921) –
історик мистецтва. Закінчив Казанський університет (1884). З 1884 приват-доцент ка-
федри теорії та історії мистецтв Казанського університету (1896–1921). З 1907 р. – про-
фесор Московського університету. Ардашев, Павло Миколайович (1865–1922) – історик,
публіцист. Викладав історію у Новоросійському та Юріївському університетах. З 1907 р. –
ординарний професор Санкт-Петербурзького університету. Один з організаторів газети
“Киев” (виходила з 1914 р.).



большой работе об А. Дюрере13. Я убежден, что Вы, давно занимаясь
эпохою Возрождения, сумеете и вернее, и лучше, и глубже оценить не только
недостатки, но и серьезные достоинства моих самостоятельных (по самим
произведениям) исследований о Дюрере, чем те представители кафедры
истории искусств, которые сами никогда не шли дальше изучения одни –
классического искусства, другие – византийского, будучи совершенно
незнакомыми со всеми последующими эпохами, но в то же время считая
себя непогрешимыми знатоками искусства всех эпох и всех народов,
не говорю уже о таких наглых критиках, как пр[офессор] Ардашев,
основавший всю свою рецензию на лжи и клевете, которые были рас-
крыты мною впоследствии в моем печатном ответе ему, на каковой за два
года возражений Ардашева не последовало.

ЦДІАУ, ф. 2052, оп.1, од. зб. 796, арк. 1, 3–3 зв., автограф.
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13 Ардашев П.Н. Отзыв о книге г. Миронова “Альбрехт Дюрер, его жизнь и художественная
деятельность”, представленный историко-филологическому факультету Императорского
Юрьевского университета экстраординарным профессором П.Н. Ардашевым // Ученые за-
писки Императорского Юрьевского  университета. 1906, ч. 13, № 4, с. 1–12; Мальмберг В.К.
Отзыв о диссертации Ал.М. Миронова на степень доктора истории и теории изящных
искусств “Альбрехт Дюрер, его жизнь и художественная деятельность. К характеристике
эпохи возрождения в немецком искусстве”. Москва, 1901. Текст утвержден Ученым со-
ветом историко-филологического факультета Императорского Юрьевского  университета
17 мая 1903 года // Ученые записки Императорского Юрьевского университета. 1906,
ч. 13, № 4, с. 2–22.



Симон Наріжний

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОҐІЧНЕ ТОВАРИСТВО*

В Харкові ще в 1812 р. повстало “Товариство Наук”, яке ставило
своїм завданням “ширення науки і знання як через наукові досліди, так і
через видання”. Мало це товариство і відділ словесности. В 1817 р. по-
явився перший том праць цього найдавнішого в Харкові наукового това-
риства, але він був заразом і останній. Десь в 1830 р. харківське “Това-
риство Наук” завмерло зовсім. Нове відживлення наукової орґанізації в
Харкові настало аж в 1869 р., коли при Харківському університеті по-
встало “Товариство дослідувачів природи”, а після нього, в 1876 р., за-
снувалося й Харківське Історично-філолоґічне товариство. Повстання
цього останнього припало на часи оживлення т. зв. областної історіоґрафії.

Крім Природничого та Історично-філолоґічного, в Харкові пізніше
повстали й інші наукові товариства, а саме – Правниче, Медичне, Мате-
матичне, Фізично-хемічних наук тощо. Всі вони в 1902 р. вітали Харківське
історично-філолоґічне т[оварист]во з нагоди 25-ліття його діяльности.

Історично-філолоґічне т[оварист]во в Харкові повстало в 1876 р.,
т.є. через пять літ після засновання в Києві Історичного товариства Не-
стора-Літописця; повстало воно при діяльній участи двох тодішніх про-
фесорів Харківського університету – Миколи Лавровського (пізніше
куратор Ризької шкільної округи) й Олександра Кирпичникова, що був
потім професором Новоросійського університету в Одесі. Статут Това-
риства був затверджений міністром народньої освіти 24 грудня 1876 р.,
але перше засідання Товариства відбулося аж 28 лютого 1877 р. і цей день
фактично й уважався початком існування Товариства.
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* Наріжний, Симон Петрович (1898–1983)  – український історик, випускник Українського
вільного університету в Празі (1927 р.). Відомий як дослідник української еміграції [На-
ріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома світо-
вими війнами. Прага, 1942, ч. 1, 372 с.]. Однак у міжвоєнний – Празький період активно
співпрацював з Українським історично-філологічним товариством у Празі, де друкував
статті з історії України. Серед праць цього періоду є і реферат, присвячений Харківському
історико-філологічному товариству, активним членом і багаторічним секретарем якого
був Є. Рєдін. Враховуючи, 1) потребу уведення в український історіографічний процес
праць вчених української еміграції та 2) відсутність у бібліографії, присвяченій Є. Рєдіну
[див.: Єгор Кузьмич Рєдін: Біобібліографічний покажчик / Укл.: Р.І. Філіппенко; наук.
ред.: к. і. н., проф. С.М. Куделко. Харків, 2006, с. 23–57, поз. № 199–474], доробку С. На-
ріжного, видається за доцільне опублікувати цю статтю у збірці на пошану Є. Рєдіна.
Стаття подається в оригінальній орфографії, грубі одруки виправлені курсивом. Вперше
стаття була опублікована у 5 т. “Праць” Українського історично-філологічного товариства
в Празі (Прага, 1944). – Д. Гордієнко.



Перший статут Харківського історично-філолоґічного товариства
(далі скорочено ХІФТ-во) мав усього 19 §§. Завдання Товариства, згідно
§ 1 цього його статута, формулювалося як “вивчення й поширення істо-
рично-філолоґічного знання”. Для досягнення цієї ціли, згідно § 2 ста-
тута, Товариство мало влаштовувати публічні й приватні засідання, входити
в зносини з російськими й чужоземними науковими установами, дбати в
міру можливости про придбання річей археолоґічних, рукописів, інкуна-
булів і інш[их] рідких видань; впоряджати наукові екскурсії для збирання
памяток і провадити видавництво. В цьому ж статуті був підкреслений
зв’язок ХІФТ-ва з Харківським університетом: Товариство мало спільно
з університетом музей і касу, але бібліотеку Товариство мало окремо
свою; всі члени Історично-філолоґічного факультету, згідно § 7, вважалися
членами-засновниками Товариства; до Університету ж мало поступити в
разі ліквідації й усе майно Товариства (§ 19).

Перше 25-ліття ХІФТ-во прожило на основі того першого корот-
кого статуту, яким дуже дорожив проф. О. Потебня за те, що він був
“очень краток и прост”. По цьому статуту не було поділу членів і майже
не було адміністрації. Управління справами й заняттями Товариства на-
лежало загальним зборам, які згідно § 9 складалися з голови, секретаря
й членів. Управа по цьому статуту вибіралася на рік (пізніше по статуту
1901 р., на три роки). Як свідчив М. Сумцов в 1902 р., статутом 1876 р.
Ол. Потебня дорожив за його “строгий дорійський архітектурний стиль”.

В нове 25-ліття свого існування ХІФТ-во вступило з новим ста-
тутом, що був вироблений з оглядом на тогочасні потреби Товариства.
Виробила його Комісія в складі: М. Дринова, М. Сумцова, Ів. Миклашевсь-
кого, Д. Багалія, Н. Куплєваського і Є. Рєдина. Проєкт цієї комісії був
схвалений Товариством і затверджений 10 жовтня 1901 р. міністром на-
родньої освіти. Мав він 41 §. По цьому другому статуту члени Товариства
ділилися вже на почесних, дійсних і співробітників; було вже в ньому ок-
ремо і про педаґоґічний відділ, і про бібліотеку та архів Товариства. По
статуту 1901 р. устновлювалися в Товаристві функції товариша голови,
завідуючого архівом, голови й секретаря Педаґоґічного відділу, скарбника
й бібліотекаря. По цьому статуту виділений був як окремий господар-
ський і розпорядчий орган – Рада Товариства. Цей орган мав складати
звіти й редагувати праці Товариства; до складу Ради входили всі урядові
особи Товариства. Але в основному цей новий статут не привносив сут-
ніх змін, лише більше реґламентації щодо функцій окремих виборних
осіб. Взагалі цей статут був більше формальним; та і в ньому треба було
ще додатково дещо міняти, доповнювати і затверджувати пізніше знову.
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Членами-засновниками ХІФТ-ва, крім згаданих уже А. Кирпич-
никова і М. Лавровського, були професори: Ол. Потебня, М. Дринов і А. Ле-
бедев. Пізніше до складу Товариства увійшли й багато працювали в ньому
професори: Д. Багалій, М. Сумцов, В. Бузескул, Є. Рєдин, М. Халанський,
архіваріус Є. Іванов і інш[і]. З 1890 до 1896 р. діяльними членами Това-
риства були – свящ[еник] Микола Лященко й проф. Ів. Собєстіянський.
Перед тим, в 1880–87 р.р. діяльну участь, особливо в архівних працях
Т[оварист]ва, брав професор історії права Ів. Дитятин († 1892 р. на 45 році
життя). Крім Собєстіянського і Дитятина до складу ХІФТ-ва входили і в
його працях брали участь і інш[і] професори-правники Харківського універ-
ситету, як от Ів. Сокальський, Гр. Ціхановський, Н. Куплєваський, А. Стоя-
нів, А. Остроумів, Ів. Міклашевський, М. Максимейко, Вл. Левитський,
Н. Гредескул, Ар. Киселів і т. д. В працях Товариства брали участь і профе-
сори – Л. Колмачевський, археолоґ Юр. Морозов, О. Піховський та інш[і].

Всього в 1897 р. ХІФТ-во мало 62 члени, а до кінця першого 25-ліття
(в 1902 р.) це число збільшилося до 132 осіб. В члени Товариства увійшло
багато й закінчивших Харківський університет. Між членами найбільше
було місцевих наукових діячів, значно менше вчених з інш[их] міст України й
Росії, а закордонних членів майже не було зовсім. В складі членів ХІФТ-ва,
крім уже названих, маємо ще такі імена: Н. Аристов, М. Бакай, В. Бар-
вінський, А. Ветухів, В. Веретенників, А. Вязигин, А. Григоріїв, Н. Грунський,
Н. Дурново, Ол. і П. Єфименки, В. Іванов, Б. Ляпунов, Д. Овсянико-Кулі-
ковський, Д. Мілєр, В. Надлєр, М. Плохинський, В. Савва, С. Соловйов,
Є. Черноусів, Дм. Яворницький і т.д. З інших міст членами Товариства були:
М. Довнар-Запольський (Москва), Федір Зелінський (Путивль), П. Іванов
(Купянськ), А. Кирпичників (Одеса), П. Короленко (Катеринослав), Як. Но-
вицький (Олександрівське), Ол. Русов (Чернігів), В. Рєзанов (Курськ –
Ніжин) і т. д. Пізніше склад Товариства поповнився новими членами –
переважно молодшими вченими, що працювали в Харкові.

Вибір нових членів в ХІФТ-ві відбувався так само, як і в інш[их]
подібних товариствах, а саме – в одному засіданні робилося внесення
про приняття в члени, а в наступному засіданні відбувався вже самий
вибір (балотування) кандидатів.

Діяльністю ХІФТ-ва керувала президія. В 1877–78 р. функції го-
лови Товариства виконував проф. В. Надлєр. В 1878 р. головою Товарис-
тва став знаменитий лінґвіст-філософ Ол. Потебня, який і стояв на чолі То-
вариства до 1890 р., коли головою на дальші роки став знавець словянсь-
ких мов проф. М. Дринов. Ці перші голови були справжніми вождями
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ХІФТ-ва, праця яких багато значила. До памяті Ол. Потебні Товариство
завжди виявляло великий пієтет – присвячувало йому спеціяльні засідання,
згадувало його вставанням, видавало його твори, заснувало премію й т.п.

Заслуги М. Дринова для Товариства за час його шостилітнього
головування були висловлені в піднесеній йому адресі. Там писали: “Про-
тягом 6-ти літ ІФТ-во працювало під Вашим головуванням. Діяльність
його значно розвинулася, кількість членів збільшилася… численні на-
укові установи – російські, західно- й південно-словянські – увійшли з
Товариством в обмін своїми працями й користуються його виданнями.
При Вашій доброзичливій прихильности й допомозі повстав Педаґоґіч-
ний відділ, зібрані засоби на премію ім. О.О. Потебні, орґанізовані на-
укові читання для жінок, влаштоване було публічне вшанування памяти
Г.С. Сковороди, зібрані й видані його твори й поновлений памятник на
його могилі”.

Проф. М. Дринов головував в ХІФТ-ві з 25 жовтня 1890 р. В 1897 р.
головою на його місце був обраний проф. Микола Сумцов, що перед тим
в 1880 р. був секретарем Товариства. Першим секретарем ХІФТ-ва аж до
своєї смерти в 1880 р. був прив[ат]-доцент Н. Андрієвський. Після
М. Сумцова секретарем став проф. Є. Рєдин, якого в 1909 р. на дальші
три трьохліття замінив на цьому становищі Євг. Іванов.

Не зупиняючись окремо на постатях таких діячів ХІФТ-ва, як
Ол. Потебня і М. Сумцов, все ж згадаємо дещо про М. Дринова та Є. Рє-
дина, а пізніше й Євг. Іванова – цих чужинців з походження, що довший
час жили й науково працювали на Україні в звязку з ХІФТ-вом.

Професор Харківського університету Марин Степанович Дринов –
болгарин родом, славіст і історик з фаху. Народився він 1838 р. в болгар-
ському місті Панагюриште; учився в Московському університеті, де його
вчителями були Бодянський і Буслаєв, потім студіював він ще в Празі й
Римі, був під впливом Шафарика. Перші наукові праці його присвячені
історії балканських словян. В 1873 р. М. Дринов став професором Хар-
ківського університету, де займав катедру словянознавства. Як вчений він
працював у ріжних ділянках – історії словянських літератур, народньої
поезії, мовознавства, словянського права й інш. В словянському науко-
вому світі М. Дринов користувався признанням і повагою – він був чле-
ном усіх словянських академій наук (Петербурзької, Краківської,
Празької й Заґребської).

Свою професорську діяльність в Харкові М. Дринов мусів у 1877 р.
перервати для державної праці в Болгарії. В 1877–78 р. він входив до

223

Наріжний С. Харківське історично-філолоґічне товариство___________________________________________________________________________



складу тимчасового російського управління Болгарським князівством, де
займав становище міністра народньої освіти й духовних справ. В Болгарії
М. Дринов виявив себе як орґанізатор шкільництва (середнього й низ-
чого). Це він, всупереч старанням австрійської дипломатії, настояв на
тому, щоб столицею Болгарського царства стала Софія (а не Тирново –
столиця Болгарського князівства і місце коронування болгарських царів).
В політичному відношенні вибір невеликої тоді Софії признається досить
вигідним для Болгарії.

І в Болгарії заслуги М. Дринова цінили дуже високо. З нагоди
30-ліття своєї наукової праці М. Дринов дістав від своїх земляків з Бол-
гарії багато привітів. Між ними й від болгарського міністра освіти І.
Шишманова, який називає там М. Дринова “першим представником рід-
ної науки, засновником болгарського книженного дружества, першим
болгарським міністром народньої освіти, який зробив Софію столицею
й культурним осередком свобідної Болгарії”. В тих же привітах балгари
називали М. Дринова “ліпшим болгарським філолоґом і історіоґрафом,
автором першої поважної праці по історії болгарської церкви”.

Коли М. Дринов приїздив до Болгарії, його зустрічали там над-
звичайно урочисто, предоставляли йому міністерський ваґон, софійський
митрополит вітав його з хлібом-сіллю на головній площі в Софії; ім’я
М. Дринова має одна з ліпших вулиць в Софії, його портрети поширені
на шкільних зшитках і т. д. І все ж, коли в 1881 р. він був покликаний до
Болгарії на становище голови Державної Ради, він не поїхав з Харкова, а
лишився – як висловився потім М. Сумцов – “в своїй маленькій хатині
на Холодній Горі”. В Харкові М. Дринов і помер 28 лютого 1906 р. На його
похорон до Харкова приїхала й болгарська делєґація в складі тодішнього
міністра народньої освіти І. Шишманова, проф. Златарського, Агура і Мі-
летича. На обіді в честь цієї делєґації 8 березня 1906 р. в Ґранд Готелі
проф. М. Сумцов говорив м[іж] інш[им] промову й по українському, як
привіт від народу українського. Промовець торкався в ній головно куль-
турних взаємин українців з болгарами. Ця його промова – не блискуча ні
мовою, ні стилем – всеж дуже цікава деякими своїми висновками.

“Прийміть, б[удьте] л[аскаві], – говорив М. Сумцов, – ще одно
привітання від народу українського, як словянського, бо, як ви всі добре
знаєте, українці мають свою особливу (особисту) мову, свої окремі звичаї,
свою славну культурну історію. Все йде минає, перелицюється, але історія
живе, але те, що було в духовному життю народа, ніколи не може загинути,
а коли бува забуте, то це далеко не означа, що воно вмерло, а частіше означа,
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що схована духовна сила прокинеться при перших промінях науки, волі
й просвіти… Народи, доки вони існують з своїми звичаями, своєю мовою
й культурно-історичною спадщиною, не вмирають; в тяжкі години вони
живуть як бджоли в омшанику в зимову холоднечу – в темноті й мовчанні,
та ждуть своєї ясної весни… щоб знову воскреснути… так ждали й діж-
дали свого часу чехи, серби, болгари; тепер надійшов такий час і для дру-
гих словян. Усім однаково хочеться жить…”

Зупиняючись на культурних болгарсько-українських зносинах,
Сумцов згадав про те, що “від болгар старі русини, українці, дістали собі
переклади книг, ікони, поважні церковні співи, багато житій святих і ле-
ґенд. Коли болгари були підбиті турками, то українці з усіх боків, з поля
і з моря, стали нападати на цих ворогів… В 1887 р. попереду всього ро-
сійського війська за Дунай і Балкани пішов Х армейський корпус, най-
більше з українців, харківців і полтавців. Це вони клали насамперед свої
голови за болгарську народню волю, вони найбільше рятували болгар від
наруги турецької, неволі бусурманської, визволяли їх…”

У відповідь М. Сумцову говорив тоді Шишманов і Агура. Ці про-
мови опубліковані в збірникові ХІФТ-ва т. XV, виданому на честь М. Дрино-
ва. Вийшов він, як збірник статей по словянознавству, 1908 р. під редакцією
проф. М.Г. Халанського. В додатку до цього збірника була й частина “Па-
мяті М.С. Дринова”, що містила головно промови з нагоди його смерти.
В цьому Дриновському томі є м[іж] інш[им] праці – А.А. Шахматова
(Про одно з джерел літописного сказанія про охрещення Володимира),
М.Є. Халанського (“Малоруська дума про Байду”) і на ріжні славістичні
теми розвідки фінського вченого І. Міккола, М. Сперанського, В. Златарсь-
кого, А. Соболєвського, Хв. Корша, М. Маслова, В. Савви, Є. Рєдина, М. Сум-
цова, С. Кульбакина, А. Лебедева і інш[их] авторів. Бібліоґрафія наукових
праць М. Дринова, що їх покійний публікував переважно по болгарсь-
кому, зложена Б.М. Ляпуновим.

Єгор Кузьмич Рєдин, професор Харківського університету, редак-
тор університетських “Записок” і завідуючий Музеєм мистецтва і старо-
вини, був у ХІФТ-ві секретарем, редактором і взагалі діяльним членом.
Сам він походженням був курський, син неграмотного селянина. В од-
ному з своїх листів до Сумцова (8.VII.1902) він писав про себе як про
“бедного великоросса, любящего Малороссию, старающегося работать
для нее, но, увы, не знающего малороссийского языка”. В інш[ому] місці
того ж листа Рєдин пише, що Україна дорога для нього “не только как
лицу живущему в ней, но и как интелигентному человеку, дорожащему
национальным настоящим и прошлым – выражающимся в истории,
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поэзии, памятниках искусства”. “Я с захватывающим интересом, увле-
ченный поэзией народного малороссийского быта – в его бытовых кос-
тюмах, песнях – прослушал на днях пьесу “Цыганку Азу” в чудной игре
Кропивницкого, Заньковецкой…”

Є. Рєдин вчився в Тифліській ґімназії й Новоросійському універ-
ситеті. Був він учнем Н.П. Кондакова, досліджував мозаїку й фрески Со-
фійського Собору. Його маґістерська дисертація була про “мозаїку
равенських церков”. Своєї докторської дисертації про “Козьму Индикоп-
лова”, що мала більше 50 друков[аних] аркушів і понад 1000 ілюстрацій,
Рєдин не встиг видрукувати. Помер він в наслідок нещасливого випадку
у віці 44 літ († 27.IV.1908). Після його смерти рукопис докторської ди-
сертації був у руках “друга покійного – проф. Д.В. Айналова”.

Як історик мистецтва, Рєдин з фаху був византинистом, але ба-
гато зробив також для історії українського мистецтва. Він досліджував
між інш[им] харківську старовину, зокрема церковні памятки (В т. XVI
збірника ХІФТ-ва видрукуваний його опис церков м. Харкова). Рєдин же
вклав багато праці в орґанізацію мистецького музею в Харкові; писав він
і про місцевих діячів мистецтва. Особливо багато зробив він для орґані-
зації XII Археолоґічного з’їзду в Харкові, а саме – редаґував праці Під-
готовчого Комітету, складав каталоґи й т. п.

Діяльність ХІФТ-ва розвивалась поволі. На початку властиво в
Харкові не було підходящих умов для розвитку праці Товариства, т[ому]
щ[о] перші два роки воно існувало лише формально (в 1877 р. було лише
одно засідання для вибору членів). Діяльність Товариства оживилася в
1878 р. з вибором в голови Ол. Потебні, але й за нього попервах діяль-
ність Т[оварист]ва не була особливо інтенсивною – всього 5–6 засідань
річно, при чому докладчиками були все ті самі особи – нових сил не було.
Товариство тоді не мало й коштів (членські внески давали всього біля 50
руб. річно). Справа змінилася на ліпше аж у [18]80-х р.р.

Діяльність ХІФТ-ва в значній мірі залежала від складу професо-
рів Історично-філолоґічного факультету, який був завжди базою для То-
вариства. Особливо несприятливими були ті роки, коли Факультет мав
дуже малий склад, коли багато катедр вакувало – коли не було професорів
літератури, історії мистецтва й навіть т. зв. русской історії. Такий стан
був між інш[им] і в 80-х р.р. минулого століття*.

Діяльність ХІФТ-ва, як вона розвинулася пізніше, була ріжнома-
нітна. Воно впоряджало свої наукові засідання, провадило видавничу
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діяльність, мало свій історичний архів і бібліотеку, збирало музейні речі,
брало участь в археолоґічний з’їздах та наукових ювилеях, дбало про па-
мятники на могилах видатних діячів, вживало заходів в справі впоря-
дження могили П. Кальнишевського і т. д., й т. п.

В обсяг наукових інтересів і праці ХІФТ-ва входили не тільки
чисто історичні та філолоґічні науки, а також і споріднені галузі – філо-
софія, психолоґія, лоґіка, археолоґія і т. д. На теми з цих наук читали в
Т[оварист]ві доповіді й обговорювали їх. Крім того Товариство дбало й
про популяризацію наукового знання. Під його власною фірмою та його
Педаґоґічного відділу влаштовувалися й публічні виклади, загально-при-
ступні наукові читання з чарівним лихтарем, наукові курси й т. інш.

Головним завданням ХІФТ-ва було дослідження місцевого краю –
Слобожанщини. Вже на першому (після установчого) засіданні Т[ова-
рист]ва був заслуханий доклад про дослідження місцевого краю – був це
доклад проф. Морозова про рукописи історії Харківської єпархії архиє-
пископа Філарета. Але в обсяг інтересів ХІФТ-ва входила не тільки Сло-
божанщина, а також і Лівобережна Україна та Запорожжя. Цим українсь-
ким областям в Т[оварист]ві присвячувалося найбільше уваги – Товарис-
тво слухало й обговорювало окремі розвідки, реферати, цілі моноґрафії,
присвячені культурному й політичному минулому цих областей, їх істо-
рії, етноґрафії, праву й т. д.

Головною формою діяльности ХІФТ-ва були його наукові засі-
дання, що їх воно розпочало 28 лютого 1877 р. Щороку Товариство мало
біля восьми засідань і приблизно стільки ж засідань мав його Педаґоґіч-
ний відділ. Вісім засідань мало Т[оварист]во в 1900–1901 р.; перед тим в
1898–99 р. було 11 засідань, а в 1901–1902 р. 12 засідань; зате в дальшому
1902–1903 р. лише 7 засідань. На засіданнях була неодинакова кількість
учасників, але найчастіше біля 10 душ. В 1911 р. на засіданнях Товариства
частіше інш[их] бували такі члени: М. Сумцов, Є. Іванов, Д. Багалій, В. Бар-
вінський, В. Бузескул, В. Веретенників, А. Ветухів, Н. Дурново, В. Савва,
С. Соловйов, І. Філєвський і Є. Черноусів. Наукові засідання Товариства
були приступні й для гостей, а на публічних засіданнях могли виступати
з докладами й не-члени Товариства (§ 17).

Наукові доповіді й реферати в ХІФТ-ві були з ріжних ділянок і
на ріжні теми. Так, напр[иклад], М. Дринов на основі нових матеріялів
читав про участь українських козаків в справах Румунії та про напад
(вторжение) їх на Балканський півостров в XVI в. (опубліковано в Хар-
ків[ському] калєндарі 1883 р.), а також про один румунський напис на
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іконі Богоматері в с. Рогані на Харківщині; П.С. Єфименко докладав про
шпиталі в Малоросії, про Архів Малоросійської Колєґії, засланців-мало-
росіян в Архангельській ґуб[ернії] (1708–1802 рр.), про суд над відьмами
в Малоросії (Харків[ський] калєндар 1883 р.); Ол.Я. Єфименкова читала
про церковні братства й про дворищне землеволодіння. На теми ж з історії
та археолоґії читали ще доклади Ю. Морозов (про городища), Дм. Явор-
ницький (про Запорожжя й запорожців), А.С. Лебедів (багато докладів
про побут духовенства, історію освіти на Слобожанщині й т. інш.), Дм. Ба-
галій (переважно з культурної історії Слобідської України), а також – М. Пло-
хинський, Д. Мілєр, В. Савва, Ол. Русов, П. Короленко, П. Іванов і т. д.

Крім доповідів на теми з історії й археолоґії, на засіданнях ХІФТ-ва
було ще багато доповідів з історії літератури, етноґрафії, про народню
поезію тощо. Докладчиками на ці теми були: Ол. Потебня, М. Сумцов,
М. Халанський, А. Кирпичників, А. Ветухів і інш. З докладами в ХІФТ-ві
виступив і проф. Хв. Корш. Були також і доклади з світової історії та лі-
тератури; їх читали – В. Бузескул, Д.Н. Овсянико-Куліковський, Б. Ляпу-
нов і інш[і].

Крім слухання й обговорення докладів, Товариство на своїх засі-
даннях вирішувало й ріжні видавничі та інш[і] справи, вибірало нових
членів, слухало повідомлення про поповнення свого музею та бібліотеки
тощо. Відбувало Товариство час до часу й спеціяльні урочисті засідання,
присвячені памяті або ювилеям видатних діячів, подій – напр[иклад], за-
сідання М. Гоголя, Ол. Потебні й інш. На засіданні 11 березня 1911 р.
після доповіді М. Сумцова про Т. Шевченка, память Т. Шевченка була
вшанована вставанням. Свої урочисті засідання ХІФТ-во відбувало часом
і спільно з Педаґоґічним відділом або навіть і з Харківським медичним
товариством. Спільні засідання мало ХІФТ-во й з Підготовчим комітетом
XII Археолоґічного з’їзду.

Засідання Товариства звичайно протоколювалися, при чому в
протоколах містилися й змісти деяких докладів: бувало (як напр[иклад],
11.III.1911 р.), що на засіданнях читався й затверджувався протокол по-
переднього засідання.

Не менш важною, ніж ці наукові засідання Товариства, була й
його видавнича діяльність. До 1886 р. ХІФТ-во не мало свого власного
орґану, – його праці друкувалися найбільше в “Киев[ской] Старине”,
“Рус[ском] Филолог[ическом] Вестнике”, в “Харьк[овском] Календар-і”
тощо. В цих же орґанах друкувало Товариство й звіти про свою діяльність
(Напр[иклад], в “Харьков[ском] Кал[ендаре]” на 1883 р. звіт за рр. 1878–
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1882). З 1886 р. почав виходити “Сборник”, як головний науковий орґан
ХІФТ-ва, а в 1911 р. його “Вестник”. Крім того Товариство видавало ще
й спеціяльні збірники статей, присвячені, напр[иклад], Ол. Потебні, Со-
бєстіянському й інш. Реферати членів Товариства публікувалися також і
на сторінках “Записок” Харківського університету.

Перший том “Сборника” ХІФТ-ва вийшов у 1886 р., другий в
1890-му і далі через рік, через два виходило по збірнику. Всього цих збір-
ників ХІФТ-во видало “більше 20 томів”1 (Том IV вийшов 1892 р., т. V –
1893, VI – 1894, VIII – 1896, X – 1897, XI – 1899, XII – 1900, XIII – 1902,
XIV – 1905 і т.д.). Том XIII збірника під редакцією Є. Рєдина вийшов у
двох частинах і збільшеному розмірі з нагоди XII Археолоґічного з’їзду
в Харкові. Він був одночасно й II т. Трудів Харківського підготовчого ко-
мітету по орґанізації цього з’їзду2. При цьому томі були й показчики, чого
в інш[их] томах немає.

Деякі збірники були тематично сучільні. Напр[иклад], VII містив
лише твори Г. Сковороди (було це перше повне видання!), його біоґрафію
(Ковалинського) й критично-біоґрафічну статтю Д. Багалія. Розвідки про
Сковороду були також і в т. VIII (А. Лебедева, Ф. Зеленогорського і Д. Ба-
галія). Том перший цілий був занятий Багалієвими матеріялами до історії
колонізації й побуту Харківської та почасти Курської губ[ерній].

Були також збірники видані для вшановання окремих членів Това-
риства. Такими були: т. XV на честь М. Дринова, т. XVIII на честь М. Сум-
цова, т. XIX присвячений Є. Рєдину й т. ХХ на честь Д. Багалія. XVIII том,
виданий на честь довголітнього голови Т[оварист]ва М. Сумцова з нагоди
30-ти ліття його наукової і педаґоґічної діяльности, має явно українофільсь-
кий характер. В ньому, крім бібліоґрафії праць М. Сумцова, опубліковано
46 статей; з них деякі й по українському, а саме: І. Франка про інтермедію
єврея з русином, М. Євшана про Котляревського й проф. М. Слабченка

229

Наріжний С. Харківське історично-філолоґічне товариство___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1 Передмова до Наук[ового] Збірника Харків[ської] наук[ово]-дослідч[ої] катедри історії
України, I. Харків, 1924.
2 XIII том збірника складається з двох частин: перша (ст. 450) присвячена описові архівів,
друга (ст. 241) – етноґрафічна. В першій частині маємо статті: Ю. Татищева про Черні-
гівські архіви, І. Катаєва – огляд рукописів, памяток до історії Слобідської України, що
переховуються у Воєнно-учбов[ому] архіві в СПб., А. Лебедева про архіви духовного ві-
домства в губернії Курській і Харківській, Д. Мілєра про архіви Харківської губернії
(ст. 197–435). В другій частині цього XIII т. маємо: М. Сумцова – з етноґрафічних екскур-
сій, М. Русова – про населення й будови Полтавської губернії, Є. Криста, П. Тиховського
і С. Маслова про кобзарів і лірників Харківської губ[ернії], В. Василенка спроби
толков[ого] словн[ика] української народньої терминолоґії (зокрема технічної термино-
лоґії Полтавської губ[ернії]).



до історії відношень між Кулішем і Шевченком. В Сумцовському збір-
нику є й пара статей польських, а чеської статті празького проф. Полівки
не могли видрукувати за браком у Харкові черенків. Здебільшого статті
у цьому збірникові присвячені історії літератури та етноґрафії, але деякі
є й історичні, напр[иклад], Хв. Корша про Володимирових богів, М. Пет-
рова про нововідкриту київську монету XIV в., І. Філєвського про духовну
просвіту в давній Київській Русі, Є. Іванова до біоґрафії В.Н. Каразина,
В. Барвінського про вибори сотника в м. Носівці 1735 р., Д. Мілєра про
свавільства москалів на Україні в XVIII ст. і деякі інш[і]. В цьому ж томі
уміщена й стаття М. Попруженка про М. Дринова.

Вшановуючи память Є.К. Рєдина, ХІФТ-во присвятило йому XIX т.
свого збірника, що вийшов у Харкові 1913 р. (ст. 461). Цей збірник містить
не тільки ріжного роду некролоґію (промови, статті, спогади й т. п.), а
також і збірку листів Є. Рєдина до М. Сумцова та цілу низку статей на
теми звязані з науковими інтересами самого Рєдина; серед них є й значна
частина українік – напр[иклад] Мілєра про козацькі пояси, С. Фарфоров-
ського про кобзарів на Кубані, В. Веретенникова про мистецьку школу в
Харкові XVIII ст., В. Данилевича – рештки неолітичної культури на те-
риторії Херсонеса, В. Барвінського – Новий літературний памятник часів
Мазепи, Ів. Огієнка – Проповіди Іоаникія Галятовського, А. Твердохлі-
бова про Ахтирський повіт перед XIX ст.

В збірниках ХІФТ-ва головне місце займають статті й матеріяли
з місцевої історії, значно менше з етноґрафії й археолоґії. Це переважно
розвідки, написані на основі архівних метаріялів або безпосередньо на
основі дослідів побуту. Опубліковано в збірниках і багато сирого мате-
ріялу – ріжних архівних даних, записів народніх пісень, лєґенд і т.п.

Серед матеріялів, публікованих в окремих томах збірників, маємо
Багалієви “Матеріяли для історії колонізації й побуту степової окраїни
Московської держави в XVI–XVIII вв.” (т.т. I, II) та його ж “Нові мате-
ріяли до історії Слобідської України” (т. V); М. Плохинського – Матеріяли
для історії внутрішнього життя Лівобережної України (т. V) та його ж
спільно з Мілєром – Книга справ поточних Стародубського маґістрату
1690–1722 (т. VI); В. Мякотина – Генеральне слідство про маєтности Пе-
реяславського полку (т. VIII); П. Короленка – Матеріяли до історії Війська
Запорозького (т. IX); в XI і XII т.т. – Екстракт про виснаження (“О изне-
можении”) Слобідських полків і т. д.

Крім того багато джерельних матеріялів уміщено на сторінках збір-
ників ХІФТ-ва і в звязку з опублікованими там історичними розвідками.
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Так напр[иклад], при статті О. Русова про Густинський і Мгарський мо-
настирі (т. IV) наведені й деякі універсали, купчі, духівниці; теж і при
статтях А. Лебедева (напр[иклад], в т. IV про побут Курсько-Знаменського
та Білгородсько-Миколаївського монастиря) і т. д.

З народньо-поетичних матеріялів в збірниках видруковані запи-
сані на Харківщині та Катеринославщині І. Манжурою казки, приказки
й пісні (т.т. II, VI), зібрані Я. Новицьким історичні пісні в Катеринослав-
ській губ[ернії] (т. VI), записані В. Милорадовичем українські пісні в Лу-
бенському повіті на Полтавщині.

З історичних розвідок в збірниках ХІФТ-ва друкувалися праці
Миколи Бакая (до історії колонізації Лівобережної України в XV–
XVI в.в. – т. IV), М. Плохинського (про гетьмана Мазепу – т. IV, посе-
лення грузинів в Малоросії XVIII в. – т. V, подорож Т. Каплонського до
Італії – т. VIII), Д. Мілєра (нариси з історії юридичного побуту Старої
Малоросії – т. VIII), А. Лебедева (з історії церковного життя Слобожан-
щини – т.т. IV, VI і XI, про окремих церковних діячів як Т. Мочульський –
т. IX, або І. Горленко – т. XII), Е. Трифілієва (з історії промисловости на
Слобожанщині – т. VI), В. Савви (про духоборців в Харківській губ[ер-
нії] – т. V, про час і місце хрещення кн. Ольги – т. III) і т. д.

До цих статей підходять змістом і деякі некрологи, опубліковані
в збірниках, особливо присвячені історикам (напр[иклад], Д. Багалія про
М. Лященка – т. IX, стаття І. Бродовича про Е. Голубинського в т. XIX і
т.д. До т. IV збірника додані матеріяли памяти Ол. Потебні в звязку з його
смертю (ріжні статті, спогади й ін.). Кн. VIII збірника містить статті при-
свячені проф. права І. Собєстіянському († 8.XII.1896). В додатках до збір-
ників, починаючи з т. V, друкувався М. Плохинського “Опис Харківського
історичного архіву”.

З розвідок в галузі народньої поезії та етноґрафії були опубліко-
вані в збірниках праці М. Сумцова (про заговори – бібліоґрафія т. IV, по-
бажання й прокльони, пословиці – т. IX), П. Іванова (народні оповідання
про долю – т. IV), П. Короленка (про чорноморські заговори – т. IV), М. Гав-
рилова й І. Семенцова (про заговори на Чернігівщині – т. IV), Ф. Зелін-
ського (про заговори – т. Х), І. Манжури й Я. Новицького (казки, пере-
кази, пісні й інш. з Катеринославщини – т. VI) і нарешті В. Милорадовича
(про народні обряди й пісні Лубенського повіту – т. Х). Але загалом в
збірниках ХІФТ-ва було значно менше публікацій, присвячених розслі-
дам річевої етноґрафії (речі побуту, обстанова, убрання й т. інш.) та па-
мяток археолоґічних. В збірниках є лише кілька заміток з археолоґії
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(о. Вас[иля] Спесивцева про випадкові археолоґічні знахідки – т. VI,
М. Федоровського про один могильник в Купянському повіті – т. XII і ще
дещо, але загалом дуже мало). Пояснюється це найбільше тим, що ХІФТ-во
не мало засобів для провадження археолоґічних розкопів та орґанізацію
етноґрафічних експедицій і т. п. наукових підприємств. Воно зорґанізу-
вало при собі спеціяльну комісію для археолоґічних розкопів та екскур-
сій, але не дістало потрібних для її діяльности коштів. Все ж – як
довідуємося з звітів – в 1884 р. Товариство асігнувало 75 руб. на екскур-
сію Д. Яворницького для знимання планів і описів місць кол[ишніх] за-
порозьких січей.

Переважна більшість матеріялів і розвідок, уміщених в збірниках
ХІФТ-ва, присвячена українським темам, але поруч з ними є дещо й з
поза україніки, і то як в галузі історії, так і філолоґії та інш[их] ділянок.
Для прикладу згадаймо працю Ф. Германа з історії давнього Риму (т. VI),
Ф. Корша з грецької фонетики (т. VIII), М. Сумцова про Леонардо да
Вінчі (т. XII), А. Деревицького (про заговори в давній Греції) і т.д.

В збірниках, крім згаданого вже матеріялу, містилися також і
списки книжок, що поступали до бібліотеки Товариства, списки публі-
кацій самого Товариства та Педаґоґічного відділу при ньому, а також і
праці цього Педаґоґічного відділу. Серед цих праць були деякі й чисто
історичні, як напр[иклад] Д. Багалія про методику історії (т. VI). В збір-
никах містилися також звіти про діяльність Т[оварист]ва, протоколи його
засідань і т. інш.

Розміри окремих збірників були не одинакові, але найчастіше біля
400 стор., як т.т. IV і XI; деякі, як т. VIII, має й 500 стор.; деякі, як т. Х,
стор. 344, а т. IX і біля 300. Найбільшим є т. ХIII в двох частинах з мате-
ріялами для XII Археолоґічного з’їзду в Харкові.

Так само неодинаковий був і наклад окремих томів збірника. Спо-
чатку друкували їх по 200 прим. кожного тому, пізніше (з т. IX) по 300
прим. і по 200 відбиток. Про поширення збірника маємо відомості щодо
III т. З видрукованих 200 прим. – 80 роздано членам і розіслано в обмін,
20 прим. дано одній книгарні, а 100 залишено на складі для дальших потреб.

Щодо редакції збірників, то вона не була все та сама. Так, в 1892 р.
в комісію для видання збірників були обрані: М. Сумцов, Д. Багалій і
М. Плохинський. Том XIV був виданий за редакцією Є. Рєдина, а останні
три томи збірників редаґував фактично Є. Іванов.

Своїх збірників, як розмірно великих видань, ХІФТ-во випуска-
ти частіше не мало можливости. До того ж, останні томи збірника були
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присвячені й тому мали спеціяльний характер. Це все було причиною
того, що багато матеріялів Товариства лишалося неопублікованим, зокрема
його звіти. З огляду на це, а також і для оживлення видавничої діяльности
Т[оварист]ва, було 1 квітня 1911 р., на внесення голови М. Сумцова, ух-
валено видавати новий орґан – “Вестник” ХІФТ-ва. Цей “Вісник” мав по-
являтися неперіодично, але кілька разів в рік, містити протоколи засідань
Товариства і його Комісій та Педаґоґічного відділу, резюме докладів, не-
великі статті, бібліоґрафію, новинки й т.п. Розмір “Вісника” намічався в
3–5 друков[аних] аркушів. В редакційний Комітет для видання “Вісника”
був обраний тод[ішній] голова М. Сумцов, секретар Є. Іванов і 3 члени –
А. Ветухів, В. Савва і С. Соловйов.

Перший випуск “Вісника” ХІФТ-ва появився в Харкові 1911 р. в
розмірі поверх 5 аркушів і містив, крім протоколів і звісток, більше 10
менших стетей, між інш[им] такі: М. Сумцова про Т. Шевченка, П. Жи-
тецького, І. Мандельштама, Т. Пархоменка й інш.; Д. Багалія про Косто-
марівські дні в Воронежі, Л. Мацієвича про ієромонаха В. Гонтаревського
і т.д. Всього ХІФТ-во видал 5 ч.ч. свого “Вісника” (зміст дальших чоти-
рьох лишився для мене невідомий – в празьких бібліотеках не пощастило
їх вишукати).

Крім своїх орґанів – “Збірника” та “Вісника” – ХІФТ-во видавало
ще бібліотечні й архивні каталоґи, відозви й заклики в справі збирання
писаних і річових памяток старовини і т. інш. Але далеко не все з видав-
ничих планів і замірів Товариства було здійснене. Н[а]пр[иклад], в 1900 р.
ХІФТ-во підготовляло видання листів, творів і проєктів В. Каразина – це
видання мало появитися з нагоди 100-ліття Харківського університету;
також намічалося окреме видання протоколів засідання Товариства за р.р.
1905–1910, видання повної збірки творів П.П. Гулака-Артемовського й інш.

Праці ХІФТ-ва на основі офіційних правил могли виходити з
друку без попередньої цензури (§ 15).

ХІФТ-во брало участь в “Працях” кількох Археолоґічних з’їздів
і в підготовці до них (в т.зв. Предварительних Комітетах). Особливо видат-
ною була роля Товариства в підготовці XII Археолоґічного з’їзду в Харкові
(15–27.VIII.1902). Товариство мало тоді своїх делєґатів в Московському Ко-
мітеті по орґанізації цього з’їзду (Д. Багалій, А. Вязигин, А. Лебедів, Є. Рєдин,
С. Соловйов і М. Сумцов), а в “Працях” Харківського підготовчого комітету
брала участь більшість членів ХІФТ-ва; до складу Харківського підго-
товчого комітету увійшла й ціла Етноґрафічна комісія Товариства. На само-
му з’їзді члени Товариства зробили 20 докладів. Багато допомагало
Товариство через своїх членів і при влаштованні з’їздових вистав та складанні
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каталоґів. Після XII Археолоґічного з’їзду в розпорядження ХІФТ-ва по-
ступили всі експонати етноґрафічної вистави. Ці речі склали основу ет-
ноґрафічного музею Т[оварист]ва.

Брало участь Т[оварист]во і в підготовці XIII Археолоґічного
з’їзду в Катеринославі, а для участи в XV з’їзді воно ухвалило в 1911 р.
відрядити 11 своїх членів, між ними: Д. Багалія, М. Сумцова, Д. Мілєра,
В. Барвінського, Є. Іванова, Ол. Білецького й інш.

Як окремі установи та заклади ХІФТ-ва були його Педаґоґічний
відділ, Харківський історичний архів, бібліотека й музей.

Педaґоґічний відділ був зорґанізований як статутарне товариство.
Статут його був затверджений міністерством народньої освіти 25 лютого
1892 р. Згідно § 1 цього статута, метою Педаґоґічного відділу було обго-
ворення питань, звязаних з навчанням історично-філолоґічних дисциплін
в школах. Після § 2 статуту Педаґоґічний відділ складався з педаґоґів висо-
ких і середніх шкіл. Фактично до Педаґоґічного відділу входили всі члени
Історично-філолоґічного товариства, а крім них ще й не-члени цього То-
вариства. Останніх за перше десятиліття було принято біля сотні3.

Педаґоґічний відділ мав як спільні засідання з Товариством, так
і свої окремі. Цих останніх за перше десятиліття відбулося 57, а рефератів
на них було прочитано біля сотні. Реферати друкувалися в “Трудах” від-
ділу, яких вийшло 9 випусків, не менше 10-ти друк[ованих] аркушів кожний.
Крім того, Педаґоґічний відділ видавав і окремі публікації. Предметом
занять Педаґоґічного відділу були ріжні педаґоґічні справи – теоретичні
й практичні. З окремих докладів у відділі зазначимо для прикладу: Дм.
Багалія про “Методи навчання історії”, “Ролю Харківського університету
в справі поширення середньої й низчої освіти в Харківській шкільній ок-
рузі”. На засіданні відділу подавалися реферати й рецензії на ріжні нові
публікації – н[а]пр[иклад], В. Бузескула на підручник П. Виноградова з
старовинної й середньої історії.

Педаґоґічний відділ ХІФТ-ва провадив і науково-популярні чи-
тання. Для більшої успішности своєї діяльности відділ засновував спе-
ціяльні комісії й комітети, н[а]пр[иклад], лекційний. Мав відділ і свою
власну бібліотеку.

На чолі Педаґоґічного відділу, як його голова, ціле перше деся-
тиліття стояв М. Сумцов, а секретарями були: В. Харцієв (1892–95) і
А. Ветухів (з 1895 р.).
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3 Ветухов А.В. О деятельности Педагогического отдела Х[арьковского] и[сторико-]ф[ило-
логического] Общества в первое десятилетие 1892–1902 // Сборник Х[арьковского] и[сто-
рико-]ф[илологического] Общества, [1902], т. XIV, c. 109–122.



Харківський історичний архів при ХІФТ-ві повстав в 1880 р. За-
снований він був з ініціятиви П.С. Єфименка, який в 1879 р. в свому до-
кладі звернув увагу Товариства на важні матеріяли до історії Ліво-
бережжя в архіві Чернігівського губерніяльного правління, де вони пе-
реховувалися в невідповідних умовах. Чернігівський архів, як і інш[і] ар-
хіви Лівобережжя, терпів од вогню, води, мишей і т.п. та повного
недогляду й браку приміщення. ХІФТ-во занялося архівною справою і в
1880 р. на свої кошти при допомозі Університету перевезло архівні мате-
ріяли з Чернігова до Харкова і тим врятувало їх від загибелі. Тоді було
перевезено з Чернігова 80 великих тюків архівних матеріялів4.

Перші три роки Харківський історичний архів зовсім не мав по-
мешкання, потім кілька років мав тісне й непристосоване помешкання і
тільки в 1889 р. дістав більш відповідне приміщення. Зріст Архіва почи-
нається з 1883 р. В 1887 р. були перенесені до Харкова архівні справи
Новгород-Сіверського поліційного управління; а в 1890 р. була достав-
лена з Полтави друга частина Архіва Молоросійської Колєґії, частина справ
Чернігівського намісництва й інш. Про це особливо дбав Дм. Багалій.
Після цих поступлень кількість справ Х[арківського] і[сторичного] архіва
збільшилася до 52.000. Відносилися вони головно до історії Лівобережжя
і Слобожанщини XVIII ст. й поділялися на два відділи: 1) Малоросійсь-
кий і 2) Слобідсько-український. В Малоросійському відділі були справи
карні, цивільні, військового й фінансового управління, адміністративні,
станові й церковні; Слобідсько-український відділ Архіву складався з ар-
хіву Харківського губерніяльного правління, а саме – Харківської полко-
вої канцелярії, Слобідських гусарських полків, Слобідсько-української
губерніяльної канцелярії й інш. Обидва ці відділи, що повстали з ініція-
тиви П.С. Єфименка, зібрали такі важні матеріяли, що без них не може
обійтися ні історик Лівобережжя, ні історик Слобожанщини.
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4 Література про Харківський історичний архів досить багата. Основною є праця Є.М. Іва-
нова “Харьковский исторический архив” в “Сборник-у” ХІФТ-ва т. XIV, с. 75–108; це є
нарис до 25-ліття ХІФТ-ва. В інш[их] томах того ж збірнику друкувалися й ріжні звіти про
Архів. Пізніше кілька статей про Х[арківський] і[сторичний] архів появилося в “Архівній
справі”, а саме: Є. Іванова – Центральний історичний архів у Харкові (кн. I з 1925 р.),
В. Барвінського – до 50-ти річчя заснування Харківського центрального історичного ар-
хіву (1880–1930) (кн. 3(14), за 1930 р.). В кн. 4 того ж орґану є про “Архівні фонди, пере-
везені з Москви”; в кн. 5/6 за 1928 р. уміщена стаття В. Барвінського про Є.М. Іванова (з
нагоди 30-річчя науково-архівної роботи), який найбільше працював для Х[арківського]
і[сторичного] архіву. Про “Харківський краєвий історичний архів та його фонди” є ще
стаття М. Грибіна в “Архівній справі”, Харків 1930 р., кн. 3(14), с. 6–36. Нарешті в кн. 6
харківського Архіву Радянської України за 1932 р. появилася стаття В. Барвінського і
В. Єфіменського п[ід] з[аголовком] “Всеукраїнський центральний архів стародавніх актів
у Харкові”, що містить “історію та короткий огляд фондів”.



Третій відділ Х[арківського] і[сторичного] а[рхіва] повстав піз-
ніше з ініціятиви Багалія. До нього увійшли рукописи й папери місцевих
видатних діячів, здебільшого професорів Харківського університету. В
1903 р. рішено було закласти при Архіві й Музей О. Потебні. Нарешті
четвертий відділ Х[арківського] і[сторичного] а[рхіва] утворився з ви-
падкових поступлень, пожертв і т. п. Сюди н[а]пр[иклад], поступила по-
жертвована ректором Н. Куплєваським звязка діл Богодухівського
земського суду XVIII–XIX в.в., що їх проф. Куплєваський придбав випад-
ково на базарі в якоїсь торговки. Більшість цих матеріялів належала також
до території Слобідської України. До IV-го ж відділу Архіву передавалися
й старі діла Міністерства Юстіції, що їх у великій кількости надсилав до
Харківського університету Сенатський архів з Петербургу. Первісно вони
призначалися для Юридичного кабінету, спеціяльно для практичних за-
нять студентів-правників, але через брак помешкання їх примістили в
Архіві, т[ому] щ[о] останній фактично грав і підсобно-педаґоґічну ролю.
Але помимо того ці сенатські матеріяли мали й науково-історичне зна-
чіння, бо відносилися до українських губерній.

На початку свого існування Х[арківський] і[сторичний] а[рхів]
не мав потрібних коштів і тому не міг зорґанізувати як слід праці над упо-
рядкованням зібраних в себе матеріялів. Пізніше досить значну допомогу
дістав Архів від місцевого цукровара І.Г. Харитоненка, який пожертвував
для Архіву 2000 руб. Крім цього І. Харитоненка ХІФТ-во мало ще й
інш[их] жертводавців, але загалом їх не було багато.

Над упорядкуванням матеріялів в Х[арківському] і[сторичному]
а[рхіві] в перших роках працювали: Н. Рагозин, І. Дитятин, А. Лебедів,
Н. Куплєваський, М. Сумцов, Д. Багалій, Д. Яворницький, П. Єфименко
(тоді секретар Статистичного комітету) і дехто ще. Хранителем Архіву
був обраний Дм. Багалій. В Архіві над описом матеріялів багато працю-
вав ветеринарний лікар С.П. Дуброва. Але все це були т. зв. “добровільні
співробітники”, що працювали “в міру сил і можливостей”. В 1884 р.
ХІФТ-во обрало Д. Багалія завідуючим Архівом, а в 1886 р. Університет
на представлення Т[оварист]ва асігнував 300 руб. для оплати архіваріуса.
Першим архіваріусом Х[арківського] і[сторичного] а[рхіва] був А. Твер-
дохліб (1886–87), потім М. Бакай (1887–88), М. Плохинський (1888–97)
і далі Є. Іванов. Архіваріуси провадили каталоґізацію матеріялів, робили
описи, реґістрували нові поступлення й т. д. За свою працю вони діста-
вали й невелику платню. Заступником завідуючого Архівом Дм. Багалія
в 1906 р. став Є. Іванов. Він фактично заступав Багалія, який – будучи
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переобтяжений інш[ими] функціями – не міг присвячувати архівним
справам багато часу. Пізніше, в 1922 р. Є. Іванов і формально став заві-
дуючим Харківським історичним архівом.

Цей Євген Михайлович Іванов взагалі дуже заслужений в архів-
ній справі на Україні працівник5. Сам він народився в Єнисейській
губ[ернії] 1873 р. як син сибірського селянина; вчився в Харківському
університеті, де був учнем Дм. Багалія. В 1897 р. Іванов став ученим ар-
хіваріусом ХІФТ-ва й працював там аж до своєї смерти в 1929 р. При
його участи зростав і розвивався цей Харківський історичний архів; при
ньому ж з 1920 р. він перетворився і в Центральний історичний архів,
якого Є. Іванов став у 1922 р. завідуючим.

В ХІФТ-ві Є. Іванов повнив не лише важні архівні функції – він
з р. 1909 був і секретарем Товариства аж до його ліквідації, і редактором
його видань. За редакції Є. Іванова вийшли останні томи збірника, з XVIII т.
починаючи, а також усі пять випусків “Вісника” Т[оварист]ва.

Архівні колєкції ХІФТ-ва містили дуже важні матеріяли не лише
до історії Слобідської та Лівобережної України, а також і для історії Сте-
пової України. В 1925 р. в харківському Архіві налічувалося 246 фондів
кількістю біля 9000 вязок. Цими матеріялами в ріжні часи користувалося
багато дослідників для своїх розвідок. Досить згадати імена: Д. Багалія,
В. Мякотина, М. Василенка, П. Короленка, Є. Альбовського, П. і Ол. Єфимен-
ків, І. Теличенка, М. Сумцова, Є. Рєдина, Д. Яворницького, М. Плохинсь-
кого, Д. Мілєра, Є. Радакову, М. Бакая, П. Іванова, В. Савву, М. Петрова,
М. Слабченка, І. Джиджору, Г. Писаревського, В. Модзалевського, Г. Мак-
симовича, В. Бузескула, В. Барвінського, М. Максимейка, О. Гермайзе,
М. Горбаня й баг[атьох,] баг[атьох] інш[их].

При Архіві була й бібліотека ХІФТ-ва. Складалася вона поволі,
головно в спосіб обміну на видання Товариства та з пожертв книжками.
Обмін щороку приносив бібліотеці 200–250 нових книг. За гроші Това-
риство купувало порівнюючи дуже мало навих видань. В 1891 бібліотека
ХІФТ-ва мала всього 439 томів, а в 1902 р. кількість томів зросла вже
до 3466. Багато книг і рукописів до бібліотеки Товариства пожертвував
А. Геєвський.

Збирало ХІФТ-во й музейні колекції, але зберігало їх в Музеї ста-
ровини Харківського університету. Пізніше при Товаристві повстав свій
Етноґрафічний музей, що його значно поповнив своєю пожертвою поет
Ів. Манжура, який передав Товариству цінні етноґрафічні матеріяли.
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Архівна справа. Харків, 1928, кн. 5/6, с. 10–16 (з портретом).



Матеріяльні засоби ХІФТ-ва в перших роках існування склада-
лися лише з внесків його членів (до 5 руб. річно від члена). За перші пять
літ зібралася в касі Товариства й маленька сума збережень в 239 руб. Піз-
ніше Товариство мало ще деякі прибутки від продажу своїх видань, але
головні фонди для його діяльности складалися з річних субсидій та од-
норазових допомог.

ХІФТ-во прохало собі щорічну субсидію від Міністерства освіти,
але дістало звідти лише одноразову допомогу – в 1901 р. в розмірі 400 руб.
Від Полтавського губерніяльного земства воно одержало 300 руб. спеці-
яльно на видання записів Милорадовича. Мало Товариство деякі допо-
моги й від інш[их] установ. Та найважнішою для нього була допомога
Харківського університету, який давав Товариству річні субсидії, найчас-
тіше по 1000 руб. річно (з того призначалося 600 руб. на оплату архіва-
ріуса й 400 руб. на видання). Крім грошових субсидій Товариство
користувалося й помешканням Харківського університету для своїх за-
сідань, архівів та інш. Про звязок і допомогу Університету для Товариства
може свідчити й повідомлення секретаря 17 березня 1893 р. про те, що
Правління університету предоставило в розпорядження Товариства дві
піддержані шафи, які були справлені й за дозволом ректора приміщені у
відповідному місці. Товариство висловило тоді подяку ректорові й ухва-
лило використати шафи для своїх бібліотечних потреб, а саме – в більшій
шафі тримати книги Товариства, а в меншій книги бібліотеки свого Пе-
даґоґічного відділу. Важне позитивне значіння допомоги Харківського
університету для Товариства підкреслювалося й пізніше, н[а]пр[иклад],
в 1902 р. в промові тодішнього голови Товариства проф. М. Сумцова. Па-
тронат Університету над Товариством пояснювався тим, що Товариство
було фактично при Університеті й складалося головно з університетських
діячів. Членами його були майже всі професори Історично-філолоґічного
факультету, також частина професорів Правничого факультету і навіть
окремі професори інш[их] факультетів.

Особливої уваги в діяльності ХІФТ-ва заслуговує орґанізація
фондів на премії за наукові праці. Таких фондів Товариство мало кілька.
Ще 24 грудня 1894 р. Міністерство народньої освіти затвердило правила
в справі премії проф. Ол. Потебні. Ця премія установлювалася при Това-
ристві й видавалася лише за праці студентів Харківського університету,
а саме – за найліпшу працю з історії русскаго язика і літератури. Видавалася
вона щороку в розмірі %% з капіталу в 2600 руб. Цей фонд згодом збіль-
шився. На премію ім. О. Потебні збиралися гроші також і по підписним
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листам (і то аж з дозволу царя). В 1911 р. фонд для премії ім. О. Потебні
досяг 3117 руб. 80 коп. Починаючи з 1895 р. ця премія призначалася щороку.

Друга премія ХІФТ-ва була присвячена ім. проф. М. Дринова.
Призначати її почали з 1909/10 ак[адемічного] року. В 1911 р. фонд на
цю премію мав 2844 р. 94 к. Премії з нього призначалися за праці з сло-
вянознавства.

В 1911 р. при ХІФТ-ві був і фонд ім. Є. Рєдина в сумі 1322 р. 08 к.,
з якого призначалися премії за праці з історії мистецтва й археолоґії.

Теми наукових праць для одержання цих премій намічалися зви-
чайно з українознавства. Так, н[а]пр[иклад], на премію ім. Ол. Потебні в
1911 р. були такі теми – 1) Мова й стиль Г.Ф. Квітки-Основяненка й 2) Су-
часні малоруські говори; а на премію М. Дринова – про 1) Болгарську на-
родню поезію й про 2) “Киевскую Старину”, як джерело для вивчення
історії й етноґрафії (зі складанням бібліоґрафічного показчика). Про
свого роду українофільський характер цих премійових фондів ХІФТ-ва
свідчить і постанова Харківської міської думи 4 березня 1911 р., в якій –
на доклад гласного М. Сумцова – було ухвалено вносити щороку ХІФТ-ву
по 100 руб. на премії за ліпші твори студентів з української історії, історії
української літератури й етноґрафії України. Орґанізація й присудження
цих премій Харківської думи були предоставлені ХІФТ-ву.

Матеріяльні засоби Товариства всеж були дуже скромні й далеко
не вистарчали для здійснення всіх планів Товариства; але й при таких за-
собах ХІФТ-во виконало велику наукову працю. Вже за перших 25 літ воно
дуже розрослося6. При ньому з 1880 р. був історичний архів, який пізніше
набув всеукраїнського значіння; в 1892 р. заснувався Педаґоґічний відділ,
а в 1902 р. Етноґрафічний музей. При Товаристві ж було дві бібліотеки:
історично-філолоґічна й педіґоґічна. В 1895 р. від імени Товариства влаш-
товувалися Жіночі курси, а з 1897 р. відбувалися публічні наукові виклади.
ХІФТ-во провадило значну видавничу діяльність, орґанізувало наукові
премії і т. д. Заходом Товариства була зібрана колєкція рукописів і світлин
діячів Харківського університету. Звичайно при більших матеріяльних
засобах і діяльність Товариства могла б бути значно ширшою, а так ли-
шилося багато дечого й нездійсненим – особливо в галузі видавничій та
археолоґічній.

Особливо треба підкреслити, що праця ХІФТ-ва була україн-
ською не тільки своїм змістом, а в дечому також і формою. В цьому від-
ношенні ХІФТ-во виявило себе значно більше українофільським, ніж такі
самі обласні науково-історичні товариства, як Одеське товариство історії
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й старовини та Київське Нестора-Літописця. В цих останніх не було ви-
падків, які мали місце в ХІФТ-ві, щоб говорились промови по україн-
ському, щоб память Т. Шевченка вшановували вставанням, щоб у
виданнях друкували статті українською мовою і т.д. Всі такі явища в
ХІФТ-ві були за головування проф. М. Сумцова й свідчать про українство
цього діяча. Під головуванням М. Сумцова ХІФТ-во ще 11 січня 1895 р.
вшанувало вставанням память Ом. Огоновського. На святкуванні самого
М. Сумцова в Харкові 2 жовтня 1905 р. ювилянт відповідав декому й по
українському. Українські привіти ХІФТ-ву були і в 1902 р. з нагоди його
25-ліття, а саме – від Наукового товариства ім. Шевченка, Львівської
“Просвіти”, Б. Грінченка. Вони й видруковані в т. XIV збірника, правда з
багатьма помилками. НТШ в свому тодішньому привіті за підписом І.
Франка і В. Гнатюка м[іж] інш[им] бажало, щоб ХІФТ-во розгорялося
далі все сильніше й несло в найширші круги “сьвітло науки, яке одно
тільки може з’єднати роз’єднаних”.

І ХІФТ-во таку місію довгі літа справді сповняло, доки само не
було перетоплене в горнилі пореволюційних реформ, коли в Харкові на
його місці й на місці Університету повстали інші наукові установи й ор-
ґанізації – ріжні інститути, катедри, архіви, бібліотеки, музеї й інш. При
оцінці їхньої діяльности й значіння треба мати на увазі, що то в значній
мірі завдяки праці ХІФТ-ва Харків міг стати в [19]20-х р.р. другим після
Києва науково-історичним осередком.

Публ., комент. Дмитра Гордієнка.
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6 Відомості про перше 25-ліття ХІФТ-ва (1877–1902) найповніше опубліковані в т. XIV
“Сборник-а” (Харків, 1905 р.). Там є протоколи урочистого засідання Товариства 28 лю-
того 1902 р. з додатками до нього: 1) промови голови М. Сумцова про 25-ліття Т[оварист]ва,
2) промови секретаря Є. Рєдина про наукову діяльність Т[оварист]ва і 3) промови А. Ве-
тухова про працю Педаґоґічного відділу в 1892–1902 р. В тому ж збірникові видрукована
й стаття Є. Іванова про Харківський історичний архів, а також списки членів Т[оварист]ва,
його статути (1876 і 1901 р.р.), списки рефератів і публікацій та інш[і] важні для Това-
риства матеріяли.



Олександр Алфьоров

МОЛІВДОВУЛИ НЕВІДОМИХ З ДЖЕРЕЛ РУСЬКИХ ЄПИСКОПІВ
ІОАННА ГАЛИЦЬКОГО ТА МИКОЛАЯ БІЛГОРОДСЬКОГО

(за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва)

Сфрагістика – одне з важливих, але і маловивчених джерел з історії
Київської Русі. В сучасних умовах, коли історикові не приходиться очі-
кувати на появу невідомих літописів – печатка, що є наслідком історич-
ного епізоду in situ, стає важливим свідком і інформатором. Введення до
наукового обігу нових пам’яток вітчизняної сфрагістики завжди вимагає
точних описів та обережних висновків.

Церковна сфрагістика неодноразово ставала об’єктом широких
студій. Так, свого часу, печатками архієреїв руської церкви займались
Н. Лихачов1, В. Янін2, С. Білецький3, А. Хорошкевич4 та інші. Нещодавно
російський сфрагіст А. Купраніс опублікував підсумкову працю, в якій
спробував узагальнити та систематизувати всю відому йому джерельну
базу з церковної сфрагістики5. Активна публікація нововіднайдених печа-
ток, у тому числі і представників церкви, провадилась В. Яніним та П. Гай-
дуковим на базі археологічних розкопок, випадкових знахідок та приватних
колекцій Росії, України та Білорусії. За минулі роки інтерес до церковної
сфрагістики зріс і в Україні – передусім завдяки публікаціям випадкових
знахідок раніше невідомих владичих булл6.
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1 Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики // Труды
Музея палеографии. Л., 1930, т. 2, с. 1–16.
2 Наприклад: Янин В.Л. Печать новгородского епископа Ивана Попьяна (1110–1130 гг.) //
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1978, №. ІХ, с. 47–56; Янин В.Л. Имен-
ные буллы русских епископов ХІІ – начала ХІІІ в. // СА, № 3, 1966, с. 197–207.
3 Белецкий С.В. Введение в русскую допетровскую сфрагистику. Учебное пособие для
студентов специальности “Музейное дело и охрана памятников истории и культуры” //
Исследования и музеефикация древностей Северо-Запада. СПб., 2001, вып. 4, 192 с.
4 Хорошкевич А. Печати полоцких грамот XIV–ХV вв. // Вспомогательные исторические
дисциплины. Л., 1972, № ІV, с. 128–146.
5 Купранис А.А. Датированные печати иерархов русской церкви (домонгольский период) //
Восточноевропейский археологический журнал. № 1 (1), ноябрь–декабрь, 1999, № 7.
6 Алфьоров О. Географічні назви за новими даними руської сфрагістики ХІІ ст. // Історико-
географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. К., 2012, Число 12, с. 6–14;
Андрощук Ф. Печати черниговского епископа Антония Гречина // Ruthenica. Щорічник се-
редньовічної історії та археології Східної Європи. К., 2011, т. 10, с. 229–233; Алфьоров О.
Молівдовули київського митрополита Михаїла (1130–1145 рр.) за матеріалами сфрагістичної
колекції Олексія Шереметьєва // Сфрагістичний щорічник. К., 2012, вип. 2, с. 150–157.



У цьому році нам була надана можливість дослідити два непере-
січні молівдовули часів Київської Русі, що зберігаються у приватній
колекції Олексія Шереметьєва. Цінність для вітчизняної історії обох
пам’яток складно уявити – це невідомі печатки двох єпископів – Іоанна
Галицького та Миколая Білгородського – імена яких відсутні у джерелах
києво-руської доби. Обидві печатки мають однаково оформлені греко-
мовні формули, що свідчить про їх хронологічну спільність. Через це ми
вирішили ввести їх до наукового обігу разом.

Нижче подаємо їх опис.
Опис 1. Свинцева кругла печатка, канал для шнура розташовано

вертикально. Співвідношення лицьового та зворотноого боку один до од-
ного на 180о . Заготовка лита. Вздовж ребра молівдовула сліди литника.

Лицьовий бік: високорельєфне поясне зображення Богородиці
типу “Знамення” – символу Київської митрополії. Божа Матір у мафорії
піднесла руки до неба у молитві. Спереду зображено молодого Христа
Еммануїла. Його права рука зафіксована у жесті благословення. Навколо
голови Богородиці німб формують крапки, натомість у Ісуса німб ліній-
ний, хрещатий. Обабіч голови Божої Матері напис під титлами:

6MR-6YU
Μήτηρ Θεοῦ, Мати Божа.
На зворотному боці напис грецькою мовою чотирма рядками: 

+SRAGH|6IVEPHS|KOPWGA|IZTS
+Σφραγὶς ’Ιωάννης ἐπισκόπου Γαλίτζης , печатка Іоанна, єпископа

Галича.
Праворуч сліди крапкового обідка.
Розмір: загальний 21,5х23 мм, штемпельний – невідомий; тов-

щина 3 мм; вага 11,5 г.
Місце знахідки: берег річки Раків (Раківка), на околиці села Бар,

Городоцького р-ну, Львівської обл., Україна.
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Мал. 1. Фото молівдовула
єпископа Іоанна

Мал. 2. Прорисовка молівдовула
єпископа Іоанна



Обставини знахідки: весняний розмив берега.
Місце збереження: Сфрагістична колекція О. Шереметьєва № VР-460.
Текст на зворотному боці має дві особливості:
1) пропущена літера “φ” у слові Σφραγίς, що ніяк не позначено

знаками скорочення;
2) топонім Галич при транслітерації грецькою мовою передано

з переплутаними останніми літерами, що позначали звук “с’” Γαλίζτς
замість Γαλίτζς. Серед відомих згадок топоніма Галич у візантійських
джерелах (а їх протягом ХІІ–ХІV ст. близько 407) така плутанина у транс-
літерації звука “с’” виникла вперше – на нашому екземплярі. Переплутати
літери міг лише руський майстер, що виробляв робочу частину буллатірія.
Цим пояснюється і пропуск літери “φ”, що може свідчити про незнання
грецької мови взагалі; 

3) навколо кожної літери зі зворотнього боку присутні незначні
кайма. Вони були утворені завдяки специфічній технології виготовлення
самого буллатірія. Літери не вирізались на робочих губах інструмента,
а вибивались пуансоном. Інструмент карбував не тільки саму літеру, але й
лишав окрес платформи (див. схему 1). Для Київської Русі це неймовірно
рідкісний випадок. У нашому контексті він важливий для датування мо-
лівдовула, про що буде нижче.

Сила удару буллатірія по заготовці була не рівномірною, а в біль-
шій мірі прийшлась на горішню частину. Через це декілька літер не
мають високого рельєфу.

Опис 2. Кругла свинцева печатка, канал для шнура розташовано
вертикально з незначним зміщенням знизу на 17 годину. Заготовка лита.
Вздовж ребра молівдовула у горішній частині сліди литника.
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7 Бибиков М.В. BYZANTINOROSSICA: Свод византийских свидетельств о Руси. М., 2004,
с. 545–547.

Мал. 3. Схема пуансонування робочої поверхні буллатірія
(1 – пуансон, 2 – робоча поверхня буллатірія)



Лицьовий бік: Поясне зображення св. Миколая Мирлікійського
у єпископському омофорі, хрест якого помітний на правому плечі святителя.
У лівій руці Кодекс, права рука на рівні грудей – у жесті благословення. Нав-
коло голови лінійний німб. Обабіч фігури залишки стовпчастого напису:

NI OL
K  

Νικόλαος, Миколай.
На зворотному боці напис грецькою мовою у чотири рядки:

S0FRAGIS|0NIKOLAwS|0ELISKOPWL0E|L GRADW
Σφραγὶς Νικόλαους έπισκόπου Пελογράδου, печатка Миколая, єпис-

копа Білгорода.
Розмір: загальний 19,5х19 мм, товщина 2 мм; вага 5,7 г.
Місце знахідки: м. Обухів, Обухівський р-н, Київська обл., Україна.
Обставини знахідки: під час садових робіт.
Місце збереження: Сфрагістична колекція О. Шереметьєва № VР-461.
До палеографічних особливостей тексту – слід звернути увагу на

той факт, що різчик не розрізняє літеру “П” та “Λ”. Так, у слові “єпископ”
перша літера “П” передана графемою “Λ”. Так само і початкова літера
топоніма написана через “Λ”. Видає слов’янську руку майстра і пропуск
літери, під яку було залишено навіть місце в останньому рядку. Згідно
руської писемної традиції, назва міста передавалась кількома варіантами:
Бѣлѣгородъ, Бѣлъградъ, Бѣлагородъ, Бѣлугородъ, Бѣлогород та Бѣлъгород8.
Згідно візантійських списків епископій Білгород згадується у ХІІ ст. як
Пελογράδος, натомість пізніше, у ХІІІ ст., як Ασπρκάστρον9. Перший ва-
ріант транслітерує назву єпископського центру, а другий став наслідком
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8 Див.: ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908, л. 32, 46зв., 48, 77зв., 105зв., 106зв.,
111зв., 115зв., 117.
9 Darrouzès J. Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae: texte critique, introduc-
tion et notes. Paris, 1981, р. 367, 403.



перекладу грецькою мовою “біле місто”. Вирізаючи печатку руський
майстер або замовник булатірія вагався, яку ставити голосну у другому
складі. Це не дивно, судячи з варіації написань кирилицею. Зробив-
ши пропуск у оригіналі, виправити його вже потреби у подальшому,
очевидно, не ставало.

Заготовка менша за діаметр печатки, через це не все зображення
та текст вмістились на молівдовулі.

Обидві печатки були досліджені при використанні мікроскопу зі
збільшенням у 20 крат. Автентичність обох екземплярів не викликає сум-
нівів, хоча останнім часом, видається, що одним з найперших завдань по-
стмодерних істориків є, радше, пошук підробок. Критеріїв, за якими було
визначено оригінальність обох сфрагісів, декілька. Назвемо окремі з них:

1. Відсутність раковин на поверхнях молівдовулів, що утворю-
ються після лиття. В усі часи найбільше підробок було створено саме
через відливання копії предмета з оригіналу. Не були приховані ці де-
фекти і під окисами свинцю, оскільки останній на обох екземплярах
слабко виражений.

2. Обидві печатки мають еліпсоподібні виходи каналів для шнура.
Такої форми вони набирають після стискання свинцевої заготовки.
Зауважимо, що заготовка відливається вже з подовжним каналом круглої
у розрізі форми. Канали не просвердлені та не є імітаціями. Еліпсоподібні
форми каналів можна досягнути лише при стисканні. Це підтверджує,
що обидва молівдовули були виготовлені шляхом стискання робочих
губ буллатірія.

3. Сфрагіси мають залишки літника на заготовці, що передбачає
її виготовлення у спеціальній керамічній формочці. Процес відливання
заготовок у формочках у літературі не описаний. 

Оригінальність печаток підтверджуються й іншими методами,
якими користуються сфрагісти та нумізмати у визначенні підробок, але
вони не розповсюджуються назагал.

Молівдовули були продемонстровані учасниками ІІІ Сфрагістич-
ної конференції (м. Київ, 16–18 листопада 2012 р.): Івану Йорданову, Ми-
колаю Алексєєнку, Олені Степановій, Костянтину Смичкову та Валерію
Степаненку, які не заперечили їх автентичність і висловили свої мірку-
вання з приводу палеографії та іконографії.

На превеликий жаль, на сьогодні унеможливлена металлографія
молівдовулів. Вибірки свинцевих проб на ХІ–ХІІІ ст. для Русі, як нам ві-
домо, не існує. Взагалі, питанню свинцю, як матеріалу, приділено вкрай
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мало уваги. Існують відомості про імпорт свинцю ХІІ–ХІV ст. на Русь з
Польщі, Угорщини, Німеччини та Англії10.

Обидва молівдовули представляють до цього не знані імена серед-
ньовічних руських владик: Іоанна Галицького та Миколи Білгородського.
Не зважаючи на те, що Галицька єпархія згодом отримає статус митрополії,
а білгородський владика був вікарієм київського митрополита – інформація
про ці єпископії вкрай незначна. Існуюча кількість автентичних джерел
про обидві кафедри не дозволяє визначити, в який час очолювали Іоанн
та Микола свої єпископії. Для того, щоб приблизно визначити час існу-
вання Іоанна Галицького та Миколи Білгородського, спробуємо застосувати
кілька підходів у роботі з відомими джерелами та зробити аналіз самих
пам’яток сфрагістики. Для початку ж сфокусуємо увагу на існуючі відо-
мості про самі єпархії. Список очільників галицької та білгородської ка-
федр досить незначний і суперечливий. Подамо умовні реконструкції
імен єпископів Галицької та Білгородської єпархії.

До нашого часу літописи повідомляють про двох галицьких єпис-
копів Козму (1157–1165–? рр.) та Артемія (?–1239–1242–? рр.). Серед  ру-
кописів митрополита Лева (Кішки) 1711–1728 рр. містився список
галицьких єпископів, який за припущенням його першого публікатора
А. Петрушевича міг бути виписаний з давніх пом’яників “In antiqua charta
еo gradu et ordine … episcopi Halicienses taliter numerantur: Alexius,
Cosmas, Jonas, Gerontis, Ephrem, Joannes, Antonius, Meletius, Athanasius,
Zosimas, Niphon, Ignatius, Dorotheus”11. Публікатор списку додає між іме-
нами Антонія та Мелетія ще Артемія, зауважуючи, що робить це
“навмання”. Поставити навмання ім’я єпископа змусила та обставина,
що галицький владика Артемій відомий з Іпатіївського літопису (1239,
1242 рр.)12, але відсутній у Списку. В такий спосіб Петрушевич намагався
умовно датувати список, зазначаючи пізніше, що останній згаданий єпис-
коп Дорофій мав приставитись на початку ХІV ст. Петрушевич двічі вво-
див до наукового обігу перелік галицьких єпископів, і у двох випадках
виглядає він таким чином:
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10 Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой
в ХІV–ХV веках. М., 1963, с. 314–315; Янин В.Л. Находка польского свинца в Новгороде //
СА, 1966, № 2, с. 324–328.
11 Петрушевич А.С. О соборной богородичной церкви в Галиче // Галицкий исторический
сборник, издаваемый Обществом Галицко-русской матицы. Львів, 1853, вип. 1, с. 145.
12 ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908, арк. 263, 267. Уточнене датування див:
Літопис Руський / пер. з давньорус. Л.Є. Махновець. К., 1989, с. 393, 400.



Список А13 Список Б14

Олексій Олексій
Косма Козма
Іона Іона

Геронтій Геронтій
Єфрем Єфрем
Іоанн Іоанн

Мелетій Антоній
Афанасій Артемій
Зосима Мелетій
Нифонт Афанасій

Гнат Зосима
Дорофій Нифонт

Гнат
Дорофій

У списку “А” пропущено ім’я Антонія, а в списку “Б” додано ім’я
Артемія. Серед імен відсутній єпископ Артемій, який зафіксований літо-
писцями (ще й літературно змальованого, як персонажа антигероя Дани-
лові Галицькому) – це породжує сумніви достовірності самого переліку.
Документ було розміщено у перекладі ПВЛ початку ХVІІІ ст. польською
мовою, і він міг бути компілятивним фальсифікатом підчас доведень ста-
рожитності галицької кафедри. Для нас цей список цікавий тим, що серед
імен галицьких владик згадано Іоанна, який міг бути власником вище-
описаної печатки. О. Назаренко, подаючи серед своїх списків “Архієреїв
Руської православної церкви”, зазначає лише двох єпископів – Козму та Ар-
темія, які достовірно зафіксовані у джерелах15. Проте, пізніше О. Назаренко
знайшов цілком вдале пояснення існування Олексія перед Козмою16. 

Подаємо всі відомі нам імена єпископів з обох джерел: Олексій,
Козма, Іона, Геронтій, Єфрем, Іоанн, Антоній, Артемій, Мелетій, Афана-
сій, Зосима, Нифонт, Гнат, Дорофій. Якщо ж поданий А. Петрушевичем
список галицьких єпископів дійсно має своє походження з помяників,
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13 Петрушевич А.С. Краткое историческое известие о времени введения христианства на
Галичской Руси, особенно же об учреждении святительских столиц и святителях сидев-
ших на упомянутых столицах. Львів, 1882, с. 2.
14 Петрушевич А.С. О соборной богородичной церкви.., с. 144.
15 Назаренко А.В. Архиереи русской православной церкви (кон. Х – сер. ХІІІ в.) // Макарий
(Булгаков). История русской церкви. М., 1995, книга ІІ, т. 3.
16 Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования) //
ДГВЕ, 2009, с. 403–404.



тоді застережемо, що до таких джерел необхідно ставитись обережно.
Робота з помяником вимагає завжди бачити перед собою оригінал, який
часто містить маргіналії, які є важливим фактором при їхній розшиф-
ровці. Маючи досвід роботи з помяниками ХVІ–ХVІІ ст., ми б не ставили
під сумнів існування перелічених у “antiqua charta” галицьких владик.
Відсутність імені єпископа Артемія може свідчити лише про те, що про-
тограф укладався з кількох (можливо двох) списків. Умовно перший по-
мяник за упокоєння душ спочилих єпископів міг бути укладений за
Артемія, що і стало причиною того, що він не згаданий у ньому. Другий
помяник було додано до віднайденого першого після смерті Дорофія, а,
можливо, навіть Олексія, якого могли поставити на початок, як новоприс-
тавленого (у цьому разі ім’я цього владики відкриває список). Принаймні
ані перший, ані другий з варіантів, не має порушувати черговості най-
ближчих імен після Козми, який зафіксований у ПВЛ.

Отже, опублікований А. Петрушевичем список підтверджує існу-
вання однойменного власникові молівдовула галицького єпископа. Проте,
оперування ним має ще дві проблеми: 1) список не датований; 2) список
зберігся у латиномовній копії. Паралельно галицькій “хартії” єпископів
існує з того ж джерела і волинська, яка має значні перекручення в іменах.
Виникає питання, яке дуже важливе в контексті нашого дослідження, –
згадані Jonas та Joannes – це Іона та Іоанн, чи, може, це два Іоанни? Окрім
того, слід допускати, що митрополит Кішка вкладаючи у латиномовну
формулу “taliter numerantur” (так/таким чином враховується) – міг подати
єпископів у абсолютно довільному порядку, який був ним же реконстру-
йований. Львівський дослідник Ігор Скочиляс, досліджуючи цей список,
вказує на проблемність підтвердження оригінальності диптиху, хоча
схильний бачити в його основі кілька протографів17.

Упорядкованих списків білгородських єпископів так само не існує.
Більш-менш достовірно виглядає такий список:

Никита І ?–1072–? р.
Лука ?–1088–1089(1090?)
Никита ІІ 1113–1115–? р. 
Феодор ?–1147–1148–? р.
Максим ?–1187–1190 р.
Адріан 1190–1197–? р.

248

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

17 Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–ХІІІ ст. Організаційна структура та пра-
вовий статус. Львів, 2010, с. 142–143. 



Єпископ Никита І відомий як учасник урочистого перенесення
мощей князів-мучеників св. Бориса та Гліба. Єпископ Лука згаданий у 1088
та 1089 рр. під час освячення Михайлівського та Успенського соборів.
Про його смерть у Софії Київській є запис-графіті, який доніс лише число18.
Рік, коли почив у Бозі єп. Лука невідомий, але у 1091 р., при перенесенні
мощів св. Феодосія до Успенського собору його нема. Михайло Присєл-
ков вважав, що зі смертю Луки замість білгородської було організовано
дві нові кафедри – Володимирську та Пороську19. У такому разі у 1113 р.,
Мономах відновлює білгородську єпископію поставивши на неї Микиту ІІ.
У 1147 р. серед єпископського собору під час висвяти Клима Смолятича
у митрополити ПВЛ фіксує білгородського єпископа Феодора. За рік він
згадується як посланець київського князя Ізяслава Мстиславича до Оль-
говичів20. У 1187 р. білгородський єпископ Максим урочисто вінчав Рос-
тислава Рюриковича з Верхуславою Всеволодівною. Помер владика
у 1190 р.21 Після його смерті кафедру очолив ігумен Видубицького монас-
тиря Адріан, який очолив пізніше і Юр’ївську єпископію22.

Олексій Соболевський реконструює ім’я автора “Повчання
філософа, єпископа білгородського” з незнаним за іншими джерелами
Григорієм. Дослідник зазначав, що своє “Повчання…” єпископ виголосив
під час відсутності митрополита23.

Никонівський / Патріарший літопис подає недатований список
білгородських владик: Никита, Лука, Феодор, Дионісій, Іоанн, Кириней24.
Три останні імені невідомі з інших літописних джерел і можуть відноси-
тись як до проміжку між керівництвом кафедрою Феодором та Макси-
мом, так і до пізнішого періоду. На користь останньої версії говорить той
факт, що пропущено Никиту ІІ, а це могло бути наслідком ототожнення
двох єпископів, що сталось унаслідок відсутності знань (пам’яті) про іс-
нування двох єпископів Никит на ранніх етапах. Донедавна вважалось,
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18 Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской ХІ–ХІV вв. Выпуск І. К., 1966,
с. 45–47.
19 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв.
СПб., 1913, с. 155, 156.
20 ПСРЛ. Т. 2, л. 126.
21 Там же, л. 136, 138, 322.
22 Там же, л. 138, 322.
23 Соболевский А.И. Два русских поучения с именем Григория // ИОРЯС, 1907, т. 12,
кн. 1, с. 250–251.
24 ПСРЛ. Т. 9. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою лето-
писью. СПб., 1862, л. ХV.
25 Щапов Я.Н. Белгородская епархия // Православная энциклопедия, М., 2008, т. 4, с. 505–506.



що Білгородська єпархія припинила своє існування після розорення
Києва монголами у 1240 р.25 Проте, існують свідчення про те, що вона
існувала і у ХІV ст., навіть згадується її єпископ Кирило26.

Підсумовуючи, можемо укласти іменний список відомих на цей
час владик Білгородської кафедри: Никита І, Лука, Никита ІІ, Феодор,
Максим, Адріан, Деонісій, Іоанн, Кириней, Кирило. 

На відміну від галицького єпископа Іоанна, Миколая серед біл-
городських очільників віднайти не вдалось. Не значиться це ім’я і у ві-
домих нам синодиках, хоча згадки про поминання та записи про смерть
білгородських єпископів існують27.

Тож, з отриманої інформації довідуємось про існування галиць-
кого єпископа Іоанна та зовсім невідомого серед ономастикону владик
Білгородської кафедри імені єпископа Миколая.

Точно датувати печатки, а разом із тим встановити орієнтовний
час, коли обидва єпископи займали свої кафедри, складно. Проте, наявна
сукупність фактів все ж дозволяє умовно датувати обидва джерела. По-
рівнюючи інші молівдовули владик Київської Русі, виділяємо чотири
митрополичі та один єпископський, на яких грекомовна формула розпо-
чиналась зі слова Σφραγίς ‘печатка’:

- митрополит Миколай (1096–1104 рр.): 
SFRAGIS |PROEDROU |ROSIAS NI|KOLAOU28;

- митрополит Никита (1121–1126 рр.):
SFRAGIS|NIKITARV|SIASEPISK|OPOU29;

- митрополит Михаїл (1130–1145 рр.):
SFRAGIS |MIXPIME|NARXWR|VSIAS30.

- митрополит Константин (1156–1159 рр.):
SFRAGIS |PROEDRW |RVSIASKVN|STANTINW31.

- єпископ Полоцький Дионісій (пом. 1183 р.):
SFRAGIS |DUONISIW|EPISKOPW|PULOTZN|SKOU32.

З митрополичих печаток термін “Σφραγίς” щезає досить рано.
Паралельне використання цієї формули єпископами не зафіксовано.
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26 Бибиков М.В. Указ. соч., с. 208, 404, 590.
27 Высоцкий С.А. Указ. соч., с. 45.
28 Laurent V. Le corpus des sceaux de L’empire Byzantin. Paris, 1963. T. V. L’Eglise, р. 604, № 786.
29 Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати древней Руси X–XV вв. Т. III. М., 1998,
с. 118, № 47а.
30 Laurent V. Op. cit., р. 605, № 788.
31 Ibid, р. 606, № 789.
32 Янин В.Л. Актовые печати древней Руси X–XV вв. М., 1970, т. І, с. 178, № 64.



Натомість напис з молівдовула полоцького владики Дионісія повністю
тотожний із написами двох наших екземплярів. Це є однією з датуючих
ознак. Полоцький владика Дионісій згадується у джерелах під 1183 р. –
як такий, що помер у цей рік33 – іншої інформації про нього нема. Тож,
і датувати його буллу слід дуже обрежено – 80-ми рр. ХІІ ст.

На превеликий жаль, печаток білгородських єпископів не відомо.
Натомість існують два різних штемпелі булли галицького єпископа
Козми, які можна задіяти при датуванні печатки владики Іоанна. 

Козма Галицький був поставлений єпископом у 1157 р., вдруге
згадується у 1165 рр.34 Коли помер архієрей, джерела не повідомляють.
Існують здогадки, що до цього Козма обіймав полоцьку кафедру35. Досто-
вірно не відомо, чи був Козма першим галицьким владикою, існують при-
пущення про те, що галицька кафедра могла бути дещо старшою36.

Два різновиди сфрагісу галицького єпископа Козми представля-
ють один тип – на лицьовому боці зображено Богородицю “Знамення”, а
на іншому грекомовна легенда “Μήτερ Θεοὺ σκέποις με Κοσμὰν Γαλίτζης”
‘Божа Матір, зглянься на мене, Козму Галицького’. Різниця між двома
штемпельними різновидами в тому, що другий – це наслідування першого
з помилками у тексті та не витриманими в однакових розмірах літерах:

Варіант 137 Варіант 238

MERYU MRYH
SKEPOIS SKEPHS
MEKOSMAN MEKOSMA
GALITZ GALHTZ
HS HS

Написи на молівдовулах єпископів Іоанна та Козми відрізняються.
Співставлення обох пам’яток не дозволяє припускати про наслідування
жодним з єпископів ні самої формули, ні написання топоніма. Проте,
існує одна особливість, яка не зафіксована в Каталозі В. Яніна, – другий
варіант печатки Козми має співвідношення лицьового та зворотного боків
один до одного на 180о. Це вдалось встановити завдяки роботі з оригіна-
лом цього штемпеля39. 
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34 ПСРЛ. Т. VІІ, с. 66, 78.
35 Янин В.Л. Актовые печати.., с. 58.
36 Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне.., с. 403–404.
37 Янин В.Л. Актовые печати.., с. 58 № 66; Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Указ. соч., с. 120, № 66-2.
38 Янин В.Л. Актовые печати.., с. 58, № 65.
39 Сфрагістична колекція О. Шереметьєва № VР- 462. Місце знахідки с. Крилос, Галицький
р-н, Івано-Франківська обл. Розміри: загальний 22х24 мм, товщина 3,5 мм, вага 11,1 г.



Така позиція лицьового та зворотного боків взагалі рідкісна для
руських молівдовулів, у церковній сфрагістиці це перший, відомий нам,
випадок. У випадку, якщо це не збіг обставин і серед церковних печаток
лише ці дві мають таке розташування боків, можна припустити, що виго-
товлення буллатірія Іоанна відбувалось за технікою попередника. У свою
чергу, це може свідчити, що печатка єпископа Іоанна була виготовлена
пізніше другої пари штемпельних матриць Козми, а, отже, і після життя
останнього. Проте, існує ще одна датуюча ознака. Як зазначалось у описі
печатки Іоанна, її буллатірій виготовлено шляхом пуансонування напису.
Ця техніка зустрічається кілька разів у ХІ–ХІІІ ст. Буллатірій другого мо-
лівдовула єпископа Козми виготовлено так само шляхом набивання, а не
гравіювання напису на робочих поверхнях. Таким чином, обидві печатки
повʼязані між собою технікою виготовлення. Для сфрагістики Київської
Русі подібні паралелі не відомі. Це перший випадок, який дозволяє за ме-
тодом роботи майстра наблизити одну до одної дві печатки. Припускаємо
датування булли Іоана з 70-х рр. ХІІ ст. На превеликий жаль,  теоретична
база руської сфрагістики, пов’язана із буллотіріями та заготовками для
печаток, і досі залишається не розробленою. 

Викликає зацікавлення майже однакова вага заготовок для печа-
ток Іоанна та Козми. Відсутність вагових вимірів для інших опублікова-
них печаток останнього штемпеля Козми унеможливлюють висновки,
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Мал. 6. Молівдовул єпископа Козми Галицького

Мал. 7. Сліди пуансонування літер
на молівдовулі єпископа Козми

Мал. 8. Сліди пуансонування літер
на молівдовулі єпископа Іоанна



про єдину формочку для лиття заготовок, яка могла зберігатись в єпис-
копській канцелярії. Ця інформація послугувала б додатковим аргумен-
том у датуванні40.

Під час огляду печаток єпископів Іоанна та Миколая О. Степанова
висловила версію про виготовлення частини буллатірія з зображенням
Богородиці у Візантії, а нанесення напису – на Русі. Її думку підтримав
В. Степаненко, акцентуючи на невідповідності рівня виконанням графем
із зображенням Богородиці. Свого часу Н. Лихачов писав про можливість
існування майстерень, де виготовляли буллатірії чи матриці для них
“впрок на покупателя”41. В описі печаток зазначалось, що обидва сфрагіси
мають помилки в написанні грекомовних легенд. Тож, напис виконав саме
руський майстер. Виходячи з цього факту, спробуємо датувати за палео-
графією обидві печатки. Слід врахувати, що це датування можна вважати
дійсним за умови, що майстер вмів писати кирилицею. Передача греко-
мовного напису на матрицях буллатірія мала відбуватись тими графемами,
якими володів різчик, а отже кирилицею. Користуючись палеографіч-
ними таблицями датувань новгородських берестяних грамот42, які істо-
рики дозволяють використовувати і для дослідження київських графіті43,
ми собі не відмовили у проведенні датування обох єпископських печаток.
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40 Алфьоров О. Молівдовули київських князів другої половини ХІ – кінця ХІІ століття (за
матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва) // Сфрагістичний щорічник. К.,
2012, вип. ІІ, с. 20.
41 Лихачев Н.П. Моливдовулы греческого Востока. М., 1991, с. 107.
42 Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.).
М., 2000, т. Х. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование,
с. 134–429.
43 Зализняк А.А. К изучению древнерусских надписей // Янин В.Л., Зализняк А.А., Гип-
пиус А.А. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1997–2000 гг.). М., 2004. Т. ХІ,
с. 237–239.

Табл. 1. Датуюча матриця напису на печатці єпископа Іоанна Галицького



Згідно отриманих результатів печатка Іоанна Галицького має да-
туватись 1160–1180-ми рр., а печатка Миколая Білгородського – трохи
ширше: 1160–1200-ми рр.

Палеографічне датування не суперечить часу існування співставле-
ного раніше молівдовула полоцького єпископа Дионісія. Про можливість
датування обох печаток ХІІ ст. свідчать і археологічні розвідки, що про-
водились у тих місцях, де були віднайдені обидва молівдовули. Згідно з
напрацюваннями Віри Гупало, річка Раківка біля с. Бар з обох боків ото-
чена археологічними поселеннями Бар ІІІ та Бар VІ. За керамікою вони
датуються ХІІ–ХІІІ ст.44. Тож, весняне розмивання ґрунту могло спричи-
нити оголення давньоруського посаду. Точне місцезнаходження, у якій
саме частині приватного сектору сучасного міста Обухів було знайдено
молівдовул Миколая Білгородського, невідоме. Завдяки консультації
М. Квітницького, було встановлено, що на території сучасного міста Обу-
хів є кілька археологічних об’єктів, які датуються давньоруським часом45. 

Походження обох сфрагісів у межах давньоруських поселень,
де не зафіксовані церкви, ускладнює пошук умовного адресату. Проте, з
іншого боку, молівдовули є цінним джерелом для деталізації кордонів
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44 Гупало В. Розвідкові роботи в межиріччі Вишні і Ракова на Прикарпатті // Матеріали і
дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 2007, вип. 11, с. 379–380.
45 Квітницький М.В., Квітницька А.М. Попередні результати археологічних досліджень
історичної частини м. Обухова // Охорона культурної спадщини Київської області (проб-
леми, матеріали, дослідження). К., 2006, с. 81–90; Готун І.А., Петраускас А.В., Квітниць-
кий М.В., Коваль А.А. Заплавні давньоруські пам’ятки Київського Придніпров’я //
Археологія, 2009, № 2, с. 54–58; Квітницький М.В., Квітницька А.М., Готун І.А. Пам’ят-
коохоронні дослідження селища Лукавиця (Обухів Малий) в м. Обухові Київської області
в 2007 р. // Археологічні дослідження в Україні 2006–2007. К., 2009, с. 150–153.



єпископських кафедр. За мапою “Давньоруська церковна організація ХІІ –
середини ХІІІ ст.” Я. Щапова печатка єпископа Іоанна була знайдена на
межі Галицької з Перемишльською, а печатка єпископа Миколая – на
межі Білгородської з Юр’ївською кафедрами46.

Отже, дослідження обох молівдовулів засвідчило існування
раніше не відомих за літописними джерелами єпископів Іоанна Галиць-
кого та Миколая Білгородського. На наше переконання, сфрагіси слід
датувати 60–80-ми рр. ХІІ ст. Серед нерозкритих питань – зображення
св. Миколая, присутнє на печатці тезоіменного єпископа, яке не відпові-
дає уявленням сфрагістів про обов’язкове зображення Богородиці на вла-
дичих печатках.
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46 Щапов Я.Н. Государство и Церковь Древней Руси Х–ХІІІ вв. М., 1989, с. 49, карта:
Древнерусская церковная организация ХІІ – середины ХІІІ в.



Татьяна Ананьева

МЕЖДУ БОЖЕСТВЕННЫМ И ПРОФАННЫМ:
забытая находка 1830-х годов – киевский “Крест”

Апостола Андрея Первозванного

... Странные предания

нередко служат иногда

к подтверждению важ-

нейших истин.

Максим Берлинский1

На выставке, посвященной митрополиту Киевскому Евгению
(Болховитинову) в Софийском митрополичьем доме (декабрь 2012 г.)
в центре экспозиции был помещен большой деревянный киот крестооб-
разной формы, в котором находятся куски жерди, скрепленные в виде
12-конечного креста2. На вложенной в киот металлической табличке
выгравирована надпись:

“В сем кресте находится часть Животворящаго Древа Креста Господня
Крест сложен из трех кусков сосновых найденных в пшенице хлебной ямы углуб-
ленной на три сажени при раскрытии места фундамента каменной Крестовоз-
движенской Церкви 13-го века в Старом Киеве, на горе где водрузил Крест
святой Апостол Андрей Первозванный.

Кореспондентом Общества Московского Истории и Древностей 5-го
класса Лохвицким 4 Мая 1832 г.”3

Этот предмет как одна из первых “находок” зарождающейся киевской
археологии, конечно, в первую очередь воспринимается как пример исто-
рического казуса, который мог бы занять достойное место рядом с “урной
Овидия”, найденной в Полтавской губернии4, и вещами из коллекции
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1 Берлинский М.Ф. Краткое описание Киева. К., 1991, с. 90.
2 Киот с “Крестом” хранится в фондах Национального Киево-Печерского историко-куль-
турного заповедника.
3 Здесь и далее курсивом обозначены раскрытия слов, сокращенных в оригинале.
4 М. Салтыков-Щедрин запечатлел одного из “ученых”, который “хвастался, что по окон-
чании работ съезда [археологического – Т. А.] был устроен банкет, и что на банкете этом
пили из урны, в которой некогда был заключен прах Овидия. – Вы в этом уверены? – спро-
сил я его. – Еще бы не быть уверенным, коль скоро я пятнадцать лет употребил на то, что
Овидий умер в Полтавской губернии, в имении, принадлежащем Ивану Иванычу Пере-
репенко, который и доставил на съезд урну”: Салтыков-Щедрин М.Е. Недоконченные
беседы // Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. в 20 тт. М., 1973, т. 15, кн. 2, с. 291.



известного в начале XIX в. “антиквария” Сулакадзева – обломком камня,
на котором отдыхал Дмитрий Донской после Куликовской битвы, и “толстой,
уродливой палкой”, выдаваемой за костыль Ивана Грозного5.

Несмотря на анекдотичный6 характер атрибуций упомянутых
вещей, за ними обнаруживаются некоторые общие начала, характерные
для эпохи пробуждения интереса к отечественным древностям. Что же
касается киевского “Креста”, то прояснение на уровне микроистории
ситуации, в которой стало возможным его появление, приближает к пони-
манию локальных культурно-исторических условий, их социальных и мен-
тальных компонентов, индивидуального выбора, внутренних импульсов,
межличностных отношений, то есть целого ряда важнейших аспектов,
определявших то, каким образом, с какой целью и в каком качестве (или роли)
конкретные люди в конкретных обстоятельствах приобщались к архео-
логическим событиям, способствовавшим тому, что Киев в первой трети
XIX века стал местом, где встречались и формировались разные формы
исторического знания.

Возможности для изучения локальных/киевских условий станов-
ления исторического знания с позиций социокультурного подхода откры-
ваются благодаря корпусу источников личного происхождения –
дневников, писем, записок Кондрата Лохвицкого, одного из первых изыс-
кателей киевских древностей, упомянутого в приведенной выше грави-
рованной надписи7.

Статскому советнику Кондрату Андреевичу Лохвицкому было 53 года,
когда он в 1823 г. переехал в Киев. Никогда раньше не занимавшийся ничем
подобным, на новом месте жительства он увлекся археологическими изыс-
каниями, отдав им последующие почти двадцать лет жизни, неистощимый
заряд энергии и, как он утверждал, немало личных денежных средств. 

В археологической деятельности Лохвицкого было несколько эта-
пов, различающихся масштабом его участия и инициативности, степенью
самостоятельности: первый этап – с 1824 и приблизительно до 1826–1827 гг.,
когда основной раскопочной площадкой была территория Десятинной
церкви, а Лохвицкий выполнял поручения митрополита Киевского Евгения
(Болховитинова), либо вообще оказывался в роли стороннего наблюда-
теля; второй этап – с 1830–1831 гг. до 1834 г., в течение которых раскопки
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5 Русский литературный анекдот конца XVIII – начала XIX века. М., 1990, с. 126.
6 То есть (по словарю В. Даля) небывалый, мало вероятный, забавный, оригинальный.
7 См. о дневнике и переписке Лохвицкого: Ананьева Т. “Экспедиции” Кондрата Лохвиц-
кого (из киевской переписки археолога 1830-х годов) // Дніпропетровський історико-
археографічний збірник. Дніпропетровськ, 2009, вип. 3, с. 248–280.



велись на пяти-шести объектах, в том числе на Золотых Воротах и Ири-
нинской церкви, по инициативе самого Кондрата Андреевича; третий
этап – с 1835 г. и далее, когда с появлением Временного комитета для изыс-
кания древностей Лохвицкий оказался на вторых ролях, с трудом доби-
ваясь разрешения на новые, не столь впечатляющие раскопки8.

Именно второй, наиболее результативный, насыщенный этап (пода-
ривший городу зрелище величественных древних руин, извлеченных из недр
земли неподалеку от Софии Киевской и друг от друга, в пределах одного
квартала улицы Владимирской) принес Киеву славу археологической Мекки.

Но парадокс состоял в том, что раскопанные подлинно истори-
ческие реликвии в контексте археологической эпопеи 1830-х годов были
как бы “случайными находками”, сделанными в связи с поисками совер-
шенно другого объекта – Креста, по преданию, сообщенному летописцем
Нестором, водруженного Святым Апостолом Андреем Первозванным.
Ощущение парадоксальности происходившего усиливает тот факт, что
искомый объект в принципе не мог быть обнаружен, но тем не менее
“находка” якобы была сделана, и до наших дней сохранился раскопанный
в 1832 г. на Старокиевской горе предмет, который далеко не все совре-
менники находки считали курьезным.

***

“Сегодни видел во сне явственно9: по утру в 7 часу. Слово слышал гово-
рящее в душе моей: “Сделай себе Крест † в воображении. Исповедуйся пред ним”.
(Проснулся) Я проснувшись пел в душе моей: “Кресту Твоему поклоняюся Владыко,
и Святое Воскресение Твое пою и славлю”. – (Был исполнен радости духовной)”10, –

такой записью 19 декабря 1831 года11 начиналась очередная часть днев-
ника Кондрата Андреевича Лохвицкого. 
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8 См.: Ананьєва Т.Б. Десятинна церква: коло витокiв археологiчних дослiджень (1820–
1830-тi рр.) // Церква Богородицi Десятинна в Києвi. К., 1996, с. 15–23; Ананьева Т.Б.
Производство знаний о киевских древностях в начале XIX в.: протагонисты и статисты
(по эпистолярным и мемуарным источникам) // Наукові записки. Збірник праць молодих
вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського НАН України, К., 2009, т. 19, кн. 1, с. 603–630.
9 Подчеркнуто в оригинале.
10 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22948, л. 6. Известно о существовании нескольких фрагментов
дневников Лохвицкого. В частности, Ф. Терновский работал с дневниками (в форме
“записок”), относящимися к 1798, 1808–1819 гг. (См.: Терновский Ф. Материалы для ис-
тории мистицизма в России (Записки К.А. Лохвицкого) // Труды КДА, 1863, т. III, с. 161–
203). В отдельные периоды Лохвицкий вел одновременно два дневника.
11 Даты приведены по дневнику К. Лохвицкого, т. е. по старому стилю. В 1831 г. 19 декабря
(31 по новому стилю) приходилось на последнюю субботу перед Рождеством Христовым.



В оставшиеся декабрьские дни 1831-го и первые три месяца 1832-го
года Лохвицкий делал не ежедневные записи о текущих событиях, о при-
видевшихся снах, о сочиненных им стихах. После большого текста “О посте”,
записанного под 29 марта, эта часть дневника была оставлена и начат
“ЖУРНАЛ кориспондента Московского общества истории и древностей
чиновника 5-го класса и кавалера 4-й степени Св. Владимира Кондрата
Лохвицкого. О раскрытии древностей. Киевских”12.

Первая запись “Журнала” сделана “марта 30 дня 1832 года”, и в ней
тоже упоминался Крест: Лохвицкий утверждал, что это был “день, по исто-
рии, Распятия Христа сына Божия на древе Крестном”. Но Православная
церковь в 1832 г. праздновала Пасху 10-го апреля (все даты приведены
по старому стилю), то есть запись Лохвицкого о Распятии Христа сделана
раньше официальной даты Страстной Пятницы, к тому же, 30-е марта было
средой. Напомним, что православная традиция отступление от канонических
правил о времени празднования Святой Пасхи признает “грехом хулы на
Духа Святаго, который не прощается Богом ни в сей, ни в будущей жизни”13.

Но автор дневника жил по двум календарям. Конечно, его жизнен-
ный график строился по принятому в России юлианскому, по нему отме-
чались светские праздники, да и в общепринятые церковные он посещал
храмы, молился, выполнял православные обряды и установления14. Наряду
с этим он вел и другой отсчет времени, следуя, по-видимому, за григорианс-
ким календарем, принятым у католиков, протестантов, масонов. Очевидно,
одно другому не мешало. Напротив, соотнося события реальные и вооб-
ражаемые со знаковыми днями нескольких календарей, Лохвицкий расши-
рял диапазон возможностей для наделения их символическим смыслом.

На второй день Православной Пасхи (11 апреля) Лохвицкий совер-
шил осмотр участка на Старокиевской горе между Андреевской и Трех-
святительской церквами. Маршрут был выбран не случайно – “Сие место
знаменито по тому, что на оном Крест водрузил Святой Апостол Андрей
Первозванный”15. Во время осмотра была сделана первая находка: Лохвиц-
кий “отрыл” камень “из под земли фундаментальной стены Крестовоздви-
женской церкви бывшей на сем месте в 1212-м и в 16-м веке”.
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12 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949.
13 Серафим (Соболев), архиепископ. О новом и старом стиле; [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://pravoslavie.domainbg.com/svt-serafim/calendar.html.
14 В частности, не только в праздничные, но и в воскресные дни работа на раскопках
не велась. Например, 9-го мая 1832 г., когда Православная Церковь праздновала память
перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари, Лохвицкий отметил
в дневнике: “Понедельник. Николин День. Работы не было”.
15 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 2об.



Немедленно были сделаны несколько визитов, чтобы продемонстри-
ровать этот камень. Первый – к командующему 1-й Армии генерал-фельдмар-
шалу Фабиану Вильгельмовичу Остен-Сакену16: “Сей муж знаменитый
любитель древностей и знаток приказал мне представить его [камень – Т.А.]
господину генерал губернатору В.В. Левашову и Преосвященному Киевскому
митрополиту Евгению”17. “Приказ” был исполнен незамедлительно. По
утверждению Лохвицкого, генерал-губернатор одобрил находку, митро-
полит подтвердил ее древность, и в тот же день энергичный изыскатель
“выломал еще один красный камень такой же как и прежний, так крепок
что топором разбить нельзя было”.

Так в пасхальные дни 1832 г. началась археологическая эпопея,
которая продлилась несколько лет и запечатлелась в историографии и па-
мяти потомков открытием Золотых Ворот и Ирининской церкви. Но сов-
ременники были хорошо осведомлены о реальном ходе событий и тех
настойчивых поисках на Крестовоздвиженском месте, которые, по утвер-
ждению изыскателя, также увенчались успехом – находкой частей “Живот-
ворящаго Древа Креста Господня”. Лохвицкий сам осуществлял информи-
рование общества о каждом археологическом событии, он действовал
с нарочитой открытостью: оповещал обо всем обнаруженном в земле,
охотно возил “древности” для показа, рассылал в качестве дарений,
приводил на раскопки посетителей18.

С первых дней активно занимаясь поиском денег на раскопки,
по совету фельдмаршала Остен-Сакена Лохвицкий составил “информа-
ционное письмо” для сбора средств по подписке. 17 апреля археолог
напомнил о себе Николаю Полевому – известному журналисту и исто-
рику, издателю “Московского телеграфа”, автору “Истории русского
народа” (6-томный труд начал издаваться с 1829 г.):

“Милостивый государь Николай Алексеевич!
Из приложенной подписки увидите новое мое предприятие раскрыть

и отыскать древность, которая в земле более тысячи лет скрыта. <...>
Веду Журнал по сему предмету и с завтрашнего дня начинаю разрывать

землю того места, где Св. Апостол Андрей Первозванный водрузил Крест на сем
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16 Главная квартира 1-й Армии была переведена в Киев в начале 1830 г.
17 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 3.
18 Это заметно отличало его от киевских деятелей на поприще поисков древностей, окружав-
ших свои замыслы атмосферой келейности. М. Берлинский, А. Турчанинова, А. Анненков
практически не оставили свидетельств о своих раскопках до 1835 г., когда был учрежден
Временный комитет для изыскания древностей в Киеве.



месте как утверждают митрополит Киевский Евгений и викарный епископ
Кирил была построена церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня. На сем месте по преданию был дворец Св. княгини Ольги и церковь
домашняя. Сего то здания остатки я уже приметил и вынул из фундаменталь-
ной стены три камня красных яшмовых. Один назначил Обществу, другой Вам,
а третий на закладку церкви19.

В Петербурге одним из первых информацию получил “дядька”
(воспитатель) цесаревича Александра Николаевича (“на счастье которого
раскрывая древнюю церковь Воздвижения Честного и Животворящего
Креста ищу места, где Св. Апостол Андрей Первозванный Святый Крест
водрузил”20 – писал Лохвицкий). Продолжилось эпистолярное знакомство
с графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской, которую Лохвиц-
кой считал своей покровительницей:

“Ваше Сиятельство Милостивая Государыня Графиня Анна Алексеевна
В благодарных чувствах обязанностию поставляю довести к сведению

вашему что я вновь раскрываю из под земли в старом Киеве на горе где была
в древние времена построена церковь сначала деревянная а потом каменная воз-
движения честного и животворящего креста Господня, которая доказывает из исто-
рии по пророчеству что на сем месте водружен крест Св. Апостолом Андреем
Первозванным, а не на том месте где теперь Андреевская церковь, которая в честь
водрузителю и просветителю крестом Господним построена, и Орден учрежден
Андреевский. А кресту водруженному ничего не сделано кажется пора подумать
в настоящее просвещенное время на месте водружения, воздвигнуть просто при-
личный крест для славы России временной и вечной и для Истории Российской.
При сем прилагаю подписки список. Удостойте благодетельнейшим ответом”21.

“Промо-акции” набирали оборотов, несмотря на то, что в Киеве
археологические опыты Лохвицкого были восприняты неоднозначно.
Безусловная поддержка фельдмаршала Ф.В. Остен-Сакена превратила
многих военных в вынужденных поклонников археолога. Генерал-губер-
натор В.В. Левашов, ставший заложником сложных отношений с фельд-
маршалом, которому покровительствовал император, вынужден был
лавировать и искать поводы, чтобы, не говоря “нет”, создать препятствия
для громких инициатив отставного чиновника 5-го класса. Киевский войт
Г. Киселевский наотрез отказался давать деньги на раскопки, усомнив-
шись, благая ли это затея. В светском обществе наряду с любопытством
и экзальтацией наблюдались холодный скепсис и стремление (особенно
чиновников) отделаться от беспокойного статского советника.
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19 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 5об.
20 Там же, л. 7.
21 Письмо от 30 апреля 1832 г. // ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 9об.



На этом фоне выделялось своим постоянством киевское духовен-
ство, судя по дневнику, поощрявшее археолога. Архимандрит Михай-
ловского Златоверхого монастыря Кирилл благословлял на начало раско-
пок и отпустил иеромонаха отслужить молебен на Крестовоздвиженском
месте. В церкви Св. Николы Набережного, где служил духовник Лохвиц-
кого отец Филипп Петровский, освящались находки. Ректор Киевской
академии Иннокентий (Борисов) “советовался по сему делу раскрытия
о воздвижении Креста Господня на месте водружения Святым Апостолом
Андреем Первозванным где ныне разрыта Воздвиженская церковь. Сей
благонамеренный пастырь с християнскою любовию дав совет и одобрив
мое намерение делает мне в сем деле пособие присылает исторические
книги и дал из Академии для письмоводства одного из лучших учени-
ков”22. Лохвицкий был склонен преувеличивать масштабы содействия
ему со стороны именитых сограждан, и не исключено, что преосвящен-
ный Иннокентий имел ввиду только помощь в редактировании неказис-
тых текстов археолога, поскольку остановить их появление были
бессильны все, даже Высокопреосвященный Евгений.

В начале мая 1832 г. были раскопаны “две хлебных ямы, одна с
пшеницею, а другая с пшеничною мукою сопревшие от давности”. Евгений
настаивал на том, что ямы и предметы, найденные в них и поблизости,
имели хозяйственное назначение и связаны с позднесредневековыми по-
стройками. Показанное митрополитом сочинение на польском языке,
описывавшее на этом месте комендантский дом, не убедили: “Мука слу-
жила церкви для просвир из коих Эвхаристия совершается”23, – заявил
Лохвицкий. Не дала результата и попытка Евгения переключить внима-
ние археолога на поиск Золотых Ворот. Раскопки Ворот начались 23 мая
1832 г., однако на Крестовоздвиженском месте работы не прекратились.

Именно из ям вместе с обломками хозяйственной утвари были
вынуты несколько деревянных жердей, которым предстояло стать час-
тями “Креста” Апостола – но произошло это не сразу.

8 мая, обедая у генерал-фельдмаршала Остен-Сакена, Лохвицкий
услышал по-военному прямой вопрос:

“<...> скоро ли я найду Крест Святым Апостолом Андреем Первозванным
водруженный? Я отвечал: Тогда как на сем раскрытом месте водружения Креста
воздвигается приличный Крест российскому Християнству! Андрею церковь
воздвигнута и орден Андреевский учрежден. А Кресту Господню что зделано?
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22 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 11об.
23 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 27.



Не пора ли нам подумать воздвигнуть Крест Кресту водруженному и нас про-
светившему Светом Божественным?”24

Итак, именно фельдмаршал вполне определенно говорил о самом
Кресте Апостола, а Лохвицкий, уже доставший из ямы жерди, не дал на
четкий вопрос столь же прямого ответа; его идея в том, чтобы “воздвиг-
нуть Крест Кресту водруженному”. Именно с ней он обратился через не-
сколько дней к митрополиту, прося “зделать распоряжение на сем месте
Святом водружения воздвигнуть Крест приличный в память начала Цер-
кви Российской, чрез подписку Россиян, пламенеющих верой и любовию
к сему единственному спасению нашему”25. Здесь звучит еще одно уточне-
ние – крест должен быть “в память” легендарного события. Как уже нетрудно
догадаться, митрополит был далеко не единственным адресатом, изве-
щенным о ходе выполнения задачи, которую Лохвицкий сформулировал
в своем дневнике еще в апреле с присущей ему категоричностью:

“Работа продолжалась на месте воздвижения Честного и Животворя-
щего Креста где достоверно показать должно, что воздвигнется Крест Живот-
ворящий [подчеркнуто нами. – Т.А.]”26.

Однако, никто из почтенных адресатов не спешил активно поддер-
жать киевского энтузиаста. И уже 29 мая проект выходит на новый этап:
в церкви “Св. Николая Набережного полным освящением освящены”    на-
ходки с Крестовоздвиженского места, в том числе “и крест деревянный сос-
тавленный из найденных в пшенице перетлевших кусков жерди сосновой”27.
Летом подобные акции продолжаются. В церкви вносятся дары – пше-
ница в графинах с надписью, упоминающей о благословении митрополита.
1 августа во время праздника Честного Животворящего Креста “водоосвя-
щение было у льва в колодесе. И Крест 12-ти конечный сложенных28 из трех
кусков жерди сосновой найденной в пшенице хлебной яме на Крестовоз-
движенском месте погружали весь в святую воду. Равно и маленькие крес-
тики из того же дерева сделанные также во святую воду погружали”29.

Ресурс увещеваний и дипломатичных “маневров” исчерпался,
терпение митрополита было на пределе, произошло несколько скандалов.
Когда 5-го августа, прихватив с собой “корзину древностей церковных
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27 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 19об.
28 Так в оригинале.
29 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 37об.



от раскрытого места водружения Креста Св. Апостола Андрея”, Кондрат
Андреевич навестил митрополита, разгорелся спор о типе 12-конечных
крестов (православных, раскольничьих или католических). Евгений не
выдержал: “Мне митрополит сказал Ты вриош. Я отвечал ему напрасно
обижаете впрочем не только страдать и умереть готов за Крест Святого
Истинного”30. Борьба с иерархом Православной Церкви была преиспол-
нена для Лохвицкого особого значения; не случайно на следующий день
в церкви Николая Набережного он “чувствовал Благодать Божию. В 12-ти
конечном Кресте Святой Троицы Единосущной и Нераздельной, в Любви
разливающейся в теле, в душе и духе Ангеле моем Святом Кондрате”31.

В понедельник 15 августа32 1832 года в храмовый праздник Вели-
кой церкви Киево-Печерской лавры – Успения Пресвятой Богородицы –
в монастыре был обед “для всех знатных и убогих”. После обеда в присут-
ствии фельдмаршала между митрополитом и археологом вновь прои-
зошла словесная стычка. Сакен “подозвал меня и сказал отискал ли крест
Св. Андреем водруженный. А митрополит Евгений сказал мне: Я позволю
крест воздвигнуть но только будет тебе тежол. Я отвечал не токмо страдать
для креста а умереть готов. Он опять сказал для славы своей просла-
виться хочешь. Я в ответ: первенство вот за кем, указывая на фелдмар-
шала графа Сакена”33.

Митрополит был, пожалуй, единственным кто открыто и опреде-
ленно высказался о намерении Лохвицкого найти Крест Апостола. В от-
вете на запрос Министерства внутренних дел Евгений писал:

“Надежда Лохвицкого найти остатки древней церкви Воздвижения
Креста Господня и самый Крест <...> тщетна”34.

Запрос Министерства, последовавший в конце лета 1832 года, не
был случайным. Информация о том, что в Киеве раскопки на Крестовоз-
движенском месте принесли грандиозный результат, достигла министер-
ских и придворных столичных кругов. “Господин Деректор внешней
торговли35 Бибиков36 проежжая чрез Киев к водам в Карлсбат, посещал
Андреевскую церковь, и осмотрел подле ее раскрываемое мною место
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30 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 38.
31 Там же, л. 38об.
32 Дата дана по старому стилю, по новому – 27-е августа.
33 ИР НБУВ, ф. II, ед. хр. 22949, л. 39об.
34 Об открытии Ярославовых Златых Врат в Киеве // ЖМВД, 1832, № 7, с. 76–77.
35 Дальше зачеркнуто: Его Превосходительство Дмитрий Гаврилович.
36 Д.Г. Бибиков в 1837 г. станет киевским военным губернатором.



водружения Креста”37; через него Лохвицкий оповестил о своем открытии
Министра финансов Е.Ф. Канкрина. Сенатор (с 1828 г.) Борис Яковлевич
Княжнин, недавний киевский генерал-губернатор (1829–1832 гг.), кото-
рый был переведен в Петербург, обещал по приезде туда “посоветоваться
с Министром внутренних дел – с обер прокурором Святейшего Синода
князем Мищерским, и с товарищем Министра Просвещения дабы доло-
жить Государю Императору о воздвижении Креста на месте раскрытия,
где был водружен Крест Святым Апостолом Андреем Первозванным”38.

Ответ митрополита на министерский запрос датирован 3 сентяб-
ря – к этому времени были исчерпаны все возможности убедить архео-
лога признать истинный характер его находки.

Но дважды прозвучавший вопрос фельдмаршала Остен-Сакена,
ожидавшего находки конкретного предмета, не допускал отрицательного
ответа. Чтобы понять, как удалось Лохвицкому не обмануть этих ожида-
ний, обратимся к некоторым фактам его биографии.

***
В дневнике Лохвицкий упоминает как близкого друга Егора Ва-

сильевича Карнеева. Упоминает он и о встрече в Киеве с сенатором Федо-
ром Петровичем Лубяновским. Оба они известны не только как чиновники
высокого ранга, но и как видные деятели российского масонства. Причем
первые шаги на одном и другом поприщах были сделаны ими в кругу Ха-
ритона Андреевича Чеботарева – в последующем первого выборного рек-
тора Московского университета (1803–1805 гг.), первого председателя
Московского общества истории и древностей российских, известного
масона и ... приемного родителя Кондрата Андреевича Лохвицкого.

В дом Чеботарева, который стал родным для него, Кондрат попал
подростком. Сирота-певчий лет двенадцати (род. 9 марта 1770 г.) просил
Чеботарева и его супругу Софью Ивановну разрешить ему учиться в бла-
городном пансионе, который они содержали, а в итоге перешел к ним на
жительство и воспитывался вместе с их сыном Андреем, именно здесь
получив опыт социализации и ориентиры культурной практики, ставшие
одним из лейтмотивов его последующей деятельности.

Близкий друг и единомышленник Н.И. Новикова, Харитон
Андреевич Чеботарев имел большой успех как единственный в универ-
ситете преподаватель российской истории и словесности, и в то же время
педагог, культивировавший “внутреннее христианство” в его масонском
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понимании39. Но это было в 1780-х годах, а после гонений на Новикова
(который был арестован в 1792 г. и заключен в Шлиссельбургскую кре-
пость) с его окружением, и тем более к началу XIX в. лучшие времена для
Чеботарева миновали, так что ректорство его пришлось на годы, когда
он “нередко впадал в некоторую слабость и вел жизнь беспечную”40.

Воспитанник Чеботарева в его доме познакомился с мистиками-
масонами екатерининского и александровского времени, среди его близ-
ких знакомых были А.Ф. Лабзин – один из главных деятелей русского
масонства, графиня А.Н. Безбородко, будущий митрополит Санкт-Петер-
бургский Михаил (Десницкий), государственные деятели, влиятельные
особы. Не избежал Лохвицкий и членства в обществе Филадельфийской
церкви, хотя пробыл в нем недолго. Огромное влияние оказывало на него
чтение мистических книг, вызывая то просветление, то мучительную
внутреннюю борьбу, психическое напряжение41. По наблюдению Ф. Тер-
новского, мистицизм развил в Кондрате Андреевиче “крайнюю подозри-
тельность и придирчивость”, он даже “не любил науки и относился к ней
с некоторым предубеждением”.

Службу Лохвицкий оставил в 1819 г., пройдя десять классов по
Табели о рангах, он сделал неплохую карьеру, достигнув чина статского
советника, но останавливаться на этом не намеревался.

Высочайшим рескриптом 1 августа 1822 г. масонские ложи были
запрещены. В 1823 г. Лохвицкий переехал в Киев. Данных, которые подтвер-
ждали бы связь между этими событиями, у нас нет, однако исключать ее
не стоит. Известно, что после запрета лож именно в Киев была выслана
А.П. Хвостова, автор духовных сочинений, вдова известного масона
Н.Ф. Плещеева, сотрудница А.Ф. Лабзина по “Сионскому Вестнику”.

Закрытие лож не могло повлиять на мистические настроения, ко-
торые были одним из следствий кризиса, переживаемого в конце XVIII –
начале XIX в. традиционной православной религиозностью и культурой, и
вызванных этим религиозных исканий той части общества, которая остро
ощущала противоречия между верой и разумом, религией и наукой, стреми-
лась обрести новый духовный опыт как основу целостного мировоззрения.

Мистики-масоны исповедовали религиозный индивидуализм,
ставя личную веру несравненно выше “внешней”, “обрядовой” Церкви.
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Истинное благочестие, утверждали они, не в соблюдении правил, при-
нятых Церковью, а в следовании внутренним, внушенным самим Богом,
убеждениям. Наставлений “свыше” и предсказаний мистики искали в
сновидениях, причем, с таким навязчивым исступлением, что нередко
доводили себя до “сонного сумасшествия”42.

Масонство как мистическая система в практической части всегда
стремилось к намеренной парадоксальности и интуитивизму. По мнению
масона, науки испортили человека и удалили его от первобытной бла-
женной простоты43. Истинные основания всех наук находятся не в том,
как вещи предстают перед чувствами, а в духовном опыте, поскольку
сама вещественность имеет в своем первоначальном основании Дух. По-
этому и в основание науки должен быть положен Дух. Отношение к
науке, к истине опиралось на моралистическую установку. Что же тре-
буется для того, чтобы постичь Истину? Прежде всего необходимо пере-
йти от внешнего к внутреннему и очистить сердце, или, на масонском
языке, “обтесать Дикий Камень”44. Созидание храма премудрости в сер-
дцах людей, строительство царства истины – это путь к достижению зем-
ного Эдема, провозглашенного масонами главной целью.

И Лохвицкий стремится представить городское пространство на-
полненным священными реликвиями, “насытить” ими среду своего оби-
тания, причем, мистику-масону не нужен был “посредник” в лице Церкви.
Он держит ответ перед Богом.

Важно, что мироощущения Лохвицкого отвечали свойственной
социуму потребности в постоянно воспроизводимой сакральности, в на-
делении объектов окружающего мира высшим ценностно-смысловым
статусом45. Это одна из причин, почему он встретил понимание и у Алек-
сандры Петровны Хвостовой, которая просила о священном даре – гор-
сти пшеницы, раскопанной на Крестовоздвиженском месте, и у графини
Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, духовной дщери архимандрита
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Фотия (Спасского), считавшего масонов “скопищами бесовскими анти-
христовыми”46. Интерпретация находок Лохвицкого как священных цен-
ностей была конвенционально близка не только этим особам. 

Наряду со стремлением к символизации обыденного пространства
для Лохвицкого было свойственно буквалистское восприятие абстракт-
ных понятий, характерное для пластического мышления, которое стре-
мится перевести отвлеченные понятия в некие конкретно-образные
“аналоги”. Масоны-“каменщики” видели основной целью своей учени-
ческой работы обтесывание дикого камня, обозначавшего сердце чело-
века. И Лохвицкий “обтесывает камни”, выкопанные на местах древних
святынь, заказывая надписи на них. Масоны за свою работу, как они го-
ворили на иносказательном языке, получают плату; если плата мала, то
это значило, что они мало работали. И чиновник 5-го класса без устали
добивается повышения по службе, денег за труды, наград. 

На разных этапах, в разных жизненных ситуациях мотивацион-
ным субстратом его деятельности становились то наставления мастеров-
масонов, то правила церковные, то этикетные нормы светского общества,
рескрипты и распоряжения властей. Все они не только актуализировались
(весьма успешно) в реальности, но и проникали в мир его сновидений.
После начала нового декабрьского дневника 1831 года, после записи об
увиденном во сне Кресте (приведена в начале статьи), Кондрат Андреевич
записал еще один свой сон: “Видел во сне: будто где-то за большим сто-
лом в многолюдном собрании обедал, а Государь со свитою мимо нас
прошел и мы кричали ему Ура! – Потом вставши из-за стола во время
шествия Государя мимо нас вторично, я первый закричал [курсив наш.–
Т.А.] Ура! Ура! и все за мною закричали Ура!”47.

Масонский иррационализм успешно уживался со страстным же-
ланием вполне земного преуспеяния, социального успеха, воплощенного
в новом чине и денежных поощрениях. Митрополит Евгений не зря ска-
зал, что Лохвицкий “для славы своей прославиться” хочет.

Вполне ожидаемым было стремление чиновника 5-го класса
представить свои открытия во время посещения Киева цесаревичем
Александром Николаевичем в 1837 г. На обложке архивного дела рукой
Кондрата Лохвицкого написано: “1837-й год, 1838 – По выставке о подно-
симых вещах ископаемых Древностей Государю Цесаревичу Наследнику
Престола Александру Николаевичу”. Рукопись, как и все черновики Лох-
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вицкого, содержит много исправлений. В “Описи священным48 вещам,
редкостям и древностям Киевским” упомянуты:

“9 – Пшеница вырыта в 1831-м году при открытии мною Крестовоздви-
женской церкви, где Св. апостол Андрей Первозванный Крест водрузил.

10 – Там из пшеницы вынуты церковные вещи и три куска Сосновой
Жерди, из которых сложен Крест и освящен а из обрезков вырезан крестик и
образ Знамения Богоматери Новгородской и киевской”49.

Во первых, обращает на себя внимание формулировка, которая
снимает претензию на то, что сосновые жерди это и есть Крест Апостола –
Андрей Первозванный вообще не упомянут в 10-м пункте. С момента
раскопок прошло пять лет, появился Временный комитет для изыскания
древностей, а в начале 1837 года не стало митрополита Евгения и фельд-
маршала Остен-Сакена. В изменившихся обстоятельствах претерпела из-
менения и риторическая стратегия археолога, утратившего своего
патрона. “Атрибуты успеха” приспосабливались к новым условиям.

Но, конечно, в истории “Креста”, который с большим основанием
следует атрибутировать с именем Кондрата Лохвицкого, нежели Апос-
тола Андрея, еще остаются нераскрытые вопросы. Один из них возникает
после прочтения дневниковой записи археолога за 5–7 марта 1833 г.:

“По совету приходского священника Киево-Подольско-Набережно-
Николаевской церкви Филиппа я расположен говеть на следующей неделе чтоб
в день Ангела своего причаститься святых тайн. А как сия неделя Крестопок-
лонная, то пришло на мысль мне внести в церковь Крест деревянный, сложен-
ный из трех кусков сосновой жерди перетлевших в концах и сохраненных в
пшенице хлебной ямы найденной мною при раскрытии места Крестовоздвижен-
ского где Св. Апостол Андрей Крест водрузил, который освящен в оной церкви
29-го мая 1832-го года о чем и свидетельство дано от оного священника духов-
ника моего 1-го июня того же года. Ночью к разсвету в молитве просил я Спа-
сителя, чтоб он мне открыл: внести ли мне сей Крест или нет? После сего
задремал и вижу в видении голос моего духовника Филиппа, а слышу в его го-
лосе слова Спасителя: “Да просветится свет вам пред человеками, да видят дела
добрые и прославят Отца небесного”. Я очнулся. После сего был я у священника,
расказал ему сновидение. Он мне благословил внести Крест в церковь. Повину-
ясь гласу священному сего 7-го марта при восхождении солнца внесен Крест в
церковь Святителя Николая Набережного. И получил свидетельство о освяще-
нии сего Креста в сей же церкви сим же и священником духовным отцом моим
Филиппом Петровским. – Начинаю говеть”50.
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Следовательно, 7 марта 1833 г. “Крест” был внесен, т.е. дарован
киевской церкви и должен был находиться там. Однако, в 1837 г. к визиту
цесаревича на обозрение наследника престола должен был предстать
также “Крест” с Крестовоздвиженского места. Можно предположить,
что Лохвицкий изготовил несколько “Крестов”. В пользу этой версии
говорит сохранившаяся серебряная табличка с гравированной надписью,
почти дословно совпадающей с той, которая приведена в начале статьи51.
Такому предположению не противоречат и прослеженные изыска-
тельские практики археолога-любителя.

Несмотря на “тиражирование” находок с Крестовоздвиженского
места (если и не самого “Креста”, то пшеницы, камней и рисунков
вещей), этот археологический проект быстро превратился в маргиналь-
ный эпизод. В издаваемом М.П. Погодиным “Москвитянине” в 1843 г.
был опубликован “Перечень замечательнейших событий, новостей и пе-
ремен, случившихся в Киеве в продолжение последних десяти лет – от
1832 до 1842 г.”52, в котором на первое место поставлены “открытия древ-
ностей”. Отмечая с пиететом “святые драгоценности отечественной ста-
рины” – Золотые ворота и Ирининскую церковь, о Крестовоздвиженском
месте журнал не упомянул.

Тем не менее, эти раскопки и находки представляют большой
интерес, правда, не как археологические памятники, а, скорее, в контексте
попыток в начале XIX в. создания символического пространства, где на-
ряду с сакрализацией формировался опыт его мемориализации. Эта тема
заслуживает более детального рассмотрения и отдельной публикации.
Но уже можно прогнозировать новое подтверждение вывода, к которому
привели материалы этой статьи: категории божественного, сакрального
не существуют в отрыве от своего антитезиса – профанного. Деятель-
ность Кондрата Лохвицкого – археолога-любителя, мистика, чиновника,
автора дневников – яркий, “хрестоматийно” наглядный пример, позво-
ляющий в дихотомии сакрального и профанного наблюдать их диалек-
тику как двух взаимосвязанных аспектов культуры. Только оба эти
аспекта, рассматриваемые вместе, могут раскрыть весь спектр изучаемых
культурных явлений.
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Николай Болгов, Кирилл Болгов

“ПАНЕГИРИК ЮСТИНУ МЛАДШЕМУ” КОРИППА1

Традиция латинских эпических императорских панегириков,
начавшись с Клавдиана в самом конце IV в., нашла свое завершение в конце
VI в. в Константинополе.

Насколько нам известно, последний латинский эпос в форме
императорского панегирика написал поэт и грамматик из Африки Крес-
коний Корипп.

Несколько обрывков информации, которую мы имеем о Флавии
Кресконии Кориппе, могут быть получены почти исключительно из двух
его поэм – “Иоанниды” и “Похвалы Юстину Младшему”. Иными словами,
это только имя, дающееся полностью лишь в одной рукописи Budensis,
ныне утраченной, и слово “грамматик”, приложенное к рукописи Ma-
tritensis. Мы также теперь можем учесть, что в конце VII века епископ по
имени Кресконий был ошибочно отождествлен с нашим поэтом2, поэтому
придется прибегнуть к скудным указаниям в самих поэмах, которые, хотя
и сохранились целиком, но в различных рукописных традициях точно ат-
рибутированы одному и тому же автору3.

Й. Партш в предисловии к своему изданию Кориппа и Ф. Скутш,
автор статьи о Кориппе в RE, уже встали на твердую почву в отдельных
деталях биографии поэта, хотя еще и очень кратких. 

Корипп был, по всей видимости, учителем из небольшого городка
в провинции Африка, когда сочинял свою эпическую поэму в 8 книгах
о подвигах полководца Юстиниана – Иоанна Троглиты и мог прочесть
ее procures (знатнейшим) в Карфагене (Ioh. Praef. 25, 36). Он написал
поэму вскоре после прекращения военных действий в 548 г., как ясно сле-
дует из Введения и особенно из Ioh. I.9ff. Но затем последовало молчание
в течение почти 20 лет, в течение которых была написана “Похвала Юстину
Младшему” в ознаменование воцарения Юстина II, которое имело место
14 ноября 565 г. В это время Корипп уже смог перебраться в Константи-
нополь, где он смог занять какой-то род должности на императорской
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службе (Pan. Anast. 44ff). Разумно предположить, что “Иоаннида” принесла
поэту необходимую поддержку в высших кругах. Также возможно, что он
стал одним из трибунов, нотариев или скриниариев, которых Юстин щедро
вознаградил на своей инаугурации как консула 1 января 566 г. (Iust. IV.173ff).
Он был в некотором роде прикреплен к службе квестора Анастасия, кото-
рому посвящено второе Вступление в Iust. (Pan. Anast., 45f), и которое
должно быть согласовано с его членством в скринии. Но здесь не все ясно:
он ныне сетует не только на старость (Pan. Anast. 48), но и на проблемы
(Praef. 41f; Pan. Anast. 49), которые, кажется, связаны с имуществом
(Ptaef. 43). Это может быть связано с его упоминаниями о печальном
положении Африки в последнее время (Pan. Anast. 36f).

Как и “Иоаннида”, поэма о Юстине4, как кажется, была написана
также после описанных в ней событий. Книга IV, описывающая начало
первого консульства Юстина 1 января 566 г., следует за первыми тремя
книгами с очень небольшим интервалом (Iust. III.405ff). Конечно, она
предшествует второму консульству в 568 г., однако, возможно, ненамного;
не должно быть много мнений такого рода относительно данной поэмы,
после всего, если она была по крайней мере актуальна. Предисловие написано
определенно до 568 года, когда лангобарды завоевали Италию (Praef. 12f).
Твердые хронологические опоры также заключаются в аллюзиях на заго-
вор Этерия и Аддея в 566 г. (Iust. I.60f; IV.348f; II.68f). Это вполне точные
указания и, вероятно, достаточно доказательств, что первые три книги
созданы в 566 г., а книга IV – вскоре после этого, в конце 566 или в начале
567 г. Такая датировка должна также соответствовать между Предисло-
вием Кориппа и Предисловием Агафия к циклу эпиграмм, опубликован-
ных приблизительно в то же самое время, где есть аллюзии на новый
дворец в Софианах (Iust. IV.285f)5.

Итак, Корипп оставил нам две важные поэмы с промежутком
приблизительно в 20 лет между ними, и каждая из них сохранилась в одной
рукописи. Больше ничего о поэте нам не известно; его труды были исполь-
зованы уже Венанцием Фортунатом, но помимо того, что мы здесь имеем,
нет никаких намеков на его рецепцию.

В единственной рукописи, в которой сохранилась данная поэма,
она называется просто “Книга, изданная в похвалу Юстину Августу
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младшему”. Но это, однако, не обычный панегирик, но гибрид, сочетающий
панегирик и эпос6. Его предметом является воцарение Юстина II (книги
I–III), его инаугурация как консула (книга IV – не полностью), и в целом
манера поэмы – не статическая, и не динамичная. События имеют тенден-
цию составляться в серии – части целого (I.28f – сон Юстина; II.8f – при-
бытие сенаторов; 226f – лежащий Юстиниан; 314f – скопление народа
на Ипподроме и т.д.), такова сильная нить всего нарратива. 

Сам Юстин непосредственно описан только относительно частных
аспектов событий, например, II.137f, когда его поднимают на щит перед
увенчанием его диадемой. Во всех частях панегирика, где он присутствует,
есть очень много второстепенных эпизодов по отношению к главному
повествованию. Так, вперемежку, прямо говоря, с небольшим или неэпичес-
ким искусством (I.33f; 298f), в этой манере, если это отвлекает от поэтичес-
ких качеств труда, тем не менее, он дает нам уникально ценные простые
записи о фактах имперских церемоний. Если повествование носит слож-
ный характер, то это не потому, что автор вводит риторические украшения
(кроме использования экфрасиса: I.276f; III.191f), а потому, что Корипп
воплощает в них параллельные линии образности, которые призваны
объяснить символизм имперской позиции, в которой некоторым образом
современное имперское искусство использует репертуар символов таким
образом, что выражает определенные фиксированные идеи. Типично в этом
контексте II.137f, где Корипп описывает и объясняет церемониал подня-
тия на щит, а также I.134f – о символизме цветов цирковых партий;
IV.264f – о храме св. Софии и его символическом смысле. Более условные
эпические “отступления” см. в III.88f (вина и коронационный пир), и особенно
IV.13f (сбор леса для строительства трибун) – реже и более заметно в их
функциях простого описания и ничего более. Поэма поэтому иной раз
уникальна – детальным описанием краткого, но жизненного простран-
ства во времени жизни отдельного византийского императора, олицетво-
ряющего объяснение смысла предметов и церемоний, описанных так,
чтобы достичь наиболее сильного эффекта имперского величия, которое,
с другой стороны, неизбежно занимает политическую позицию в отно-
шениях, связанных с императором. Хотя этот объект, безусловно, служил
прославлению Юстина, сама поэма, в отличие от Вступления, не имеет
структуры (характера) панегирика, тогда как, с другой стороны, эти
рамки и приземленные подходы также ограниченны для того, чтобы быть
отмеченными как эпос в обычном восприятии.

273

Болгов Н., Болгов К. “Панегирик Юстину Младшему” Кориппа___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
6 Nissen T. Historisches Epos und Panegyrikos in der Spatantike // Hermes, 1940, 75, S. 298ff.;
Alvares E. Los Panegiricos de Flavio Cresconio Corippo. Santiago de Compostela, 1972.



Имеется два Вступления, оба в гексаметрах, одно из которых адре-
совано самому Юстину, а другое – квестору Анастасию. Но сам Корипп обра-
щается также к Вигилянции, матери Юстина, к его жене Софии и к Богоматери
(I.8f; III.147f). Общий план поэмы выглядит следующим образом7:

Вступление (Praefatio) – 48 строк: множество обращений к импера-
тору, описание его власти и силы и призывающее его удачу.

Панегирик Анастасию (51 строка): похвала квестору Анастасию.
Книга I. 
1–27: введение, о покровителях Кориппа.
27–28: лакуна, содержащая сообщение о смерти Юстиниана.
28–65: сон Юстина, предвещающий его провозглашение импера-

тором.
66–186: Каллиник и другие сенаторы приходят к Юстину во дворец

и добиваются его согласия на трон.
187–293: Юстин и София прибывают в Великий Дворец и опла-

кивают тело Юстиниана (274f – экфрасис расшитых погребальных обла-
чений Юстиниана).

294–313: Молва (fama) летит по городу.
314–367: народ собирается на Ипподроме в ожидании события.

Множество символов на Ипподроме.
Книга II.
1–46: Юстин отправляется на службу в церковь Архангелов.
47–83: София отправляется на службу в церковь Богородицы.
84–174: облачение и коронация Юстина (во дворце). Приветствия

сената.
175–277: Первая коронационная речь Юстина.
278–430: Юстин лично является народу на Ипподроме. Приветствия

народа, затем – Вторая коронационная речь. 301f – завершение множества
раз проявленного Юстином благочестия (pietas).

Книга III.
1–61: погребальная процессия Юстиниана в храм св. Апостолов.
62–84: радость народа по поводу воцарения Юстина.
85–150: коронационное празднество.
151–407: Аварское посольство и его прием Юстином на седьмой день

царствования. 191f – экфрасис трона Юстина. 271f – речь авар и ответ
Юстина.
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Книга IV.
1–89: приготовления к консульской инаугурации 1 января 566 г.

13f – описание леса, который используется для строительства трибун
для зрителей.

90–205: консульская щедрость (дары?) сенату и чиновникам
(во дворце).

206–263: консульское шествие (processus).
264–325: Юстин следует в св. Софию, чтобы принести благодар-

ности. 290f – символический смысл храма.
326–377: Юстин восседает на круглом кресле в окружении своих

высших сановников…
Поэма написана определенно в Константинополе и предназна-

чена для публичного произнесения при дворе перед слушателями, которые
должны были понимать все тонкости императорских церемоний и поли-
тические нюансы, связанные с воцарением Юстина. Весьма примеча-
тельно, что достаточно крупная латинская поэма предназначалась для
самой интимной части грекоязычной придворной жизни, хотя это было
не уникально (IV.154f). Нет проблемы в том, что поэма могла быть пред-
назначена для более узкой западной аудитории; латинские панегирики
представлялись более престижными, а адресаты этого труда рассматри-
вались Кориппом не иначе как сама императорская чета, а также квестор
Анастасий. В поименном списке имперских чиновников (I.15f; IV.332f),
вместе с миниатюрными панегириками персонам, влиятельным при
дворе (I.79f; 212f; III.220f), видно, что Корипп держал эти придворные
круги в голове; нет сомнений, что он надеялся получить возмещение за свои
беды путем вмешательства важных людей, которые поддержат его уже,
возможно, хотя бы одобрительными откликами (I.15f). Но при любой реа-
листичной оценке связей Кориппа с двором становится ясно, что он не
мог написать поэму в таких точных деталях, если он лично не был сви-
детелем многих событий, а по другим не имел бы хороших источников.
Поэма, которую он писал, должна была стать тем единственным, с помо-
щью чего он думал заслужить милость ее участников, и тем, что не слиш-
ком далеко отклоняется от правды, какой они ее видели.

На протяжении всей поэмы, особенно ее I книги (I.76; 130f; 135;
192; 202f), Корипп стремится создать впечатление, что коронация
Юстина – гладка и неизбежна8. Императору его власть гарантирована
Богом (I.33f; 208f). Он становится после коронации не только истинным
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образом Христа, воплощением имперского благочестия (pietas) (II.407f);
даже перед смертью Юстиниана Юстин специально избран Богом на трон
(IV.339f). Нет и намека на оппозицию, всем известно о том, что дворец
был под усиленной охраной ставленника Юстина – Тиверия, который
сохранил ключевой пост комита экскувиторов (I.202f; 191f). Нет также
и намека на то, что Юстин немедленно нашел необходимым устранить
своих главных конкурентов, и аллюзии на аналогии с заговором, после-
довавшим в 566 г. (I.60f; IV.348f) читаются как комплименты императору,
который успешно провел дела, более опасные, чем указанные реальные
беды. Такая точка зрения является фактически просенаторской. Юстин
взошел на трон как кандидат сената (I.115f; 191), и его восшествие на
престол было представлено народу как свершившийся факт. Корипп
верно сообщает не только об этих предварительных маневрах, но также
и о необычных делах при инаугурации и коронации Юстина – на него
должен был быть возложен торквес, он был поднят на щит и увенчан диа-
демой; все это происходило внутри дворца, в присутствии многочислен-
ных сенаторов (II.84–174). Вместо этих церемоний действо было
совершено в Кафизме, и Юстин сам предстал сразу аккламациям народа
и войска. Он сделал это главным элементом коронации, адресованным
сенату, находящемуся еще во дворце (II.175f), и лишь раздачи народу
были единственной акцией для него (II.333f). Корипп представляет эти
конституционные инновации полностью с сенаторской точки зрения;
взгляд с другой стороны сената был фактически очень необычной ини-
циативой, далеко не каждая из которых могла быть утверждена.

Корипп в равной мере поддерживает деяния Юстина и в других
областях. Одной из его первых мер стала проблема императорского указа,
требующего, чтобы Константинопольский Символ веры был прочтен во
всех церквах; Корипп в соответствии с этим вставляет пассаж о симво-
лическом значении церкви св. Софии, где дает близко к тексту парафраз
Символа веры, который должен стать похвалой религиозной политике
Юстина (IV.290f). В противном случае более ранняя политика Юстина
будет выглядеть более эффектной в области внешних дел – это его отказ
выплачивать дань аварам, агрессивная политика по отношению к Персии.
Корипп ранее давал широкое освещение тех событий (III.151f), где
Юстин представал в образе могущественного и безмятежного правителя,
персонифицированного спокойствия перед лицом беззаконных варваров
(III,308f). Мудрость его политики была здесь настолько естественной
и не вызывала вопросов, что поэт обращается к эпизодам идеологических
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споров. Корипп, однако, не был одинок в своем приятии и одобрении
“мегаломанской и безответственной” политики Юстина; в сравнении,
например, с более реалистичными оценками Менандра Протиктора. Пер-
сидская проблема не выглядела такой серьезной еще за несколько лет
до этого, но весь тон Кориппова Вступления показывает Юстина как пре-
восходного воина. Тема эта была хорошо знакома всем жителям империи,
а персы включены в перечень народов, известных как подчиненные
империи (Praef. 30f). 

Как и Вступление к “Циклу” Агафия (AP IV.3), Вступление
Кориппа рисует радужную, идеализированную картину мира, едва ли
соответствующую драматическим событиям эпохи создания поэмы и так
скоро развеянную в прах. Остальные характеристики предшествующего
правления Юстина – это его забота о финансах, которая привела его к сни-
жению имевшихся запасов и расхищению казны, как сообщается во враж-
дебных ему источниках. Это ясно показано в поэме Кориппа, особенно в речи
на первой коронации (II.249f). Это часть более обширной темы обновле-
ния и восстановления после упадка последних лет правления Юстиниана
(II.331f; 263f; Anth. Plan. 62). Корипп как всегда представляет более вы-
годную интерпретацию деяний Юстина; более того, с момента его вос-
становления в консульстве (II.349f), которое было в действительности
более связано с приобретением благосклонности народа, чем с восстановле-
нием справедливости, как провозглашал Юстин (II.334f), и с учетом
внешнего эффекта от кассации долгов (II.361f), другие подсчитывают
движение и возможные при этом инициативы Софии. 

Корипп не рассказывает нам много нового о Юстине. Его картина
связана только с началом правления, и она полностью комплиментарна для
поэмы, которая сочинялась для того, чтобы поэт получил награду от импе-
ратора. Тем не менее, можно восполнить эту картину, даже давая компли-
ментарный образ политики Юстина, который может быть дан в противовес
крайне враждебным источникам, которые охватывают заключительную
часть правления. Безумие Юстина, его гонения на монофизитов и его пора-
жения в войнах с Персией – все это было окрашено в черные тона в поздних
сообщениях, а Тиверию были приписаны более светлые тона просто по кон-
трасту с Юстином. Поэма Кориппа не могла охватить последний период
правления Юстина; его тон просто уверенный, проистекающий от оптимизма
первых лет, что так очевидно также и в “Цикле” эпиграмм, составленном,
возможно, в основном при Юстиниане, но собранном и “опубликованном”
Агафием как изящный комплимент новому правлению.
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Поэма подвергалась жесткой критике за слабые поэтические
достоинства и невыгодные для нее сравнения с “Иоаннидой”. Основная
критика сосредоточена в основном вокруг нарратива, который представ-
ляет собой скорее протокол дворцового церемониала, нежели поэзию.
Более всего неожиданным кажется вопрос о выборе субъекта. Почему
панегирик выбран в качестве формы для детального описания актуаль-
ных событий первых дней правления Юстина? Ответ, возможно, в том,
что это произведение не следует судить по строго литературным критериям.
Например, нет в чистом виде никаких жанров. Также нет и условного
риторического дискурса, несмотря на то, что Корипп испытывает постоян-
ную зависимость от Клавдиана. Напротив, подлинное описание имперских
церемоний, которое занимает такую значительную часть поэмы, само по
себе несет квази-литургическую функцию, и ближайшие параллели к поэме
могут быть найдены при условии того, что зримое искусство вернее, чем
собственно литература. Корипп хочет дать нам такое количество подроб-
ностей и интерпретаций, потому что в современном ему контексте описа-
ние дворцового церемониала само по себе является панегириком. “Похвала
Юстину” есть поэтическая версия трактата о церемониях и о царствова-
нии, которые только что появились, как и литературный подход к темам
императорского искусства. Также естественно, что его формой в значи-
тельной мере стал популярный в то время обширный экфрасис – поэма,
как правило, с описанием предметов искусства, но изящный нарратив
описания был ценен в его собственных рамках, и Корипп дает нам серии
экфрасисов на темы императорской коронации, приема послов, консуль-
ских процессий. Современникам эти описания не должны были казаться
ни скучными, ни неожиданными. Подлинные части поэмы, которые оказа-
лись неприемлемыми для современных ученых, поэтому составляют его
положительные качества.

Заимствования Кориппа из более ранних поэтов, как Клавдиана,
так и языческих, уже детально собраны и изучены, и доказано, что они
весьма обширны. Среди классических поэтов на первом месте естественно
стоит Вергилий, хотя в основном за счет некоторых словосочетаний, чем
развернутых подражаний. Овидий и Лукан также популярны у нашего
поэта, но выше всех их находится Клавдиан, особенно его поэмы о кон-
сульствах, по очевидным причинам. Из христианских поэтов наиболее
предпочтительны Драконций и Седулий, и Корипповы подражания им
имеют склонность собираться в связки из специально христианских
пассажей, как, например, в сцене молитвы Юстина и Софии (II.11f; 52f),
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в парафразе Символа веры (IV.290f). Но что поразительнее всего – это
комбинации тяжеловесных языковых оборотов из предшествующих
поэтов и известная степень независимости в вопросах формы и структуры.
Корипп заимствовал лишь в очень небольшой степени эпическую струк-
туру из классических поэтов, как структуру панегириков Клавдиана,
так и его риторику, и хотя его поэма является целиком христианской,
он отличается очень явно от более ранних христианских поэтов как
по стилю, так и по содержанию.

Основная тема поэмы заключается в том, что правление Юстина
дано от Бога (Praef. 1f; 20; I.47; 128; 208f; 366–367; II.42f; 428; III.333; 361f;
IV.318; 339. Особенно важны I.33f; II.408f. Речь Юстина в III.311f – одно
из наиболее важных мест в контексте множества раз упомянутой идеи о
Божественном происхождении власти в Византии (особенно III.333f), также
благочестие Юстина вкупе с его ролью представителя Бога в его отноше-
ниях с народом особенно сильно подчеркивают это (ср. Pan. Anast. 36). Поэма
также рисует привычные темы об отношениях Бога и императора, об им-
ператорах, провозглашенных Божественными (I.33f), о молитве импера-
тора (II.1f; II.10f; 50f), об императоре как образе Христа (II.407f; особенно
428), о похоронах императора и его перенесении на “царственные небеса”
(III.28f; I.143f; IV.337f), о благословении императора Богом (IV.311f). Фак-
тически поэма использует перечень тем из классической литературы, иным
образом представленный в императорском искусстве, в языке сборников
законов или в царственных трактатах. Общая концепция сочинения в ог-
ромной степени христианская, хотя и ограничивается преимущественно
темой христианского царя. Но Корипп не идет дальше этого. Он только
включает еще пару длительных молитв, очень христианских по языку и
содержанию, и даже по интересу к доктрине в описании моления Софии
(II.52f). Он также может ввести длительную парафразу Символа веры под
предлогом объяснения символических смыслов св. Софии (IV.290f). Цель
последнего – в комплименте указу Юстина от 566 г., но, тем не менее,
показывает осведомленность автора в закрытых доктринальных тонкос-
тях и умении прямо и непосредственно использовать словарь латинской
христианской поэзии.

Основная рукопись “Панегирика” была составлена в XIV веке.
В начале XV в. де Бонис переписал ее и оставил в частном книжном собра-
нии в Майланде. Кроме этой рукописи определенное значение имеют
также лишь две рукописи из Овьедо. Микаэль Руис Азагра, секретарь импе-
ратора Рудольфа II, в 1581 г. в Антверпене сделал копию с единственной
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к тому времени полной рукописи Кориппа, хранившейся в Мадридской
библиотеке и написанной предположительно в Овьедо. Рукопись, которая
также содержит произведения Драконция, Ювенка и др., излагает содер-
жание “Похвалы Юстину” в прозе. Издатель рукописи знал текст ещё без
встречающихся в нём сейчас пропусков. Ныне эта рукопись утрачена.

Кроме этой рукописи Руис использовал еще один ныне утраченный
манускрипт из Овьедо, который находился в тесной связи с Мадридской
рукописью; из него вышли рукописи Escorialensis, Matritensis, Lauren-
tianus (Лауренциана), а из последней, в свою очередь, – Сэнтская руко-
пись, из которой текст Кориппа Элиас Винет издал в 1552 г. в своём
издании Сидония Аполлинария.

И. Беккер издал произведения Кориппа в 28 томе своего Собра-
ния византийских историков (1836 г.). В 1879 г. Йозеф Партш выпустил
основное на сегодняшний день издание Кориппа с обширной вступитель-
ной статьей9. В 1976 г. Эврил Кэмерон выпустила английский перевод
“Панегирика”. В 1985 г. вышло испанское издание “Похвалы Юстину”10

(латинский текст и испанский перевод).
Исследований творчества византийского латинского поэта, за

небольшим исключением последнего времени, на постсоветском
пространстве нет. Тем не менее, творчество Кориппа, несомненно, важно
сегодня, и как исторический источник, и как последний позднеримский
эпос Ранней Византии.
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Віктор Векленко, Микола Несправа

ДО ПИТАННЯ ПРО АТРИБУТАЦІЮ ДРІБНИХ КУЛЬТОВИХ
СЛАНЦЕВИХ ВИРОБІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ

ЗЕМЕЛЬ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Давньоруська культова пластика здавна привертає увагу дослід-
ників. Проте знахідки кам’яних виробів – іконок й хрестиків – часів
Київської й Новгородської Русі на пострадянському просторі впродовж
останніх років – досить рідкісне явище. Особливо це стосується предме-
тів без металевих оправ, оскільки вони не фіксуються металодетекторами.
Крім того, через значне поширення приватного колекціонування, подібні
знахідки швидко знаходять своє місце у приватних зібраннях і більшість
з них не потраплять до наукового обігу. Зміна ж власників у значній кіль-
кості випадків призводить до депаспортизації артефактів. Разом з тим,
впродовж останнього десятиліття з’явилася низка розгорнутих публікацій
християнських старожитностей з металу та каменю, котрі вводять до
наукового обігу археологічні знахідки й матеріали з приватних колекцій1.
При цьому більшість опублікованих кам’яних іконок має повні або близькі
аналогії серед зібраних і описаних у фундаментальній роботі Т. Ніколаєвої
“Древнерусская мелкая пластика из камня XI–XV вв.”2. Слід також зазна-
чити, що усього до вищезгаданого дослідження увійшло 382 вироби.
Тому вважаємо необхідним запропонувати до розгляду маловідомі й не-
відомі широкому колу дослідників комплекси дрібних культових сланце-
вих виробів, які походять з північно-західних земель Новгородської Русі
й перебувають у приватних колекціях.

У 2005 р. з’явилась інформація щодо комплексу з 15 предметів,
які походили з Кінгісепського району Ленінградської області, зібраних
на узбережжі нижньої течії р. Луга: 10 знахідок були “вживу” і 5 – на світлині.
Пізніше з’ясувалося, що перша частина опинилася в дніпропетровському
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1 Башков А.А. Христианские древности Беларуси конца X–XIV вв. (предметы христиан-
ского культа индивидуального использования). Минск, 2011; Кутасов С.Н., Селезнев А.Б.
Нательные кресты, крестовключенные и крестовидные подвески X–XIV вв. М., 2010; Не-
читайло В.В. Каталог христианских нагрудных изделий искусства периода Киевской Руси
(Х – первая половина ХІІІ ст.). К., 1999; Ягодинська М. Нові культові речі з давньоруських
пам’яток Західного Поділля // Старожитності Верхнього Придністров’я. Ювілейний збір-
ник на честь 60-річчя Юрія Миколайовича Малєєва. К., 2008, с. 175–185.
2 Николаева Т.В. Древнерусская мелкая пластика из камня ХІ–XV вв. М., 1983.



приватному зібранні3 (мал. 1.1, 2), а друга – в санкт-петербурзькому
(мал. 1. 2–6). Дніпропетровська група складається з 8 християнських іконок
і 2 язичницьких ідолів, причому християнські предмети виготовлені
зі світло-сірого сланцю, а язичницькі – зі сланцю темно-сірого кольору.
Нетиповість предметів змусила піддати сумніву їхню справжність, проте
ці сумніви були розвіяні спочатку фаховим археологом, н. с. НДЛ архео-
логії Придніпров’я Дніпропетровського національного університету
ім. О. Гончара В. Шалобудовим, і остаточно – директором Запорізького
обласного краєзнавчого музею, д.і.н. проф. Г. Шаповаловим, який впевнено
атрибутував їх періодом Київської Русі4.

Загальна стилістика християнських зображень тяжіє до зразків,
котрі походять з середньовічних центрів північно-західної Русі, і має іко-
нографічні паралелі у збережених до наших днів знахідках, виготовлених
з каменю й металу. На зворотних боках іконок – сліди обробки каменю,
предмети з незначними подряпинами і сколами. Неабияку увагу приверта-
ють також і тільники: знахідки з прямими простими кінцями (за класифі-
кацією С. Кутасова й О. Селезньова) мають певні іконографічні паралелі
в матеріалах ХІ–ХІІІ ст.5 Аналогії чи іконографічні паралелі язичницьким
предметам на сьогодні невідомі.

В 2010 році надійшли повідомлення про невелику групу з при-
ватного естонського зібрання6. За повідомленням власника, речі були
знайдені ним в 1990-х рр. у Сланцевському районі Ленінградської області
на берегах р. Руя. З його слів, супутніми знахідками були скляні намис-
тини, в т.ч. намистинки з мутного білого скла. Комплекс (робоча назва –
“Руйський”) складається з 7 предметів, виготовлених зі сланцю (?). З них
іконок – 5, хрест – 1, хрестовміщена підвіска – 1 (мал. 3). Знахідки виконані
в техніці, подібній до виробів з дніпропетровського (на той час) комплексу.
Ця група, наскільки це відомо на сьогодні, – єдина, яка перебуває у влас-
ності людини, котра і зібрала ці матеріали. Відомо також, що тривають
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3 Векленко В.О., Несправа М.В. Ставрографічний музей: ідея, проблеми, перспективи //
Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь
віки”. 12–14 листопада 2012 р. К., 2012 (у друці).
4 Векленко В.О., Несправа М.В. Колекція дрібної кам’яної пластики північноруського
походження у приватному зібранні м. Дніпропетровська // Софійські читання. Матеріали
V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний
контекст християнського мистецтва”. К., 2010, с. 421–426.
5 Кутасов С.Н., Селезнев А.Б. Нательные кресты.., с. 304–306.
6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://domongol.org/viewtopic.php?f=50&t=2710.



перемовини про огляд, опис й фотофіксацію речей, а також – щодо лока-
лізації на сучасній місцевості місць знахідок7.
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7 Векленко В.А., Романков В.В. Комплексы мелкой каменной пластики из юго-западных
районов Ленинградской области // Позднесредневековый город IV: археология и история.
Тула, 2013 (в печати).



Навесні 2011 р. було отримано інформацію про велике зібрання
кам’яних культових предметів В. Романкова, яке знаходиться в м. Смоленськ
і складається з 42 виробів: 28 іконок, 9 хрестів, 4 підвіски (мал. 5–7) й 1 ідол8.
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8 Векленко В.О., Романков В.В. Сланцеві натільні хрести й хрестовміщені підвіски
Новгородської Русі // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне ми-
стецтво – погляд крізь віки” (12–14 листопада 2012 р.). К., 2012 (у друці).



Всі вони вирізьблені зі сланцю, причому матеріал виготовлення христи-
янських предметів за кольором відрізняється від ідола. Техніка виготовлення
й іконографія християнських матеріалів аналогічна артефактам з дніпро-
петровського зібрання: на фото цифрами позначені предмети зі смо-
ленської колекції, а літерами – з дніпропетровської. Згідно з повідомленням
теперішнього власника В. Романкова, речі були зібрані в 1990-х рр. в око-
лицях м. Сланці, причому точні місця знахідок невідомі.

Таким чином, на сьогодні відомі 64 вироби, які походять з двох
суміжних районів Ленінградської області, чотири з яких можна впевнено
віднести до язичницького культу, а одна підвіска знаходиться в процесі
з’ясування (мал. 6.11). Через це виникло питання, яке в подальшому пере-
росло в дискусію, про датування вищезазначених знахідок. Незважаючи
на те, що частина іконок має значні іконографічні паралелі з опублікова-
ними Т. Ніколаєвою кам’яними виробами (мал. 7)9, відсутність супутніх
матеріалів й опублікованих дійсних аналогій з археологічних джерел чи
музейних зібрань викликали сумніви у деяких російських дослідників
щодо вірогідності виготовлення запропонованих до розгляду іконок у
давньоруські часи. 

Дійсно, ситуація з публікованими предметами ускладнена тим,
що вони отримані не внаслідок офіційних археологічних досліджень, а зав-
дяки пошукам тодішніх регіональних краєзнавців, яких у подальшому
назвуть “чорними археологами”. Крім того, як вже про це згадувалося
вище, відсутні опубліковані повні аналогії в класичних для будь-якого
дослідника працях Т. Ніколаєвої й А. Риндіної. Тобто нібито немає жодної
прив’язки до давньоруського хронологічного періоду. Разом з тим, відсутні
докази належності цих іконок до народної творчості XIX ст. чи пізніших
часів. Проте потрібно пам’ятати, що і більшість виробів зібрання Ханенка,
й багато інших матеріалів сучасних музейних фондів отримано зовсім не
внаслідок планомірних археологічних досліджень. При цьому визначалися
ці знахідки не завдяки датуючим матеріалам розкопів, а виключно (в пере-
важній більшості) через мистецтвознавчі та іконографічні спостереження.

Також у цьому зв’язку слід зазначити, що і зараз далеко не всі типо-
визначальні предмети X–XV ст., котрі потрапили до приватних зібрань, ві-
домі науковій спільноті. До таких можемо віднести стеатитову візантійську
іконку “Господь Вседержитель” з Криму, яка перебуває в приватній колек-
ції Санкт-Петербурга, дві бронзові візантійські іконки з зображеннями свя-
того Миколая й святого Георгія, які також походять з Криму й перебувають
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9 Николаева Т.В. Древнерусская мелкая пластика.., табл. 19, 20, 28, 35, 46.
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у приватному київському зібранні. До цієї ж категорії слід віднести й
сланцеву іконку із зображенням святого Миколи, котра походить з території
домонгольського городища в Київській області, і багато інших10. Зрозу-
міло, що робота з подібними комплексами й предметами ускладнюється
їхньою певною депаспортизацією й, відповідно, відсутністю можливості
дослідження “розвіданих” пам’яток.

Співставляючи сланцеві матеріали з відомими опублікованими
виробами, вважаємо за доцільне детальніше розглянути ситуацію з хрис-
тиянізацією досліджуваної території і версію про саме домонгольське
походження знайдених у Ленінградській області предметів.

Хрещення Русі 988 р. не означало моментальне або достатньо
швидке поширення християнства у північно-західних землях. Незважаючи
на те, що в ХІ ст. нова віра перемогла язичництво лише у великих містах,
Псков (ближче велике місто) у цей час ще язичницький – будівництво
кам’яних храмів у ньому розпочалось тільки у другій чверті ХІІ ст.11, а похо-
вальний інвентар й тілопокладення ХІІ–XІV ст. на північній Псковщині
мали суто язичницький характер12. На новгородських землях цей процес,
у цілому, синхронний – виключенням є, природно, сам Великий Новгород13.

У цьому контексті й у світлі досліджуваної проблеми найбільш
важливою і складною є тема власне дрібної кам’яної пластики та її датування.
У 1978 р. А. Риндіна датувала найдавнішу з відомих на той час новго-
родських іконок – “Жони-мироносиці біля Гроба Господня” межею ХІІІ–
XІV ст. або початком XІV ст.14 У 1983 р. Т. Ніколаєва виділила групу
іконок, які відносилися до Новгорода з припущенням, датуючи найбільш
ранні з них ХІ–ХІІ ст. При цьому, найдавніші новгородські іконки, за Т. Ні-
колаєвою, належать власне до новгородських виробників у ХІІ ст. Пізніше
В. Пуцко писав, що “початок виготовлення кам’яних іконок на Русі
можна зафіксувати лише близько 1200 р., оскільки ні один з витворів
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10 Векленко В.О., Романков В.В. Сланцеві натільні хрести…
11 Кильдюшевский В.И. Язычество и христианство в Пскове (по материалам погребальных
памятников) // Церковная археология. Материалы І Всероссийской конференции. СПб-
Псков, 1995, ч. 1, с. 101.
12 Попов С.Г. Переходные моменты от языческого погребального обряда к христианскому
(по материалам могильников северной Псковщины) // Церковная археология. Материалы
І Всероссийской конференции. СПб.; Псков, 1995, ч. 1, с. 100.
13 Кузьмин С.Л. Крещение и христианизация новгородской земли: акт и процесс по дан-
ным археологии // Церковная археология. Материалы І Всероссийской конференции.
СПб.; Псков, 1995, ч. 1, с. 88.
14 Рындина А.В. Древнерусская мелкая пластика. М., 1978, с. 14.



раніш датованих XI–XII ст. не належить до цього періоду”15, при цьому
дослідник співвідносить з цією датою і міста, розташовані на території
сучасної України. При цьому не враховуються дані про виготовлення
литих іконок у північно-західних руських землях (зокрема – у Пскові)
вже з другої половини ХІ – середини ХІІ ст.16

Таким чином, на сьогодні відсутня єдина точка зору на датування
початкового періоду зародження дрібної кам’яної пластики у північно-
західній Русі, а дискусія про датування й атрибутацію виробів давньору-
ської кам’яної пластики – явище постійне. Зокрема, А. Риндіна свого часу
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15 Пуцко В.Г. Новгородские каменные иконки XIV в. “романского” стиля // Старола-
дожский сборник, 2002, вып. 5.
16 Колпакова Ю.В. Христианские древности Пскова и Псковской земли Х–XVІІІ вв. (пред-
меты личного благочестия): Дис. ... канд. ист. наук. Псков, 2006, с. 176.



відзначала окремі, найбільш яскраві сторінки подібних процесів, котрі
відносилися до кінця 1970-х рр. й аналізувала точки зору Т. Ніколаєвої,
М. Порфірідова, В. Яніна, В. Пуцка й інших17. При цьому одні концепції
сприймалися, інші – ставилися під сумнів. Тому, представлені до розгляду
у цій публікації сланцеві знахідки жодним чином не випадають з контексту
“низового” мистецтва Новгорода, а їхня стилістика конкретизує місцеві
риси в досліджуваних предметах.

Незважаючи на відсутність прямих повних аналогій розглянутим
комплексам, існує багато іконографічних паралелей й стилістичних ана-
логій в опублікованих кам’яних виробах. До їх числа слід віднести опуб-
ліковані Т. Ніколаєвою як іконки південноруської групи з Княжої гори
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17 Рындина А.В. Древнерусская мелкая пластика. М., 1978, с. 7–13.



(табл. 4), так і північноруської (табл. 19, 20 тощо) – з Новгорода й Пскова
(мал. 7)18. Неможливо не враховувати іконографічні паралелі і в металевих
предметах. “Христос з вусами”, який викликав значне пожвавлення на
Сєдовських читаннях в 2011 р. (мал. 2. 7, 5б), не є чимось винятковим
для скандинавської19 чи візантійської практики, коли в іконографії Гос-
пода або святих вуса могли чітко виділятися на тлі бороди або ж були й
інші     варіанти. При цьому відомо, що торгівельні й паломницькі маршрути
з північно-західної Русі в ХІІ ст. шли як Дніпром через Київ і Константино-
поль, так і через Скандинавію20, а в регіональних археологічних матеріа-
лах неодноразово відзначалися різного роду імпорти.

Подібна ситуація складається і з хрестами, і з християнськими
підвісками. Наявні численні європейські й скандинавські21, а також
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19 Молодин В.И. Европейские кресты-тельники // Ставрографический сборник. Книга ІІІ:
Крест как личная святыня. М., 2005, с. 83–133.
20 Колпакова Ю.В. Христианские древности.., т. 2., прил. 1, карта 6.
21 Молодин В.И. Европейские кресты-тельники …



домонгольські руські22 іконографічні паралелі Х–ХІІ ст. дозволяють при-
пустити можливість існування подібних предметів, виготовлених з місцевого
матеріалу – сланцю у вказаний час на цій території. Тим більш, що слан-
цеві іконки складають не менше 50% від загальної кількості досліджених
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22 Кайль В.А., Нечитайло В.В. Каталог нательных христианских крестов, подвесок и на-
кладок с изображением креста периода Киевской Руси X–XIII вв. К., 2006; Кутасов С.Н.,
Селезнев А.Б. Нательные кресты…; Нечитайло В.В. Каталог христианских нагрудных из-
делий искусства... та ін.



предметів у зібранні лише Руського Музею23, а вартість їх набагато
нижча, аніж вартість виробів з металу в ті часи.

Крім того, розглянуті вище предмети походять з території, яку тоді
населяли племена воді (прибалтійсько-фінська гілка фіно-угорської мов-
ної групи) і можуть датуватися в ширшому діапазоні XI–XIV ст. (бо з початку
ХІІ ст. водські землі потрапляють до сфери інтересів Великого Новгорода,
при цьому в другій половині століття посилюється і скандинавський
(шведський) вплив, а у другій половині ХІІІ ст. остаточно входять до складу
Новгородської республіки)24.

Незвичайність публікованих сланцевих іконок південного заходу
Ленінградської області може обумовлюватися етнічним компонентом,
а також новгородським, скандинавським й візантійським впливом на роз-
виток регіональної іконографії, а язичницькі знахідки є відгуком місцевої
культової традиції. Все це в комплексі виступає яскравим проявом давньо-
руського “побутового православ’я”, яке отримало в церковній літературі
назву двовір’я25. Предмети християнської тематики, вірогідно, виготовлені
у одному регіоні з усталеними місцевими традиціями іконографії й техніки
різьблення по каменю та належать до невідомої раніше школи. Наявність
в комплексах предметів язичницького культу також свідчать про існування
двовір’я в регіоні, що не суперечить, а лише підтверджує дані археологічних
досліджень новгородських і псковських земель26.

Представлене зібрання – оригінальне внаслідок наявності в ньому
рідкісних, невідомих раніше, варіантів зразків християнського мистецтва
і язичницьких зображень. Предмети зібрання – цікаві комплекси давньо-
руського мистецтва, унікальні за підбором сюжетів й композицій. Ці зіб-
рання потребують подальшого наукового вивчення як з погляду іконо-
графії, так і стилю, а зазначена територія – ґрунтовного розширеного ар-
хеологічного дослідження.
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23 Порфиридов Н.Г. О мастерах, материалах и технике древнерусской мелкой каменной
пластики // СА, 1975, № 3, с. 79.
24 Водь. Водский язык и культура: информационный портал; [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://vod.org.ua/index.php?t=84.
25 Николаева Т.В., Чернецов А.В. Древнерусские амулеты-змеевики. М., 1991, с. 3.
26 Попов С.Г. Переходные моменты от языческого погребального обряда к христианскому
(по материалам могильников северной Псковщины) // Церковная археология. Материалы
І Всероссийской конференции. СПб.; Псков, 1995, ч. 1, с. 100.



Надежда Верещагина

КУЛЬТ КНЯГИНИ ОЛЬГИ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ДРЕВНЕКИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ

Духовно возвеселитесь,
Русские земли,
память чествуя
Ольги богомудрой.
Ибо молится
вечно Христу
с чудотворцами
и мучениками,
помощницу имея
святую Богородицу,
об избавлении
от бед и печалей
с верою воспевающим
и поклоняющимся гробнице
нетленного ее тела1

Княгиня Ольга (?–969), жена киевского князя Игоря, мать Свято-
слава и бабка Владимира, стала первой христианкой в династии Рюрико-
вичей. С именем Ольги соотносят так называемое “второе” крещение
Руси. Известно, что княгиня приняла христианство во время своего визита
в Константинополь. Относительно года пребывания Ольги в столице
Византийской империи в историографии развернута оживленная дискус-
сия. В свете последних исследований это событие датируют 957 г.2

В исторической памяти образ княгини неоднозначен. А в Повести
временных лет – бинарен. Сквозь лик святости проступают черты языческого
культа Рода и земли3. Однако христианское почитание предполагает ги-
перболизацию только одного начала, связанного с эманацией божественной
благодати. В той же Повести под 969 г. она прославляется как предтеча
русского христианства: “Радуйся, руское познание къ Богу, начатокъ при-
мерению быхом”4. Почитание княгини как местночтимой святой восходит
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1 Стихира княгине Ольге // Серегина Н.С. Песнопения русским святым. СПб., 1994, с. 289.
2 Гордієнко Д. Княгиня Ольга: дискусія навколо хрещення // Софія Київська: Візантія. Русь.
Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко. К., 2011, с. 30–47.
3 Александров О. Література Київської Русі: Між міфопоетикою і християнським симво-
лізмом. Одеса, 2010, с. 118–124.
4 Повесть временных лет [по Ипатьевскому списку] / Изд. подг. О.В. Творогов // БЛДР.
СПб., 1997, т. 1.: ХІ–ХІІ века, с. 116.



к начальному периоду христианизации государства и культуротворческой
деятельности крестителя Руси князя Владимира Святославича. Существуют
многочисленные свидетельства формирования культа Ольги в киевский
период. Согласно сведениям источников, Владимиром было инициировано
перенесение останков Ольги с первоначального места захоронения в Киеве
(точно в источниках не указанного) в Десятинную церковь. Очевидно,
это произошло вскоре после освящения собора. Полагают, что об этом со-
общает летописная запись 1007 г.: “Принесени святии вь святую Богоро-
дицю”5. Подробно событие описывает Степенная книга. Как отмечено
исследователями, ряд статей, включенных в этот поздний памятник, в том
числе рассказ о перенесении мощей Ольги, носят древний характер6.
Судя по описанию, киевская акция вполне соответствовала установивше-
муся ритуалу литии, включавшему использование благовоний, процессион-
ных крестов и свечей: “Владимир с первосвятителем Леонтием со священным
собором и ликом иноческим и множеством народа и все вкупе с иконами
и крестами и свечами и с фимиамом торжественно шествие творили
с усердием до места, где было погребенно тело Ольги и прийдя, повелел
копать землю и обретя тело святое блаженной Ольги и ничто образ не из-
менился и неповреждено и цело и в одежде. Владимир с архиереем и про-
чими целовал святые моши <···> и облаговониша с ароматы <···>
переложена была в новую раку и понесли в соборную церковь, возглашая
псаломское песнословие, и прочие подобающие священнослужению вели-
колепно исполнялись. На уготованном месте была поставлена рака с не-
тленными мощами святой Ольги от нее же многие чудеса исцеления”7.

В этом контексте особый интерес представляет киевский медный
крест-энколпион ХІІ – начала ХІІІ в., ранее не привлекавший внимания
исследователей. На одной из сторон энколпиона изображены стоящие рядом
два персонажа с нимбами. Надписи над ними сообщают, что это свв. Ольга
и Николай8. Десятинная церковь была древнейшим центром формирования
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5 Макарий (Булгаков), архиеп. Харьковский [митроп. Московский]. История русской
церкви. СПб., 1868, т. 1, с. 86–87; Васильев В. История канонизации русских святых //
ЧОИДР. 1983, кн. 3, III. Исследования, с. 74; Насонов А.Н. История русского летописания
ХІ – начала XVIII в. Очерки и исследования. М., 1969, с 22; Тихомиров М.Н. Русское
летописание. М., 1979, с. 63–64.
6 См. напр.: Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение.
М.–Л., 1947, с. 58–75.
7 ПСРЛ. Т. 21: Книга Степенная царского родословия. СПб., 1908, ч. 1, с. 28.
8 Петров Н. Историко-топографические очерки древнего Киева. К., 1897, с. 258; Древ-
ности русские. Кресты и образки. Собрание Б.И. и В.Н. Ханенко. К., 1899, вып. І, с. 12,
табл. IV, № 49.



культа св. Николая и в ней находился алтарь, посвященный святителю.
Поэтому не случайно княгиня, чьи мощи почитались в этом храме, представ-
лена как святая рядом со св. Николаем. Иконографическая композиция ука-
зывает, что гробница княгини находилась в приделе, посвященном святителю.

Несомненно, тогда же в Киеве было установлено празднование
памяти благоверной княгини9. В связи с открытием, перенесением мощей
и явлением чуда их нетления должен был появиться и первый текст, посвя-
щенный Ольге. Очевидно, текст жития первоначально составлялся при
Десятинной церкви10. Проложное житие Ольги содержит летописная
статья 969 г. В завершение похвального слова утверждается ее молитвен-
ное предстоятельство за русский народ перед Богом: “Радуйся, руское по-
знание къ Богу, начатокъ примерению быхом”11. Сохранившийся
рукописный материал датируется XIII – началом XIV в. и представляет
собой краткие проложные жития12. По мнению А. Шахматова, житие
заимствовано автором из бытовавшего рассказа о крещении и кончине кня-
гини, поскольку указания на нетленность ее останков имеются в древнем
Прологе и в “Похвале Ольге” Иакова Мниха13. Все три источника сообщают
о паломничестве к ее нетленным останкам14. Е. Голубинский отмечал,
что подобное открытие мощей могло предшествовать формальному при-
числению к лику святых, т. е. они были положены с явным расчетом
на будущую канонизацию15. Обращает на себя внимание литургическая
титулатура Ольги в древнерусской агиографии, где она именуется “пред-
тече роуськое к Богу”16.

В “Службе княгине Ольге” акцент поставлен на личном креще-
нии святой и беспощадном искоренении ею язычества. Исследователи
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9 Макарий (Булгаков), архиеп. Харьковский [митроп. Московский]. Указ. соч., с. 88.
10 Насонов А.Н. Указ. соч., с. 22–23.
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вания. Публикации. Полемика. СПб., 2005, с. 289–290.
13 Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, с. 116–117.
14 В Новом Летописце, опубликованном в XVII в., говорится не о нетленных мощах, а о
костях: “Кости же ее в царство внука ее равноапостольного Владимира и митрополита
Леонтия обретошася целы” [Голубинский Е. История канонизации святых в русской
церкви. М., 1903, с. 57].
15 Голубинский Е. Указ. соч., с. 56.
16 Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты) // ЧОИДР.
М., 1915, с. 6.



относят текст к раннему этапу развития русской гимнографии17. О домон-
гольском происхождении памятника свидетельствует упоминание княги-
ниной раки, находившейся в Десятинной церкви18. Ольга сопоставляется
с величайшими христианскими подвижникам и поэтому часто называется
в тексте “новой”, “уподобившейся” и “повторившей”, а также именуется
“богомудрой”, “преславной”, “блаженной”. Вместе с тем, в отличие от дру-
гих памятников, в службе княгиня не соотносится с равноапостольной
Еленой, что, видимо, обнаруживает стремление гимнографа подчеркнуть
некую беспрецедентность ее подвига в христианской истории. Молит-
венная тональность изложения сближает “Службу княгине Ольге” со
“Службой князю Владимиру”19.

Исследователей смущает тот факт, что месяцесловы не указы-
вают день памяти киевской княгини до конца XIV в. На фоне широкой
распространенности в месяцесловах памятей других русских святых это
может быть свидетельством ее поздней канонизации20. Вместе с тем в южно-
славянском Прологе XIII – начала XIV в. под 11 июля читается “престав-
ление св. царице рушьские Ольги, праматерь всех царей Рушьских”. Эта
титулатура исходит из собственно сербской, а не русской церковной прак-
тики. И если русские месяцесловы усваивают сербскую формулу, то это
процесс обратный, которому предшествовало проникновение имени
Ольги в сербские церковные святцы21.

Церковное прославление княгини тесно связано с почитанием ее
реликвий. В древнейшем проложном варианте жития в болгарской руко-
писи XIII в., переписанной с русского протографа, говорится, что ее тело было
положено Владимиром в деревянную раку. То же сообщение содержится
в русском Прологе XVI в.: “Внук ея Володимер крести всю землю и създа
церковь в имя святыя Богородица, и взем от земля тело бабы своея нетленно,
и вложи е в раку древяну, и постави ю в церкви святыя Богородица”22,
а по информации Иакова Мниха, в Десятинной церкви святыня покоилась
в каменной, т. е. шиферной23, гробнице: “Въ гробе, иде же лежитъ
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17 Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.).
СПб., 1996, с. 380; Осокина Е.А. Указ. соч., с. 177–178.
18 Серегина Н.С. Указ. соч., с. 62.
19 Джиджора Е. Исследования по средневековой литературе XI–XV вв. Одесса, 2012, с. 142–145.
20 Лосева О.В. Русские Месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001, с. 89–90.
21 Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации (XI–XVI вв.). М., 1986, с. 47–48.
22 Пичхадзе А.А., Ромодановская В.А., Ромодановская Е.К. Указ. соч., с. 302.
23 Согласно археологическим данным, каменные саркофаги собирались из плит красного
шифера (пирофилитовый сланец), имеющего местное овручское происхождение.



блаженое и честное тело блаженыя княгине Олгы, гробъ каменъ малъ
въ церкви святыя Богородица, ту церковь созда блаженыи Володимиръ”24.
Удивляет указание на то, что гроб княгинин был “мал”. Мог ли Владимир
похоронить княгиню Ольгу в некоей малой гробнице? Видимо при пере-
писывании текста произошла ошибка. Н. Серебрянский предлагал читать
выражение “гробъ каменъ малъ” как “гробъ мороморянъ”, то есть мрамор-
ный25. В древней стихире на память преподобной Ольги говорится, что
“кивот” со святыми мощами был “позлащен”26. Сведения о том, когда и кем
деревянный гроб был заменен на каменный, окован и позолочен, отсут-
ствуют27. Это первый упомянутый в источниках случай изготовления драго-
ценного ковчега для мощей в древнекиевский период по заказу княжеской
верхушки. Однако источники, сообщая о погребении киевских князей,
не упоминают об оформлении их рак драгоценным металлом. Очевидно,
в Киеве так украшались только саркофаги святых, что свидетельствует
об упрочении практики почитания священных останков. Традиция оформле-
ния гробниц золотом, серебром и драгоценностями восходит к греческой
практике. В Константинопольской Софии гроб св. Иоанна Златоуста был
“покровен дьскою, утворенную златом и камением драгим”28. Известен
этот обычай и в Западной Европе29.

Обращает на себя внимание сообщение Иакова о том, что мощи
благоверной княгини лежали открыто и их можно было видеть через про-
зрачную панель в крышке гроба: “И есть гробъ блаженыя Олгы и наверху
гроба оконче створено и туда видити тело блаженыя Олгы лежаще
цело. Да иже с верою придеть, отворится оконче и видить честное тело,
лежаще цело и дивяся чюду таковому, толико леть в гробе лежащю телу
не раздрушимуся”30. Практика почитания целокупных мощей в незакрытых
гробах также восходит к византийской традиции. О наличии в Константи-
нополе подобных гробниц сообщают древнерусские паломники: “А в олтаре
святыя Софеи у великого престола есть гроб святаго Иванна Златоустого
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24 Память и похвала Иакова Мниха и житие князя Владимира по древнейшему списку / Изд. подг.
А.А. Зимин // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР, 1963, вып. 37, с. 69.
25 Серебрянский Н. Указ. соч., с. 33, прим. 2.
26 Кирилла мниха канон и стихиры на память преподобной княгини Ольги, бабы Влади-
мира // СОРЯС. СПб., 1907, т. 82, № 4, с. 88–94.
27 Айналов Д. Судьба киевского художественного наследия // ЗОРСА. Пг., 1918, т. ХІІ, с. 32–33.
28 Анонимное хожение в Царьград // Книга хожений. Записки русских путешественнников
XI–XV вв. М., 1984, с. 82.
29 Панофский Э. Аббат Сюжер и аббатство Сен-Дени // Богословие в культуре средневе-
ковья / Пер. и коммент. А.Н. Панасьева. К., 1992, с. 81–106.
30 Память и похвала.., с. 69.



<···> А сам лежит аки жив, бе бо весь цел и ничтоже уныло умыи ни от риз,
ни от влас, но благоухание велие испущает и до селе”31. Учитывая подроб-
ности описания, можно не сомневаться, что речь идет об открыто лежащих
мощах. Игумен Даниил в палестинских обителях неоднократно видел мощи
святых угодников, лежащие “в телесах”, “яко живи”32.

Киевское предание, опубликованное в нескольких изданиях начала
XIX в., связывало с именем киевского митрополита Петра Могилы (1632–
1647) обретение под руинами Десятинной церкви гробницы с мощами
княгини Ольги, которую митрополит перенес в возведенную им на юго-
западной части древних фундаментов церковь, “но после неприятельских
нашествий скрыл сии мощи под полом”. С. Голубев критически отнесся к
этой легенде, справедливо полагая, что, если бы она соответствовала дей-
ствительности, то сам митрополит, неоднократно упоминавший об обрете-
нии им останков св. Владимира, оставил бы свидетельство и об этом факте33.
В 1826 г. в ходе раскопок Десятинной церкви, снаружи у северной стены
был обнаружен резной саркофаг в форме “домика с двускатной крышей”,
выполненный из розового шифера. В гробнице были “найдены все сохра-
нившиеся кости, на оных истлевшая женская одежда, парчевое покры-
вало и башмаки”34. Из летописи известно о двух женских княжеских
погребениях в Десятинной церкви – Ольги, бабки Владимира и его жены
Анны. Поскольку саркофаг Анны был мраморный, гробницу адресовали
Ольге. Не обошлось без легендарных подробностей: “Говорят даже, что
в первую минуту, пока еще не прикоснулся воздух, можно было ясно видеть
весь сохранившийся облик”35.

В 1908 г. при раскопках северной части Десятинной церкви Д. Ми-
леевым вновь была обнаружена эта гробница. Из-за плохой сохранности
скелета мнения специалистов разделились: одни полагали, что останки
принадлежали мужчине, другие – женщине. Большинство ученых отвер-
гает атрибуцию погребения княгине Ольге, поскольку захоронение изна-
чально находилось за пределами храма, а, значит, не могло принадлежать
первой княгине-христианке, торжественно погребенной ее внуком князем
Владимиром36. Кроме того, если учесть, что гробница княгини была окована
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31 Анонимное хожение…, с. 82.
32 Хождение игумена Даниила // БЛДР. СПб., 1997, т. 4: ХІІ век, с. 61.
33 Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. К., 1898, т. ІІ, с. 435.
34 Закревский Н. Описание Киева. М., 1868, с. 289.
35 Описание Десятинной церкви в Киеве. К., 1872, с. 15.
36 Каргер М.К. Княжеское погребение ХІ века в Десятинной церкви // КСИИМК. М.–Л., 1940,
вып. 4, с. 17; Архипова Е. Резной камень в архитектуре древнего Киева. К., 2005, с. 47–49.



и позолочена, вопрос о принадлежности найденного шиферного сарко-
фага св. Ольге снимается. Д. Айналов, ссылаясь на псковский синодик,
полагал, что гробница с мощами княгини Ольги во время батыева нашествия
могла быть перенесена в северные земли37.

Современные исследователи датируют найденную в Десятинной
церкви гробницу XI–XII вв. В XI в. в Киеве уже были собственные мастера-
камнерезы, изготавливающие “многочисленные шиферные саркофаги для
погребений киевской знати. Среди них наряду с гладкостенными известны
и саркофаги сплошь покрытые барельефной резьбой, аналогичной резьбе
на архитектурных деталях”38. Очевидно мастера, изготавливавшие гроб-
ницу, в определенной мере ориентировались на резьбу саркофага Ярослава
Мудрого или других мраморных гробниц, находившихся в то время
в Десятинной церкви39. Саркофаг представлен в выставочной экспозиции
Национального заповедника “София Киевская”, останки не сохранились.

Древнее проложное житие Ольги сообщает о чтимой святыне –
кресте благоверной княгини, которым она была благословлена при кре-
щении и принесла в свою землю. Самый ранний источник, повествую-
щий об этом – славянская рукопись ХІІІ в., известная как Синайский
палимпсест. Приведем этот текст по русскому Прологу XVI в.: “И при-
имши от патриарха крест и прозвитера, прииде в свою землю. И тъй
крест и доныне стоить в святей Софии в олтари на десной стране, имея
писмена сице: „Обнови ся Руская земля святым крестом”. Егоже приа
Олга, благоверная княини, и обхожаше всю Рускую землю”40. По мнению
М. Оболенского, Иларион, обращаясь к Владимиру, прямо говорит об этом
кресте: “Ты же съ бабою твоею Ольгою принесъша крестъ от новааго
Иерусалима, Константина града, и сего по всеи земли своеи поставивша,
утвердиста веру”41.

Интересен тот факт, что киевская святыня занимала в Софийском
соборе место аналогичное тому, которое занимал крест св. равноапостоль-
ного Константина Великого в Софийском соборе Византийской империи –
в алтаре с правой стороны. Крест Константина во время торжественных
процессий несли перед царствующим императором. Формы почитания
креста княгини Ольги в Киеве в источниках не указаны, но логично пред-
положить, что он также принимал участие в особо важных церемониях.
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37 Айналов Д. Указ. соч., с. 34.
38 Каргер М.К. Древний Киев. М.–Л., 1958, т. 1, с 472.
39 Архипова Е. Указ. соч., с. 48–49.
40 Пичхадзе А.А., Ромодановская В.А., Ромодановская Е.К. Указ. соч., с. 301.
41 Оболенский М. О двух древнейших святынях Киева // Киевлянин. М., 1850, кн. 3, с. 147.



Нет сомнения, что по византийской традиции в средокрестие была вложена
частица животворящего древа и другие святыни.

Некоторые исследователи пытались выяснить дальнейшую
судьбу реликвии. По сведениям протоиерея П. Орловского, “золотой крест
княгини Ольги” находился в Софии еще в XIV в. “Где он ныне, точно
неизвестно. В Кракове, в кафедральном соборе св. Вацлава хранится в риз-
нице большой золотой крест с частию животворящего древа креста
Господня, со старинною славянскою надписью: “Киевской Митрополии”.
Не Ольгин ли это крест, унесенный сюда униатами из Киева?”42.

М. Оболенский опирался на свидетельства польских источников
XVII в. В них говорилось о кресте, выполненном из целого куска живо-
творящего древа, который св. Елена прислала в дар своему сыну Констан-
тину Великому. Согласно преданию, этот крест, будучи собственностью
византийских императоров, был дан как приданое принцессе Анне, супруге
князя Владимира и привезен в Киев. В начале XV в. киевский католиче-
ский епископ с разрешения киевского князя перенес его в Польшу, где
реликвия почиталась в доминиканском монастыре Люблина43. Таким об-
разом, польские источники “Ольгин крест” адресовали княгине Анне,
жене Владимира. И это не удивительно. Понятно, что порфириродная
принцесса Анна по традиции получила в приданое самые почитаемые
реликвии. Так, в 972 г. племянница императора Цимисхия, выходя замуж,
также увезла среди святынь часть древа св. Креста Господня44. Вполне
вероятно, что в Киеве находились два сакральных креста, принесенных
княгинями Ольгой и Анной45.

Историки Церкви и псковской старины среди святынь, связанных
с благоверной княгиней, называли сани Ольги, хранившиеся в Пскове,
а также крест, сгоревший в псковском Троицком соборе в 1509 г.46

Из источников известно и о драгоценном княгинином блюде,
которое Антоний Новгородский видел в Софии Константинопольской:
“блюдо велико злато служебное Олгы Руской, когда взяла дань, ходивши
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42 Орловский П., протоиерей. Св. София Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный
собор. К., 1901, с. 13.
43 Оболенский М. Указ. соч., с. 147–149.
44 Ремизов М.Н. Византия и византийцы конца Х-го века. М., 1896, с. 53.
45 Из последних работ по этой теме см.: Сінкевич Н. Реліквії та чудотворні ікони Софії
Київської. К., 2011, с. 17–21; Нікітенко Н., Корнієнко В. Реліквія Чесного Хреста і фрески
Софії Київської // Могилянські читання 2011 року: Зб. наук. пр.: Християнські реліквії:
вивчення, збереження, експонування. К., 2012, с. 83–93.
46 Реликвии святых князей // Реликвии в Византии и Древней Руси. Письменные источ-
ники / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2006, с. 341.



ко Царюграду <···> Во блюде же Олжине камень драгий, на томъ же
камени написанъ Христосъ, и отъ того Христа емлютъ, печати людие на
все добро; у того же блюда все по верхови жемчюгомъ учинено”47. Как не-
однократно отмечалось в литературе, это описание близко к описанию
блюда, на которой киевской княгине были преподнесены дары во время
приема в императорском дворце. По свидетельству Константина Багряно-
родного, русской архонтиссе было поднесено “в золотой, украшенной
драгоценными камнями чаше 500 милиарисиев”48. Был ли это один и тот же
сосуд? Д. Айналов считал, что под служебным блюдом, о котором говорит
Антоний, надо понимать богослужебную утварь, а не то блюдо, на котором
княгине были поднесены деньги49. Г. Литаврин также убежден, что, поскольку
в аналогичной чаше был сервирован десерт, блюдо, подаренное Ольге,
не могло быть ритуальным50. Другие же исследователи допускают, что
Ольга получила из рук императора драгоценную литургическую утварь
и принесла ее в дар св. Софии как вотивное подношение51.

Таким образом, прославление княгини Ольги как святой харак-
терно для самого раннего периода киевской Церкви и начинается в кня-
жение князя Владимира – христианизатора Руси. Становление культа
княгини тесно связано с формированием культа ее мощей и реликвий,
что обнаруживает свои истоки в византийской практике почитания
христианских святынь.
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47 Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия
с предисловием и примечаниями Павла Савваитова. СПб., 1872, стлб. 58–59.
48 Литаврин Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб., 2000, с 364.
49 Айналов Д. Дар св. княгини Ольги в ризницу церкви св. Софии в Царьграде // Труды
XII археологического съезда в Харькове 1902. М., 1905, т. III, с. 1–4.
50 Литаврин Г. Указ. соч., с. 364.
51 Голубинский Е. История русской церкви. М., 1901, т. 1: Период первый, киевский или
домонгольский. Первая половина тома, с. 102; Сахаров А.Н. Дипломатия княгини Ольги //
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Ірина Горнова

“НАУКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ” ЗА МИХАЇЛОМ ПСЕЛЛОМ

Політичному мисленню візантійських істориків ХІ ст. – сучасників
Михаїла Пселла (Михаїлу Атталіату, Йоанну Скилиці, Продовжувачу Ски-
лиці, Кекавмену) притаманні деякі спільні риси. Всі ці автори визнавали не-
обхідність у державі “гармонії”, яку розуміли як рівновагу між цивільним
і військовим станом. В їх міркуваннях міститься положення про “доброчес-
ного” правителя, який піклується про благо підданих, що є головною умо-
вою добробуту імперії. Епоху свою вони розцінювали як період занепаду.

Ідеї ці наявні і в працях Пселла, так що існує думка, що в його
політичних поглядах дуже мало оригінального. Однак при дослідженні
тексту “Хронографії” виявляються істотні нюанси, в яких проступає своє-
рідність його політичного світогляду. Науку управління державою Пселл
вважав “мистецтвом з мистецтв і наукою з наук”1. Традиційна візантійсь-
ка “імператорська ідея”, тобто, уявлення про божественність і одвічну
справедливість царської влади, в інтелектуала Пселла, добре знайомого
з платонівською державою філософів, трансформується в уявлення про
гармонійну державу, прo рівновагу і “порядок”, що підтримуються царем,
який, у свою чергу, неодмінно і постійно направляється благомислячими
філософами. Сам Пселл претендував на роль радника та наставника пра-
вителів. Більшість його вчених і філософських трактатів являють собою
своєрідні настанови, “імператорські університети”. Найбільш виразно
його уявлення щодо політичної ролі вченого виражені в “Хронографії”.
У пасажі, де йдеться про зречення Ісаака І Комніна, Пселл висловлював
думку про те, що філософ покликаний давати государю правильні поради2.
Пселл неодноразово повідомляв про те, які конкретні політичні рекомен-
дації він давав імператорам: “Дотримуючись свого звичаю давати царям
добрі поради, я намагався втримати Романа, кажучи, що спочатку треба
подумати про військо, скласти списки, закликати союзників і, тільки коли
все буде готове, починати війну”; “Про Геракла розповідають, що, поба-
чивши грудне немовля Аякса, Теламоніда, він загорнув його в левову
шкіру. Не раз притискаючи до грудей Константина, я молився про те, щоб
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пішли йому на користь мої промови”3. При цьому він нарікав з приводу
“безглуздої звички” государів не слухати розумних порад. На його думку,
дуже багато імператорів здатні слухати лише підлабузників і з підозрою див-
ляться на тих, хто “сміливо говорить в ім’я блага” держави. Він неодно-
разово висловлював думку, що саме невміння государів слухати слушні
політичні поради згубне і навіть заявляв, що це призвело до занепаду ро-
мейської держави4. Думка про те, що імператори нехтують радниками є
і в приватному листуванні Пселла. Так, у листі до Йоанна Дуки Пселл
нарікає: “З іншого боку, вже самому йому [Константину Х Дуці – І.Г.] себе
вистачає і він не потребує ані чужого розуму, ані досвіду”5.

Радник государів уявляється письменникові не в образі монаха-
аскета, або суворого вчителя чеснот. Навпаки, це політик-прагматик, який
тверезо оцінює ситуацію. Так, описуючи самодержавне правління Феодори,
Пселл міркував про людей різного складу та їх призначення. На його
думку, політичні діячі, які гадають, що стоять вище всіх земних справ
і не вміють пристосовуватися до обставин, не можуть принести користі царю
і державі. Той же, кому довірені державні справи, не повинен вдавати
з себе людину з душею, не схильною “ні до яких слабкостей”, бо досягнення
такого стану неможливе. Оскільки ніхто не може похвалитися такою доско-
налістю своєї природи, то, продовжує Пселл, “нехай той, кому довірені дер-
жавні справи, і займається ними, як личить державній людині”. Державний
діяч не може завжди строго йти по прямій лінії і повинен вміти проявляти
гнучкість. Той же, хто відкидає “відхилення” від прямолінійних правил,
повинен також відмовитися від надії на успіх своєї діяльності6. Отже,
філософ, який не цурається державних справ, а намагається активно
впливати на їх перебіг, – ідеальний імператорський радник за Пселлом.

У “Хронографії” є чимало міркувань про фундамент царської
влади. За словами історика, вона ґрунтується “на трьох опорах: народі,
синкліті й війську”. В іншому місці, починаючи опис правління Константи-
на IX Мономаха, Пселл уточнював: “... у Ромейської держави є два варто-
ві – чини і гроші, а крім того, ще й третій – розумне про них піклуван-
ня ...”7 На сторінках “Хронографії” також зустрічається положення про те,
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що військо є опорою Ромейської держави. При цьому Пселл часто нарікав
на те, що візантійські імператори “мало приділяють уваги” війську8.

У міркуваннях Пселла також присутня антична ідея про главу
держави як про магістрат, покликаний служити загальному благу. Про
початок правління Ісаака І Комніна Пселл зауважував: “Спочатку дії Ісаака
багатьох схвилювали, але потім їх душі заспокоїлися, адже суспільне
благо було достатнім виправданням в очах ганьбителів царя”9. Як бачимо,
історик був схильний виправдовувати непопулярні заходи правителя
міркуваннями загального блага. Уявлення про те, що не тільки цар, а й вищі
чиновники держави повинні дбати про загальне благо, також наявне
в політичних поглядах Пселла. Втім, він був досить скептично налашто-
ваний щодо цивільних чиновників, які втрачають почуття обов’язку,
“коли отримують те, що їм любе”10.

У тексті “Хронографії” зустрічаються також уявлення Пселла про
зовнішні показники успішного правління. Він називав “милостивим”
короткочасне самодержавне царювання Феодори (1055–1056), оскільки
в цей час не було змов проти імператорської влади, спроб державних пе-
реворотів, чітко виконувалися імператорські повеління і накази. Історик
із задоволенням відзначав, що жодна частина суспільства не виявляла не-
вдоволення, так що “в усьому дотримувалася рівновага”. До показників
благополуччя Пселл відносив також багаті врожаї та достаток, відсутність
голоду і лих для населення і, нарешті, відсутність зовнішніх вторгнень11.

Особливе місце в цьому переліку Пселл відводив збереженню
старих порядків. Феодора вдостоїлася похвали історика за те, що прий-
шовши до влади, не стала ні призначати нових чиновників, ні змінювати
старих порядків12. Ця ж думка підкреслюється в описі правління Михаїла IV.
Пселл висловлював схвалення державному таланту цього правителя, який
“... не ввів ніяких нововведень, не скасував старого закону і не ввів нового,
що суперечить йому, і нікого не змінив у вищій раді, як люблять це робити
при вступі на трон інші царі”13.

На окремий розгляд заслуговує ставлення Пселла до заколоту як
засобу досягнення політичних цілей і суспільних перетворень. Подвій-
ність його позиції виявляється досить виразно при описі дій бунтівних
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полководців, які претендували на царський престол. Описуючи заколот
Георгія Маніака на Сицилії проти імператора Константина ІХ Мономаха,
Пселл зовсім не засуджував його за те, що він підняв повстання проти
правлячого імператора. Військові чесноти цього полководця викликали
явне захоплення історика, так що створюється враження, що він співчу-
вав йому і жалкував, що той не досяг успіху в боротьбі з імператором14.

В цьому ж ряду знаходиться опис повстань Варди Фоки і Варди
Скліра проти імператора Василя ІІ Болгаробійці. Він має нейтрально-
об’єктивістський характер. Лише один раз Пселл зронив коротку ремарку,
де назвав повстання “злом”, але при цьому сам факт виступу проти держав-
ної влади у нього не викликав особливого засудження. Ватажків повста-
лих він вважав гідними людьми, яким були притаманні кращі якості
воєначальників і державних діячів. Створюється враження, що Пселл абстра-
гувався від повстань та їх наслідків для держави і, поринувши в минуле,
зосередився на якостях визначних особистостей того часу. Відзначимо
до речі, що в цьому описі є досить знаменний епізод, в якому чітко просту-
пає соціальна позиція Пселла. Після примирення Варди Скліра з імпера-
тором останній запитав колишнього заколотника про методи зміцнення
царської влади. Заходи, які запропонував Склір, викликали різко нега-
тивну реакцію Пселла15. Пропозиції Скліра між тим виглядають цілком
розумними і обґрунтованими. Однак Пселл назвав його поради підступ-
ними і негідними полководця, адже, в першу чергу, вони передбачали
урізання привілеїв чиновників, до числа яких належав сам історик.

У досить нейтральному тоні розповідав Пселл і про повстання
македонського ватажка Лева Торніка. Щоправда, він не виявляв особливих
симпатій до повсталого. Вочевидь, це повстання було важливе для нього
не саме по собі, а як засіб показати неспроможність імператора Констан-
тина ІХ Мономаха протистояти небезпеці.

Виникає питання про причини такого ставлення Пселла до бун-
тівних воєначальників, які претендували на імператорську владу. Його
висловлювання зовсім не свідчать, на наш погляд, про прихильність до стану
військової аристократії, т. зв. “полководців”. Відповідь потрібно шукати
в особливостях політичної атмосфери, в якій формувалися погляди істо-
рика. Візантія успадкувала деякі політичні традиції пізньої античності,
серед яких принципи престолонаслідування. Незважаючи на наявність
в офіційній візантійській політичній доктрині уявлень про божественність
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імператорської влади, тут не було жорсткого принципу престолонаслідування.
Як і в Пізній Римській імперії, фактично кожен, кому вдавалося добитися
влади, ставав імператором16. За таких умов у світогляді Пселла відбилися
політичні реалії його країни, які йому здавалися цілком природними.

На особливу увагу заслуговує ставлення історика до палацових змов.
Описуючи правління Константина ІХ Мономаха, він повідомляв, зокрема,
що проти імператора планувалося безліч змов17. Однак він наводив лише два
таких епізоди. У першому з них йдеться про якогось “варвара”, який пре-
тендував на імператорський престол, чиє ім’я не згадується і не встановлю-
ється за іншими джерелами. Бажаючи дати нищівну характеристику цьому
персонажеві, Пселл називав його “купленим за гроші рабом”, негідником
і покидьком. При цьому він явно не дбав про достовірність і надавав супереч-
ливі відомості: “варвар”, виявляється, був включений до складу синкліту18.

В іншому випадку мовиться про змову начальника імператорської
гвардії, Романа Воїли. Його ім’я Пселл не назвав і намагався принизити
його як особистість. Історик вважав його “нікчемним блазнем” і припису-
вав йому низьке походження, що абсолютно не відповідає дійсності. Адже
сім’я Воїл простежується за джерелами з VIII ст.; багато представників
цієї родини обіймали високі військові і придворні посади19. Дії обох змов-
ників Пселл беззастережно засуджував. Мимохідь пригадав Пселл невдалу
змову проти Константина Х Дуки. Сама змова, як і її учасники, цікавила
історика дуже мало. Як і в попередніх випадках, він не згадував жодних
імен, проте із задоволенням розповідав про подальше обговорення з імпе-
ратором результатів придушення заколоту. Залучаючи до оповіді цей епі-
зод, історик явно мав на меті підкреслити людяність Константина Х Дуки,
який не стратив жодного із заколотників.

Палацові змови, на відміну від військових заколотів, викликали
обурення історика насамперед тому, що стосувалися сфери діяльності,
яку він вважав певною мірою своєю монополією. Дійсно, з тексту випливає,
що він брав безпосередню і діяльну участь у змові проти Ісаака І Комніна
і зведенні на трон Константина ІХ Мономаха. Непорядною є також роль
Пселла у відстороненні від влади Романа Діогена на користь Михаїла
Парапінака. 
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Нарешті, слід торкнутися ставлення історика до народних повстань.
Численні повстання, що відбувалися в різних містах та регіонах імперії,
він ігнорував. Єдиним винятком є опис повстання в Константинополі
1042 р., причиною якого послужила надмірно жорстка податкова політика
Йоанна Орфанотрофа, радника Михаїла V. Пселл змальовував це повстання,
як потужну народну стихію, яка здавалася йому “великим таїнством”.
Водночас, натовп його лякав, і в подальшому викладі Пселл характеризував
його негативно. Пояснення причин цього повстання у нього зводиться до
ображених монархічних почуттів константинопольського населення. При
аналізі цього фрагмента створюється враження, що Пселл демонстрував
допитливість натураліста, котрий спостерігав якийсь природний феномен.

В історика не було усвідомленої і послідовної позиції щодо різ-
них видів соціальних збурень і спроб узурпації влади. На перший погляд,
в залежності від ситуації Пселл міг представити заколот як злочин або
як результат природного ходу подій. Але за уважного вивчення виявля-
ється, з одного боку, його соціальна ангажованість, а з другого – прихиль-
ність до політичних традицій, які сходять до пізньої античності.

Загалом, слід визнати, що політичні ідеї Пселла багато в чому
співпадають з поглядами інших візантійських істориків його часу. Однак
надзвичайна обізнаність Пселла в античній спадщині дозволила йому по-
глибити та наповнити особливим сенсом загальні міркування. Можна го-
ворити про те, що Михаїл Пселл не випадково розмірковував на політичні
теми. Він свідомо намагався оцінити події сучасності і недалекого мину-
лого, застосовуючи певний методологічний інструментарій, яким для
нього стали античні політичні ідеї.

Горнова І. “Наука управління державою” за Михаїлом Пселлом___________________________________________________________________________



Вячеслав Корнієнко

СОФІЯ КИЇВСЬКА У ЛИСТУВАННІ ВОЛОДИМИРА ГРАБАРЯ
ТА НАТАЛІЇ ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО

Авторами листів, що публікуються у цій статті, є відомий ро-
сійський юрист Володимир Еммануїлович Грабарь (1865–1956) та відо-
мий український історик Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко
(1884–1973). Здавалося б, що між ними може бути спільного?

З Україною Грабарь був пов’язаний тільки дитячими, коли навчався
у Києві у колегії Павла Галагана, та юнацькими, коли служив у суді Запо-
ріжжя, роками. У подальшому, з 1893 р. чверть століття він пропрацював
у Дерптському університеті, а далі, з невеликою перервою на викладання
у Воронезькому університеті, у 1922 р. переїхав до Москви, суміщаючи
викладацьку діяльність у Московському університеті з роботою експерта
з міжнародного права в різних урядових установах та делегаціях.
До цього періоду відноситься ще один “український епізод” з життя
вченого – у 1926 р. його обрано членом ВУАН. З 1929 р. з причини слаб-
кого здоров’я В. Грабарь припинив трудову діяльність, присвятивши по-
дальші роки науковим дослідженням у галузі міжнародного права.

Трудова та наукова діяльність історика та археолога Полонської-
Василенко, натомість, була тісно пов’язана з Україною: навчання в Києво-
Фундуклеївській Маріїнській жіночій гімназії, далі – на історико-
філологічному відділенні Вищих жіночих курсів у Києві, потім – у Київ-
ському університеті святого Володимира, де, у подальшому, стала викла-
дати; крім того, викладала і в інших навчальних закладах Києва.
У 1920–1930-ті рр. продовжила викладацьку діяльність (професор Київ-
ського художнього інституту), займаючись водночас і науковою роботою
(у Київському археологічному інституті, згодом – у ВУАН).

Тож, у житті Грабаря та Полонської-Василенко не намічається
точок перетину в сфері ані наукової, ані адміністративної діяльності.
Втім, обох поєднує особа відомого українського вченого та громадського
діяча Миколи Прокоповича Василенка (1866–1935), чоловіка останньої
(одружились 1923 р.) та близького друга першого. Звісно ж, Грабар
та Полонська-Василенко мали широке коло спільних друзів та знайомих,
проте не буде перебільшенням сказати, що саме М. Василенко став тим
вузлом перетину їх ліній життя, від якої беруть початок теплі дружні
стосунки, що й інспірували появу листів, які публікуються у цій статті.
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З цього корпусу епістол О. Рибалком у журналі “Пам’ятки
України” був надрукований тільки один лист Н. Полонської-Василенко
до В. Грабаря1, текст якого був повністю присвячений критиці архітек-
турних досліджень та проектів реставрації Софії Київської наприкінці
1930-х рр. Однак недоліком цієї публікації слід назвати відсутність необ-
хідних коментарів, що не дозволяє з’ясувати всі обставини та причини
появи такого листа. Саме тому ми поставили собі за мету дослідити весь
наявний корпус листування між В. Грабарем та Н. Полонською-Васи-
ленко, зробивши дослідницький акцент саме на “софійському” аспекті.
Втім, зважаючи на цінність цих епістолярних джерел для встановлення
додаткових фактів з суспільного та особистого життя адресата та корес-
пондента, членів їхніх родин, уточнення кола спілкувань, відомості про
які позбавлені певної офіціозності, притаманної науковим працям та офі-
ційним документам, до статті додається публікація повного корпусу епіс-
тол. Листи зберігаються у Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України в особовому фонді М. Василенка (ф. 542)2.

З останнім, як свідчать епістоли, В. Грабар особисто познайо-
мився у 1917 р. на Першому Всеросійському з’їзді представників учи-
тельських інститутів. Адже обидва за Тимчасового уряду курували навчальні
округи: Грабарь – Ризький, Василенко – Київський. З того часу розпочи-
нається активне листування між обома вченими. У листопаді 1926 р.,
як ми писали вище, В. Грабарь став членом Всеукраїнської академії наук.
Вочевидь, з роботою в академії спільно з М. Василенком була пов’язана
можливість переведення Грабаря до Києва, про яку він пише у листі від
28 січня 1936 р. Саме переведення не сталось, однак В. Грабарь з дружи-
ною відвідав Київ навесні 1929 р., де познайомився з родиною Василен-
ків, після чого між ними зав’язались тісні дружні стосунки. Саме під час
відвідання Києва, як довідуємося з листів, В. Грабарь і відвідав Софійський
собор. Після смерті М. Василенка у 1935 р. В. Грабарь часто писав удові,
надаючи їй дружню підтримку, згадуючи спільних знайомих, ділячись
власними та родинними проблемами або радощами, повідомляючи останні
новини тощо. Саме ці епістоли є предметом нашого подальшого розгляду.
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1 В обороні Святої Софії. Лист Наталії Полонської-Василенко до Володимира Грабаря /
Публікація О. Рибалка // ПУ, 2003, № 1–2, с. 153.
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Практично в кожному листі В. Грабарь так чи інакше згадує
Софію Київську. Інформацію про результати новітніх на той час дослі-
джень Софійського собору, як свідчать листи, отримував від брата І. Гра-
баря, який живо цікавився всім тим, що відбувалось під час вивчення цієї
визначної пам’ятки, входячи до складу спеціальної комісії, утвореної
після того, як Софійський собор став музеєм3.

Завдяки організації комісії друга половина 1930-х рр. ознамену-
валась суттєвим піднесенням дослідження Софійського собору, коли роз-
почались масштабні систематичні археологічні розкопки, організовувалась
виставкова робота (зокрема, на південних хорах була влаштована виставка
автентичних Михайлівських мозаїк), а також більш активно розгорнулись
розпочаті раніше реставраційні роботи та архітектурні дослідження4.

Саме з останніми тісно пов’язане ім’я І. Моргілевського, який
з 1918 р. займався архітектурними обмірами та обстеженням конструк-
тивних особливостей Софійського собору шляхом виконання зондажів5,
що дало йому змогу виявити первісні форми храму та створити рекон-
струкцію його первісного вигляду6.

Проведені І. Моргілевським архітектурні обміри Софійського со-
бору дозволили встановити, що в нижній частині південно-західної вежі
Софійського собору повинно існувати якесь приміщення; це припущення
підтвердили археологічні дослідження 1935 р., під час яких було вияв-
лене закладене у XVIII ст. невелике приміщення, на стінах якого знахо-
дився чудової збереженості фресковий розпис, що ніколи не забілювався
та не поновлювався, зберігшись у своєму первісному вигляді7.

Саме це відкриття в соборі – “кімнати з недоторканим живописом
ХІ ст.”, про яке він довідався зі слів брата, із захопленням згадує В. Гра-
барь в одному зі своїх листів. Втім, у наступному листі він оговорюється,
що “кімната”, можливо, не зовсім правильне визначення, однак підтвер-
джує факт відкриття з-під мурування стародавніх фресок, повідомляючи
про підготовку І. Грабарем доповіді про відкриття цих розписів.
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3 Преловська І. Софія Київська в 1934 році: ліквідація громади УПЦ, створення заповід-
ника // ПУ, 2003, № 1–2, с. 150.
4 Див.: Преловська І. Софія Київська.., с. 150-151; Никитенко Н. Святая София Киевская.
К., 2008, с. 128–134.
5 Слід зазначити, що методикою дослідження архітектурних пам’яток шляхом виконання
зондажів послуговуються і до сьогодні.
6 Див.: Кресальний М.Й. Софійський заповідник у Києві. Історико-архітектурний нарис.
К., 1960, с. 52, рис. 32.
7 Про археологічні дослідження собору у 1935 р. див: Самойловський І.М. З археологіч-
ного літопису київської Софії // Середні віки на Україні. К., 1973, вип. 2, с. 101–102.



Розповіді Грабаря посилили інтерес Полонської-Василенко до
Святої Софії, спонукаючи її відвідати собор у березні 1936 р. Тодішній
стан храму вона детально описала у своєму листі, про що повідомляє
В. Грабарь8. Нажаль, цього її листа нам відшукати наразі не вдалося.

Проте В. Грабарь і надалі продовжив цікавитись Софійським со-
бором. Його інтерес підігрівав брат, І. Грабарь, який намагався бути в курсі
дослідницьких та реставраційних робіт. Так, ставши на чолі Москов-
ського інституту образотворчих мистецтв, він майже одразу, в березні або
квітні 1937 р., організував вечір, присвячений Софії Київській, на який
для прочитання доповідей та представлення результатів реставраційних
та архітектурних дослідницьких робіт було запрошено І. Моргілевського
та реставратора, чиє прізвище В. Грабарь не називає (ймовірно, Д. Кіп-
ліка). Під час тривалої доповіді першим було детально висвітлено історію
будівництва та подальших перебудов Софійського собору.

Власне, це останній наявний в архіві лист В. Грабаря до Н. По-
лонської-Василенко. Наступна, зворотна епістола, написана через два
роки. Цей лист Н. Полонської-Василенко, як ми зазначали вище, по-
вністю присвячений Софії Київській.

У його тексті міститься доволі емоційна критика дослідницької
методики І. Моргілевського, що передбачала зняття зі стін великих діля-
нок пізнішого тинькування й розкриття стародавньої кладки, а також по-
відомлялось про розроблений ним спільно з В. Кричевським проект
ліквідації всіх пізніших мурованих нашарувань храму для розкриття його
первісного ядра. Вважаючи такі дії неприпустимими з огляду на істо-
ричну цінність та органічну цілісність всіх подальших перебудов собору,
Н. Полонська-Василенко просить В. Грабаря поінформувати брата про
цей проект і можливість його спішної реалізації, що завдасть непоправної
шкоди пам’ятці. На думку кореспондентки, саме відомий мистецтвозна-
вець та реставратор І. Грабарь має можливість стати на заваді таким діям.

Навряд чи можна погодитись, що причину критики дослідницької
методики Моргілевського слід шукати у нерозумінні Н. Полонською-Ва-
силенко задач архітектурно-археологічного розкриття та їх практичної реа-
лізації9. Таке твердження спростовується аналізом всієї сукупності епістол.
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турознавства і культурології. К., 2009, вип. 6, с. 180.



Адже, з листів В. Грабаря Н. Полонська-Василенка добре знала,
що І. Грабарь постійно цікавився новими дослідженнями Софійського
собору, отримуючи інформацію безпосередньо від їх виконавців, у тому
числі й особисто від І. Моргілевського. Жодного натяку на критику І. Гра-
барем (або кимось з його колег) дослідницьких методів останнього в лис-
тах немає, тож сумнівно, що своїм листом Н. Полонська-Василенко
сподівалась переконати відомого мистецтвознавця та реставратора у шкід-
ливості та недоцільності вивчення Софії Київської шляхом архітектурних
зондажів. Адже в такому випадку прохання передати листа з критикою дій
І. Моргілевського братові було б висловлене раніше, у 1936 р., і надіслане
разом із загальним описом тогочасного стану Софійського собору.
Зважаючи на тісні дружні стосунки між В. Грабарем та Н. Полонською-
Василенко, у листі-відповіді містився би натяк на можливість виконати або
на вже виконане прохання. Однак В. Грабарь тільки подякував кореспон-
дентці за наданий опис сучасного (на 1936 р.) стану Софійського собору.
А в іншому листі, вже 1937 р., із захопленням розповідає про присвячений
Софії Київській вечір, на якому одним з головних доповідачів був І. Мор-
гілевський. І знову – жодного натяку на критику дослідницької методи
останнього. Отже, приводом, що спонукав Н. Полонську-Василенко напи-
сати листа у 1940 р., не можна вважати тільки критичне ставлення остан-
ньої до українського архітектора та методів його дослідницьких робіт10.

Відкинувши емоційні текстові нашарування, неважко помітити,
що в тексті знайшов відображення проект “суцільного розкриття
пам’ятки (широким фронтом)”11 шляхом ліквідації всіх пізніших архітек-
турних нашарувань для натурного відтворення первісного вигляду Со-
фійського собору станом на ХІ ст. Ці наміри могли висловлюватись
І. Моргілевським і раніше, однак під час польового сезону влітку 1940 р.,
як можемо зробити висновок з листа, проект ліквідації всіх пізніших пе-
ребудов почав набувати реальних рис. Саме це і викликало занепокоєння
наукових інституцій Києва, про що пише в своєму листі Н. Полонська-
Василенко. Однак страх через не такі вже давні репресії проти музейни-
ків та пам’яткоохоронців, вочевидь, паралізував бажання активної
протидії. Що й зумовило необхідність пошуку обхідних шляхів зупинення
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10 Втім, я не відкидаю можливості негативного ставлення Н. Полонської-Василенко до
дослідницьких методик І. Моргілевського, однак вважаю, що привід, який спровокував
написанню такого листа, не можна зводити тільки до нерозуміння методики зондування
та особистісних антипатій.
11 Визначення взяте з: Ненашева О. Архітектурознавчі студії.., с. 180.



реалізації цього проекту через звернення до І. Грабаря, за посередниц-
твом брата, адже Н. Полонська-Василенко не мала адреси першого.

Справедливості заради слід зазначити, що в нашому розпоря-
дженні поки немає документального підтвердження існування проекту
І. Моргілевського та В. Кричевського про відтворення первісного вигляду
Софії Київської. Однак про можливість наявності таких планів свідчить
пізніша історія з реставрацією монументального живопису Софійського
собору у 1950-х рр., коли мала місце пропозиція реставраційної майстерні
про повсюдне й повне видалення живопису, який не стосується ХІ ст.12

Такі випадки були непоодинокі. Наприклад, у 1930 р. у планах робіт
Кирилівського заповідника на 1931 р. передбачалось відтворити первіс-
ний вигляд інтер’єру Кирилівської церкви як пам’ятки ХІІ ст., який фа-
хівці, зокрема рецензент Д. Гордєєв, визнали помилковим, підкреслюючи
цінність нашарувань всіх історичних епох13. Тож цілком вірогідно, що по-
дібні пропозиції “позбавитись від усього, що не має відношення до ХІ ст.”
намагались реалізувати наприкінці 1930-х рр. стосовно архітектурного
вигляду Софії14. Адже саме про такий проект згадується в листі 1940 р.

Отже, в листуванні В. Грабаря та Н. Полонської-Василенко відоб-
разились маловідомі факти, пов’язані з історією дослідження Софійського
собору та презентації їх результатів вченими у другій половині 1930-х рр.,
а також відомості про підготовку до реалізації у 1940 р. проекту І. Моргі-
левського та В. Кричевського натурного відтворення первісного вигляду
Софії Київського шляхом ліквідації всіх пізніших за часом архітектурних
нашарувань. З огляду на важливість та, наразі, унікальність такої інформа-
ції, означені документи публікуються нижче повним корпусом.

Листи друкуються мовою оригіналу сучасним правописом.
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12 На заваді здійсненню цих планів стала позиція президента Академії Архітектури УРСР
В. Заболотного. Докл. див.: Рясная Т.М. З історії поповнення втрат на мозаїчних компо-
зиціях Софії Київської // Софійські читання. Матеріали IV міжнародної науково-прак-
тичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний
діалог поколінь” (м. Київ, 25–26 жовтня 2007 р.). К., 2009, с. 514. 
13 Лист Д. Гордєєва до В. Дубровського від 20 липня 1931 р. // ЦДАМЛМУ, ф. 208, оп. 1,
спр. 326, арк. 70; також україномовний варіант цього листа від керівництва УКОПК до
Києво-Кирилівського державного історико-культурного заповідника: ЦДАМЛМУ, ф. 208,
оп. 1, спр. 326, арк. 57.
14 Прецеденти подібного відтворення первісного вигляду давньоруських пам’яток архітек-
тури під час реставраційних робіт відомі. Для прикладу назвемо відновлення наприкінці
ХІХ ст. Успенського собору у Володимирі-Волинському та в 1952–1958 рр. Борисогліб-
ського собору в Чернігові. Див.: Ричков П.А., Луц В.Д. Сакральне мистецтво Володимира-
Волинського, К., 2004, с. 69–73; Віроцький В.Д. Храми Чернігова. К., 1998, с. 72–73.



1. В. Грабарь – Н. Полонській-Василенко, Москва – Київ, 28 січня 1936 р.

Москва, Зубовский бульвар 15–5.
28.I.[19]36.

Глубокоуважаемая
Наталья Дмитриевна.

Долгое время не мог писать, не решался Вас тревожить, а потом
был занят окончанием спешной работы для французского журнала, и впо-
пыхах не хотелось писать. Статья отправлена, и я свободен.

О постигшем Вас тяжком горе я узнал от Дмитрия Моисеевича15.
Потерять такого товарища жизни, каким был покойный Николай Прокопь-
евич16, ужасно, как бы ни быть готовым к возможной разлуке, имея в виду
длительную болезнь, всегда угрожавшую возможностью невосполнимой
развязки. Как мы радовались, когда, после Кисловодска17, до нас доходили
вести, что Николай Прокопьевич поправляется, что он начал вновь рабо-
тать и работает по-прежнему. В Кисловодске он выглядел так, что, каза-
лось, скорый конец недалек. Тем радостнее были вести о его поправке
и почти полном возвращении его работоспособности. Приятно было, что
он мог продолжать свое любимое занятие до последних дней своей жизни.
Я познакомился с покойным только в 1917 году на попечительском съезде18.
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15 Петрушевський, Дмитро Мойсейович (1863–1942) – історик-медієвіст, з 1906 по 1911 р. –
професор кафедри загальної історії Московського університету, у 1920-ті рр. – директор
Інституту історії РАНІОН, заслужений професор (з 1925), член-кореспондент (з 1924),
згодом – академік АН СРСР (з 1929).
16 Василенко, Микола Прокопович (1866–1935) – історик держави і права, український
громадський та політичний діяч. З 1890-х рр. працював в історичному товаристві Не-
стора-літописця (з 1919 р. – голова), в Архіві давніх актів, був співредактором “Київської
старовини”, членом Київської старої громади та низки інших громадських і культурних
товариств. У 1909 р. М. Василенка обрано приват-доцентом Київського університету,
у 1910 р. він здобув науковий ступінь магістра права. У 1917 р. – член Української Цен-
тральної Ради, куратор Київської шкільної округи; у 1918 р. – голова Ради міністрів, мі-
ністр освіти, член колегії Генерального суду, президент Державного Сенату. З 1920 р. –
співробітник Всеукраїнської академії наук (ВУАН), у 1921–1922 рр. його було обрано пре-
зидентом ВУАН, однак на цій посаді не був затверджений на вимогу більшовицького уряду.
У 1924 р. засуджений на 10 років за сфабрикованою НКВС справою, проте під тиском гро-
мадськості був звільнений та повернувся до наукової діяльності. Помер 3 жовтня 1935 р.
17 Нині – місто Кисловодськ, адміністративний центр муніципального утворення “міський
округ Місто-Курорт Кисловодськ” Ставропольського краю Росії. На 1930-ті рр. у Кісло-
водську знаходився санаторій, підпорядкований Комісії сприяння вченим при РНК СРСР.
18 Перший Всеросійський з’їзд представників учительських інститутів, який проходив
з 5 по 11 серпня 1917 р. у Петрограді. Тимчасовим урядом М. Василенко був призначений
куратором Київського навчального округу, а В. Грабар – попечителем Ризького.



Много слышал о нем уже раньше, еще зная как о Дерптском19 студенте20,
но тут впервые случилось встретиться с ним лично и испытать на себе
сразу же все обаяние его личности. Мы за короткое время нашей совмест-
ной работы успели сдружиться, и я всегда жалел, что в дальнейшем нам
уже почти не приходилось встречаться. Переход мой в Киев манил меня
отчасти возможностью стать ближе к покойному, быть с ним на одном
деле. Переход мой не состоялся, но им отчасти вызвано было мое посе-
щение Киева21, о котором Вы вспоминаете. Посещение это, в значитель-
ной мере благодаря Вам и Николаю Прокопьевичу, осталось у нас с Марией
Евгеньевной22 светлой полосой в наших воспоминаниях последних лет,
в общем, довольно мрачных. Как очарователен был покойный среди гор
кумачей (“пасок”) в сонме своих друзей! Да, скуксился Ваш домик,
уныло стало в уютных его комнатках.

Письма покойного я хранил, но охотно передам их в Ваше распо-
ряжение. Л[еонтий] Н[иколаевич]23 Вам их, вероятно, уже вручил.

Вчера был у Дмитрия Моис[еевича]. Собралось много близких
ему людей, ибо это был день второй годовщины смерти Елизаветы
Сергеевны24. Сильно приуныл Дм[итрий] М[оисеевич] с тех пор. Не воз-
вращается к нему радость жизни. Правда, и дела Академии много со-
ответствовали его нынешнему настроению. После двухмесячного пре-
бывания в санатории под Москвой (в Большеве25) он стал значитель-
но добрее, но его прежний юмор, которым так богат был и Николай
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19 Дерптський університет засновано у 1632 р. шведським королем Густавом ІІ Адольфом;
після приєднання Естляндії до Російської імперії не діяв, однак у 1802 р. знову відкритий
імператором Олександром І. У 1893–1918 рр. – Імператорський Юр’євський університет,
з 1918 й до сьогодні – Тартуський університет.
20 М. Василенко навчався на історико-філологічному факультеті Дерптського універси-
тету. У 1890 р. він захистив наукову працю “Критичний огляд літератури із історії зем-
ських соборів” і дістав звання кандидата російської історії.
21 У 1929 р.
22 Грабарь-Пасек, Марія Євгеніївна (1893–1975) – філолог та перекладач античної літе-
ратури. Очолювала кафедру латинської мови Московського державного педагогічного ін-
ституту іноземних мов (до 1956 р.). Дружина В. Грабаря.
23 Яснопольский, Леонтій Миколайович (1873–1957) – економіст, громадський та політич-
ний діяч. З 1925 р. – дійсний член ВУАН, протягом 1926–1936 рр. очолював постійну Комі-
сію з вивчення продуктивних виробничих сил України ВУАН і був редактором її праць.
24 Петрушевська, Єлизавета Сергіївна (†1935). Дружина Д. Петрушевського.
25 Нині (з 1963) входить до складу м. Корольов (до 1996 – Калінінград), міста обласного
підпорядкування Московської області Російської Федерації, що утворює однойменний
міський округ. На 30-ті рр. ХХ ст. – селище міського типу, в якому знаходився будинок
відпочинку “Большево”, підпорядкований Комісії сприяння вченим при РНК СРСР.



Прокопьевич, к нему не вернулся. Он довольно мрачен, но в обществе
друзей воскресает прежний Дм[итрий] М[оисеевич].

Мария Евг[еньевна] присоединяется к нашей общей скорби и
просит передать Вам свое искреннее соболезнование.

Искренне преданный Вам 
В. Грабарь.

ЦДАМЛМУ, ф. 542, оп. 1, од. зб. 128, арк. 1–2зв., автограф.

2. В. Грабарь – Н. Полонській-Василенко, Москва – Київ, 10 березня 1936 р.

Москва, 10.III.[19]36.
Глубокоуважаемая Наталья Дмитриевна, прошу простить меня,

что отвечаю с таким запозданием: на нас свалилось множество непри-
ятных хлопот, и я совсем выбился из колеи. Заболела тяжелым гриппом
мать26 Марии Евгеньевны, которая проживала в другом месте. Перевезли
ее к себе. Она у нас была “домашней работницей”, приходя утром и уходя
вечером. Мария Евг[еньевна] занята весь день, приходит только к обеду
на 2 часа и возвращается в 10–11 ч[асов] вечера. Я стал теперь “домашним
работником” и вместе с тем сиделкой. У нас тут две комнаты. Случайно
оказалось возможным получить третью, обменяв комнату матери жены.
Обмен пришлось проводить наспех; собирать и перевозить вещи прихо-
дилось нам же. В результате наши две комнаты обратились в мебельный
склад, ибо в третью комнату въехать еще нельзя, – жильцы ее еще не вы-
брались. Приходится делать физкультурные упражнения, преодолевая
мебельные препятствия. По счастью, мать сейчас уже поправляется, и
уход за ней облегчился. Дмитрий Моис[еевич] Вам уже сообщил, что я
всецело предоставляю письма покойного Николая Прокопьевича в Ваше
распоряжение. Последнее письмо его было у меня на письменном столе,
но я его найти не мог в свое время. Прилагаю его здесь. Я его перечитал
и вновь пережил горечь утраты этого человека с такой чуткой душой.
Может быть где-ниб[удь] еще имеется несколько писем последних годов,
но они укрылись безнадежно. Прежние письма были собраны, а после
этого я не наводил порядка в квартире, вернее – в кабинете, который пре-
бывает в полном хаосе. Если бы что со временем обнаружилось, непре-
менно пришлю Вам. Что касается Энц[иклопедического] Слов[аря],
то мне кажется, что доискиваться статей неподписанных даже инициа-
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26 Олександра Валентинівна Амфітеатрова (Пассек).



лами не стоит, ибо такие статьи обычно чисто справочного характера
и значения не имеют27. Статьи, подписанные как бы инициалами, найти
можно. В старом словаре Брокгауза28 указаны инициалы “Н.В.” С теми
же инициалами помещал статьи свои и Ник[олай] Веселовский29, восточ-
ник. Но восточника от Николая Прокофьевича, вероятно, можно отличить.
– Брат30 сообщил мне об изумительном открытии Маркиевского31 (?) в Со-
фийском соборе, что нашлась комната с нетронутой росписью XI века!32

Вот чудеса. Была здесь выставка (юбилейная, 25-я) произведений брата33,
перекочевавшая теперь в столицу Петра. Может быть, Вы когда-нибудь
будете в Москве. Очень будем рады приютить Вас у себя, если бы Вы
не нашли лучшего пристанища.

Жена шлет Вам свой сердечный привет и поклон. От души
желаем Вам всего лучшего.

Преданный Вам
В. Грабарь.

ЦДАМЛМУ, ф. 542, оп. 1, од. зб. 128, арк. 3–4зв., автограф.
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27 Н. Полонська-Василенко складала бібліографію праць свого покійного чоловіка.
28 Німецька багатотомна універсальна енциклопедія, що видавалась Ф. Брокгаузом від
початку ХІХ ст. В різні роки вона виходила під різними назвами, однак загальна неофі-
ційна назва залишається “Брокгауз”.
29 Веселовський, Микола Іванович (1848–1918) – археолог, сходознавець. Професор Пе-
тербурзького університету (з 1890). Вивчав історію та археологію Середньої Азії.
30 Грабарь, Ігор Еммануїлович (1871–1960) –  художник, мистецтвознавець, музейний
діяч. Брат В. Грабаря. У 1893 р. закінчив юридичний факультет Петербурзького універси-
тету, однак віддав перевагу кар’єрі художника; 1894 р. вступив до Петербурзької академії
мистецтв (закінчив 1898 р.). Окрім написання картин, він займався реставраційною робо-
тою, у 1918–1930 рр. керував Центральними реставраційними майстернями. Академік
АН СРСР (з 1943), дійсний член Академії мистецтв СРСР (з 1947), народний художник
СРСР (з 1956). Лауреат Сталінської премії першого ступеню (1941). У 1937–1943 рр. –
директор Московського інституту образотворчих мистецтв у 1943–1946 рр. – Інституту жи-
вопису, скульптури та архітектури Всеросійської академії мистецтв, а з 1944 р. й до кінця
життя – директор створеного за його ініціативою Інституту історії мистецтв АН СРСР.
31 Грабарь неправильно вказав прізвище, мовиться про Моргілевського Іполита Владис-
лавовича (1889–1942) – історика архітектури, професора (з 1923), член-кореспондента
Академії архітектури СРСР (з 1941).
32 Мається на увазі відкриття восени 1935 р. під час археологічних досліджень під пів-
денною вежею Софійського собору замурованого у XVIII ст. приміщення, на стінах якого
збереглись фрескові орнаменти ХІ ст., які не поновлювались та не замальовувались. 
33 У 1936 р. у Державній Третьяковській галереї відбулась перша персональна виставка
робіт І. Грабаря, приурочена до 25-ліття його творчої та наукової діяльності.



3. В. Грабарь – Н. Полонській-Василенко, Москва – Київ, 19 березня 1936 р.

Москва, 19 марта 1936 г.
Глубокоуважаемая Наталья Дмитриевна, спасибо за Ваше сердеч-

ное письмо. У нас все утрясается понемногу. Мать Марии Евг[еньевны]
уже поправляется, и мы начинаем размещаться. Только я теперь до неко-
торой степени инвалид: вчера, идя к брату, упал на скользкой мостовой
и здорово расшиб себе лицо, но, в общем, все обошлось счастливо.

У брата узнал, что он делает доклад о вновь открытых фресках Со-
фийского собора. “Комната”, по-видимому, моя выдумка, но находка замурав-
ленных издавна фресок несомненный факт, иначе едва ли бы читался доклад.

Очень жалеем с Марией Евг[еньевной], что Вы не предполагаете
быть в Москве. Во всяком случае имейте в виду, что мы всегда будем
рады видеть Вас у себя. Летом (июль-август, даже половина июня) нас в
Москве не бывает. Будем надеяться, что счастливый случай Вас занесет
все же как-нибудь к нам.

В Москву приезжал М.М. Могилянский34. Знаю это от нашего об-
щего приятеля Г.А. Ландау35 (Николая Прокопьевича он знал). Я его не
видел. К нам он не заходил.

Всего лучшего. Поклон от Марии Евг[еньевны].
Искренне преданный

В. Грабарь.
ЦДАМЛМУ, ф. 542, оп. 1, од. зб. 128, арк. 5–5зв., автограф.

4. В. Грабарь – Н. Полонській-Василенко, Москва – Київ, 5 квітня 1936 р.

Москва, Зубов[ский] бульвар 15–5.
5 апр[еля] 1936.

Глубокоуважаемая
Наталья Дмитриевна.

С интересом прочел Ваше подробное описание современного
состояния Софийского собора. Я доволен, что мое выражение “комната”
послужило, до известной степени, толчком к посещению Вами собора.
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34 Могилянський, Михайло Михайлович (1873–1944) – літературознавець, літературний
критик і публіцист. Науковий співробітник ВУАН та голова Комісії для складання Біогра-
фічного словника українських діячів (ліквідована 1934 р.). Репресований у 1933 р., отри-
мав заборону жити в межах України.
35 Ландау, Григорий Адольфович (1877–1941) – журналіст, громадсько-політичний діяч,
автор низки праць з міжнародних відносин, літературознавства, філософії. З 1919 р. жив
у Німеччині, з 1933 р. – в Латвії. Після включення країни до СРСР у 1940 р. заарештова-
ний та відправлений на заслання.



Пишу Вам, чтоб сообщить, что при разборе вещей я нашел пачку
писем покойного Николая Прокопьевича, относящихся к 1929 году, к году
нашей экскурсии в Киев. Есть и два письма 1930 года. Хотел отправить
их заказным письмом, но решил предварительно запросить Вас. Быть
может, удобнее передать их Яснопольскому. К сожалению, я затерял его
адрес и телефон, и не могу спросить его, когда он собирается в Киев на
сессию. Буду ждать Вашего распоряжения. Прошу сообщить и адрес Яс-
нопольского. Я перечитал письма. Сколько воспоминаний. С одного
письма, которое я хочу оставить у себя так как оно всецело касается меня
(по поводу статьи О. Полоцкого36 в “Прапоре Марксизму”37)38, я снял копию
для Вас. Между прочим, в одном письме Николай Прокопьевич упоминает
о большой работе, над которой Вы сидели в 1930 году. Закончили Вы ее
тогда, или в обстановке того времени трудно было хорошо работать?

Вы знаете, что месяца 2 тому назад умер [Г.И.] Челпанов39. На днях
(2го апр[еля]) скончался в клинике, после операции, другой психолог –
Н.Д. Виноградов40, живший в нашем доме. Вы, пожалуй, не знаете,
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36 Полоцький, Олександр Аркадійович (1886–1938) – український політичний діяч. У
1928–1931 рр. обіймав посаду заступника народного комісара освіти УСРР, опікувався
роботою музеїв, органів охорони пам’яток, інших культурно-освітніх закладів. У 1935 р.
засуджений до 10 років ув’язнення. У 1937 р. вдруге заарештований та засуджений до
страти, вирок виконано 10 лютого 1938 р. Реабілітований 1956 р.
37 Друкований орган Українського інституту марксизму-ленінізму, що виходив у 1927–
1930 рр. (з 1931 р. – “Прапор марксизму-ленінізму”, у 1934–1936 рр. – “Під марксо-
ленінським прапором”).
38 Полоцький О. До 10-річчя Української Академії Наук // Прапор марксизму. Орган
Українського інституту марксизму-ленінізму. Філософія, соціологія, економіка, історія,
національне питання, 1928, № 4 (5), жовтень-листопад-грудень, с. 210–216. Перелічуючи
“недоліки” діяльності УАН, О. Полоцький відніс до них “вибори Грабаря, відомого реак-
ціонера, що провадить москвофільску політику в Галичині і не має жодної наукової цін-
ності та відповідної кваліфікації” (с. 211). Слід зазначити, що в цьому списку “недоліків”
фігурував і автор листа М. Василенко: “висунення на посаду президента Академії засу-
дженого судом України контрреволюціонера Василенка”. Отримавши листа від М. Васи-
ленка, В. Грабарь звернувся з листом до М. Скрипника, який на той час керував роботою
Народного Комісаріату Освіти, що йому підпорядковувались разом з навчальними закла-
дами і академічні установи, в тому числі й Український інститут марксизму-ленінізму,
на шпальтах періодичного органу якого і з’явилась стаття О. Полоцького. В. Грабарь
спростував висунуті проти нього звинувачення. Продовження ця історія не набула.
39 Челпанов, Георгій Іванович (1862–1936) – філософ, психолог, логік. З 1890 р. викладав
філософію у Московському університеті, у 1892 р. перейшов до Київського університету
св. Володимира. З 1897 р. керував психологічною семінарією при Київському універси-
теті. Засновник та директор Московського психологічного інституту (1912–1923).
40 Виноградов, Микола Дмитрович (1868–1936) – філософ, психолог, педагог, доктор
філософських наук. 



что 23 янв[аря] умер Ф.В. Тарановский41, быв[ший] академик Укр[аинской]
академии42. Я получил письмо от его младшего сына Киры43. Умер он, по-
видимому, от припадка грудной жабы44. Вы его, вероятно, встречали.

Весна запаздывает. Вчера была настоящая зима со снегом и 5о хо-
лода. Хочется уже тепла, которым Вы, счастливые Киевляне, уже наслаж-
даетесь, конечно.

Всего хорошего. Мария Евг[еньевна] на работе.
Искренне преданный

В. Грабарь.

ЦДАМЛМУ, ф. 542, оп. 1, од. зб. 128, арк. 6–7, автограф.

5. В. Грабарь – Н. Полонській-Василенко, Москва – Київ, 1 жовтня 1936 р.

[Москва], Зубовский бульвар, 15–5.
1 октября 1936 г.

Глубокоуважаемая
Наталья Дмитриевна.

Часа два тому назад получил Ваше письмо и немедленно отвечаю,
а то со мною бывает, что я заложу куда-ниб[удь] письмо и забуду ответить
на него. Когда пришло Ваше письмо, у меня сидел Михаил Мих[айло-
вич], навещающий меня от времени до времени, когда попадает в Москву.
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41 Тарановський, Федір Васильович (1875–1936) – правознавець, історик і теоретик права.
У 1908 р. обраний на посаду екстраординароного професора кафедри історії руського
права Дерптського університету, з 1912 р. після захисту докторської дисертації обіймає
посаду ординарного професора, на якій залишається до 1917 р. З 1918 р. перебуває в Ук-
раїні, де працює професором і деканом Катеринославського університету. Обраний ака-
деміком ВУАН (1918). У 1919–1920 рр. працював у Таврійському університеті. У 1920 р.
емігрував до Королівства сербів, хорватів та словенців (з 1929 – Югославське королів-
ство). У 1933 р. обраний академіком Сербської Королівської АН. Окрім того, він був чле-
ном-кореспондентом Болгарської академії наук і Слов’янського інституту в Празі, дійсним
закордонним членом Польського наукового товариства у Львові.
42 Мається на увазі ВУАН.
43 Тарановський, Кирило Федорович (1911–1993) – філолог-славіст, літературознавець,
один з найвідоміших віршознавців ХХ ст. У 1920 р. разом з батьками емігрував до Коро-
лівства сербів, хорватів та словенців (з 1929 – Югославське королівство). Випускник юри-
дичного (1933) та філологічного (1936) факультетів Белградського університету. Пізніше,
після захисту докторської дисертації (1941), викладав у Белградському університеті.
У 1958 р. виїхав до США, викладав у Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса
(1959–1963) та Гарвардському університеті (1958–1959, 1963–1981).
44 Стенокардія (angina pectoris) або грудна жаба – захворювання, що характеризується бо-
льовим відчуттям за грудиною. Біль проявляється раптово під час фізичного наванта-
ження або під час сильного емоційного стресу, триває не більше 10–15 хвилин.



Меня осенила память, и я в его присутствии открыл место пребывания
писем. Они оказались у меня на письменном столе, вложенные уже в кон-
верт для передачи их Леониду Николаевичу. Но именно потому, что они
были в конверте, хотя и прямо перед глазами, я не находил их, ибо искал
письма, а не конверт, забыв совершенно, что я еще в марте-апреле приго-
товил их к отправке по Вашему адресу, но адрес на конверте не значится.
Я рад, что они нашлись и могут Вам быть доставлены. Спишусь с Лео-
нидом Николаевичем (у меня должен быть его адрес, ибо он заходил с
дочкой своей навести у нас справки по поводу учительницы англ[ий-
ского] языка и оставил свой адрес и телефон), которому передам письма
с просьбой вручить их А.В. Леонтовичу45. – От болезни я уже совсем
оправился, хотя следы свои она оставила навсегда: я постарел, и сердце
стало слабее, выдержав крупозное46 воспаление легких,47 к которому при-
соединился плеврит. Еле двигаясь еще, я отправился в Большево, в сана-
торий КСУ48, где провел две недели; оттуда я поехал к брату на дачу в
Абрамцево49, провел там месяц, а затем еще месяц отдыхал в Симеизе50.
В Абрамцево и Симеиз мы ездили вместе с женой. Проведением лета мы
остались довольны: я поправился, а жена почти закончила перевод Фе-
окрита51, который должен выйти52 в издании “Академия”53. На днях по-
сетил выставку Репина54. Не думал, что удастся побывать на ней, ибо она
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45 Леонтович, Олександр Васильович (1869–1943) – фізіолог-нейрогістолог. Академік
АН УРСР (1929). З 1936 р. – завідувач відділом нормальної фізіології інституту клінічної
фізіології АН УРСР.
46 Круп – респіраторне захворювання, запалення гортані та верхніх дихальних шляхів.
47 Далі написані закреслені літери “соед”.
48 Комісія сприяння вченим при РНК СРСР, утворена у 1921 р. До її завдання входило на-
дання вченим матеріальної та продовольчої допомоги, сприяння науковій діяльності. Лік-
відована у 1937 р. Будинки вчених, поліклініки, будинки відпочинку відійшли у відання
АН СРСР, а санаторно-курортні установи – до відомства Наркомздраву СРСР.
49 Нині – село (до 2004 р. – дачне селище) в міському селищі Хотьково Сергієво-Посад-
ського району Московської області Росії. 
50 Нині – поселення міського типу Ялтинської міськради Автономної Республіки Крим
України. У 20–30-ті рр. ХХ ст. більшість санаторіїв Сімеїзу спеціалізувались на лікуванні
легеневих захворювань.
51 Феокріт (кін. IV – 1 пол. ІІІ ст. до н.е.) – давньогрецький поет, засновник жанру ідилії.
Під ім’ям Феокріта до нас дійшло 57 творів.
52 Здійснений М. Грабарь-Пассек переклад творів Феокріта вийшов у серії “Литературные
памятники” у 1958 р.: Феокрит. Мосх. Бион. Идилии и эпиграммы / Пер. и комм.
М.Е. Грабарь-Пассек. Отв. ред. Ф.А. Петровский. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1958, 328 с.
53 “Academia” – видавництво в СРСР у 1922–1938 рр., Ленінград – Москва. Випускало
серії книг “Сокровища мировой литературы”, “Классики мировой литературы” тощо.
Злилось с Держлітвидавом.
54 Рєпін, Ілля Федорович (1844–1930) – художник, передвижник. Персональна виставка
І. Репіна у 1936 р. проходила у Державній Третьяковській галереї.



должна была закрываться 1 сентября. Ее продлили на месяц, а затем
вновь до 11 октября. Выставка огромная, но я ушел с нее несколько раз-
очарованный. Многое, что когда-то нравилось, теперь оставляет меня хо-
лодным, даже “Запорожцы”55 в двух вариантах56 (менее известный
вариант как будто лучше) и убийство Грозным своего сына57. Больше,
чем что другое, понравились мне портреты, между прочих – портрет Лу-
комской (Драгомировой)58. Глаза ее так упорно смотрели на меня, что я
невольно отошел от картины. Выставки Лансере59 мне не удалось уви-
дать, она открылась и закрылась во время моей болезни. – Дмитрия
Моис[еевича] видал раза два-три в месяц. Он очень поправился в Боль-
шеве, где провел два месяца; но все же нет у него прежней жизнерадост-
ности. “Посад” академика восстанавливать не собираюсь. Леонид
Ник[олаевич] позондировал почву в Академии. Там возбуждать вопроса
не хотят, а у меня тоже охоты нет возиться с этим делом. Проживем и без
“посаду60”. Дмитрию Моис[еевичу] его “посад” тоже не сладок; тяготится
он им, но надо сидеть. Не знаю, возобновилась ли Ваша работа в Акаде-
мии; хотелось бы услышать, что да. С пенсией Академия, по-видимому,
тоже тянет. Вообще, предпринимать что-ниб[удь] никто не хочет.

Вместе с Марией Евг[еньевной] шлем Вам самый сердечный
привет и желаем всего лучшего.

Преданный Вам
В. Грабарь.

ЦДАМЛМУ, ф. 542, оп. 1, од. зб. 128, арк. 8–9зв., автограф.
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55 Картина І. Рєпіна “Запорожці”, відома також під назвою “Запорожці пишуть листа турець-
кому султану” (1881–1890). Зберігається в Державному Руському музеї (Санкт-Петербург).
56 Ще до завершення першого варіанту картини “Запорожці” у 1889 р. І. Рєпін розпочав
роботу над другим, який художник спробував зробити “більш достовірним”. Полотно так
і не було завершене. Зберігається у Харківському художньому музеї.
57 Картина І. Рєпіна “Іван Грозний вбиває свого сина” або “Іван Грозний та син його Іван 16
листопада 1581 року” (1885). Зберігається у Державній Третьяковській галереї (Москва).
58 Мається на увазі портрет (1889) Софії Михайлівни Драгомірової, у заміжжі – Луком-
ської, доньки генерала від інфантерії Михайла Івановича Драгомірова (1830–1905),
видатного військового діяча Російської імперії. Портрет зберігається у Державному Ру-
ському музеї (Санкт-Петербург).
59 Лансере, Євген Євгенович (1875–1946) – художник. Виставка, про яку пише В. Грабарь,
проходила у Москві з 3 по 18 червня 1936 р. у виставковій залі Всекохудожника (Всеро-
сійський союз кооперативних товариств робітників образотворчого мистецтва, існував
з 1928 по 1953 рр.). Вона присвячувалась 40-літтю художньої діяльності митця.
60 Літера “у” виправлена з “а”.



6. В. Грабарь – Н. Полонській-Василенко, Москва – Київ, 7 травня 1937 р.

Москва, 7 мая 1937 г.
Глубокоуважаемая и дорогая

Наталья Дмитриевна.
Мы с Марией Евг[еньевной] очень были тронуты Вашим милым

письмом, напомнившим нам о тех приятных днях, которые мы провели
в Киеве на Пасху. Таких радостных дней мы после этого уже не имели.
Нынешний год Пасхальные дни, как тогда, совпали с празднованием 1го

мая; тогда Пасха была на два дня раньше, чем в нынешнем году. Мы при-
были в Киев в тот самый день, кажется, когда Вы писали адресованные
нам строки, 29 апреля. Как живо все в памяти! Как мил был Киев! Дни
стояли чудесные, и мы мотались по городу с утра до вечера. И в этом году,
как всегда, мы вспоминали каждый вечер у Вас, обворожительную фигуру
и улыбку покойного Николая Прокопьевича на фоне целой горной цепи
кумачей. Недолго продолжалось наше пребывание в Киеве, – я тогда еще
служил и имел в своем распоряжении лишь несколько дней, – но запечат-
лелось оно крепко и навсегда. Уют, который мы встретили у Вас, много
способствовал этому. С тех пор мы никуда уже не ездили на Пасху. Я стал
свободен, но теперь запряглась в дело Мария Евгеньевна. Работает она
очень много, но работает всегда радостно и непонятно мало устает. Осо-
бенно много работала она в этом учебном году. Помимо преподавания,
работала много литературно. В издательстве “Academia” должен выйти
в этом году ее перевод Феокрита, а на днях она сдала в “Учпедгиз”61

синтаксис немецкого языка для 9го и 10го классов средней школы62. К ней
приехали с этой работой, и отказываться, когда усиленно просят, она не
умеет. На работу дано было всего два месяца, но она так загружена пре-
подаванием, что могла работать только по выходным дням. На ее счастье,
она заболела острым воспалением суставов, и врачи не пустили ее на
службу. Шестидневку она просидела дома и написала весь синтаксис.
В скором времени работа у нее начнет убавляться, но каникулы в полном
виде начнутся только в половине августа, когда мы предполагаем вы-
езжать на Кавказ. До того будем наезжать к брату моему на дачу. Брат –
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61 Спеціалізоване видавництво навчальної та педагогічної літератури, створене у 1931 р.
на базі літературно-видавничого відділу Наркомпросу. У 1964 р. об’єднано з видавниц-
твом Академії педагогічних наук та перетворене на видавництво “Просвещение”.
62 Книга вийшла друком у 1939 р.: Грабарь-Пассек М.Е., Багдасариан Н.А., Горячко Е.С.,
Стиро О.А. Deutsche Grammatik. Грамматика немецкого языка для средней школы.
Для 9–10 классов. М.: Учпедгиз, 1939.



перехожу к искусству – месяца два тому назад назначен директором Изо
СССР63. Это – нечто вроде Академии Художеств, но в масштабе СССР,
а не РСФСР. Ему навязали эту должность, и он счел невозможным отка-
заться, хотя это лишает его возможности заниматься живописью. Правда,
ему дали четыре месяца каникул, когда он сможет работать на себя.
С месяц или более тому назад он повел меня на вечер, посвященный Со-
фийскому собору. Он открыл вечер общим очерком реставрационных
работ в соборе, а вслед затем выступил реставратор К.64 (забыл фамилию,
Вы догадаетесь), выставивший множество фотографий и несколько
копий фресок. Особенно интересен был доклад Моргилевского, который
очень обстоятельно, в трехчасовой беседе изложил историю постройки
и перестроек собора. Надо кончать, ибо мой доклад не очень интересен,
как доклад Моргилевского. В заключении хочу сказать, что наш старый
друг Дм[итрии] Моис[еевич] стал вновь бодрым, в чем он, однако, не же-
лает сознаться, печатает “Петра Пекаря”65, “Уота Тайлера”66, очерки
ист[ории] Англии67 и др[угие] вещи. Одновременно принял участие и в
работах Инст[итута] Истории (секции ср[едних] веков) (удалось угово-
рить!). Имеется чувственное удовлетворение, а сверх того, он становится
еще Крезом68 (отдан[ый] “Уот Тайлер” печатается в 25 тыс[яч] экземпля-
ров – достижение!). Лето – два месяца – он проводил вновь в Большеве.

Пишем Вам с Марией Евг[еньевной] самый искренний привет.
Преданный Вам

В. Грабарь.
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63 Мається на увазі Московський інститут образотворчих мистецтв (пізніше – Москов-
ський державний академічний художній інститут ім. В.І. Сурікова), утворений в 1934 р.
І. Грабарь очолив його в 1937 р.
64 Ймовірно, в листі згадується Кіплік, Дмитро Йосипович (1865–1942) – живописець
та реставратор. Наприкінці 1920-х рр. займався дослідженням та реставрацією мозаїк та
фресок Софії Київської, пізніше брав участь у знятті та консервації мозаїк і фресок
Михайлівського Золотоверхого собору. Втім, не виключено, що автор листа неправильно
запам’ятав прізвище й доповідь робив Юкін, Павло Іванович (1883–1945), живописець
та реставратор, який також досліджував та реставрував мозаїки Софійського собору.
65 Мається на увазі дослідження Д. Петрушевським поеми англійського поета XIV ст. Уільяма
Ленгленда “Видіння про Петра-пахаря”. Видання цієї пам’ятки див.: Ленгленд У. Видение
Уильяма о Петре Пахаре / пер., вступ. ст. и прим. Д.М. Петрушевского. М.–Л., 1941.
66 Дослідження Д. Петрушевського про повстання 1381 р. під проводом Уотта Тайлера
(1341–1381) витримало кілька видань. Книга, про яку пише В. Грабарь –  “Восстание Уотта
Тайлера” вийшла друком у 1937 р. (перше видання у двох частинах – 1897–1901 рр.).
67 Мається на увазі книга Д. Петрушевського “Очерки из истории английского государства
и общества в средние века”, що вийшла друком у 1937 р. (перше видання – 1903 р.).
68 Крез – Лідійський цар (560–547 р. до н.е.). Крез накопичив значні багатства, що знайшло
відображення у прислів’ї.



P.S. Меня очень порадовало услышанное от Дм[итрия] М[оисе-
евича] известие, что ведутся переговоры с Академией о напечатании
вновь книги Николая Прокопьевича, о его ненапечатанной еще работе.
Как было бы хорошо, если осуществить [это] в ближайшее время69.

ЦДАМЛМУ, ф. 542, оп. 1, од. зб. 268, арк. 163–164зв., автограф.

7. Н. Полонська-Василенко – В. Грабарю, Київ – Москва, 30 липня 1940 р.

[Киев], Тарасовская 20, кв. 5.         30/VII–[19]40.
Глубокоуважаемый Владимир Эммануилович.

Давно не писала Вам и не получала вестей от Вас, только писал
Дм[итрий] Моисеевич. Сейчас в Киеве готовиться событие, которое,
по моему мнению, должно быть известно своевременно Игорю Эмма-
нуиловичу. Поэтому на отдельном листке я излагаю сведения по этому
поводу и очень прошу Вас не отказать передать их ему. Дело идет о спеш-
ном уничтожении Софийского собора.

Во главе этого дела стоят наши киевские ученые проф[ессор
И.В.] Моргилевский и проф[ессор] В.Г. Кричевский70. Моргилевский много
лет, десятки лет работает над Софией и мечтает очистить ее от позднейших
наслоений, но ведь эти наслоения давно уже приобрели право на защиту,
внимание и признание историческими памятниками. София обросла за
время существования органически этими пристройками и разрушать те-
перь весь этот исторически сложившийся комплекс нелепо… и преступно.
Покушение на целость Софии производятся в глухое летнее время, когда
никого в Киеве нет, да я боюсь – нет никого и в Москве. Наши Институты
возмущены, но что можем мы сделать? Решение, право “вето” принадле-
жит Москве. Разрушив пристройки XVII ст., возможно, авторы “реставра-
ции” захотят идти дальше, и пожелают воссоздать пейзаж времен
Владимира, когда еще не было Софийского собора, а далее – углубятся до
времен неолита и палеолита. Нет предела творческой фантазии… Если
быть последовательными, то при раскопках Ольвии71 нужно уничтожать
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69 Постскриптум написаний на першій сторінці у вільному полі між першим рядком при-
вітання та датою листа, а також ліворуч від останньої. По відношенню до тексту листа
текст постскриптуму повернутий на 180о, почерк більш дрібний та неохайний.
70 Кричевський, Василь Григорович (1872–1952) – живописець, архітектор, графік, худож-
ник кінофільмів. Один із засновників Української академії мистецтв. У 1922–1941 рр. ви-
кладав у Київському художньому інституті. Під час війни залишався в окупованому Києві,
потім емігрував. Мешкав у Львові, потім – у Парижі, згодом – у Каракасі (Венесуела).
71 Ольвія – античне місто (VI ст. до н.е. – IV ст. н.е.) на березі Дніпрово-Бузького лиману,
біля суч. с. Парутіне Очаківського району Миколаївської області. Нині – Історико-архео-
логічний заповідник “Ольвія”. 



все, что относиться ко времени господства Греции – и добиваться вос-
становить одну архаику. На совести Моргилевского лежит обнажение со-
бора в Чернигове72: он обскоблил его от штукатурки и стоит он теперь
блистая ребрами кирпичиков и подвергая их действию снега и дождя.
То же проделал во славу якобы торжества великокняжеского искусства
в Киеве с церковью Спаса на Берестове73, и так же обнажил уже абсиды
Софии. Я не могу понять, зачем нужно производить эти эксперименты
над драгоценнейшими памятниками искусства? Ведь мы не знаем, какими
они были в ХI–XII ст., тот же Моргилевский доказывает, что София была
расписана снаружи – но ведь этой росписи не сохранилось, а он сдирает
с нее штукатурку. Но штукатурка еще не такое зло – но если он спешно
разберет купола, потому что они XVII ст., и разрушит внешние стены – он
совершит непоправимое зло, и останется совершенно безнаказанным.
Да и что нам, что науке и культуре, если накажут Моргилевского.

Я буду бесконечно благодарна Вам, если Вы в той или иной
форме доведете до сведения И[горя] Эм[мануиловича]: о том, что тво-
рится у нас. Я ведь не знакома с Вашим братом и не знаю его адреса.

Не откажите написать мне открытку, в Москве ли он?
Весь год я собираюсь ехать в Москву, теперь собираемся ехать

в сентябре, и мечтаю повидаться с Вами и Марией Евгеньевной. Вспо-
минаю, как мы вместе осматривали эту злополучную Софию74…

Примите же сердечный привет от меня Вам и Марии Евгеньевне.
Душевно преданная

Н.Д. Полонская-Василенко75.
ЦДАМЛМУ, ф. 542, оп. 1, од.зб. 101, арк. 4–5зв., машинопис.
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72 Мається на увазі Спасо-Преображенський собор у Чернігові (1030-ті рр.). Матеріали
дослідження Моргілевського опубліковані: Моргілевський І. Спасо-Преображенський
собор у Чернігові // Чернігів і північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали / під
ред. голови секції акад. М. Грушевського К., 1928, с. 169–183.
73 Церква Спаса на Берестовому у Києві. Час зведення храму невизначений, в історіографії
він коливається в межах 60-х рр. ХІ ст. – 20-х рр. ХІІ ст. Традиційно появу храму дослід-
ники відносять до періоду князювання у Києві Володимира Мономаха (1113–1125 рр.),
проте в світлі сучасних досліджень найвірогідніше визначати час зведення храму в межах
останньої третини ХІ ст. Див.: Корнієнко В.В. “Господи, допоможи, Боже, Йосифові,
бо він обмовив Варлама даремно”: графіті № 362 й дата спорудження церкви Спаса на
Берестові // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії
та культури. К., 2009, вип. 24, с. 5–9; Корниенко В.В. Граффити и дата постройки церкви
Спаса на Берестове в Киеве // Архитектурное наследство. М., 2012, в. 56, с. 30–37.
74 У1929 р.
75 Слова “душевно преданная Н.Д. Полонская-Василенко” виконані прописом синіми
чорнилами авторкою листа.



Вячеслав Корнієнко

CURRICULUM VITAE ІПОЛИТА МОРГІЛЕВСЬКОГО

У попередній статті, присвяченій дослідженню місця Софії Київсь-
кої у листуванні В. Грабаря та Н. Полонської-Василенко, мною неодно-
разово згадувалось ім’я Іполита Владиславовича Моргілевського, який
досліджував Софійський собор у 1930-х рр. і результати його вивчення
обговорювались на сторінках епістол. Однак у межах коментарів немож-
ливо було повністю окреслити основі віхи творчого шляху цієї непере-
січної особи, що й обумовило необхідність написання своєрідного
додатку до статті “Софія Київська у листуванні Володимира Грабаря та
Наталії Полонської-Василенко”, що допоможе читачеві сформувати уяв-
лення про цього дослідника київських (та не тільки) архітектурних
пам’яток. Однак мені не хотілося б просто переказувати дані з життєвої
та творчої біографії І. Моргілевського, що вже тривалий час “перекочо-
вують” з одного довідника до іншого, формуючи своєрідний нарис-кліше,
по-різному доповнюваний окремими деталями. Не ставилось за завдання
й аналізувати наукові концепції вченого, що потребує окремого моногра-
фічного дослідження1, яке має спиратись не тільки на опубліковані його
праці, але й на архівні матеріали, які практично не введені до наукового
обігу. У цьому контексті доцільним уявляється звернутись до самого Іпо-
лита Владиславовича та опублікувати його автобіографію. Її уривки на-
водить М. Крячок у своїй роботі, присвяченій огляду особистого фонду
І.В. Моргілевського у Центральному державному архіві-музеї літератури
і мистецтва2. Однак повністю текст не публікувався, що також спонукало
до написання цієї статті.

Структурно автобіографія ділиться на три частини, виділені
самим І. Моргілевським.
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1 Втім, варто зазначити, що нині у цьому напрямку з’явилось кілька досліджень О. Нена-
шевої: Ненашева О. Архітектурознавчі студії І.В. Моргілевського. Теорія запозичень у
контексті тоталітарної науки 1920–1930-х років // Сучасні проблеми дослідження, рес-
таврації та збереження культурної спадщини: Збірник наукових праць з мистецтвознав-
ства, архітектурознавства і культурології. К., 2009, вип. 6, с. 163–200; Ненашева О. Свята
Софія Київська і собор у Мокві (Абхазія) в архітектурознавчих студіях І.В. Моргілевсь-
кого // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. К., 2009,
вип. 16, с. 259–270.
2 Крячок М.І. Фонд І.В. Моргілевського у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України, 1989, № 6,
с. 49, прим. 1; с. 52.



У першій, що охоплює період від народження у 1889 р. до початку
1920-х рр., матеріал викладено суто в хронологічній послідовності, без
тематичного групування. Звернення до викладених тут даних вже дозво-
лило уточнити низку питань з життя і творчості вченого, усунувши ряд
поширених в історіографії помилок3. Наприклад, у біографічних довідках
поширена інформація про народження І. Моргілевського у с. Радовка Аб-
дулінського району Оренбрузької області Росії4, хоча насправді місцем
його народження була станція Самаро-Златоустівської залізниці Абдуліно,
у Радовці ж він був охрещений. Це засвідчено не тільки відповідним пунк-
том автобіографії, але й метричною випискою (від 12 жовтня 1889 р.)5.
Іншою помилкою було визначення року закінчення І. Моргілевським Ки-
ївського політехнічного інституту, як вважалось – у 1917 р., тоді як навчання
він закінчив у 1918 р., що засвідчено не тільки відповідним пунктом авто-
біографії, але й дипломом КПІ (від 30 травня 1918 р.)6. Підтверджуються
документами з архівного фонду вченого викладені у цій частині дані про
його роботу у Відділі охорони пам’яток старовини та мистецтва Голов-
ного управління мистецтв та національної культури7 та дослідження за
завданням управління Зарубского монастиря у 1918 р.8, Музейно-вистав-
кової секції Губнаросвіти9, Комітеті охорони пам’яток старовини та мис-
тецтва при УАН10, Всеукраїнському комітеті охорони пам’яток мистецтва
і старовини11, Київському археологічному інституті12 тощо.
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3 Див. складену на підставі нових даних статтю про І. Моргілевського в ЕІУ: Енциклопе-
дія історії України. К., 2010, т. 7, с. 67.
4 Джерелом помилки стала стаття Ю. Асєєва: Асеев Ю. Ипполит Владиславович Морги-
левский // Строительство и архитектура, 1980, № 8, с. 30. Означена інформація “переко-
чувала” в УРЕ: Українська радянська енциклопедія; видання друге. К., 1982, т. 7, с. 121;
звідси помилка поширилась і на інші видання, див., напр.: Мезенцева Г. Дослідники ар-
хеології України. Чернігів, 1997, с. 183; Скибицька Т. Іполит Моргілевський // АНТ, 2000,
№ 4–6, с. 97.
5 ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 2, арк. 1.
6 ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 6, арк. 1.
7 Наявні посвідчення (від 13 липня 1918 р та 15 січня 1919 р.), що підтверджують роботу
І. Моргілевського у відділі, надаючи йому право оглядати та реставрувати пам’ятки:
ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 29, арк. 1–3.
8 Посвідчення від 8 серпня 1918 р. про відрядження І. Моргілевського для проведення
досліджень біля с. Зарубинець: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 30, арк. 1.
9 Посвідчення від 20 квітня 1920 р. про те, що І. Моргілевський є завідувачем обмірами
Софійського собору у Києві: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 31, арк. 1.
10 Посвідчення від 2 травня 1920 р.: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 12, арк. 1.
11 Посвідчення від 5 серпня 1920 р., яке засвідчує, що І. Моргілевський є інспектором цієї
організації: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 32, арк. 1.
12 Посвідчення від 12 квітня 1922 р. про викладання, та від 29 грудня 1922 про лекторство:
ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 40, арк. 1; ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 40, арк. 1.



Друга частина автобіографії І. Моргілевським виділена поміткою
на полі першої сторінки фразою “початок педагогічної роботи у ВИШі”13.
У ній вчений послідовно розписує хронологію свого становлення як викла-
дача, наведені факти знаходять підтвердження у документах з фонду, зокрема,
про викладання у Київському архітектурному інституті, Київському худож-
ньому інституті14, Київському політехнічному інституті15, Київському буді-
вельному інституті16. Водночас, з якихось причин у автобіографії не знайшла
відображення робота І. Моргілевського у Київському вечірньому індус-
тріальному інституті, засвідчена документально17. Слід також зазначити,
що в цій же частині автобіографії згадується про його роботу у ВУАН та
завідування одним з музеїв Лаврського музейного містечка, що, власне,
не є “педагогічною”; ці факти також підтверджені документально18.

Третя частина життєпису стосується наукової роботи І. Моргілевсь-
кого, у якій він одразу засвідчує, що накопичено значний матеріал, що, на
думку вченого, потребує належного видання19. Зібрати цю велику кіль-
кість матеріалу вченому дозволило вивчення вітчизняних стародавніх
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13 Цікаво, що у цю рубрику вчений чомусь не включив викладання у Київському архео-
логічному інституті.
14 Посвідчення від 11 серпня 1926 р., що І. Моргілевський обіймає посаду декана архі-
тектурного факультету: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 43, арк. 1.
15 Посвідчення від 10 жовтня 1924 р. про те, що І. Моргілевському доручено керувати
групою студентів з технології будівельних матеріалів: ЦДАЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 46, арк. 1;
посвідчення від 11 вересня 1924 р., що засвідчує його викладання курсу “Технологія бу-
дівельних матеріалів”: ЦДАЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 47, арк. 1.
16 Довідка від 2 червня 1930 р. про те, що І. Моргілевський є професором архітектури:
ЦДАМЛМУ, спр. 44, арк. 1.
17 Повідомлення від 29 липня 1932 р. про те, що І. Моргілевський зарахований на штатну
посаду для викладання курсу “Технологія будівельних матеріалів та історія техніки”:
ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 49, арк. 1.
18 Посвідчення від 2 квітня 1924 р., яке засвідчує, що І. Моргілевський є постійним штат-
ним співробітником ВУАН: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр14, арк. 1; посвідчення від 3 серпня
1927 р., у якому зазначено, що І. Моргілевський є позаштатним співробітником І відділу
ВУАН: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 16, арк. 1; посвідчення Музейного містечка від 21 жов-
тня 1926 р. про те, що І. Моргілевський є заввідділом староукраїнської будівельної тех-
ніки: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 24, арк. 1; довідка про відрядження від 25 вересня
1935 р., у якій посада І. Моргілевського звучить як завідувач фондами архітектури:
ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 27, арк. 1.
19 На жаль, видати цей матеріал тоді авторові не вдалося, нині він розпорошений по різних
архівних установах. Окремі зошити з обмірами архітектурних пам’яток практично без
легенд зберігаються у фондах ЦДАМЛМУ: див. Крячок М.І. Вказ. праця, с. 49–52. Ко-
лекція негативів знаходиться у фондах НЗСК: див.: Світлична Н.О. Невідомі матеріали
з фотоколекції І.В. Моргілевського (за матеріалами Фонду “Негативи” Національного за-
повідника “Софія Київська” // Софійські читання. Матеріали V Міжнародної науково-
практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського
мистецтва” (м. Київ, 28–29 травня 2009 р.). К., 2010, с. 348–351.



споруд та численні дослідницькі поїздки по архітектурних пам’ятках інших
країн Радянського Союзу. Свідчення про окремі з них також збереглись
у фонді І. Моргілевського20. Також дослідник повідомляє про обрання його
членом Всеукраїнської асоціації сходознавців21, Всеукраїнського архео-
логічного комітету22, Комісії для вивчення Близького Сходу23. Завершує
третю частину хронологічних віх життя вченого інформація про обрання
його членом-кореспондентом Академії архітектури СРСР, що також за-
свідчено документально24.

Наприкінці І. Моргілевський навів перелік з чотирьох публікацій;
звісно, він далеко не повний, однак вчений з якихось власних міркувань
не подав розлогу бібліографію своїх праць.

Автобіографія написана Іполитом Владиславовичем у березні
1942 р. На жаль, автор не зазначив, з якою метою її було складено. Доку-
ментальне підтвердження наведених у тексті фактів свідчить, що підго-
товка автобіографії здійснювалась ним не з пам’яті, а на підставі конкретних
документів, що, у свою чергу, свідчить про написання саме трудової авто-
біографії, що складається для прийому на роботу. Однак у особистому
архіві вченого немає документів 1942 р., які б могли бодай якось пролити
світло на питання, куди саме вона мала бути подана. Даних про його
життя у цей період вкрай мало, тож вирахувати мету складання доку-
мента можемо тільки у межах вірогідного.

Відомо, що у період німецької окупації Києва І. Моргілевський
не поривав із дослідженнями Софійського собору. На території Софійсь-
кого подвір’я на грудень 1941 р. існували два музейні заклади: Софійський
історико-культурний заповідник та Архітектурний музей; куратором ос-
таннього був О. Повстенко, а обов’язки директора першого виконував
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20 Мандат від 3 серпня 1928 р. про сприяння І. Моргілевському у вивченні пам’яток архі-
тектури Абхазії та Грузії: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 25, арк. 1; мандат про відрядження
І. Моргілевського для вивчення пам’ятників архітектури у місцевості річок Теберда та
Зелечук: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 26, арк. 1.
21 Посвідчення від 4 листопада 1925 р., яке засвідчує членство І. Моргілевського в асо-
ціації: ЦДАЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 15, арк. 1.
22 Повідомлення від 15 березня 1929 р. про обрання І. Моргілевського членом ВУАК при
ВУАН: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 17, арк. 1.
23 Повідомлення від 14 грудня 1930 р. про обрання І. Моргілевського членом Комісії для
вивчення Близького Сходу при ВУАН: ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 18, арк. 1.
24 Лист 14 вересня 1940 р. від Академії архітектури до І. Моргілевського з проханням при-
слати документи для висунення його кандидатури в члени-кореспонденти: ЦДАМЛМУ,
ф. 87, оп. 1, спр. 22, арк. 1; повідомлення від 19 травня 1941 р. про обрання І. Моргілевського
член-кореспондентом на зборах 8 травня 1941 р.: ЦДАЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 23, арк. 1.



І. Моргілевський; невдовзі обидві установи фактично злились в одну25.
Зважаючи на значно пізнішу дату автобіографії, аніж фактичний початок
роботи Іполита Владиславовича у Софійському заповіднику в окупова-
ному Києві, сумнівно, що вона була написана саме для цієї установи.

Відтак, більш вірогідно, що життєпис вченим був підготовлений
для Музею-архіву Переходової доби, заснованому 26 березня 1942 р.,
адже І. Моргілевський працював у ньому науковим консультантом під
час підготовки виставки “Руйнація більшовиками культурних пам’яток
в м. Києві”26. Принаймні, на цю думку наштовхує близьке передування
дати автобіографії (10 березня 1942 р.) даті відкриття Музею-архіву.

На сьогодні автобіографія є найбільш пізнім документом, вико-
наним особисто І. Моргілевським. Адже приблизно через десять місяців,
7 грудня 1942 р.27 вчений помер, як записано у його свідоцтві про смерть,
від крововиливу у мозок.

Автобіографія зберігається у фонді І.В. Моргілевського (ф. 87)
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
Під час публікації мною вирішено повністю зберегти авторський стиль.

Curriculum vitae
Іполіта Владиславовича

Моргилевського
Народився р[оку] 1889 12 вересня на ст[анції] Абудиліно Сам[арсь-

ко]-Злат[оустівської] ж[елезной] д[ороги]28, крещен29 в селі30 “Радовці”31

Самарської губернії32.
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25 Кабанець Є.П., Качан Р.І. Софійський заповідник під час Вітчизняної війни (за архів-
ними документами, матеріалами преси та мемуарами) // Софійські читання. Матеріали
V Міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний кон-
текст християнського мистецтва” (м. Київ, 28–29 травня 2009 р.). К., 2010, с. 267–268;
Іванисько С. Створення “Софійського музею” та його доля в роки Другої світової війни //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 2006,
вип. 82–84, с. 105.
26 Музей-архів Переходової доби. Пофондовий путівник / уклала О. Бєлая. К., 2002, с. 8, 28.
27 ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1, спр. 3, арк. 1. У літературі зустрічаються помилкові дані, ніби
вчений помер 6 листопада 1942 р.: Друг О., Малаков Д. Особняки Києва. К., 2004, с. 683.
28 Фраза “на ст. Абдуліно Сам.-Злат. ж. д.” написана над рядком, відділена від тексту хви-
лястою лінією. Мовиться про с. Абдуліно, яке після побудови Самаро-Златоустівської заліз-
ниці (1886–1888) стало вузловою станцією. Статус міста отримало у 1923 р. Нині – місто
обласного підпорядкування Оренбурзької області Росії, центр Абдулінського району.
29 Фраза “крещен в” написана над рядком.
30 Фраза “в селі” закреслена автором.
31 Нині – с. Радовка Абдулінського району Оренбурзької області Росії.
32 Адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії та РСФСР, яка існувала про-
тягом 1851–1928 рр. Губернське місто – Самара. Нині – міський округ, адміністративний
центр Самарської області Росії.



Середню освіту дістав в Тіфліській33 реальній школі, яку закінчив
в 1909 році.

Вищу освіту закінчив в Київському політехнічному інституті34 в
травні 1918 року (свідотство К.П.І. № 856 від 30. V. 1918 р.).

Закінчивши вищу освіту вступив асистентом професора Б.С. Лисіна35

з “Технології будівельних матеріалів” до Київської будівельної школи.
З 13. VII. 1918 до 15. І. 1919 р. вступив за фахівця з обмірів і до-

сліду памяток старої архітектури до Відділу охорони старовини й мис-
тецтв в Головному управлінні мистецтва36 (під керуванням академіка
М.Т. Біляшівського37).

У серпні-вересні 1918 р. керував розкопами і обміряв руїни т[ак]
званої “Зарубської церкви” ХІІ ст.38 поблизу Переяслава39.

З березня 1919 до серпня 1919 р. помішник зав[ідувача] секцією
архітектури “Підвідділу по ліквідації майна релігійних установ”40.

У квітні р. 1920 – співробітник-фахівець Музейно-виставкової
секції ГубНарОсвіти41.
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33 Тифліс – назва Тбілісі до 1936 р. Нині – столиця Грузії.
34 Вищий навчальний заклад інженерного профілю, заснований у Києві 1898 р. Протягом
своєї історії декілька разів змінював назву, нині, з 1995 р. – Національний технічний уні-
верситет України “Київський політехнічний інститут”.
35 Лисін, Борис Савелійович (1883–1970) – хімік-технолог, доктор технічних наук, про-
фесор (з 1921 р.), академік АН УРСР (з 1939).
36 Державний орган охорони пам’яток в Українській державі, що діяв у складі Головного
управління мистецтв та національної культури, створеного у червні 1918 р. Штатним роз-
писом відділ нараховував 15 співробітників. До функцій входили музейне будівництво,
нагляд за збереженням пам’яток, їх реєстрація, дослідження та популяризація. Доклад-
ніше. див.: Нестуля О. Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Ук-
раїні (Доба Центральної Ради, гетьманщини, Директорії). К.-Полтава, 1994, с. 128–162.
37 Біляшівський, Микола Федотович (1867–1926) – археолог, мистецтвознавець, громад-
ський діяч, пам’яткоохоронець, дійсний член УАН (з 1919).
38 Мовиться про дослідження Зарубського монастиря біля Трахтемирова. У 1907 р. М. Бі-
ляшівський виявив тут залишки давньоруської церкви та поховання ХІІ ст. Оскільки міс-
цеві селяни методично розтягували підмурки храму, вчений добився виділення коштів на
дослідження храму, які були надані влітку 1918 р. Цими дослідженнями і керував І. Моргі-
левський. Більш масштабні розкопки проведені у 1948–1949 рр. під керівництвом М. Кар-
гера: Каргер М.К. Развалины Зарубского монастыря и летописный город Заруб // СА,
1950, т. XIII, с. 33–62.
39 Мовиться про м. Переяслав-Хмельницький, нині – районний центр Київської області.
40 Мовиться про підвідділ з ліквідації майна релігійних установ, що діяв при Київському
виконкомі.
41 Мовиться про Музейно-виставкову секцію Київської губполітосвіти, що було однією з
форм розбудови музейної мережі країни.



У травні 1920 р. член Комітету охорони пам’яток старовини й
мистецтв при Академії наук42.

Лютий 1920 р. – зав[ідувач] секцією Архітектури ВУКОПМИСу43.
З листопада 1921 р. до березня 1922 р. – лектор з Історії архітек-

тури в Київському Археологічному Інституті44.
Початок педагогічної роботи у ВИШі45.
З вересня місяця 1922 р. запрошений на лектора з “Історії архі-

тектури” і “Технології будівельних матеріалів” до Київського архітектур-
ного інститута до момента злиття його з Українською академією мистецтва46

(осінь 1923 р.)47.
З осені 1923 р. – професор Київського художнього інститута по

архітектурному факультету з “Історії архітектури” і “Технології будівель-
них матеріалів”.

З березня 1926 р. до листопада 1927 р. – декан архітектурного фа-
культета К[иївського] Художнього Інститута.

З листопада 1922 р. – науковий співробітник при Іому Відділі
ВУАН48.

З 10. Х. 1924 р. до жовтня 1930 р. (переїзд факультету до Катери-
нослава49) – професор Київського Політехнічного Інститута по катедрі
“Технології будівельних матеріалів”.
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42 Мовиться про Комітет охорони пам’яток старовини й мистецтва при Академії наук, ут-
ворений у травні 1920 р. на чолі з М. Біляшівським. З початку червня реорганізований в
археологічний на чолі з В. Данилевичем. І. Моргілевський в обох був секретарем. Пізніше
на його основі виникла Археологічна комісія ВУАН. Докладно історія установи окреслена
у доповіді Ф. Шміта на спільному зібрані ВУАН 1 вересня 1921 р.: ІР НБУВ, ф. 279,
од. зб. 807, арк. 1–1зв.
43 Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і старовини при Народному комі-
саріаті освіти. Створений у Харкові в лютому 1919 р. з метою здійснення обліку, реєс-
трації, охорони, вивчення та популяризації пам’яток.
44 Навчальний заклад утворений 1918 р., очолив М. Довнар-Запольський. У 1920 р. заклад
підпорядковано УАН, після ряду реорганізацій навчання студентів було відновлено з осені
1921 р. З 15 листопада 1921 р. Інститут отримав статус Київських археологічних курсів
при кафедрі мистецтвознавства з платним навчанням. У 1924 р. припинив існування.
45 Фраза “Початок педагогічної роботи у ВИШі” написано у лівому полі аркуша.
46 Вищий навчальний заклад мистецтвознавчого напрямку, утворений у грудні 1917 р. За
часи свого існування зазнав ряд реорганізацій. У 1922 р. було перетворено на Київській
інститут пластичних мистецтв. Після об’єднання з Київським архітектурним інститутом
у 1924 р. дістав назву Київський художній інститут. Нині – Національна академія обра-
зотворчого мистецтва і архітектури.
47 У правому нижньому куті виконано напис простим олівцем “2 / VI. 1930 г. утвержд[ен]
в звании профессора”.
48 Мовиться про історико-філологічний відділ ВУАН.
49 До 1926 р. – назва міста Дніпропетровська, нині – обласного центру України.



З 1. Х. 1926 р. за призначенням НКО став до організації і завіду-
вання Музеєм архітектури у Всеукраїнському музейному городку50.

З 1. Х. 1929 р. призначений зав[ідувачем] катедрою “Технології
будівельних матеріалів” в Київському Будівельному Інституті51. Там таки,
крім курса “Історія архітектури” приступив до читання спеціального
курсу “Історії містобудівництва” для студентів, що спеціалізувалися в
плануванні міст.

В травні місяці 1932 р. прочитав курс “Історії архітектури” в Хар-
ківському науково-дослідчому інституті історії матеріальної культури52

для аспірантів інституту.
2. VI. 1930 года утвержден в звании профессора53.

––––––––––––––––––
Рівнобіжно із лекторською весь час провадив систематичну на-

уково-дослідчу роботу, наслідком якої нині являються величезні мате-
рьяли по досліду пам’яток старої архітектури України (Х – ХІІ стор[іч])
так у самому Києві, як і за його межами.

Вивчено, зафіксовано (обмірами і фотографуванням) і складає ви-
черпний матеріал, який майже готовий до друку по54 таких містах України:

По Києву – 11 пам’яток
-||- Чернігову – 5 -||-
-||-    Каневу – 1   -||-

-||- Переяславу – 1 -||-____
18 -||-

Разом матерьял охоплює 18 пам’яток архітектури України най-
більш старого часу, досі ще дуже мало освітлений і якщо врахувати, що
вже багатьох пам’яток нашої старої архітектури не існує зовсім, то ясно
встає потреба весь зібраний матеріал належно видати.
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50 Мовиться про Музей староукраїнської будівельної техніки Всеукраїнського музейного
містечка, створеного 1926 р. І. Моргілевський був завідувачем відділу цього музею.
51 Заснований 1930 р. на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва
КПІ та архітектурного факультету Київського художнього інституту. Нині – Київський
національний університет будівництва і архітектури. Рання дата призначення І. Моргі-
левського завідувачем кафедрою, до його фактичного утворення, свідчить про форму-
вання штатів нового навчального закладу задовго до відкриття.
52 Наукова установа, спочатку утворена як складова Науково-дослідної катедри Історії Ук-
раїни: секція етнології та краєзнавства (мала підсекції матеріальної культури, духовної
культури, краєзнавства). У 1929 р. на базі етнолого-краєзнавчої секції був створений Інсти-
тут історії матеріальної культури, що мав секції археології, етнології та мистецтвознавства.
З 1933 р. влився разом з іншими інститутами у Харківський науково-дослідний інститут
історії української культури імені академіка Дмитра Багалія (проіснував до січня 1934 р.).
53 Рядок дописаний простим олівцем.
54 Прийменник написаний над рядком.



Для вивчення джерел нашої старої архітектури відбув велику
низку відряджень, а саме:

листопад 1927 – лютий 1928 р. – до Стамбулу55,
влітку 1928 р. – до Вірменії (Ечміадзін56, Ахпат57, Санаїн58), Грузії

(Урбнісі59, Тіфліс).
Далі до різних осередків скупчення пам’яток архітектури Сване-

тії60, Абхазії61, Мінгрелії62, Гурії63, Карачая64, Херсонеса65, Ольбії66, Вітеб-
ска67, Смоленська68, Полоцька69, Пскова70, Новгорода71, Самарканда72,
Узгенда73, Бухари74, Ясі75 і Мерва76.
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55 Нині – столиця Туреччини. На території Стамбула знаходяться архітектурні пам’ятки
столиці Візантійської імперії Константинополя.
56 Мовиться про Ечміадзінський монастир, розташований у м. Вагаршапат Армавірської
області Вірменії. Входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
57 Монастирський комплекс, заснований у Х ст. Знаходиться у с. Ахпат Люрійської області
Вірменії. Нині діючий монастир. Входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
58 Монастирський комплекс, заснований Х ст. Знаходиться у с. Санаїн, включене до м. Ала-
верди Люрійської області Вірменії. Входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
59 Античне та ранньосередньовічне місто у Грузії, нині – с. Карельського муніципалітету
краю Шида-Картлі Грузії. Тут знаходиться монастир, у якому збереглась базиліка VI–VII ст.
(перебудована у середньовіччі), неподалік зберігся храм Русії (VII–IX ст.).
60 Слово “Сванетії” дописане над рядком. Сванетія – історична гірська область на північ-
ному заході Грузії. Територіально та історично поділяється на Верхню та Нижню.
61 Історична область на південному заході Грузії.
62 Історична область у північно-західній частині Колхідської низовини Грузії.
63 Історична область на заході Грузії.
64 Історичний регіон у північній частині Кавказу, нині є складовою Карачаєво-Черкеської
республіки Росії.
65 Античне та середньовічне місто V ст. до н.е. – XV ст. Руїни знаходиться на околиці
м. Севастополь (АРК). Нині – Національний заповідник “Херсонес Таврійський”.
66 Античне місто (VI ст. до н.е. – IV ст. н.е.) на березі Дніпрово-Бузького лиману, біля суч.
с. Парутіне Очаківського району Миколаївської області. Нині – Історико-археологічний
заповідник “Ольвія”.
67 Нині – обласний центр Білорусії.
68 Нині – адміністративний центр Смоленської області Росії.
69 Нині – адміністративний центр Полоцького району Вітебської області Білорусії.
70 Нині – адміністративний центр Псковської області та Псковського району Росії.
71 Місто на північному заході Росії, нині – Великий Новгород (з 1999 р.), адміністративний
центр Новгородської області.
72 Стародавнє місто у Центральній Азії, нині – обласний центр Самаркандської області
Узбекистану.
73 Мовиться про Узген, нині – адміністративний центр Узгенського району Ошської об-
ласті Киргизії.
74 Стародавнє місто у Центральній Азії, нині – обласний центр Бухарської області Узбе-
кистану.
75 Історична назва міста Туркестан Південно-Казахстанської області Казахстану.
76 Давнє місто у Середній Азії у південно-східній частині Туркменістану, руїни якого зна-
ходяться поблизу м. Мари, центру Марийського велаяту (області) Туркменії.



В лютому 1924 р. після низки доповідей по дослідах вищеназва-
них пам’яток одібраний на вченого співробітника Академії історії мате-
ріальної культури в Ленінграді77.

13. ІІІ. 1929 р. одібрано на дійсного члена Всеукраїнського архео-
логічного комітету при ВУАН78.

В листопаді 1925 р. одібрано на дійсного члена Всеукраїнської
асоціації сходознавства79.

З 12. ХІ. 1931 р. – дійсний член Комісії для вивчення Близького
Сходу при ВУАН80.

8. V. 1941 р. обраний на члена-кореспондента Академії архітек-
тури Союзу81.

Друковані праці:
“Собор Софії в світлі нових спостережень”. “Київ і його око-

лиця”. К., 192682.
“Собор Спаса в Чернігові”. Збірник “Чернігів”. 192883.
“Успенська церква Єлецького манастиря”. Там таки84.
“The earliest mediaeval churches of Kiev” в журналі “Speculium”.

October 1936. Vol. XI. Cambridge. Massachusetts85.
Київ. 10. ІІІ. 1942.

І. Моргілевський.

ЦДАМЛМУ, ф. 87, оп. 1. спр. 1, арк. 1–2зв., автограф.
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77 Мовиться про Державну академію історію матеріальної культури, реорганізованої у
1926 р. з Російської академії історії матеріальної культури (утворена 1919 р.).
78 Науково-дослідна та пам’яткоохоронна установа, створена у 1924 р. на базі Археоло-
гічного комітету при 1-му відділі ВУАН. У 1934 р. на основі комітету створено Інститут
історії матеріальної культури АН УРСР.
79 Всеукраїнська асоціація сходознавства була створена 10 січня 1926 р. в Харкові (про-
існувала до 1931 р.): Черніков І. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926–
1931 рр.) // УІЖ, 1991, вип. 2, с. 31–32. Проте І. Моргілевський отримав посвідчення члена
асоціації сходознавства ВУАН 4 листопада 1925 р. Це свідчить про те, що 10 січня 1926 р.
асоціація була оформлена юридично, однак фактично вона почала існувати раніше.
80 Комісія для дослідів з історії Близького Сходу ВУАН діяла у 1930–1933 рр.
81 Вища наукова установа в галузі архітектури, утворена у 1934 р., проіснувала до 1956 р..
коли на її базі була утворена Академія будівництва і архітектури СРСР (існувала до 1964 р.).
82 Моргілевський І. Київська Софія в світлі нових спостережень // Київ та його околиця в
історії і пам’ятках / під ред. голови секції акад. М. Грушевського. К., 1926, с. 81–108.
83 Моргілевський І. Спасо-Преображенський собор у Чернігові за новими дослідами //
Чернігів і північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали / під ред. голови секції акад.
М. Грушевського. К., 1928, с. 169–183.
84 Моргілевський І. Успенська церква Єлецького манастиря у Чернігові // Чернігів і пів-
нічне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали / під ред. голови секції акад. М. Грушев-
ського. К., 1928, с. 197–204.
85 Cross S.H., Morgilevski H.V., Conant K.J. The earliest mediaeval churches of Kiev // Specu-
lum, 1936, volume 11, issue 4, october, p. 477–499.



Ирина Кызласова

О ПАВЛЕ ЮКИНЕ И ЕГО МЕМУАРАХ

Очень значительный период отделяет нас от времени, в котором
довелось жить Павлу Ивановичу Юкину (1883–1945). Родившийся в ста-
рообрядческой семье в иконописном владимирском селе Мстёра, он уже
в начале 1920-х гг. заставил говорить о себе как об одном из наиболее
выдающихся художников-реставраторов. Он работал в эпоху становления
научной реставрации и, обладая незаурядной пытливостью, чувством
благоговения перед стариной и неподдельным мужеством, сам внес неоце-
нимый вклад в этот полный коллизий и подлинного драматизма процесс.
Не желая знать об отпусках, Павел Иванович работал и работал более со-
рока лет часто в условиях, которые ныне можно назвать нечеловечес-
кими, испытывая страдания от разрушения памятников искусства, от
арестов и гибели друзей и коллег, сам перенес кошмар тюрьмы, высылки на
Север (1931–1933 или 1934) и затем униженное состояние человека, жив-
шего с неснятой до 1937 г. судимостью. Юкин обладал талантом исследова-
теля и развитой интуицией, которые позволяли ему принимать судьбоносные
для памятников решения во время самых сложных реставраций и нередко
впервые датировать свои открытия (о чем, к сожалению, сохранились лишь
отрывочные сведения). Немногие его наработки удалось опубликовать.
Судьба позволила мастеру только частично реализовать и свои способ-
ности как педагога. Количество памятников, к сохранению которых был
прямо причастен Юкин, поражает: среди них велико число знаковых, без
которых даже самый краткий обзор средневековых произведений искусства
невозможен. Имя Павла Ивановича никогда не было полностью забыто,
но лишь недавно увидела свет первая специальная историографическая ра-
бота, посвященная воссозданию биографии мастера, содержащая как не-
которые обобщающие оценки и характеристики, так и публикацию ряда
архивных материалов, а кроме того две сравнительно подробные (в рам-
ках изданий энциклопедического типа) статьи1. В них читатель найдет
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1 Кызласова И.Л. О Павле Ивановиче Юкине (1883–1945) // НАВ. Великий Новгород, 2007.
Вып. 6, с. 249–273, 2-е изд.: О Павле Ивановиче Юкине (1883–1945) // Софійські читання:
Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції “Пам’ятки національного запо-
відника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь”. К., 2009, с. 243–272 (изд. допол-
нено илл.); Юкин П.И. // Великий Новгород. История и культура IX–XVII веков:
Энциклопедический словарь. СПб., 2009, с. 543 (автор Г.И. Вздорнов); Юкин П.И. // Оте-
чественная реставрация в именах. 1918–1991 гг.: биобиблиографический справочник /
авт.-сост. О.Л. Фирсова, Л.В. Шестопалова. М., 2010, вып. 1, с. 433–435.



ответы на многие вопросы, хотя, по-видимому, потребуется еще немало
времени, для более всестороннего осмысления истинного масштаба тру-
дов специалистов той эпохи и места, которое среди них занимал Юкин. 

Остается сказать, что в самые последние годы удалось сделать
следующий шаг в деле изучения и приведения в известность документов,
связанных с деятельностью Павла Ивановича. Мы имеем в виду ценные
публикации Т. Рясной2, а также доклад автора этих строк о рукописи
мемуаров мастера и подготовку их к изданию3. 

Жизнь Юкина трагически оборвалась под колесами машины 15 но-
ября 1945 г.4. По-видимому, незадолго перед тем, находясь в больнице,
он составил канву основных событий своей профессиональной жизни.
Автор довел свой рассказ до лета 1944 г. Скорее всего, этим годом и сле-
дует датировать текст или основную его часть. Рукопись написана тус-
клым карандашом крайне неразборчиво на рыхлой и пожелтевшей, часто
покрытой пятнами бумаге (несколько листов – это переиспользованные
автором случайно попавшие ему медицинские документы, один отно-
сится к 1930-м гг.). Ранее исследователи извлекали из текста лишь от-
дельные нужные им строчки. Нам тоже не удалось бы полностью
расшифровать текст, если бы руководство Третьяковской галереи не дало
бы разрешение отснять его на цифровую камеру. В результате появилась
возможность читать рукопись с компьютера с увеличением оригинала и
многократно возвращаться к “темным” местам. Определенную помощь
в этом оказал и сын мемуариста Валентин Павлович Юкин.

Нельзя исключить, что рукопись создавалась в два этапа. Началь-
ный можно предположительно связать с 1936 г. В это время Павел Ива-
нович сообщал, что пишет книгу под названием “32 года работы на
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2 Основные работы: Рясная Т. Реставраційні дослідження фресок північної вежі Софії
Київскої в 1935–1936 рр. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на по-
шану д. іст. наук, проф. Н.М. Нікітенко. К., 2011, с. 181–191; Рясная Т. Дневник работ
Павла Ивановича Юкина по реставрации фресок Софии Киевской в 1935–1936 гг. // Софія
Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю
з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). К., 2012, с. 372–439. 
3 Кызласова И.Л. Эпоха великих открытий древнерусской живописи. Павел Юкин: по-
следнее свидетельство // Андрей Рублев и его время. Научная конференция к 650-летию
со дня рождения художника. Москва, Государственная Третьяковская галерея. 15–17 марта
2011 года (доклад); Кызласова И.Л. Эпоха великих открытий древнерусской живописи.
Павел Юкин: последнее свидетельство // Андрей Рублев и его время. II. М. (в печати);
Мемуары П.И. Юкина. 40 лет моей работы / публ. и коммент. И.Л. Кызласовой // Андрей
Рублев и его время. II. М. (в печати).
4 Порфиридов Н.Г. Новгород. 1917–1941. Воспоминания. Л., 1987, с. 184; Кызласова И.Л.
О Павле Ивановиче Юкине.., с. 268; 2-е изд., с. 266–267.



художественно-реставрационном фронте”5. Самые первые страницы
рукописи ближе соответствует своему названию “мемуары”, тогда как
дальнейшее изложение это скорее краткое жизнеописание, сжатый кон-
спект важнейших трудов, как они представлялись автору. Совершенно
очевидно, что во время создания рукописи Юкин не располагал докумен-
тами или печатными материалами, которые могли помочь ему уточнить
основные даты и события. Потому некоторые даты были им тогда же ис-
правлены, некоторое их число приведено неточно. И, разумеется, все
сообщаемое требует по возможности дополнительных проверок и уточ-
нений. Важно, что Юкин писал с расчетом на читателя, а не для себя или
своих детей – о том свидетельствует одна оговорка. Текст фактически
не претерпел правки – такое впечатление, что он не был даже автором
перечитан и некоторые фразы остались оборванными, а иногда в них ока-
залась нарушена логика изложения. Один лист был, к сожалению, утра-
чен. Но на страницах рукописи находим интереснейшие уточнения ранее
известных фактов, а многие сведения уникальны. 

Ограничимся указанием только нескольких примеров. Так, еще
раз подтверждается, что Павел Иванович был именно потомственным
иконописцем. Получив первоначальное образование в родной Мстёре,
он, как мы узнаем только из мемуаров, семь лет успешно учился в Импе-
раторском Строгановском центральном художественно-промышленном
училище в Москве. Большую ценность представляет описание работы
начинающего иконописца-реставратра в нижегородском Городце (древнем
центре старообрядцев беглопоповского согласия) и в Мстёре. В 1904 г.
Юкин поступил в московскую мастерскую братьев Михаила Осиповича
и Григория Осиповича Чириковых6. Большой удачей Юкина стало то, что
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5 Кызласова И.Л. О Павле Ивановиче Юкине.., с. 264; 2-е изд., с. 262.
6 Сыновья О.(И).С. Чирикова (? – 1903): М.О. (И).Чириков (? – 1917) и Г.О. (И).Чириков
(1882–1936) поставщики Двора великого князя Сергея Александровича, постоянно вы-
полняли престижные и масштабные заказы, в том числе Императорского Дома; члены
Общества любителей духовного просвещения; младший из братьев Г.О.(И). Чириков
учился у своего отца, М. Дикарева, А. Тюлина, М. Цепкова, В. Гурьянова и других, до-
статочно самостоятельно начал работать с конца 1890-х гг.; участвовал в “возобновлении”
(с отцом) росписей Успенского собора Свияжского монастыря (около 1899–1900, наряду
с Н. Софоновым), в Москве в реставрации (с отцом и братом) иконостаса Смоленского
собора Ново-Девичьего монастыря (1898–1902), икон из Успенского (только по свиде-
тельству самого Г. Чирикова: 1905–1917 и в 1920-е) и Благовещенского соборов (1914,
1918–1919; только по свидетельству самого Г. Чирикова: 1913–1924) в Кремле; унасле-
довал (наряду с братом) мастерскую в Москве (1903–1917/1918); эксперт Императорской
Археологической комиссии (1910–1917, санкционировал проведение реставрационных
работ в древних храмах страны), участвовал в деятельности Московского Археологического



накануне начала новой эпохи в крупном строительстве старообрядческих
храмов и серьезного роста коллекционирования икон он оказался в среде
профессиональной элиты. Из литературы были известны важные уста-
новки, которых придерживались в мастерской Чириковых при выполне-
нии крупных заказов в 1903–1907 гг. и последующие годы7. Особый
интерес представляет сложное раскрытие чудотворной иконы “Богома-
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общества (выступал с рефератами и т.д.); в Русском музее (поставщик с 1904, вместе с
П. Нерадовским положил начало первой мастерской по реставрации икон в стране в 1910),
трудился в нескольких музеях Петербурга, Новгорода, Пскова, Киева, сотрудничал с круп-
ными учеными, занимавшимися средневековой живописью (Н. Кондаковым, Н. Лихачевым,
Д. Айналовым, П. Покрышкиным, А. Анисимовым, И. Грабарем), изучал ее заграницей
(в том числе в 1911 г. в Италии с Н. Кондаковым), участвовал в составлении основных
частных коллекций икон (включая Н. Лихачева, И. Остроухова, С. Рябушинского, А. Моро-
зова), расписал (с братом) церковь Успения на Апухтинке в Москве (1910–1913), выполнял
заказы рогожской общины; лично осуществлял и руководил реставрацией множества вы-
дающихся и значительных икон, в том числе чудотворных начиная с середины 1910-х гг.
и до конца жизни (отметим лишь “Владимирские” из Успенских соборов Москвы и Вла-
димира – последнюю связывают с Андреем Рублевым, а также лики на “Троице” Андрея
Рублева – все в 1918–1919); вел также работы по фрескам в Новгороде, Пскове, Киеве, Вла-
димире, Ярославле, Свияжске, Гостинополье; наиболее активный период всех этих трудов
пришелся на 1918–1931 гг., когда мастер являлся одним из руководителей Комиссии по
сохранению и раскрытию древней живописи – ЦГРМ; преподавал во ВХУТЕМАСе
(1924–1926); арестован на короткий срок (1928) и попал в категорию лишенцев (с 1928),
в тюрьме и ссылке в Архангельске (1931–1933), работал в фондах и по созданию новой
экспозиции древнерусского искусства ГРМ (конец 1933–1935), раскрывал фрески в Нов-
городе (1935) и иконы в отделе реставрации ГТГ. О братьях Чириковых, но главным
образом о последнем подробнее см.: Кочетков И.А. Росписи Успенского собора Свияжска.
Реставрация и исследование // Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI–
XVII вв. М., 1980, с. 377–378; Рыбаков А.А. К вопросу об исторической эволюции рестав-
рационной методологии // Реставрация и исследование темперной живописи и
деревянной скульптуры: сб. науч. трудов. М., 1990, с. 105–123; Кызласова И.Л. История
отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси (1920–1930-е годы). По мате-
риалам архивов. М., 2000 (указ. имен); Баранов В.В. Г.О. Чириков. Автобиография,
1926 год // Художественное наследие: хранение, исследование, реставрация. Вып. 18.
М., 2000, с. 121–124; Вздорнов Г.И. Реставрация и наука: Очерки по истории открытия
и изучения древнерусской живописи. М., 2006. (указ. имен), особенно: Вздорнов Г.И. Гри-
горий Осипович Чириков в оценке А.И.Анисимова // Реставрация и наука: Очерки по исто-
рии открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006, с. 161–163; Анисимов А.И.
Григорий Осипович Чириков (к 25-летию деятельности) // Реставрация и наука: Очерки
по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006, с. 164–176; Кызласо-
ва И.Л. Два письма Г.О. Чирикова из ссылки: “Я слышал… собираются укреплять фрески
Спаса Нередицы” // НАВ. Великий Новгород. 2005. Вып. 5, с. 84–94; Чириков Г.О. // Великий
Новгород. История и культура IX–XVII веков: Энциклопедический словарь (автор
Г.И. Вздорнов), с. 534–535; Отечественная реставрация в именах, с. 415–417; Кызласова И.Л.
“Труд велик, значит, и покой душе безмерный”. Письма Григория Чирикова к Игорю Гра-
барю // Русское искусство, 2010, № 3, с. 138–149.
7 Рыбаков А.А. Указ. соч., с. 106–118.



тери Тихвинской” (согласно церковному преданию явленной в 1383 г.),
проводившееся Г. Чириковым при участии П. Юкина в мае 1910 г. Эта ра-
бота сопровождалась уникальным для своего времени, едва ли не наибо-
лее подробным научным документированием, включавшем
фотофиксацию на разных этапах, тщательное описание послойного рас-
крытия и характера тонировок в пределах утрат (без поновления, но с ис-
пользованием старой олифы), и даже заключение, содержавшее
атрибуцию8. Особое значение для профессионального развития Павла
Ивановича имело и его тесное общение с историками искусства, осо-
бенно с Александром Ивановичем Анисимовым9. Это общение началось
на рубеже 1900-х и 1910-х гг. В какой-то момент их отношения переросли
не просто в дружбу – реставратор обожал ученого10.

Важно отметить, что в трудах Юкина с юности присутствовало
творческое начало. Уже с конца 1900-х гг., в ранние свои годы в Новго-
роде и в соборах Московского Кремля он применял некоторые придуман-
ные им способы работы. На страницах мемуаров читатель не раз встречает
подобные примеры новаторства автора. Особенно сильное впечатление
производят, на наш взгляд, строчки, посвященные снятию фрагментов
росписей со стен храмов перед их разрушением в 1920–1930-е гг. – при
этом иногда (вопреки чудовищной обстановке) Павел Иванович продол-
жал изучение памятников! Ранее таких крупных частей живописи вместе
со слоем штукатурки не снимал никто – то было значительное изобретение
мастера. Стоит ли говорить, что подобная работа требовала не только огром-
ного опыта, незаурядного терпения, но колоссальных физических усилий.
Много занимался Юкин и расслоением живописи. Недаром он, имея
полное право, написал о себе около 1936 г.: “Везде, где мне приходилось
работать, я был не только реставратором, но усердным исследователем;
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8 См. подробнее: Колесникова Л.А. Об истории реставрации чудотворной иконы Богома-
тери Тихвинской // Искусство христианского мира. № 9. М., 2005, с. 363–370.
9 Анисимов, Александр Иванович (1877–1937), историк искусства, один из основополож-
ников научной реставрации; с начала 1910-х гг. сыграл выдающуюся роль в сборе и ре-
ставрации древних икон для новгородского древлехранилища и в раскрытии фресок в
Новгороде, заведующий отделом религиозного быта в Историческом музее (1920–1929);
сотрудник ГТГ (1924–1925); один из руководителей Комиссии по сохранению и раскры-
тию памятников древней живописи (1918–1924) и ЦГРМ (1924–1930), профессор Мос-
ковского и Ярославского университетов, ВХУТЕМАСа. Арестовывался в 1919, 1921 и
1930 гг.; приговорен к десяти годам лагерей, отбывал срок в Соловецком лагере особого
назначения, расстрелян. Подробнее см.: Кызласова И.Л. История.., с. 186 и след.; Вздор-
нов Г.И. Реставрация и наука.., с. 139–160.
10 Муратов П.П. Вокруг иконы / 1933 // Муратов П.П. Древнерусская живопись: История
и исследования / сост., предисл. А.М.Хитрова. М., 2005, с. 58.



я изучал древние штукатурки, грунты, краски и пр.”11. Тоже происходило
в Киеве с 1934 до 1940 г. Даже в 1945 г., в последние месяцы жизни, ук-
репляя и промывая фрески в страшных руинах разгромленных войной
храмах Новгорода, мастер продолжал делать ценнейшие наблюдения.
Сохранилось свидетельство тому, относящееся к лестничной башне св.
Софии, где архитектурные зондажи делались только после предваритель-
ного изучения участков стен Павлом Ивановичем: “расширить зондаж
было рискованно, так как П. Юкин нашел со стороны башни подготовку
под фреску. Это делает вероятным, что внутри башни были фрески”12. 

Незаурядное мужество Павел Иванович проявлял постоянно, но,
как уже упоминалось, особенно оно потребовалось ему в 1930-е гг. После
возвращения из высылки, Юкин вернулся к любимой работе в 1934 г., но
до 1937 г. официально не имел права жить ближе 101-ого километра к
Москве, в которой его ждали жена и трое детей. Длительная команди-
ровка в Киев совпала не только с заказом властей на обследование и рес-
таврацию древних памятников, но и желанием коллег по Всесоюзной
академии архитектуры (где он служил тогда в должности профессора)
помочь выдающемуся мастеру полноценно работать вне Москвы. Сущес-
твовало немало причин, которые оправдали бы уход Павла Ивановича из
опасной во всех смыслах профессии. Но глубочайшая преданность ей на
разных этапах жизненного пути неизменно брала верх. Так что уникаль-
ные открытия в Киеве делал реставратор, писавший о себе “положение
человека опороченного угнетает меня и лишает необходимой энергии”13.

Мемуары являются выдающимся источником, позволяющем су-
дить об исключительно большом участии их автора в реставрации и спа-
сении внутренней декорации киевских храмов. Речь идет не только о
пробных и крупных раскрытиях росписей, но и о демонтаже значитель-
ного числа фрагментов фресок со стен варварски взорванного собора Ми-
хайловского Златоверхого монастыря и их монтаже на новую основу.
Открытия, сделанные в Киеве Юкиным стали истинной сенсацией. 12 де-
кабря 1939 г. знаток св. Софии Д. Айналов даже в последние часы своей
жизни, прощаясь со своим учеником Л. Мацулевичем, потребовал, чтобы
тот “скорее, пока никого нет, сообщил ему, не получено ли новых сведений
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11 Кызласова И.Л. О Павле Ивановиче Юкине.., с. 263; 2-е изд., с. 261.
12 Брунов Н., Травин Н. Отчет о работе по исследованию новгородской Софии в сентябре
1945 года // Сообщения Института истории и теории архитектуры Академии архитектуры
СССР. М., 1947, вып. 1, с. 58, 61.
13 Кызласова И.Л. О Павле Ивановиче Юкине.., с. 264; 2-е изд., с. 262.



о раскопках и раскрытиях в Киеве”14. Данью уважения к трудам Юкина
в Киеве стало то, что его имя не раз упомянуто в одной из итоговых работ
В. Лазарева, который, следуя одной из традиций того времени, крайне
редко указывал имена реставраторов15.

Трудно переоценить вклад мастера в деятельность уникальной
Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи в
России (1918–1924), переименованной в Центральные государственные
реставрационные мастерские (1924–1930). Особенно следует упомянуть
поиски и реставрацию икон и фресок Феофана Грека, Андрея Рублева,
Дионисия и, конечно, мастеров их круга. Следует настоятельно подчер-
кнуть – среди реставраторов, которым довелось заниматься этими ше-
деврами, Павел Иванович занимал одно из центральных мест.

Уточним также, что Юкин был среди тех исследователей, кото-
рые в 1927 и 1928 г. предпринимали попытки разыскать произведения
Феофана Грека в Феодосии и Керчи.

С 1918 г. и до 1931 г. Павел Иванович участвовал в подавляющем
большинстве экспедиций Комиссии-ЦГРМ и в создании всех выставок.
Последние проходили в Москве в 1918, 1920 и 1927 г. Но самой знаме-
нитой стала зарубежная выставка 1929–1932 гг., посетившая Германию,
Австрию, Англию и США, побывав в итоге в пятнадцати городах. Она
имела обширную прессу, сопровождалась публикацией каталогов и дру-
гих изданий. Именно этот первый по-настоящему широкий показ древ-
нерусской иконы заграницей имел исключительное значение для
формирования мировой славы этого ранее почти неизвестного там ис-
кусства. Европейскую часть маршрута выставки, сменяя друг друга, соп-
ровождали три реставратора. Среди них был и Павел Иванович, который
не только наблюдал за памятниками, но читал лекции и с помощью пе-
реводчика консультировал посетителей.

С подробной вступительной статьей и полным текстом уникаль-
ных мемуаров П. Юкина читатель вскоре сможет познакомиться в гото-
вящемся ныне в одном из московских издательств сборнике, о котором
упомянуто в начале настоящей работы. Но мы сочли своей непременной
обязанностью поместить в этой книге фрагменты рукописи, посвящен-
ные экспедициям в Крым и трудам реставратора в Киеве.
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14 Мацулевич Л.А. Памяти Д.В. Айналова. Роль византиноведения в деятельности
Н.П. Кондакова и Д.В. Айналова / публ. О.А. Белобровой // Советское искусствознание.
М., 1986, вып. 21, с. 350.
15 Лазарев В.Н. Групповой портрет семейства Ярослава / 1959 // Лазарев В.Н. Русская
средневековая живопись. М., 1970, с. 28, 44.



Несмотря на некоторые неточности публикуемого ниже текста,
совершенно очевидно, что он написан человеком с весьма серьезной про-
фессиональной эрудицией. Автор, несомненно, в течение всей жизни по-
полнял свои познания, хотя, конечно, никогда по-настоящему не имел для
того сколько-нибудь значительного свободного времени. Автор был ма-
лограмотным. Юкин (как, впрочем, Чириков и целый ряд других рестав-
раторов) принадлежал к едва ли не последнему поколению выходцев из
крестьян, нередкого в России социо-культурного феномена, который
являл собой глубоких профессионалов, широко начитанных в области
своей специальности, но не уделявших особого внимания общему эле-
ментарному образованию.

Приходится только сожалеть, что воспоминания писались в
крайне неблагоприятных условиях в конце жизни, потому первый пе-
риод, который далеко отстоял во времени и был насыщен напряженней-
шими трудами в самых разных местах, отчасти “спрессовался” в памяти
мастера. Существуют в тексте и лакуны. Чтобы уточнить даты и факты,
указанные во вводимой в науку рукописи, там где это было возможно,
мы приводим ссылки на датированные документы или же на исследова-
ния, в которых приведены подобные источники. Пришлось разумно
ограничить объем комментария.

Краткие упоминания об особенностях личности Павла Ивановича
Юкина свидетельствуют о том, что это был простой, очень искренний и
милый, полный сознания собственного достоинства и высокой значи-
мости исполняемой им работы человек16. Эти черты во многом отрази-
лись в написанных им воспоминаниях.

Текст приведен в соответствие с современными правилами орфо-
графии и пунктуации. Все добавления заключены в квадратные скобки,
кроме случаев, когда оказывалась пропущена только одна буква – она
вставлялась без оговорок. Это же относится к неверно написанным ини-
циалам, именам и фамилиям, при этом точный вариант написания при-
веден в круглых скобках. Абзацы в большинстве случаев введены нами.
Редко автор писал цифры, обозначающие век, с помощью арабской гра-
фики, она заменена более обычной для него римской.
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16 Порфиридов Н.Г. Указ. соч., с. 183, 184, здесь же дано краткое описание внешности
мастера; Муратов П.П. Указ. соч., с. 59; Вздорнов Г.И. Из писем Н.Г. Порфиридова. 1976–
1979 // ΣΟΦΙΑ. Сборник статей по искусству Византии и Древней Руси в честь А.И. Ко-
меча. М., 2006, с. 119.



МЕМУАРЫ ПАВЛА ЮКИНА.
40 ЛЕТ МОЕЙ РАБОТЫ1

...1927 г.2 Летом, вернувшись из Керчи3, я был командирован
в Псков4 [затем в Вологду и Ферапонтов монастырь]… 
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1 Вторая часть названия написана в левом верхнем углу л. 1.
2 Последняя цифра исправлялась дважды.
3 Работы ЦГРМ в Крыму проходили в 1927 и 1928 г. Речь идет об экспедиции, состо-
явшейся в апреле–мае 1927 г. с участием И. Грабаря, А. Анисимова, П. Юкина и др., см.:
Письма из Крымской экспедиции // Грабарь Игорь. О древнерусском искусстве. Иссле-
дования, реставрация и охрана памятников / сост. О.И. Подобедова. М., 1966, с. 254; Коз-
лов В.Ф. Охрана исторических памятников в Крыму // Художественное наследие: хранение,
исследование, реставрация. М., 1994. Вып. 15, с. 145–147. Сохранились фотографии
А. Анисимова в Крыму, одна из них с датой “конец апреля 1927” в: Вздорнов Г.И. Рестав-
рация и наука: Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006,
с. 148, 150–151. Тогда же П. Юкин впервые укреплял античные росписи в склепе Деметры
(1 в. н. э.), к которым вернулся осенью 1928 г. (см. ниже) и в 1936 г. см.: Кызласова И.Л. О
Павле Ивановиче Юкине (1883–1945) // НАВ. Великий Новгород, 2007. Вып. 6, с. 253, 264.
Как становится ясно из дальнейшего текста мемуаров, обе поездки слились для автора
в одно воспоминание.
4 “Летом 1927 года Государственными центральными реставрационными мастерскими,
по моему предложению, была командирована экспедиция со специальной целью раскрытия
фресковой росписи в соборах Мирожского (XII века) и Снетогорского (XIV века) монасты-
рей. Угрожающее состояние фресок, их выдающиеся художественные достоинства и не-
обходимость их обнаружения для понимания индивидуальных качеств псковской школы
живописи побуждали меня поставить вопрос о расчистке псковских стенописей во всей
полноте. Поэтому экспедиции ГЦРМ систематически продолжались и в 1928, и в 1929 годах.
В них принимали участие помимо руководителя работ, пишущего эти строки, М. Лагов-
ский, П. Юкин, В. Кириков и Е. Домбровская”, см.: Анисимов А.И. Работы по раскрытию
памятников живописи древнего Пскова /1930 // Анисимов А.И. О древнерусском искус-
стве: сб. статей / сост. Г.И. Вздорнов. М., 1983, с. 357–364. Далее автор подвел краткие
итоги работ во Пскове и его окрестностях на протяжении всех трех сезонов, которые
включали ракрытие значительной группы древних икон, сделал первую попытку охарак-
теризовать важные внутренние связи между исследованными памятниками. Ученый по-
неволе лаконично, но веско писал о том, что “они явились наглядным подтверждением
высоты и своеобразия псковской культуры”, см.: Там же, с. 357–364, цит. на с. 359–360.
Интересно мнение об объеме проделанных работ – за упомянутые сезоны была расчи-
щена примерно одна шестая часть росписей собора Спасо-Мирожского монастыря и от-
дельные композиции и фигуры святых в соборе Снетогорской обители (включая
“Сошествие св. Духа” и “Успение”), см.: Вздорнов Г.И. Комм. // Анисимов А.И. О древ-
нерусском искусстве, примеч. 7 на с. 446. Но в отношении первого храма сравни иные
сведения: “В соборе работали такие известные реставраторы и исследователи своего вре-
мени, как А.И. Анисимов, П.И. Юкин, Ю.А. Олсуфьев. Было раскрыто лишь несколько
композиций…”, см.: Сарабьянов В.Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского мона-
стыря. М., 2010, с. 21–22. Собор Спасо-Мирожского монастыря был возведен после 1137 г.
и расписан около 1140 г. Собор Рождества Богородицы в Снетогорском монастыре близ
Пскова построен в 1310 г. и расписан в 1313 г.



[В] 1928 году, в апреле м[еся]це
Комиссия5 во главе с И.Э. Грабарем6 вые-
хала первоначально в Киев. В Киеве мы
просмотрели музей Ханенко, теперь [это]
музей изобразительных искусств7. В Со-
фийском соборе пришлось осмотреть,
можно сказать слазить на ходу, так как
была служба, и детально не пришлось по-
знакомиться с росписями этого самого
древнейшего храма в России. Осмотрели
также энкаустику8. Она на всех произвела
огромное впечатление. Из Киева мы вые-
хали в Крым. Предварительно заехали в
Симферополь. Из Симферополя на дру-
гой день выехали в Бахчисарай. Там ос-
мотрели дворец Хан-Гирея. В кабинете
хана сделали расчистку – удалили масля-

ную живопись с темперы, [которая] в свое [время, в годы] пребывания
князя, потемнела. Она была прописана грубо маслом, и был искажен
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Рис. 1. Павел Иванович Юкин.
Около 1929 г. Из архива семьи

__________________________________________________________________

5 Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи в России (1918–
1924) переименована в ЦГРМ (1924–1930), ГЦХРМ (1944–1966), ныне ВХНРЦ.
6 Грабарь, Игорь Эммануилович (1871–1960) – живописец, историк искусства, музейный
деятель; главный редактор и один из авторов Истории русского искусства (1909–1916.
В 6 тт.), глава попечительского совета Третьяковской галереи (1913–1917) и ее директор
(1918–1925), заместитель заведующего Отделом по делам музеев и охраны памятников
искусства и старины Наркомпроса, член коллегии отдела, руководитель его секторов и ко-
миссий. Председатель Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней жи-
вописи (1918–1924), директор ЦГРМ (1924–1930), председатель Комиссии по учету
и охране памятников искусства при Комитете по делам искусств при СНК СССР, научный
руководитель ГЦХРМ (1944–1960).
7 Поездка через Киев в Крым началась в апреле месяце 1927 г. Известна фотография:
П. Юкин, И. Грабарь, А. Анисимов, А. Лядов (6-й слева) с украинскими коллегами в Киев-
ской картинной галерее (позднее – Государственный музей русского искусства) в Киеве,
20 апреля 1927 г., см.: Вздорнов Г.И. Указ. соч., с. 141 (см. рис. 2). Упоминаемая галерея
располагалась в бывшем особняке семьи Терещенко. Рядом в доме-музее, построенном
Богданом и Варварой Ханенко, где размещались их художественные коллекции, в 1924 г.
был образован Музей западного и восточного искусства.
8 В оригинале перед словом “энкаустику” ошибочно повторено “осмотрели”. Имеются
в виду три иконы VI–VII вв., выполненные в технике восковой живописи или энкаустики,
были привезены в Россию с Синая в 1850 г. Порфирием Успенским. После революции
находились в музее, организованном в Киево-Печерской лавре, который с 1926 г. носил
название Всеукраинский Музейный городок, ныне хранятся в Музее искусства имени
Богдана и Варвары Ханенко.



очень рисунок9. Пробыв 2 дня в Бахчисарае, мы отправились осматривать
Чуфут-кале, Черкес-Кермен10 – пещерные города. Там татары в храмах
имели ночное пристанище. И от скуки и озорства издырявили все лица
святых. Из пещерных городов мы пешком ползли по горам Мангуп-кале.
Там нам пришлось ночевать, и потом обнаружили древнюю базилику V века
с остатками росписей11. Камни, на которых сохранились фрески, мы на
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Рис. 2. П. Юкин, Артюхова, И. Грабарь, А. Анисимов, Ф. Эрнст, А. Лядов, неизвест-
ный. В Киевской картинной галерее. 20 апреля 1927 г. Опубл.: Вздорнов 2006

__________________________________________________________________
9 24 апреля исследователи были в Симферополе и на следующий день – в Бахчисарае,
см.: Письма из Крымской экспедиции.., с. 254. О точном маршруте поездки и целом ряде
обследованных и частично укрепленных и расчищенных памятниках см. комментарий
О.И. Подобедовой: Там же, с. 254–258. Несколько строк посвящены осмотру дворца, его
росписям XVII, XVIII и начала XIX в. Дворец был превращен в Государственный дво-
рец-музей тюрко-татарской культуры в Бахчисарае. В 1926 г. ЦГРМ выделили первую
крупную сумму на реставрацию этого дворца, см.: Козлов В.Ф. Указ. соч., с. 146.
10 Черкес-Кермен – деревня (ныне не существует) рядом с укрепленным в древности го-
родом Эски-Кермен, сооружения которого относятся к двум периодам: VI–VIII вв. и IX–
XIII вв. В комплекс построек входит базилика (ранее датировалась VI в., последнее время –
VIII в.) и церковь Успенья Божией Матери (конец XII–XIII в.), где сохранились фрагменты
росписи того же времени. На месте деревни Черкес-Кермен в одной из скал высечена
церковь, известная как храм “Донаторов”. См. подробнее: Православные древности Тав-
рики. К., 2002. Упомянем фотографию: А. Анисимов в последнем храме, см.: Вздорнов Г.И.
Указ. соч., с. 148. Об археологических работах в Эски-Кермен, в разные годы ведшиеся
несколькими учреждениями (в том числе и ЦГРМ) с 1927 по 1937 гг., см.: Грабарь Игорь.
Письма 1917–1941 / сост., авторы вводной статьи и комм. Н.А. Евсина и Т.П. Каждан. М.,
1977. [Т. 2], примеч. 36 на с. 355–356, примеч. 11 на с. 371.
11 Не ясно, какое сооружение вспоминал автор.



руках доставили в Симферополь в музей, а потом выехали в Севастополь
и прибыли [в] Херсонес12. Осмотрели раскопки Крестового храма V века.
В Крестовом храме сохранились мозаики, выполненные из мраморных
камней: орнамент и павлин13. В конце XIX века эти мозаики были по
краям укреплены парландским цементом. Проникавшая подпочвенная
влага и сырость насыщали сыростью цемент. Летом цемент высыхал и
тащил за собой и смальту. Мне было поручено удалить цемент и укрепить
мозаики. Первым долгом я снял с мозаики кальку, потом А.В. Лядов сделал
фотоснимок14, и затем [я] наметил кусок 70x56 кв.м. Я вместе с известью
вынул этот кусок, осво[бо]див [от] цемента, и только тогда увидел, что
под известью положен слой древесного угля. Он, видимо, [был] положен
как фильтр, и вся подпочвенная влага проходила через уголь. Это давало
[возможность] дышать мозаике. Мне пришлось приготовить известковый
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Рис. 3. Л. Белова, А. Анисимов, П. Юкин, Г. Белов. Май 1927 г.
Севастополь. Из архива автора. Публикуется впервые

__________________________________________________________________

12 31 июля экспедиция прибыла в Севастополь, см.: Письма из Крымской экспедиции..,
с. 256. Ср. упоминание о двух снятых фрагментах фрески, которые везли один в Херсо-
несский музей и другой в Москву. 
13 В Херсонесе сохранились остатки нескольких крестообразных храмов. Вероятно, речь
идет о церкви Богоматери Влахернской V–VI вв. (по другим сведениям – X в.), находя-
щейся на берегу Карантинной бухты. Храм был открыт в 1902 г. и среди мозаик, укра-
шавших его пол, помещено изображение канфара, у подножия которого стоят два павлина.
Отметим, что фигуры павлинов встречаются в мозаиках ряда херсонесских храмов.
И. Грабарь упоминал о “чрезвычайной сложности укрепления херсонесских мозаичных
полов”, см.: Письма из Крымской экспедиции.., с. 258.
14 Лядов, Александр Владимирович (? – около 1930), фотограф, основное место службы
после 1918 г. Комиссия – ЦГРМ.



раствор. Известь я захватил из Москвы, примешав для связи мелко на-
рубленный кирпич и ракушки. Я обратно положил мозаику на старое
место, и мозаика приобрела первоначальное состояние. Кончив мозаику,
вся комиссия выехала из Севастополя в Феодосию. В Феодосии мы ос-
мотрели музей Айвазовского15. Потом на Карантине 2 древние церкви –
ц[ерковь] Стефания и ц[ерко]вь Иоанна Предтечи16. Внутри она забелена.
И.Э. Грабарь попросил меня произвести пробу, так к[ак] она относится к
1338 году, и по преданию была расписана Феофаном Греком еще до при-
езда его в Новгород. Они все [члены комиссии] ушли. Я приступил к рас-
чистке в алтаре. К их приходу у меня была расчищена святительская
фигура в алтаре хорошей сохранности17. И когда И.Э. [Грабарь] приехал
посмотреть и, шутя, сказал, что на ловца и зверь бежит.

И потом мы все выехали в Керчь. Главная [цель] нашей поездки
была Керчь. В одном из посещений какого[-то] иностранца, он притро-
нулся к фону [росписей в склепе] Деметры, и на поле полетела надпись.
Мне тогда сказали, что Вам нужно ехать в Керчь. Мы прибыли к вечеру
и первым делом было осмотреть склеп Деметры. Действительно, краски
на потолке еле держались. Вечером устроили совещание у директора музея
Ю.Ю. Марти18. Было предложено сделать золотые крючки и наложить
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15 После смерти И. Айвазовского в 1900 г. построенная им галерея по завещанию худож-
ника была передана Феодосии. С 1922 г. галерея стала государственным музеем.
16 И. Грабарь надеялся найти фрески Феофана Грека и мастеров близкого времени, см. его:
Письма из Крымской экспедиции.., с. 258. В остатках фресок в храме Стефана и позднее
угадывали “дыхание эпохи, породившей творчество Феофана Грека”, см.: Домбровский О.И.
Фрески средневекового Крыма. К., 1966, с. 68. Ныне росписи датируют XV в., см.: Попов Г.В.
Два фрагмента росписи церкви Иоанна Предтечи в Керчи // Древнерусское искусство:
Балканы и Русь. СПб., 1995, с. 117, 120. По одной из версий церковь Иоанна Предтечи
(позднее церковь Иверской иконы Божией Матери) построена около 1348 г. (дата высечена
на камне), ныне там сохранились лишь два фрагмента фресок на алтарной арке. В популяр-
ной литературе можно найти сведения, что в 1927 г. (об этой поездке см. ниже) храм осмат-
ривала реставрационная комиссия под руководством И. Грабаря. Он предположил, что
некоторые фрески храма принадлежат кисти Феофана Грека. В 1930-е годы XX века храм
был закрыт и заброшен, с конца 1940-х гг. его архитектура изучалась П. Барановским, А. Асе-
евым, А. Якобсоном и др., позднее храм был отреставрирован, в 1996 г. возвращен Церкви.
Отметим, что еще в 1960-е гг., охраняя прежнюю традицию, росписи относили к началу
XIV в., см.: Домбровский О.И. Указ. соч., с. 70. О современной атрибуции см. ниже.
17 Не обладаем дополнительной информацией.
18 Склеп Деметры I в. н.э. Марти, Юлий Юлиевич (1874–1959), археолог-эпиграфист, за-
ведующий Керченским историко-археологическим музеем (с 1921). 17 октября 1928 г.
А. Анисимов писал Г. Чирикову: “Здесь работали с Павлом Ивановичем в склепе Деметры.
Прошлогодняя работа дала превосходные результаты: фрески держатся прекрасно”, цит.
по: Вздорнов Г.И. Указ. соч., с. 148. Акты комиссии, осматривавшей памятник в 1927 г.,
датируются 7–12 мая. В комиссию входили И. Грабарь, Ю. Марти, Б. Засыпкин, П. Юкин, 



на них стекло, как бы для предохранения краски от падения. Я начал про-
тестовать и доказывать всю несуразность таких предложений. И, в конце
концов, решили так, что [я] остаюсь с А.В. Лядовым и делаю все возможные
пробы. Осмотрели и другие склепы. Живопись там в хорошем состоянии.
Склеп Деметры открыт Фармаковским19. И ленинградцы старались вся-
чески оградить живопись от сухого теплого воздуха, сделав коридор с
целью непроникновения воздуха в склеп. И первое время рекомендовали,
чтобы сторож поливал 2 раза в сутки водой пол, но предупредив сторожа
делать поливку пресной водой. А вода в Керчи соленая, и вот сторож
усердно поливал ежедневно. Испарение соленой воды ложилось на стены
и фрески покрывались солью, и краски очень ослабли. Мне пришлось
делать пробные укрепления. Я попросил Лядова натереть мелко известь,
приложил туда кирпича, мелко стертые ракушники и пемзы и наложил20

[этот состав] на подобные (так в тексте. – И.К.) платы Деметры. Фрески
Деметры лежат 1,5 [миллиметровым] слоем на известняке21. Они очень
жидкие, вязкие. Их перед писанием сглаживали и шлифовали. Все это
я проделал на своих образцах и только тогда приступил к укреплению. Час-
тым посетителем был директор музея. 3 м[еся]ца я проработал в склепе.
Праздниками я расчистил 2 иконы в церкви Иоанна Предтечи – Б[ожья]
М[атерь] XV [в.] и Иоанна Предтечи в рост XV [в.] Все они итало-
греческого письма22. И потом [мы] выехали в Москву…
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А. Лядов и А. Анисимов. Тогда было зафиксировано “угрожающее состояние фресковой
росписи. Во многих местах живопись отпала… При прикосновении штукатурка осыпа-
ется”. Укрепление и частичное удаление солеобразования проводилось П. Юкиным под
наблюдением А. Анисимова, см.: Дорофиенко И.П., Иваненко В.Д. К вопросу о реставра-
ции склепа Деметры в Керчи // Проблемы реставрации памятников монументальной
живописи. М., 1987, с. 99–100.
19 Фармаковский, Мстислав Владимирович (1873–1946), художник, реставратор, ученый;
работал в Императорской Археологической комиссии (с 1908, член с 1913), в Институте
археологической технологии РАИМК–ГАИМК (1919–1931, 1934–1938), Русском музее
(1918–1931, 1934–1946) заведующий реставрационной мастерской, главный хранитель,
преподавал в ЛГУ и др. Склеп случайно обнаружен в 1895 г. во дворе дома, в 1908 г. этот
участок приобретен Императорской Археологической Комиссией, в 1914 г. памятник вве-
ден в научный обиход М. Ростовцевым, опубликовавшим копии с росписей, выполненных
М. Фармаковским, см.: Дорофиенко И.П., Иваненко В.Д. Указ. соч., с. 97. К склепу вел
открытый дромос, к которому вскоре после обнаружения склепа пристроили широкий
коридор, см: Там же, с. 97.
20 В документе: наложить.
21 Грунт двухслойный: нижний (с добавлением растертого кирпича, ракушечника и т.д.) тол-
щиной до 1 см, верхний – до 1 мм, см.: Дорофиенко И.П., Иваненко В.Д. Указ. соч., с. 97.
22 Об иконах сведениями не располагаем. Кроме того “в 1937 г. в церкви Иоанна Предтечи
VI–VIII вв. в Керчи экспедицией реставраторов ГТГ (П. Юкиным, И. Барановым) было
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сделано пробное раскрытие, выявившее под поздней штукатуркой древнюю живопись
VII в.”, см.: Гузанов Ф.В. К истории открытия древнерусских стенописей в 1930-е годы //
Проблемы сохранения и реставрации монументальной живописи: Материалы конферен-
ции ГосНИИР 26 апреля 2006 г. М., 2006 (Чтения памяти Л.А. Лелекова – 2006); [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.art-con.ru/node/1316. Ошибочная ранняя дата
храма встречается в литературе. По другим сведениям П.И. Юкин работал там, как и в
склепе Деметры, в 1936 г., см.: Кызласова И.Л. Указ. соч., с. 253; упоминается также, что
в апреле 1938 г., комиссия в составе П. Юкина, И. Баранова, Н. Мневой, Ю. Марти и
А. Попова осматривала склеп (акт от 4–5 апреля), см.: Дорофиенко И.П., Иваненко В.Д.
Указ. соч., с. 97 (т.е. герой настоящей работы в 1930-е гг. побывал в Керчи трижды, в даль-
нейшем стоит перепроверить, не вкралась ли в один из этих источников опечатка). Не-
большие фрагменты фресок в церкви Иоанна Предтечи были обнаружены в 1950-е гг.,
см., например: Попов Г.В. Указ. соч., с. 120. Ныне их датируют второй половиной XIV в.,
подчеркивая, что их автор – греческий художник – не имеет никакой связи с Феофаном
Греком, см.: Попов Г.В. Указ. соч., с. 117–125, особенно с. 122.

Рис. 4. Комиссия у стен Софии Киевской (П. Юкин – крайний слева). 1938 г. (?)

Рис. 5. Комиссия осматривает стены Софии Киевской
(П. Юкин – крайний справа). 1938 г. (?)



В 1934 году Академия архитектуры командировала меня
в Киев снять фрески XII в. со стен Михайловского собора, намеченного
киевлянами к разборке всего здания23. Приехал в Киев, осмотрел собор24.
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23 По приглашению Музейного отдела Наркомпроса Украинской Республики П. Юкин
провел пробные раскрытия в храмах XI–XII вв. в Киеве. В соборе Михайловского мона-
стыря им было обнаружено “много фресок” (в том числе и изображений орнамента)
и снято 6 кв. м, о чем сохранилась запись рассказа мастера 3 декабря 1934 г., сделанная
Ю. Олсуфьевым в записной книжке, см.: ОР ГТГ, ф. 157, д. 90, л. 43об, 44; также: Гузанов Ф.В.
К истории открытия… Собор Архангела Михаила (1108–1113) Михайловского Златоверхого
монастыря, последний был закрыт 1 февраля 1930 г. В январе 1934 г. принято решение о пе-
реносе столицы Украины из Харькова в Киев. Создание нового правительственного центра,
планировалось возвести на месте монастыря. Уже с 26 июня, со стен храма специалисты
начали снимать древние мозаики и фрески. К новому строительству приступили только
весной 1936 г., но не на территории монастыря, а рядом с ней. Через непродолжительное
время данные работы оказались свернуты. Несмотря на это 14 августа 1937 г. сооружения
монастыря все же взорвали, см. подробнее: Клос В.В. Проекти побудови Урядового центру в
контексті проблеми Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (1934–1937 рр.) // Со-
фійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28–29
травня 2009 р.). К., 2010, с. 69–77, библ., П. Юкин лишь упоминут на с. 74; Коренюк Ю.О.
Історія ансамблю мозаїк та фресок Михайлівського Золотоверхого собору у Києві від пер-
ших письмових згадок до періоду демонтажу // Софійські читання. Матеріали V міжна-
родної науково-практичної конференції (Київ, 28–29 травня 2009 р.). К., 2010, с. 78–110.
На страницах сохранившихся и известных последнему автору документов П. Юкин фигу-
рирует только начиная с 1940 г. – см. примеч. 39 на с. 109; Светличная Н.А., Коренюк Ю.А.
История демонтажа мозаик и фресок Михайловского Златоверхого монастыря по мате-
риалам фотоархивов // XV Международные Могилянские чтения. 2–3 декабря 2010 г.
Киев (доклад); Коренюк Ю.А. Михайловский Златоверхий собор в Киеве (в печати; сер-
дечно благодарю коллегу за предоставление отдельных текстов из данной рукописи). См.
также: “В августе 1933 г. было принято Постановление ВЦИК и СНК о том, что при лик-
видации храмов все культовые предметы, имеющие художественное и историко-культур-
ное значение должны передаваться в музеи после просмотра специалистами. Новый закон
стал важным шагом в становлении государственной системы охраны памятников и дал
сотрудникам ГТГ реальную возможность воздействия на местные власти.<…> Анало-
гичная история произошла в 1934 г. в связи с решением о ликвидации собора Михайлов-
ского Златоверхого монастыря в Киеве начала XII в. После отсутствия реакции на письмо
наркому просвещения УССР В.П. Затонскому, подписанное И.Э. Грабарем, А.И. Некра-
совым, Н.Н. Соболевым и Н.Н. Коваленской, с настояниями сохранить этот собор, а тер-
риторию для строительства партийного комплекса расчистить путем слома поздних
пристроек, ГТГ через Наркомпрос добилась отсрочки разборки храма для снятия мозаик
и фресок и фиксации здания”, см.: Гладышева Е.В. Основные направления деятельности
отдела древнерусского искусства ГТГ в 1930-е гг. // История собирания, хранения и ре-
ставрации памятников древнерусского искусства: Сб. статей по материалам научной кон-
ференции (25–28 мая 2010 года) / ГТГ. М., 2012, с. 526, 527. “В 1936 и 1938 гг. несколько
фрагментов фрескового и мозаичного убранства собора, расчищенных П. Юкиным за
счет Галереи были переданы в собрание ГТГ в обмен на произведения украинских
художников”, см.: Там же, прим. 175 на с. 527. Некоторые общие сведения о ситуации с
древними памятниками в Киеве также см.: Попова Л.И. Охрана памятников культуры
и искусства на Украине (1917–1941 гг.) // Художественное наследие: хранение, исследо-
вание, реставрация. М., 1994. Вып. 15, с. 110–113. Имени П. Юкина там мы не находим.
24 По-видимому, мастер приехал в Киев не ранее середины сентября, что следует из его
дальнейшего текста и упоминания об этом как о событии, совершившемся уже после
отъезда из города Д. Киплика (вскоре после 14 сентября), см.: Коренюк Ю.А. Михайлов-
ский Златоверхий собор в Киеве.



Мозаика была снята проф[ессором] Фроловым В.А. Он монтировал
их, удаляя известь и заливал в цемент25. Кажется, он нарушил этим саму
технику наложения смальты в свое гнездо. Проф[ессор] Киплик снял кар-
тину Благовещение, прор[ока] Самуила и орнамент26. Мне пришлось
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25 Фролов, Владимир Александрович (1874–1942), художник-мозаичист; его отец и брат
были художниками (А.Н. и А.А. Фроловы), в 1890 г. они основали собственную мозаи-
ческую мастерскую в Петербурге, с 1900 г. ею руководил В. Фролов; мастерская испол-
нила многие крупнейшие заказы (например, мозаики на стенах Феодоровского Государева
собора, Морского собора во имя Николая Чудотворца в Кронштадте – освящены в 1912
и 1913); после закрытия (1918) ее функции перешли к мозаической мастерской Академии
художеств – Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Ре-
пина; продолжал успешно работать, в Киеве им было выполнено снятие и перенос мозаик
из Церкви Архангела Михаила (1934–1936); участвовал в реставрации мозаик Софий-
ского собора (1936–1941). Первый приезд В. Фролова в Киев состоялся 19 апреля 1934 г.
Вместе с тремя помощниками с 26 июня по 9 августа он провел снятие “Евхаристии”
(разделив композицию на 32 части), фигуры Дмитрия Солунского, архидьякона Стефана,
апостола Фаддея и фрагменты изображений еще трех апостолов. В мастерской на терри-
тории Киево-Печерской лавры тогда же приступили к монтажным работам: обороты сня-
тых фрагментов тщательно очищались от первоначальной штукатурки и затем заливались
бетонным раствором с добавлением арматуры. Труды эти растянулись, вероятно, на все
предвоенные годы, см. подробнее: Фролов А.В. Об истории спасения и реставрации мо-
заик церкви Архангела Михаила Михайловского монастыря в Киеве под руководством
художника-мозаичиста В.А. Фролова // Сборник материалов. Охраняется государством
(Программа “Храм”). СПб., 1996. Вып. 10, ч. II, с. 36–44; Коренюк Ю.А. Михайловский
Златоверхий собор в Киеве. В 1936, 1938–1939 гг. в ГТГ поступило три композиции:
Дмитрий Солунский, часть фигуры неизвестного апостола со стены вимы, фрагмент
орнаментального фриза, находившийся внизу вимы; см.: Государственная Третьяковская
галерея: Каталог собрания. Серия “Древнерусское искусство X–XVII веков. Иконопись
XVIII–XX веков” / ГТГ. М., 1995. Т. 1: Древнерусское искусство X – начала XV века.
М., 1995, кат. 2, 3, 4, с. 40–43.
26 Киплик, Дмитрий Иосифович (1865–1942), художник, профессор Академии худо-
жеств – Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина,
занимался технологией живописи, автор трудов, среди них классического труда “Техники
живописи” (Л., 1925, не раз переиздавалась) один из ведущих экспертов по монументаль-
ной живописи, занимался реставрацией фресок Софии Киевской (1928 г. и начале
1930-х гг.). Согласно новейшим изысканиям, в период, начавшийся не позже июня и
завершившийся в середине сентября 1934 г., руководил снятием и консервацией фресок
собора Михайловского Златоверхого монастыря. Точный список демонтированных
им согласно официальному договору фресок таков: 1) две фигуры из Благовещенья;
2) Николай Чудотворец; 3) изображение креста; 4) четыре фрагмента орнаментов,
но кроме того он обнаружил и снял по собственной инициативе фреску с изображением
Самуила. Об участии в демонтаже фресок не только Д. Киплика, но и П. Юкина упоминал
В. Фролов в своем докладе, зачитанном в 1935 г., см.: Коренюк Ю.А. Михайловский
Златоверхий собор в Киеве. Фигура святителя Николая, поступившая в 1936 г. в ГТГ, была
тогда же расчищена П. Юкиным, см.: Государственная Третьяковская галерея: Каталог
собрания, кат. 5, с. 43–44.



поставить леса, произвести небольшие пробы27. И после проб я присту-
пил к снятию, [используя] мною выработанный способ снимания. Я сни-
маю целиком картину, не дробя ее на мелкие квадраты, как делал
Д.Ф. Богословский28. Он снимал для Антирелигиозного музея царей
Алексея и Михаила из Новоспасского м[онасты]ря в Москве. Вся фреска,
изображающая 2 царей в рост, имеет размер 2x1,5 кв. м29. [Она] снималась
[как] 9 отдельных кусков, потом [фреска] была соединена, а швы заде-
ланы гипсом. Этот способ все же показал, [что] фреску трудно было
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27 Упоминание об установке новых лесов свидетельствует, скорее всего, что мастер начал
работать не в восточной части храма, где трудились В. Фролов и Д. Киплик, но в какой-
то момент П. Юкин перешел и туда: в связи с фигурой Захарии, находившейся на север-
ном столбе алтарной арки, высказано мнение, что “демонтировалась она не Д. Кипликом,
а возможно, уже П. Юкиным. Кроме этого, очень возможно, что и те фресковые изобра-
жения, которые находились в самых верхних регистрах столбов алтарной арки, о которых
Д. Киплик не упоминает ни разу, тоже демонтировались П. Юкиным. Из них до настоя-
щего времени дошел один медальон с полуфигурой мученика, а в инвентарных документах
музеев, куда поступали михайловские фрески после их снятия и монтирования на новые
основы, фигурирует также изображение [Даниила] столпника, которое впоследствии
было утрачено”, см.: Коренюк Ю.А. Михайловский Златоверхий собор в Киеве. Весьма
убедительным кажется предположение, что П. Юкин снимал со стен те композиции, ко-
торые не были ранее обнаружены под наслоениями позднейших штукатурок и масляной
живописи, т.к. работы, проводившиеся до его приезда, были ограничены очень сжатыми
сроками, определенными чиновниками Музейного отдела Наркомпроса, см.: Там же. За-
писная книжка Ю. Олсуфьева позволяет привести суть рассказа самого П. Юкина: “Снято
6 кв. м фресок. 3 кв. м для Киевск[ого] музея (медальон, Даниил и пр[орок] Исайя) и 3 м
для Академии архитектуры (медальон, Иоанн, покрытый масл[яной] живописью и [еще
один?] медальон). Затем для Академии привезены стыки мозаики и фрески в качестве
образцов. В жертвен[нике] и в диаконнике. Лучшие взяты в диаконнике. Цельная фиг[ура]
в диакон[нике]”, см.: ОР ГТГ, ф. 157, д. 90, л. 43об.
28 Богословский, Дмитрий Федорович (1870–1939), художник, реставратор-исследователь,
педагог, крупный организатор реставрационного дела, специализировался в области но-
вого искусства, но занимался и древнерусскими памятниками; работал в Русском музее
императора Александра III, Эрмитаже, ГТГ, ГИМ, ГМИИ, Всероссийской коллегии по
делам музеев и охране памятников старины, ЦРМ–ЦГРМ (1922–1934). Разработал способ
демонтажа монументальной живописи со штукатуркой без разрушения первой (1913–
1914, четыре крупные росписи в барабане Исаакиевского собора в Петербурге) и мето-
дику расслоения живописи (1919), см.: Д.Ф. Богословский [Автобиография] от 15 марта
1935 г., машинопись // Архив Д.И. Янчука, внука мастера; Д.Ф. Богословский. Curriculum
vitae от 25 марта 1919 г., рукопись // Архив Д.И. Янчука, внука мастера; Отечественная
реставрация в именах. 1918–1991 гг.: биобиблиографический справочник / авторы-сост.
О.Л. Фирсова, Л.В. Шестопалова. М., 2010. Вып. 1, с. 64–65. Имеется в виду Государст-
венный антирелигиозный музей в Донском монастыре, который был закрыт в 1930–
1935 гг. В 1935–1990 гг. являлся филиалом Музея архитектуры им. А.В. Щусева.
29 Работа Федора Зубова, Василия Кондакова с товарищами. 1689 г. из Преображенского
собора Новоспасского монастыря. Фрагмент фрески “Цари Михаил и Алексей Романовы”
хранился в ГИМ, в середине 1990-х годов возвращен в собор и занял прежнее место.



проф[ессору] Богословскому их [т.е. куски] соединить. Я снимаю картину
целиком. Процесс снимания я опишу позднее.

Итак, за этот приезд мне удалось снять [в Михайловском монас-
тыре] Даниила Столпника, фигуры мужчин, стык мозаики и фрески,
и орнамент30. Киевляне обратились ко мне с просьбой произвести пробы
в Софийском соборе и других храмах31. Принесли лестницы, и я произвел
пробы в центральном нефе [Софийского собора], [на] южной и северной
стене. На северной [стене] были изображены Вера, Надежда, Любовь
и Софья, на южной – Климент, Фока, Александр и Василий32. Небольшие
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30 О фрагменте с Даниилом Столпником упоминалось выше. Согласно мнению Ю. Коре-
нюка, высказанном в письме к нам, единственное место, где такой стык мозаики и фрески
мог иметь место, это части стен вимы, расположенные под орнаментальным фризом,
находившимся ниже мозаичных фигур апостолов. Хранившиеся в Киеве снятые фрески
(за небольшим исключением) вместе с двумя мелкими фрагментами мозаики во время
войны были вывезены в Германию и затем возвращены. Тем не менее, ныне сохранилось
семнадцать фрагментов росписи с изображением орнаментов (только четыре, как упоми-
налось, были демонтированы Д. Кипликом, некоторые могли быть сняты также группой
киевских студентов и т.д.), см.: Коренюк Ю.А. Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
Проведя в Киеве значительное время (последний его приезд состоялся в январе 1941 г.)
П. Юкин выполнял различные работы, связанные с фресками данного храма. Так, со-
гласно документам, “начиная с 1940 г. в актах передачи некоторых фресковых фрагментов
заповеднику “Софийский музей”, где к тому времени была сосредоточена основная часть
остававшихся в Киеве михайловских мозаик и фресок, несколько раз встречаться фамилия
реставратора П. Юкина. И хотя в перечнях исполненных им работ упоминаются главным
образом расчистки, но вполне вероятно, что он мог в тот период заниматься и монтиро-
ванием отдельных фрагментов на постоянные основания”, см.: Коренюк Ю.А. Михай-
ловский Златоверхий собор в Киеве.
31 В 1926 г. в Киево-Печерской Лавре был организован Всеукраинский музейный городок
со статусом историко-культурного заповедника. Одновременно на базе ликвидированного
Святогорского монастыря возникли дом отдыха и антирелигиозный музей. Последним
руководил И. Скуленко. Когда в январе 1934 г. был создан Софийский музей, ставший
филиалом музейного городка, И. Скуленко назначили его руководителем (о нем см. при-
меч. 36). См. также: Никитенко Н.Н. Собор Святой Софии в Киеве: история, архитектура,
живопись, некрополь. М., 2008, с. 77–78.
32 Отметим неточность – реставратор перепутал расположение фигур на северной и южной
стенах. Когда в 1840-е гг. были открыты упомянутые фигуры на южной стене, их приняли
за мучениц, и они получили греческие надписи, которые привел мемуарист. При поновле-
нии середины XIX в. (см. след. прим.) изображениям Веры, Надежды и Любови оказался
придан облик юных дев, который позднее при реставрации был сохранен П. Юкиным (и в
таком виде дошел до наших дней), см.: История русского искусства. Том. 1. Искусство
Киевской Руси IX–XII века. М., 2007, с. 228 (автор В. Сарабьянов). Фреска была атрибути-
рована как княжеский групповой портрет. Подробнее об истории реставрации и существую-
щих в науке версиях расшифровки княжеского портрета см.: Там же, с. 227–231; Высоц-
кий С.А. Светские фрески Софийского собора в Киеве. К., 1989; Никитенко Н.Н. Русь
и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: Историческая проблематика.
К., 1999, с. 14–64; Никитенко Н.Н. Собор Святой Софии в Киеве.., с. 133–153.



произведенные пробы показали, что под этими изображениями есть другие
фрески Софийского собора, [они] прописаны акад[емиком] Солнцевым
во II половине XIX века маслом33. Кроме того, кое-где, главным образом,
по низам прошпаклеваны масляной шпатлевкой и расчистка тех мест
очень трудная. Кроме проб на северной и южной стенах я произвел пробу
на хорах – изобр[ажение] Заклания Авраамом барашка. И произвел еще
мелкие пробы по всему собору, доступные без лесов34. Пробы дали по-
ложительный результат. Фрески начала XI в.35 всюду сохранились.
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33 В 1843–1853 гг. академик Солнцев, Федор Григорьевич (1801–1892) руководил мас-
штабными работами, произведенными в духе того времени – стенопись была сначала
раскрыта, а затем прописана “в древнем стиле” масляными красками, см. подробнее:
Лазарев В.Н. Фрески Софии Киевской // Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское
искусство. Статьи и материалы. М., 1978, с. 65–71; Вздорнов Г.И. История открытия и из-
учения русской средневековой живописи. ХIХ век. М., 1986, с. 31–35. В новейшей лите-
ратуре прежняя резко негативная оценка солнцевской реставрации стенописи собора
переосмыслена и трактуется в более позитивном ключе, см.: Белик Ж.Г. Иконописная ма-
стерская М.С. Пешехонова и ее участие в реставрации Софии Киевской в середине XIX
века // Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції му-
зейної науки. Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції “Софійські читання”
(Київ, 24–25 листопада 2005 р.) К., 2007, с. 250–251; Евтушенко М.М. Академик
Ф.Г. Солнцев (1801–1892) и его вклад в освоение древнерусского культурного наследия.
Автореф. диссер… канд. истор. наук. СПб., 2007; см. также: Яковлев Н.А. О первом
периоде изучения Софийского собора в Киеве // Памятники культуры. Новые открытия:
2003 г. М., 2004, с. 602–616.
34 “П.И. Юкин выполнил пробные и частичные раскрытия стенописей в Михайловском
приделе Софийского собора. Пробы показали наличие под масляной записью фресковой
живописи XI в. хорошей сохранности. Было раскрыто 5 кв. м росписей и сделано еще 5
пробных раскрытий. Открылись следующие композиции. 1. Ha южной стене в дьяконнике
“Обручение Марии”… Изображения святого, пророка Захарии… 2. В алтаре открыто 1/2
головы святителя. 3. На восточной стене за иконостасом цельная фигура. 4. На пилоне
[на стенах западной части центрального нефа] открыто “семейство Ярослава”… 5. На
хорах композиция “Жертвоприношение Исаака”. 6. На столпах обнаружены и раскрыты
участки с цветной штукатуркой”, цит. по: Гузанов Ф.В. К истории открытия… Уточнения
в квадратных скобках сделаны нами. Автор привел эти сведения “по словам Ю.А. Ол-
суфьева”, но это изложение текста из той же записной книжки. Следует отметить, что со-
гласно ей мастер выполнил не пять проб, а сорок; последнее сообщение выглядит так:
“на столбах – цветная штукатурка”, см.: ОР ГТГ, ф. 157, д. 90, л. 43об.
35 Согласно современным представлениям мозаики и фрески были созданы с конца 1030-
х гг. по первую половину – середину 1040-х гг., см.: История русского искусства. Том. 1.
Искусство Киевской Руси IX–XII века, с. 196, 262 (авторы В. Сарабьянов, О.Попова).
Впрочем, существуют и другие точки зрения относительно более раннего создания фре-
сок и мозаик Софии Киевской, во втором или в третьем десятилетии ХІ в. Подробнее
см., напр.: Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время
ее создания. К., 2012; Михеев С.М. Когда был построен Софийский собор в Киеве? //
Именослов. История языка. История культуры / Отв. ред. Ф.Б. Успенский. М., 2012.
Там же см. библиографию.



Почти безотлучно присутствовал при расчистке проф[ессор] Ан-
тонович, Н.Н. Черногубов и директор музея И.М. Скуленко36. Наркомпрос
попросил меня также произвести пробы в Кирилловском м[онасты]ре.
Эти фрески относятся к I половине XII века, и в свое время усердно
[были] прописаны маслом проф[ессором] Праховым37. Этот Прахов при-
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36 Антонович, вероятно, это ошибка и имелся в виду К. Антипович, инспектор по охране
памятников. Черногубов, Николай Николаевич (1873–1941), коллекционер, помощник
хранителя (с 1902) и хранитель (1913 – март 1917) Третьяковской галереи, в 1930-х гг.
работал в Киеве, был арестован в 1938 г., погиб в оккупации. О нем как сотруднике Научно-
исследовательской реставрационной мастерской в Киеве см.: Попова Л.И. Указ. соч.,
с. 112–113, см. также: Садовский Б.[А.] Записки // Российский архив. М., 1991. Т. I, с. 168.
Скуленко, Иван Михайлович (1901–1990), историк, сотрудник Всеукраинского музейного
городка (1926–1934), первый руководитель Историко-архитектурного Софийского музея-
заповедника (1934–1937), в тюрьме и лагере (1937–1939), в армии (1941–1945), ученый
секретарь Музея украинского искусства и Государственного Исторического музея в Киеве
(1947–1961); заслуги ученого по ремонту сильно обветшавшей к 1934 г. Софии, сохране-
нию и реставрации как Софии, так и некоторых других памятников Киева (в первую оче-
редь, свозившихся в музей-заповедник) в 1930-е гг. были столь велики, что его памяти
посвящена кн.: Новi дослiдження давнiх пам’яток Києва. Матерiали науковоï конференцïï
Нацiонального заповідника “Софiя Киïвська” (Киïв, 22–23 листопада 2001 р.). К., 2003;
Преловська I.М. “Зважаючи на важливiсть роботи, яку менi пощастило починати, я нама-
гався бути абсолютно об’єктивним…” // Новi дослiдження давнiх пам’яток Києва. Матерiали
науковоï конференцïï Нацiонального заповідника “Софiя Киïвська” (Киïв, 22–23 листо-
пада 2001 р.). К., 2003, с. 19–39 (в текст включены фрагменты рукописи воспоминаний
И. Скуленко); Репресоване краєзнавство (20–30-тi роки). К., 1991, с. 304–307; см. также:
Скуленко И.[М.] Реставрация бывш. Софийского собора в Киеве // Советский музей, 1936,
№ 3, с. 55–59. Реставрация св. Софии курировалась на самом высоком уровне и дефицитные
материалы отпускались щедро, высокие посетители бывали в храме едва ли не каждый
день, см.: Преловська I.М. Вказ. праця, с. 28–29. Значение, которое придавалось властями этим
работам, лишний раз подтверждает сохранившееся свидетельство о том, что процесс про-
мывки одной из мозаичной композиции был заснят на пленку, см.: Рясная Т. Реставраційні
дослідження фресок північної вежі Софії Київської в 1935–1936 рр. // Софія Київська:
Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н.М. Нікітенко. К.,
2011, с. 184. Реставрация фресок, мозаик и археологические раскопки проводились под ру-
ководством комиссии, которую возглавлял И. Грабарь. Первое заседание состоялось летом
1934 г., в ноябре был составлен план первоочередных работ. Позднее комиссия проводи-
лась раз в год, см.: Никитенко Н.Н. Собор Святой Софии в Киеве.., с. 78. В изданных
воспоминаниях И. Скуленко имя П. Юкина упоминается, см., например: Там же, с. 29.
37 Открытие мастера того, что фрески лучшей сохранности, чем можно было ожидать,
сразу же было отмечено специалистами, см.: Домбровская Е.А. Из истории методов ре-
ставрации // Советский музей, 1935, № 5, с. 66. Современная датировка – последняя чет-
верть XII в. Прахов Адриан Викторович (1846–1916), художник, историк искусства;
окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1867)
и вскоре издал работу по проблемам реставрации (на материалах античного искусства),
доцент того же университета (1873–1887), преподавал историю и теорию искусств в Ака-
демии художеств (1875–1887), исследовал и зарисовывал мозаики и фрески в Софийском
соборе, фрески Кирилловской церкви (1880–1882), открыл и скопировал фрески в соборе 



ложил свою руку и [к] мозаикам Софии. Он исправил Оранту и Деисус
масляными красками38, хотя в этом не было никакой надобности, как это
показала в дальнейшем при удалении масла [в] 1937  году [проделанная]
мной [работа]39. В Кириллов[ом] м[онасты]ре – я произвел незначитель-
ные пробы в алтаре и жертвеннике, фрески под маслом сохранились, но [ока-
зались] плохой сохранности40. И видимо, Прахов перед записью их
использовал там, где им заделывались дырочки (так в тексте – И.К.).
[Если] в приделе житие Кирилла не было им прописано, то фрески сох-
ранились хорошо41. После произведенных проб я выехал в Москву.

В Москве, в Академии [архитектуры] я сделал доклад о произве-
денных в Киеве работах. В 1935 [году] я снова был приглашен в Киев42.
Был составлен план работ и к тому же Академия а[рхитекту]ры поручила
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Михайловского Златоверхого монастыря (1887) в Киеве – во всех трех храмах (в разной
степени) впервые открыл целый ряд композиций, промыл, частично укрепил и дополнил
масляной краской утраты; под его руководством фрески Кирилловской церкви были рас-
крыты почти полностью, но за некоторым исключением прописаны маслом, покрыты
лаком и др.; переехал в Киев, где стал профессором в университете (1887–1897); руково-
дил внутренней отделкой Владимирского собора (1884–1896); в 1897 г. возвратился на
прежнюю кафедру в Санкт-Петербургском университете (1897–1910). Внес крупный
вклад в привлечение внимания общества к древнерусскому искусству. См. о его деятель-
ности: Вздорнов Г.И. История открытия и изучения.., с. 132–137, там же библ. О прописи
маслом фресок и дописывании утраченных частей композиций Кирилловской церкви при
А.В. Прахове см.: Дорофиенко И.П., Редько П.Я. Раскрытие фресок XII в. в Кирилловской
церкви Киева // Древнерусское искусство: Монументальная живопись XII–XVII вв. М.,
1980, с. 45–46.
38 Это не известно киевским специалистам, много занимавшимся историей реставрации,
Т. Тимченко и Ю. Коренюку (благодарю их за консультацию). Нет этих сведений и в: Ряс-
ная Т.М. З історії поповнення втрат на мозаїчних композиціях Софії Київської // Софійські
читання. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25–26 жовтня
2007 р.). К., 2009, с. 507. Там же см. библиографию.
39 Точнее, раскрытие изображения “Богоматерь Нерушимая стена” проводились мастером
в 1936 г., см.: Гузанов Ф.В. К истории открытия...
40 Согласно упоминавшейся записной книжке Ю. Олсуфьева, мастер раскрыл в алтаре го-
лову святителя “хорош[ей] сох[ранности] XIII в. (?) Похоже на XVI [в.] Очень корпусно (?)
Под масл[яной] живописью “срывы” красок”, см.: ОР ГТГ, ф. 157, д. 90, л. 43об. Цитаты
этого текста, неточно приведены в: Гузанов Ф.В. Там же.
41 Речь идет о житийном цикле патронов храма св. Афанасия и Кирилла Александрийских,
находящемся в диаконнике. Оставить эти фрески без какой-либо записи решил уже сам
А. Прахов, см.: Вздорнов Г.И. История открытия и изучения.., с. 134; см. также: Доро-
фиенко И.П., Редько П.Я. Указ. соч., с. 46.
42 Мастер сообщал, что начал работать в Киеве 28 сентября 1935 г., а 13 ноября закончил
расчистку изображений “семейства князя Ярослава” и некоторые другие композиции, см.:
ОР ГТГ, ф. 8, II, д. 609, л. 35–37; д. 611, л. 40–40об. Об этих работах см. также: Рясная Т.
Реставраційні дослідження фресок північної вежі.., с. 181–191; Рясная Т. Дневник работ
Павла Ивановича Юкина по реставрации фресок Софии Киевской в 1935–1936 гг. // Софія 



еще снять фрески в Мих[айловско]м соборе. В июле м[еся]це я прибыл
в Киев. В Софии были поставлены леса к обоим изображениям, и [я] при-
ступил к удалению масла [с] изобр[ажения] Вера, Надежда, Любовь
и София. В процессе удаления масла выяснилось, что нимбы сошли, их
и не было в древности. Здесь были изображены портреты 3 дочерей князя
Ярослава и его жены Ендигерды (Ингигерды-Ирины)43. Сохранность рас-
крытых портретов выше средней. Напротив были изображены святые
4 [т.е. четверо]44. При удалении масла, открылись 3 фигуры в нимбах мо-
лодых людей, написанных в XV в.45 В правой части картины сохранились
мальчики лет 10–12 в шапочках46 без нимба. Это младший сын Ярослава
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Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з
дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). К., 2012, с. 381, 386–388.
См. также две фотографии мастера – в группе у стен св. Софии: Никитенко Н.Н. Собор
Святой Софии в Киеве.., с. 80; под сводом северной башни: Рясная Т. Реставраційні до-
слідження фресок північної вежі.., с. 182 (с датой – 1935 г., не позднее января 1936 г.).
Последний автор писал, что работы в 1935 г. начались именно 28 сентября и завершились
6 января следующего года, см.: Там же, с. 191. Тогда же в 1935 г. реставратор принял уча-
стие в трудах по обмену фрагментов убранства собора Михайловского Златоверхого мо-
настыря, поступивших в ГТГ (откуда один фрагмент позднее был передан в ГРМ). В это
же время из ГТГ были переданы в Киев несколько икон, см.: ОР ГТГ, ф. 8, II, д. 609, 611;
а кроме того группа произведений живописи XIX в., см.: Коренюк Ю.А. Михайловский
Златоверхий собор в Киеве...
43 Мемуарист приводит одну из версий расшифровки этой части ктиторской композиции.
Первая публикация раскрытых фресок, которой в журнале было отведено исключительно
большое место (восемь таблиц, кроме того помещены четыре иллюстрации в тексте ранее
издававшихся памятников), см.: Скуленко И.[М.] Указ. соч., с. 55–59. Автор писал, что из
всех видов исследовательских и реставрационных работ, проведенных в храме, наиболь-
ший интерес представляют, несомненно, труды “профессора Всесоюзной академии ар-
хитектуры П.И. Юкина… В конце 1935 г. мы приступили к открытию фресок… Пока
[до мая 1936 г. – И.К.] фресок нами открыто 97,75 кв. метров… Эта фреска достаточно
хорошо сохранилась… [и обнаруживает] изумительное мастерство художника”, цит.: Там
же, с. 56, 58, 59. О расчистке в 1935 г. П. Юкиным ктиторских фигур на южной и северной
стенах см.: Лазарев В.Н. Указ. соч., с. 28, 44. Кроме того исследователь отмечал (но уже
без указания имен реставраторов, что работы велись также в 1955 г.), что черты лица двух
дочерей Ярослава “освежены”, а некоторые контуры усилены, см.: Там же, примеч. 30 на
с. 38, примеч. 40 на с. 40. Кроме того автор ссылался на ценное наблюдение П. Юкина
относительно графьи, см.: Там же, примеч. 53 на с. 44.
44 Уже упоминавшиеся Климент, Фока, Александр и Василий (запись XIX в.).
45 По консультации Ю. Коренюка, представлению о том, что фигуры трех иудейских отроков,
выполненных на вставке штукатурки именно в XV в., не одно десятилетие. Но вопрос о
датировке и сохранности этого фрагмента (по-видимому, это очень потертая запись масля-
ными красками, положенными на грубо приготовленную шпаклевку) остается открытым.
46 Ср.: “Все писавшие о правой части группового портрета утверждают, что голова млад-
шего сына прикрыта высокой шапкой с меховой опушкой. Но это не так… По-видимому
реставратор… так “выбрал” при расчистке фон, что создается иллюзия, будто на голове
младшего сына действительно имеется шапка. Нет шапки и на голове соседней фигуры…”,
см.: Лазарев В.Н. Указ. соч., с. 46.



Мудрого и половина фигуры тоже молодого человека 13–14 лет – это
князь Изяслав, кого изобразил мастер в XV в., когда Киев находился в
руках литовцев. В приделе к[нязя] Владимира раскрыта фигура и бюст
м[ученика] Пантелеймона47. Эта фреска полированная и совершенно от-
менная. От других фресок раскрыта половина фигуры ап[остола] Павла
и апос[тола] Петра. С большим мастерством написана фиг[ура] ап[ос-
тола] Павла на западной стене. Раскрыт медальон с греческой надписью.
Всего там помещено 4 медальона. Оказалось, что это Вера, Надежда, Лю-
бовь и Софья. Это открытие еще больше убедило нас, что а[кадемик]
Солнцев, не зная греческого языка, не мог бы изобразить в одном соборе
дважды одних и тех [же] святых – это грубая ошибка.

Наркомпрос предложил мне произвести пробу в Выдубецком
м[онасты]ре48. Он построен на месте, где киевляне, бежавш[ие] по берегу
Днепра, кричали “выдыбай Бог”, когда Перун плыл по течению. Хорошо
сохранились стены здания XI в., построенного при к[ня]зе Изяславе49.
Квадрат раскрытых фресок 1x80 кв. м [правильно: 1x0,8 кв. м] – изобра-
жение Чудо Архангела Михаила в Хонех50. Это как раз изображение храмо-
вое и посвящено князю строителю т.к. к[нязь] Изяслав получил при креще-
нии имя Михаил. Также Наркомпрос предложил мне продолжить раскры-
тие и в Кирилловском м[онасты]ре. Там я произвел пробные раскрытия на
южной стене о (1 слово неразборчиво. – И.К.) в К–ле (так в тексте – И.К.),
Рождества Христова. Сохранность раскрытых мест хорошая51.
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47 В документе слово “бюст” означает: погрудное изображение или полуфигуру. Изобра-
жение Пантелеймона находится в восточной части северной внутренней галереи, неда-
леко от саркофага Ярослава Мудрого. О работах 1935–1936 гг. см. ценный источник:
Рясная Т. Дневник работ Павла Ивановича Юкина.., с. 372–438.
48 Мастер начал эти работы еще в 1934 г., когда раскрыл в нижней части северной стены
композицию “Чудо в Хонех” прекрасной сохранности, согласно записи его рассказа
Ю. Олсуфьевым, см.: ОР ГТГ, ф. 157, д. 90, л. 43об. Из того же источника известно, что
под масляной записью и под красной шпаклевкой XVIII в. по мнению П. Юкина находи-
лась фресковая живопись XI в. и могли быть в дальнейшем найдены мозаики, см. также:
Гузанов Ф.В. К истории открытия древнерусских стенописей в 1930-е годы.
49 Михайловский собор Выдубицкого монастыря (1070–1088 гг.), возводился в два этапа,
был основан переяславским князем Всеволодом и возводился при киевском князе Изя-
славе, кроме того достраивался в годы, когда Всеволод стал князем киевским. Фрески со-
хранились на южной стене нартекса и небольшие фрагменты в верхней зоне (в откосах
окон на хорах), их вероятная дата – около 1088 г. или 1090-е гг., см.: История русского
искусства. Том. 1, с. 364, 368, 487–488 (авторы А. Комеч, В. Сарабьянов). 
50 Ныне раскрыта только проба на композиции “Шествия праведных в рай” из “Страшного
Суда”, см.: Там же, с. 488–489 (автор В. Сарабьянов). Таким образом, П. Юкин сообщил
в мемуарах дополнительные сведения о схеме данного цикла фресок.
51 После работ 1880-х гг., в 1927 г. Д. Киплик раскрыл фрески южной апсиды сцены из
жития Афанасия и Кирилла Александрийских. “Последующие пробы раскрытия фресок



Также в этом году пришлось снять еще фрески в Михайловском
м[онасты]ре. Денег мне на снятие не было отпущено, а мне пришлось
поставить довольно большие леса. Снял я в этом году 16 фресок и этим
покончил работу52. Написал отчет и выехал в Москву. В Москве мною
был прочитан доклад.

В 1936 году меня вызывали в Киев в апреле м[еся]це, и работал
я в Киеве до поздней осени53. Начал раскрывать Якимо-Аннинский (Иакимо-
Аннинский) придел [в Софийском соборе]54. Были построены леса, и ра-
боту я начал сверху на южной стене придела. Раскрыты 3 больших картины,
а 4-й не сохранилось: Целование Якимом (Иакимом) Анны, Обручение
Марии с Иосифом и Благовещение с прялкой. На северной [стене] рас-
крыто 4 картины: [1.] Анна молится о бесплодии (так в тексте. – И.К.),
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сделаны в 1935 г. П.И. Юкиным на фигуре воина на пилоне центрального нефа, изобра-
жениях Петра и Павла, композициях “Рождества Христова” и “Успения Богородицы”,
в апсидах. Расчистка производилась каустической содой, повредившей со временем фрес-
ковую роспись”, см.: Дорофиенко И.П., Редько П.Я. Указ. соч., с. 46; те же композиции,
но уже как работы П. Юкина, выполненные в течение 1935–1937 гг. указаны в рукописи:
Асеев Ю.С. Архитектура Киево-Кирилловской церкви, см. упоминание об этом: Марго-
ліна І.Є. Літопис музею “Кирилівська церква” (до 80-річного ювілею) // Софійські читання.
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28–29 травня 2009 р.).
К., 2010, с. 284. Ср. еще в 1931 г. в одном из документов, связанных с работой ЦГРМ, чи-
таем о П. Юкине: “Вместе с Анисимовым при реставрации древнейших фресок на пери-
ферии допускал применение непроверенных способов размывки фресок (каустическую
соду и уксусную кислоту), что вызвало повреждение фресок, приводящее к разрушению
их”, цит. по: Кызласова И.Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древ-
ней Руси. 1920–1930 годы: По материалам архивов. М., 2000, с. 354. По-видимому, данная
ситуация отражает реалии, но следует уточнить, что в целом использование упомянутых
материалов соответствовало традиционным способам проведения подобных работ.
В целом, многие раскрытия 1920-х гг., а затем и 1930-гг. уже в следующем десятилетии
обнаружили явные процессы распыления красочного слоя, что явилось стимулом новых
усовершенствований материалов реставрации и пр.
52 Далее автор не пишет, что работал в том же монастыре в 1936 г. крупный фрагмент
фрески “Святитель Николай” был расчищен мастером в 1936 г. и тогда же поступил в ГТГ,
см.: Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания, кат. 5. Последние усилия
мастера по снятию данных росписей относятся к 1937 г., о этом см. ниже.
53 Работы шли с 24 марта 1936 г. по 1 октября 1937 г., см.: Рясная Т. Дневник работ Павла
Ивановича Юкина.., с. 396 и след. См. также: ОР ГТГ, ф. 8, II, д. 609.
54 В 1936 г. в Софийском соборе мастер продолжал раскрытия, см.: Гузанов Ф.В. К истории
открытия…; Рясная Т. Реставраційні дослідження фресок північної вежі… Не все работы
мастера в храме нашли отражение в реставрационных дневниках, но по-видимому, речь
должна идти о периоде с 24 марта по 27 ноября, см.: Рясная Т. Указ. соч., с. 191. Обшир-
ные описания сохранности фресок, включавшие характеристики грунта и техники ис-
полнения, а также фотографии и негативы сохранились и поныне, см.: Там же, с. 184–191.
Автор оценивает уровень реставрационных работ П. Юкина выше, чем во многом экспе-
риментальные труды мастеров 1950–1960-х гг., см.: Там же, с. 185–187.



[2.] Рождество Б[ожьей] М[атери], 3. Благовещение у колодца и 3 [сцены]
Посещение Марией Елизаветы. В центре окно, на откосах орнамент, ниже
крест. Сохранность раскрытых фресок очень хорошая. Превосходно напи-
сана сцена Мария у колодца. Б[ожья] М[атерь] изображена в 3 четверти к
зрителю, одну руку она приподняла, а левой вычерпывает воду из колодца.
Она вся обратилась в слух. В левом углу Ангел-хранитель благовествует
Марии [о том], что она зачнет и родит сына и т.д. Хитон у Марии темно-ви-
шневый с легкими пробелами. Низ одежды голубоватый, прекрасен рисунок
и сделан черной краской. Эта композиция выполнена крупным мастером.

Рядом придел Ар[хангела] Михаила. Там расчищены внизу фи-
гуры в рост, а под ними орнамент. Одна фигура святителя, расчищенная
Г. Чириковым еще до революции55. В конхе изображен Ар[хангел] Михаил
со сферой в руке. На северной стене изображена к[арти]на Борьба Ар[хан-
гела] Михаила с Иаковым. На южной [стене] изображено [как] Ар[хангел]
Михаил низвергает сатану, ниже архидьякон Стефан. На фреске изоб-
раж[ение] сделано в XVII в. маслом56. Меня просили его оставить. В арке,
ведущей из придела в алтарь, изображены два архидьякона. Здесь также
сохранность хорошая. Фрески этого предела не прописаны Сонцевым.
На них лежала копоть и грязь. Затем я перешел продолжать работу в Ки-
рилловском монастыре. Там мне удалось раскрыть 2 медальона в алтаре
[полуфигуры] праотцев. Там же [я] проделал небольшие пробы еще в раз-
ных частях храма и на хорах. Всего раскрыто более 30 кв. м.

В Лавре пришлось сделать пробы в Успенском соборе и при-
деле57. Там живопись масляная XVIII [в.] превосходного письма и также
[в] надвратной церкви. Там тоже масляная живопись XVII [в.] – украин-
ское барокко58.

Пришлось съездить в Чернигов по просьбе директора черниговского
музея. Осмотрел собор Спасский и состояние фрески [с изображением]
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55 Мастер работал там в 1912 (?) или 1914 г., см.: Баранов В.В. Г.О. Чириков. Автобиогра-
фия, 1926 год // Художественное наследие: хранение, исследование, реставрация. Вып.
18. М., 2000, с. 122.
56 Точнее: в XVIII в.
57 Собор Успение Богородицы был построен в 1073–1077 гг., его приделы и галереи в
1670–1718 гг. Троицкая надвратная церковь возведена около 1106 г., см.: История русского
искусства. Том. 1, с. 368, 386–387 (автор А. Комеч); ее росписи 1730-х гг.
58 20 марта 1936 г. мастер писал, что промыл в Успенском соборе 1,5 кв. м, а в надвратной
церкви 11 кв. м. В июне он дополнял сведения о своих трудах: “на днях буду снимать
фрески в Михайловском монастыре”. Кроме того работал он и в церкви Спаса Преобра-
жения на Берестове (раскрыл надписи, портрет Петра Могилы, остатки фресок XII в.),
см.: ОР ГТГ, ф. 8, II, д. 609, л. 36, 83.



Феклы. Она сильно разрушена. В этом году исправить ее мне не удалось.
Она снята со свода Спасского м[онасты]ря проф[ессором] Кипликом и
неудачно распрямлена, т.е. сразу и получились трещины59. В Москву я
вернулся поздно. Сделал доклад в Академии ар[хитектур]ы и отчет о всей
работе 1936 [года].

Выслан в Киев в 1937 году60. Я так же был вызван в Киев, где мне
[было] предложено продолжать расчистку и сделать пробные расчистки
над мозаиками [Софийского собора]. В 1937 году пришлось много сде-
лать [по части] укрепления фресок, так к[ак] раскопки внутри собора
выявили, что пол в Софии поднят более чем на метр и местами обнару-
жен древний мозаичный пол61 и фрески по низам нуждались в укрепле-
нии. Первым долгом я приступил к расчистке северной лестницы. (1
слово неразборчиво. – И.К.) на лестнице. Живопись раскрыта светского
содержания. Там размещены сцены: Поединок богатыря с медведем, Уп-
ражнение человека со щитом [и] второй [человек] в маске. Выше изоб-
ражение мужчины средних лет, сидящего на троне, около стоят 2 юношей
со щитами. Это, возможно, Ярослав, окруженный телохранителями.
Далее, возможно, и Ирина с тремя своими дочерьми у вновь построенной
Софии и другие сцены: собаки гонятся за оленем, воин стреляет из лука,
рядом упражнения с копьем, плоды, птицы и орнаменты. Здесь живопись
несколько в тонах скромнее, чем в центре храма, и в лицах нет такого ка-
нона. Они исполнены реально62.
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59 Фрагмент росписи конца 1030-х гг. из Спасо-Преображенского собора. Д. Киплик писал
заведующему Музейным отделом Наркомпроса Е. Макаревичу от 1 декабря 1934 г. “как
обстоит дело у Вас с черниговской фреской, изображающей св. Феклу? Я сожалею теперь
о том, что мне самому не пришлось привести в порядок ее. Правда, заболев в Киеве, я
спешил домой и не мог дольше остаться на Украине. Сейчас же мне неприятно, что кто-
то другой будет работать над фреской. А если бы прислать эту фреску сюда, в Ленинград,
а сделать это совсем легко, и здесь бы мне ее привести в порядок, что бы Вы сказали на
этот счет?”, см.: НА ИА НАНУ, ф. 12, д. 39а, л. 1–2 (Благодарю Ю. Коренюка, предоста-
вившего нам данный текст). Фрагмент росписи погиб в войну 1941–1945 гг.
60 Вероятно, это описка и надо: вызван.
61 Раскопки проводились под руководством М. Каргера. Ср. сам П. Юкин сообщал
20 марта 1936 г., что участвовал в раскопках, в частности, древнего пола св. Софии, см.:
ОР ГТГ, ф. 8, II, д. 609, л. 37.
62 Речь идет о росписях на сводах и стенах одной из двух угловых западных башнях со-
бора, точнее северо-западной. Это сцены охоты, ристалищ, императора с двумя телохра-
нителями и императрица со своей свитой. Автор изложил версию, согласно которой
последнее изображение связано с Ярославом и Ириной. В современной науке выдвинуто
несколько гипотез, авторы которых осмысляют содержание сюжетов обеих лестничных
башен, см., например: История русского искусства. Том. 1, с. 254–258 (автор В. Сарабь-
янов). Самого серьезного внимания заслуживает гипотеза, что в лестничных башнях 



Когда были приготовлены леса, я приступил к расчистке Оранты
[в апсиде]. Лицо Оранты было прописано маслом. Когда было удалено
масло, лицо [оказалось] совершенной сохранности. Что заставило пропи-
сать [это лицо] Прахова, не понятно. Одежда не была прописана. На ней
лежал толстый слой пыли, копоти и грязи. На фоне тоже была копоть и
грязь. Вся конха была размером 68 кв. м. И вот на этой вогнутой площади
изображена Б[ожья] М[атерь] в рост с поднятыми руками на золотом фоне.
Вся площадь, на которой изображена Б[ожья] М[атерь], разбита на пояса:
средний пояс63 в центре 47 см, грудная часть 27 см64, колени 17 см. Это
сделано архитектором для того, что[бы] фигура Богоматери, несмотря
[на то], что она вписана на вогнутой площади, [кажется, что] стоит прямо.
Ноги стоят на замках окон65. Техника наложения смальты мастеровито
выложена. Колорит строго выдержан, вся гамма состоит из 18 тонов.

Михайловский Златоверхий м[онасты]рь считался до сих пор
только Михайловским, и в летописях он датируется XII [в.] I половиной.
Когда я делал на стенах зондажи66, то я увидел, [что] под слоем фресок
XII века есть еще слой более ранней живописи. Поэтому я приступил к
детальному расслаиванию, и после многих проделанных мной проб мне
удалось расслоить [ее]. На живописи XII века был слой масляной живо-
писи XVIII [в.], потом XII [века] фреска67. Она была наложена тонким [в]
2,5 см слоем на изначальную фреску. Подобные наслоения есть на Кавказе.
Там иногда слои бывают 3–4, лежащие слой на слое. В мастерских ЦРМ
проф[ессор] Богословский делал эксперименты расслаивания, но своди-
лись они к небольшим кускам. В Берлине мне тоже пришлось видеть
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Софии изображено заключение династического брака князя Владимира Святославича и
византийской принцессы Анны, см.: Никитенко Н.Н. Русь и Византия.., с. 65–122; Ни-
китенко Н.Н. Собор Святой Софии в Киеве.., с 187–219. Никитенко Н.Н. Фрески “Риту-
альное убийство медведицы” и “Готские игры” в северной башне Софии Киевской: новое
осмысление сюжетов // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. II. Зб. наук. праць
присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939). К.,
2012, с. 301–325. В настоящее время все исследователи сходятся во мнении, что эта жи-
вопись создана не позднее, чем в остальных объемах собора, а в то же самое время, см.:
История русского искусства. Том. 1, с. 253 (автор В. Сарабьянов).
63 В документе далее зачеркнуто: где размещен.
64 То есть на уровне груди.
65 Последнее наблюдение относится уже к изображению двух фигур Христа в композиции
“Евхаристия”.
66 По-видимому, автор подвел здесь итоги своим работам в храме, проводившиеся в раз-
ные годы. 
67 В документе, вероятно, автор забыл вычеркнуть слова: потом XII фреска. Смысл двух
последних предложений не ясен.



подобные работы и [в] Лондоне68. Они тоже сводились к небольшим кус-
кам. Здесь я стал делать также первоначально небольшие [куски]. Затем рас-
слоению были [подвергнуты] 1,45 [кв. м фрески]. Они были по мере пов-
торения все совершеннее и совершение – мало было утрат. Мне удалось
расслоить первоначально масло XVIII [века], сняв с фрески только один
красочный слой и перевести на полотно, на новый грунт и прямо на дерево.
Таким образом, было расслоено 9 фресок в Михайловском м[онасты]ре –
фресок XII [века]69. Ранний храм был XI [века], и он был Дмитровский70.
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68 О расслоении живописи, проводившемся Д. Богословским, много писал И. Грабарь,
видя в нем крупное достижение, см., например: Грабарь И.Э. Лекции по реставрации,
читанные на первом курсе отделения изобразительных искусств 1 МГУ в 1927 году //
Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве.., с. 303. Тот же автор в 1947 г. подвел итоги:
“В самом деле, какие бы горизонты открылись бы перед нами, если бы вместо того, чтобы
уничтожать верхние слои, мы могли бы их все снимать, сохраняя слой за слоем на особых
щитах. Такая задача была поставлена перед реставраторами мастерских, и после ряда
опытов были достигнуты весьма существенные результаты. П.И. Юкин, специализиро-
вавшийся главным образом на фресках, добился исключительных успехов не только в
снимании фресок со стен и переводе их на новый материал, могущий экспонироваться в
любом музее, что было достигнуто и в Италии, но и в расслоении фресок разных веков.
Ему удалось снять слой XVII века, отделив его от нижележащего слоя XVI века, который
он вслед за тем также снимал, перенося его на особый щит”, см.: Грабарь И.Э. Тридца-
тилетие реставрационных работ в Советском Союзе и связанные с ними открытия памят-
ников искусства // Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве.., с. 378. Позднее эту методику
не считали оправданной, до изменений, внесенных в нее уже в 1970-е гг. Рукопись Д. Бо-
гословского “Расслоение слоев древнерусской живописи” (без даты) известна нам только
по названию, см.: Богословский Д.Ф. [Автобиография] от 15 марта 1935 г. Возможно, что
большое внимание П.Юкина к данной методике было отчасти обусловлено и тем, что она
очень высоко ценилась властьпридержащими о чем мы, например, читаем в выписке из
протокола заседания комиссии по чистке аппарата ЦГРМ от 9 апреля 1931 г. (когда
П. Юкин и ряд его коллег уже были арестованы), см.: Кызласова И.Л. История…, с. 353.
В Берлине и Лондоне мастер побывал в конце 1929 – начале 1930 г., сопровождая упоми-
навшуюся выставку.
69 Сведениями о расслоенных фресках ни мы, ни Ю. Коренюк не располагаем.
70 В 1060-е гг. князь Изяслав выбрал место для возведения Дмитровского монастыря, от его
собора остались незначительные остатки (зафиксированные во время раскопок 1838 г.);
позднее рядом был возведен Михайловский Златоверхий монастырь, см.: История русского
искусства. Том. 1, с. 363–364 (автор А. Комеч). П. Юкин имеет в виду гипотезу, распро-
страненную в 1930–1950-е гг. (М. Каргер, Н. Воронин), согласно которой Михайловский
Златоверхий собор, в том виде как он сохранился в ХХ в., является не Михайловским, а
переименованным Димитриевским собором, построенным не в 1113 г., а в 1060-е гг. Крат-
кую запись аналогичного содержания находим, кстати, в не раз упоминавшейся записной
книжке Ю. Олсуфьева, см.: ОР ГТГ, ф. 157, д. 90, л. 47. Не исключено, что автор записи
и реставратор обсуждали данную версию. В 1961 г. было убедительно доказано, что на-
стоящий храм являлся церковью Михаила Златоверхой, закладка которой зафиксирована
летописями под 1108 г., см.: Асеев Ю.С. Новые данные о соборе Дмитриевского мона-
стыря в Киеве // СА, 1961, № 3, с. 291–296. После чего к этой гипотезе больше не возвра-
щались, см. подробнее: Коренюк Ю.А. Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



Следовательно, мы имели
XVIII, XII и XI [век]. 2 орнамента
фресок находятся в музее Изобрази-
тельных искусств в Москве, 7 нахо-
дятся у меня71.

Результаты расслоения. Впер-
вые примененный мной способ рас-
слаивания в крупных размерах 130x
42 [см] я представил на рассмотре-
ние [в] Комитет новизны по изобре-
тению72. Закончив работу [в] 1937 году,
я сделал доклад в Киеве и в Москве,
и получил благодарность73.

В 1938 году я снова был выз-
ван в Киев на работу74. Вернувшись
в Москву…

В 1938 [году] в Киеве в мае
м[еся]це я начал промывать мозаики
Таинство Евхаристии и святителей –

мозаики Софии. Как сказал проф[ессор] Утымор (Виттмор)75, расчищая
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__________________________________________________________________

71 В настоящее время в инвентарных книгах ГМИИ и в записях о поступлениях за фев-
раль-март 1937 г. данных фрагментов нет. Сведения о них в семье мастера не сохранились.
72 Бюро новизны Комитета по изобретательству при Совете Труда и Обороны СССР. Дей-
ствовал с 1931 по 1959 г.
73 См.: Юкин П.[И.], Некрасов К.[Ф.] Фрески и мозаики Софийского собора в Киеве и их
расчистка // Советское искусство. 5 апреля – 5 мая 1937 г.
74 Согласно записке мастера он трудился в Киеве в 1934–1940 гг. Из этого текста следует,
что он работал и в Десятинной церкви (фрески конца X в.): “1. В Софии за время с 1934 по
1940 гг. расчищено фресок около 600 кв. м и около мозаик 300 кв. м, укреплено штукатурки
XI в. 270 кв. м; 2. Кирилловский [монастырь] расчищено за это время – XII в. 74 кв. м; 3.
Берестовский [храм] XII и XVII вв. 62 кв. м; 4. Выдубицкий [монастырь] около XI в.
1 кв. м; Спасский монастырь в Чернигове расчищена м[ученица] Фекла, снята и находится
в Черниговском музее”, см.: Кызласова И.Л. О Павле Ивановиче Юкине.., с. 264.
75 Уитмор, Томас (Th. Whittmore, 1871–1950), американский археолог, историк-византи-
нист, инициатор и организатор реставрации и изучения древних мозаик в Софии Кон-
стантинопольской (с 1931), основатель Американского Византийского института в Париже,
преобразованного позднее в Византийскую библиотеку; занимался также древнерусской
иконописью, не раз посещал Россию с 1911 по 1917 г. и СССР в 1927, 1928 и 1937 г.,
писал о реставрационных работах в СССР и ЦГРМ; И. Грабарь состоял с ним в переписке.
Отметим, что в Софии бывало много посетителей-иностранцев, а в рабочем столе И. Ску-
ленко после его ареста 12 июня 1937 г. нашли фотографию Софии Константинопольской,
см.: Преловська I.М. Вказ. праця, с. 31, 33, 34.



в Константинополе: мозаики отличаются своей техникой от константи-
нопольских своим тщательным выполнением76. Наряду со смальтой мас-
тер мозаичист применяет цветные туфы и минералы в особенности это
видно в выполнении лиц и рук77. Есть такая пословица “Кто ничего не
де[ла]ет, тот не ошибается”. После удаления с мозаики копоти и грязи,
мозаика покрывалась бледным налетом, и я решил ее протереть постным
маслом. На беду не было настоящего подсолнечного [масла], и я купил
искусственного парфю- мированного (так в тексте. – И.К.). Протер я одну
Оранту и насухо вытер. Матовость не исчезла, но просохнуть оно не про-
сохло. И вот киевляне стали беспокоиться и пошли всякие вздорные
слухи. Кто говорит, что [я] протер олифой. Другие стали говорить, что
лаком и т.д. А киевляне на кляузы народ способный, и пошли запросы в
Москву, и меня вызывали в Комитет по д[елам] искусств и просили меня
подробно рассказать, как эта оплошность вышла и чем я протер мозаику.
Я сказал все им подробно и, что вынудило это сделать. И вот была снаря-
жена комиссия из [нескольких] лиц от Ленинграда проф[ессор] Фролов В.А.,
Фармаковский, [а] из Москвы М.Н. Чернышев (Н.М. Чернышев), химик
Чиварзин, Баранов И.А., Домбровская Е.А. и проф[ессор] С.А. Торопов. [Из]
Киева А. Шапошников, проф[ессор] Моржлевский (Моргилевский) и Куд-
рявцев из ГТГ78. После 8-дневного просмотра и анализа А. Шапошников
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76 Не ясно, что автор имел в виду. Возможно, он вспоминал какую-то оценку памятников,
высказанную устно, которую мог слышать сам или знал ее содержание в пересказе. Так,
например, Т. Уиттмор делал доклад в Эрмитаже 9 мая 1937 г., на котором присутствовал
Д. Айналов, состоявшей в переписке с рядом киевских коллег, см.: Анфертьева А.Н.
Д.В. Айналов: жизнь, творчество, архив // Архивы русских византинистов в Санкт-Пе-
тербурге / под ред. И.П. Медведева. СПб., 1995, с. 296–297.
77 Далее в оригинале текст (до слов “и вреда не принесла мозаикам”) помечен звездочкой и на-
писан на отдельном листе как примечание, но мы включаем этот фрагмент в основной текст.
78 О М. Фармаковском см. примеч. 19. Чернышев, Николай Михайлович (1885–1973),
художник, педагог, исследователь; один из ведущих специалистов по технологии мону-
ментальной живописи, автор книг “Техника стенных росписей” (М., 1930), “Искусство
фрески в Древней Руси” (М., 1954) и др., см.: Бубнова Л. Николай Михайлович Чернышев.
М., 1960; Чернышев Н.М. Живопись, графика, монументальное искусство / вступ. статья
и сост. А.К. Антонова. Л., 1983. Об актуальности книги 1954 г., см.: Порфиридов Н.Г.
Новгород. 1917–1941. Воспоминания. Л., 1987, с. 213, примеч. 73 на С. 256 (автор примеч.
Ю. Бобров). Чиварзин, Алексей Дмитриевич (1898–1959), химик, реставратор; консуль-
тант в ЦГРМ (1928–1934), ГТГ (1934–1936), заведующий химической лабораторией ГИМ
(1936–1958), много занимался древнерусскими памятниками, см.: Отечественная реставрация
в именах, с. 414–415. Баранов, Иван Андреевич (1889–1971), реставратор в мастерской
Е. Брягина в Москве (1909–1915), Комиссии – ЦГРМ (1918–1925), Нижегородском
областном музее (1925–1930), Оружейной палате (1930–1935), ГТГ (1936, 1943–1963);
вместе с Е. Домбровской и И. Овчинниковым (1880 или 1881 – после 1948) участвовал в 



подтвердил, что, действительно, мозаики протерты маслом, и оно было нами,
т.е. Домбровским, Барановым и мной удалено. Его удаляли ратифицирован-
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реставрации декорации Софии в 1939–1940, см.: Там же, с. 44–46; ОР ГТГ, 8, V, 1416; 8, V,
2847. Домбровская, Екатерина Александровна (1893–1965), художник-реставратор древ-
нерусской живописи ЦГРМ (временно в 1926, 1928, постоянно в 1930–1933), в секции
древнерусской живописи ГТГ (с 1934), которую возглавляла с 1939 г., участвовала в вос-
становлении памятников Новгорода, Пскова, Старой Ладоги (1944–1949), автор книги
“О технике древнерусской станковой живописи”. М., 1935 и др.; немало работала с П. Юки-
ным, см.: Там же, с. 133–134. Торопов, Сергей Александрович (1882–1964), архитектор,
доктор архитектуры; профессор ВХУМЕМАС – ВХУТЕИНа (1921–1929), МВТУ (1921–
1928) и др. вузов, заведующий лабораторией в ЦГРМ (1925–1932), заведующий Химико-
технологической лабораторией в ГТГ, сотрудник ГИМ, см.: Там же, с. 372–373.
О А. Шапошникове сведениями не располагаем. Возможно, имелся в виду Шапошников,
Владимир Георгиевич (1870–1952), химик, академик ВУАН (1922), возглавлял кафедру
в Киевском институте народного хозяйства (1913–1934), см.: Українська інтелігенція
і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 рр. / упоряд.: В.М. Даниленко.
К, 2012, с. 718 (благодарю за консультацию Д. Гордиенко). Моргилевский, Ипполит Вла-
диславович (1889–1942), историк архитектуры, профессор (с 1923), член-корреспондент
Академии архитектуры СССР (с 1941); преподавал в Киевском художественном инсти-
туте, в 1926 г. основал музей во Всеукраинском музейном городке и несколько лет им
руководил; внес большой вклад в изучение архитектуры св. Софии. Кудрявцев, Евгений
Васильевич (1903–1949), реставратор масляной живописи, исследователь; работал в ГТГ
с 1930 г., в том числе заведующим отделом реставрации (1934–1940), см.: Там же, с. 216–
217. Упоминание о заключении Н. Чернышева и Е. Домбровской о неудовлетворительном
состоянии фресок в 1934–1937 гг., связанном с использованием не апробированных ре-
ставрационных материалов см.: Попова Л.И. Указ. соч., с. 112, примеч. 50 на с. 123. Пред-
положение о помутнении некоторых фресок из-за применения раствора каустической
соды в 1936 г., см., например: Домбровская Е.А. Указ. соч., с. 194; Никитенко Н.Н. Собор
Святой Софии в Киеве.., с. 82. Ср. также примеч. 46 настоящей работы и недавно
сделанные наблюдения: “…отдельные из раскрытых в 1930-е гг. фресок, сохранность
которых сегодня крайне неудовлетворительная, еще до расчистки находились в очень
плохом состоянии, и с поверхности именно таких еще уцелевших фресок П. Юкин
сознательно не полностью удалял поздние масляные записи… большая часть раскрытых
П. Юкиным фресок сейчас выглядит значительно лучше, нежели те, которые реставри-
ровались позже”. Кроме того к некоторым росписям, с которыми работал мастер, позднее
неудачно применялись новые методы. Некоторую настороженность коллег явно вызывало
то, что (согласно воспоминаниям И. Скуленко) “все реактивы и способы их использова-
ния держались [мастером] в чрезвычайно суровом секрете…”, см.: Рясная Т. Дневник
работ Павла Ивановича Юкина.., с. 374, 378. Стоит добавить, что то была традиция “цеха
реставраторов”, а ситуация с П. Юкиным все же не была столь однозначной. Так, тот же
автор упоминал, что один из рецептов он записал карандашом на стене, покрытой масляным
фоном XIX в., см.: Там же, с. 378. Отметим, что подозрительность некоторых киевских
специалистов к качеству работ П. Юкина проявилась и много позднее. Так, в сентябре
1957 г. по инициативе украинских коллег из Москвы прибыла комиссия (В. Лазарев,
В. Кириков, В. Филатов), которая опровергла домыслы о том, что в свое время П. Юкин
поменял местами (!) женскую половину членов семьи Ярослава Мудрого с мужской,
см.: Филатов В.В. Пятнадцать лет и пятнадцать дней ГЦХРМ. 1945–1961. М., 2008,
с. 153–154; Филатов В.В. Помню много... М., 2008, с. 314–315.



ным спиртом и вынесли постановление, что работа Юкиным проводи-
лась правильно и вреда не принесла мозаикам.

В этом году фрески пришлось много укреплять в связи [c] пони-
жением пола [в результате раскопок].

В 1938 году в Москве была устроена выставка-отчет о работе в
Киеве в музее Изобразительных искусств79. Мною был сделан ряд копий
с фресок Софии80...
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Рис. 7. Беседа с архитекторами: П. Юкин и И. Жолтовский. 1939 г.
Из архива Н. Виноградова. Публикуется впервые
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79 Выставка была показана в музее в конце февраля – начале марта 1937 г. и называлась:
“Открытия последних лет в бывшем Софийском киевском соборе. Фрески и мозаики”.
Произведения художника-реставратора П.И. Юкина (ГТГ)”. Демонстрировались 20 аква-
рельных копий и 200 фотографий, см.: Беляева А. Выставки ГМИИ за 100 лет. По мате-
риалам отдела рукописей ГМИИ им. А.С. Пушкина // 100 лет Государственному музею
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Юбилейный альбом. Том II. М., 2012,
с. 237 (1937, № 2); приношу также благодарность А. Беляевой за консультацию. Отметим,
что выполненная маслом на гипсе копия “Лик святого”, 33х25,7 см с надписью на обо-
роте: “Киев XI в. София Копия П.И. Юкин 1. I. 1935”, хранится в Музее-квартире
Н.С. Голованова (ГЦММК им. М.И. Глинки). Инв. 231 икон. № 10.592. Этой информацией
мы обязаны О. Захаровой (См. рис. 6).
80 В письме Ю. Коренюка к нам сообщается, что по документам 1938 г. ему известно о един-
ственной копии “Музыкант”, выполненной П. Юкиным в северной лестничной башне
Софийского собора. Копия находилась в Украинском музее, откуда она в 1938 г. вместе с
партией памятников из Михайловского собора была передана на выставку в ГТГ. По све-
дениям, полученным от В. Ухановой, в ГТГ хранится как эта копия (размер в деревянной
раме 91,7x 96,6 см), так и две копии из Михайловского собора: орнамент (86,6x46,5 см
на фанере, холст, темпера), голова ангела (размер в деревянной раме 29x25,4 см). В архиве
семьи Юкиных находятся две акварельных копии с ктиторской композиции св. Софии:
1) женская фигура (без подписи), 2) Ярополк и Изяслав (размер обоих листов 29x20 см),
см.: Кызласова И.Л. О Павле Ивановиче Юкине… // Софійські читання.., с. 254, 255. 



В 1940 году киевляне вызвали меня в Киев, [чтобы] закончить ра-
боту над фресками (б. Михайловского м[онасты]ря). На просьбу уплатить
мне мною сделанные расходы: постановка лесов, материал [для] изготов-
ления ящиков и мой личный труд, всего 19000 [руб.], они отказались пла-
тить. Пришлось с ними заключить договор только на окончательную
работу, а именно: заливка фресок в ящики, оформление залитых фресок
в дубовые ящики. Всего фресок: прор[ок] Захарий (Захария) в рост, всад-
ник на коне, фрагмент фигуры в бюст81 и орнаменты, – всего 22 куска
фресок. Фрески Михайловского монастыря написаны позднее Софии и
поэтому, возможно, их писали наши мастера, выученики у греков. Да и
сами надписи древнеславянские82. Захарий – огромное мастерство, яркий
колорит и очень совершенный рисунок. Он также сделан, как и в Софии
черной краской. Есть редкие детали. Жемчуга сделаны вполне реали-
стично первоначально жидкими белилами и рельеф густыми – получа-
ется объемность. Вообще Михайловский м[онасты]рь превосходный
памятник и тем более в нем были мозаики. Какая-то преднамеренная рука
разрушила этот шедевр искусства, не дав вполне заснять места, которые
нужны были для определения [стиля?]. Когда я просил не делать общего
взрыва и рвать стены по частям, т.к. было видно, что [за] приложенными
позднее стенами были видны ранние фрески, мне было обещано [это].
Но прошло 2 суток, прихожу утром – храм был взорван сразу83…

ОР ГТГ, ф. 4, д. 813, автограф.
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81 То есть оглавное изображение или полуфигура.
82 Точнее: славянская надпись находится только рядом с Евхаристией, остальные надписи
греческие (благодарю за консультацию Ю. Коренюка).
83 Как упоминалось, взрыв был произведен 14 августа 1937 г. Примечательно, что рестав-
ратор пытался вести научные наблюдения даже в такой ситуации. Напомним, что послед-
ний приезд мастера в Киев относится к январю 1941 г.



Василь Латишев

ДО ПИТАННЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
КОНСТАНТИНА ПОРФИРОГЕНЕТА

Однією з найважливіших подій у релігійному житті Візантії за прав-
ління Константина VII Порфирогенета було урочисте перенесення у 944 році
Нерукотворного образу із Едесси в Константинополь, посланого, за пере-
данням, Спасителем едеському князю Авгарю1. Воно дало привід до появи
на світ декількох літературних творів. Зберігся, між іншим, обширний
переказ, що приписується самому імператору Константину, і містить його
ім’я в багатослівному заголовку, яким він наділений: “Kwnstant…nou ™n

Cristù (basile‹ a„wn…J) basilšwj ̀Rwma…wn (toà Porfurogenn»tou) di»ghsij

¢pÕ diafÒrwn ¢qroisqe‹sa ƒstoriîn perˆ tÁj prÕj AÜgaron ¢postale…shj

¢ceiropoi»tou qe…aj e„kÒnoj ’Ihsoà Cristoà toà Qeoà ¹mîn kaˆ æj ™x

’Edšsshj metekom…sqh prÕj t¾n paneuda…mona taÚthn kaˆ basil…da tîn pÒlewn

KwnstantinoÚpolin”2. Під цим заголовком переказ вперше був опубліко-
ваний Комбефісом3 і передрукований у Міня4. Найновіше видання з ретель-
ним підбором варіантів з багатьох рукописів дав Е. Добшюц5.
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1 Про політичні обставини, за яких відбулася ця подія, і про саме перенесення див.:
Rambaud A. L’empire Grec au dixième siècle. Constantin Porphyrogénète. Paris, 1870, p. 105–111;
Dobschütz E. von. Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legende // Texte und Unter-
suchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur / Herausg. von O. Gebhardt und Ad. Har-
nack. Neue Folge, dritter Band. Leipzig, 1899, S. 149–169; Васильев А.А. Византия и арабы.
Политические отношения Византии и арабов за время Македонской династии. СПб.,
1902, с. 250. Решту літератури наводить Я. Смірнов [Смирнов Я.И. Слово Х века о том,
как чтился образ Спаса на Убрусе в Эдессе // Commentationes philologicae. Сборник статей
в честь И.В. Помяловского. СПб., 1897, с. 214, пр. 1. Огляд всіх переказів, що стосуються
Нерукотворного образу, дають: Катанский А.Л. Сказание о нерукотворном образе Спаси-
теля: восточные и западные // Христианское чтение, 1874, № 12, с. 471–516; Денисов Л.
История подлинного Нерукотворного образа Спасителя на основании свидетельств ви-
зантийских писателей. М., 1894, с. 37. Див. також: Родников В. К сказанию о сношениях
Эдесского князя Авгаря со Христом Спасителем // Труды КДА. 1903, № 7, с. 501–513
(доказує, що ці відносини – факт історичний).
2 Слова “basile‹ a„wn…J”, що поставлені нами в дужки, в деяких рукописах пропущені, а слова
“toà Porfurogenn»tou” – безсумнівно пізніша приписка (пор. Dobschütz E. von. Ibid., s. 95).
3 Combefis F. Originum rerumque Constantinopolitanarum manipulus. Paris, 1664, p. 75 sq.
4 Constantini Porphyrogeniti. Narratio de Imagine Edessena // Patrologia Graeca / Ed. Migne.
P., 1854, t. 113, p. 424–453.
5 Dobschütz E. von. Ibid., S. 39–85.



Переказ у цій редакції закінчується зверненням до образу і молит-
вою за царя. Цей факт дав привід деяким ученим сумніватися в тому, що
переказ написаний самим Константином, і припускати, що він створений
за його волею і під його керівництвом кимось іншим. Так, А. Рамбо6 при-
пускає, що якби автором переказу був сам Константин, то він, ймовірно,
говорив би про себе, як про царя, в першій особі, натомість ми зустрі-
чаємо в кінці переказу молитовне звернення до Бога, щоби Він завжди
покровительствував тому, “хто царює над нами з такою смиренністю
і благістю”. Очевидно, на думку А. Рамбо, що ми маємо справу з якимось
редактором агіографічних чи історичних збірок, створених під керівництвом
Константина, – з Метафрастом чи Теодором Дафнопатом7. Е. Добшюц8,
допускаючи можливість особистого авторства Константина, виснує, що
навряд чи він сам виголосив цю проповідь публічно, позаяк проти цього
дуже промовляє прикінцева молитва, і закінчує свої міркування такими
словами: “Як би там не було, проповідь виникла якщо не на письмовому
столі самого імператора, то в його безпосередній близькості, за доручен-
ням імператора і під його особистим спостереженням і у співробітництві.
Він міг читати джерела; хто-небуть інший (ein anderer) по тому робив з них
витяги і третій, можливо, надав збірці риторичної форми, в якій вона знайшла
публічне застосування, проте, так, що імператор при цьому знову давав
(an die Hand gab) скеровуючі думки. Таким чином ціле, по праву, названо
його іменем, і навряд чи маємо можливість запитувати про імена тих, чиї
пера служили йому при цьому”. З приводу цих міркувань ми вважаємо
за потрібне відмітити, що на наше особисте враження переказ не містить
жодних ознак колективної праці, що припускається Е. Добшюцем, і являється
цілісним твором одного і того самого пера.

Приписуваний Константину переказ міститься, між іншим, у рукописі
Московської синодальної бібліотеки (№ 382 Влад.), написаному в 1063 р., що
містить у собі десяту (останню) книгу збірки житій, приписуваних Симеону
Метафрасту. В. Васильєвський у своїй відомій статті, присвяченій ретельному
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6 Rambaud A. Ibid., p. 105.
7 Ibid., p. 111. А. Рамбо думав, що Метафраст був сучасником Константина. На сьогодні
достовірно відомо, що він жив пізніше Константина, в останній чверті Х ст. Про Дафнопата
див. нашу працю: Две речи Феодора Дафнопата, изданные с введением о жизни и литератур-
ной деятельности автора с русским переводом / Изд. и пер. В.В. Латышева // Православ-
ный Палестинский сборник. СПб., 1910, т. ХХ, вып. 2 (59), cxx, 144 c.; Страдание святого
славного великомученика Георгия, приписываемое Феодору Дафнопату и ныне впервые
изданное (с русским переводом) / Изд. и предисл. В.В. Латышева // Православный
Палестинский сборник. СПб., 1911, т. ХХ, вып. 2 (59), [ч. 2], с. XII, 1–75.
8 Dobschütz E. von. Ibid., S. 96 sq.



вивченню складу цього рукопису, звернувши увагу на переказ про Неру-
котворний образ, рішуче виступив на захист авторства Константина з мір-
кувань, які ми вважаємо не зайвим навести дослівно9.

Виклавши наведені нами вище розмисли А. Рамбо, В. Васильєв-
ський продовжує: “Ми не можемо так просто піти за ним насамперед щодо
Симеона, навіть і щодо Теодора Дафнопата. Симеон прославився пізніше.
Та по суті самі підстави, на яких заперечується пряме авторство Констан-
тина, недостатні. Слідуючи прийнятій звичній формі слова, призначеного
для публічного читання в церкві, царствений автор повісті про Нерукотвор-
ний образ у заключенні мав помістити коротку молитву за василевса, але
сама пристойність вимагала, щоб він надав йому загальну відособлену
форму, а не особисту. Такий характер насправді і притаманний для наведе-
них висловів. Царює смиренно і благочестиво10 – це стереотипний вислів,
що може супроводжувати всіляку згадку про царя, хто б він не був і яким
би він не був. Отже, ми думаємо, що праця, що має в заголовку ім’я Констан-
тина Порфирогенета, дійсно йому належить і включена в збірку Логотета
не тому, що останній брав участь в її написанні, а з інших мотивів”.

Незважаючи на вагомість цієї аргументації нашого візантиніста,
все ж таки міг залишатись простір для сумнівів, позаяк самовихваляння
царственного автора в заключенні все ж не могло не видаватись дивним.
Непорозуміння блискуче розв’язано іншим нашим ученим, Я. Смірновим11,
за допомогою знахідки, виявленої ним у рукописах Паризької національної
бібліотеки (№ 1474) (XI ст.), Віденської (Hist. Gr. 45, olim XIV) і Атонської
(бібліотека лаври св. Атанасія). У цих рукописах слідом за переказом
Константина (в заголовку яких немає імені автора) розміщена анонімна
стаття про те, як пошановувався св. Убрус в Едессі, що є немов би допов-
ненням до переказу Константина, і вже в кінці цієї першої статті поміщено
звернення до Образу з молитвою за царя. Процитуємо пояснення цього
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9 Васильевский В.Г. О жизни и трудах Симеона Метафраста // ЖМНП, 1879, часть 208;
Васильевский В.Г. О жизни и трудах Симеона Метафраста // ЖМНП, 1880, часть 212, отд. II,
с. 379–437. Ми користуємось екземпляром випущених у 1899 році окремих відбитків
[Васильевский В.Г. Синодальный кодекс Метафраста. СПб., 1899], отриманим нами від
автора з власноручними його правками.
10 Курсив автора.
11 Смирнов Я. И. Слово Х века.., с. 209–219. В “Византийском временнике” [Я.И. С[мирнов].
К сказаниям об Убрусе // ВВ, 1898, т. V, с. 358–359] автор дав поправки до опублікованого
ним тексту слова і додав посилання на один вірменський переказ. Текст слова, вперше
опублікованого Я. Смірновим, точніше видав Е. Добшюц [Dobschütz E. von. Ibid., s. 110]
(під назвою “Der liturgische Tractat”), який, на жаль, не був знайомий з блискучим здогадом
Я. Смірнова і залишив молитву за царя в заключенні переказу, адресовану Константину.



явища Я. Смірновим: “Таким чином виявляється, що переказ про Едеський
образ, що інколи приписується Константину Порфирогенету, передається
рукописами в двох варіантах: а) інколи анонімно без риторичного заклю-
чення, але разом з другою додатковою статтею про те, як пошановувався
образ в Едессі, яка [себто стаття. – В.Л.] і закінчується цим заключенням,
і б) зазвичай з іменем Константина Порфирогенета, без другої статті, але
з риторичним заключенням, взятим із неї. Звідси природно випливає при-
пущення, що ця різниця виникла внаслідок 1) опущення в рукописах дру-
гого типу статті про пошановування св. Убруса в Едессі, 2) додатку до
переказу риторичного заключення опущеної статті і 3) надписання над
переказом імені Константина Порфирогенета. Винуватцем цієї переробки
виявляється ніхто інший, як сам Симеон Метафраст, як це випливає з тієї
обставини, що переказ у переробленому вигляді з іменем Константина
Порфирогенета і риторичним заключенням стоїть у рукописі 1603 року
Московської синодальної бібліотеки, що складала, як промовляє припис
у кінці її, останній із десяти томів “метафраз Логотета”, під яким най-
природніше розуміти відомого Симеона Метафраста і Логотета. В роз-
глядуваній переробці переказів про Убрус праця Метафраста була
нескладною: єдиним додатком, зробленим ним, було надписання імені
Константина Порфирогенета над анонімним раніше переказом, підставою
для чого був, очевидно, початок наступної, викиненої ним статті, де чітко,
хоча і досить просто промовляється, що переказ був написаний для Констан-
тина Порфирогенета і ним виданий (tù cristianikù paradšdwke politeÚ-

mati), із чого, проте, ще варто було б виснувати, що імператор, що замовив
статтю, був її автором. Однозначно вирішити, чому саме викинув Метаф-
раст наступну за першим переказом додаткову статтю про те, як поша-
новувався св. Убрус в Едессі, навряд чи можливо; ймовірно, проте, що
вона не видавалась йому ані цікавою, ані повчальною. Навпаки, рито-
ричне її заключення, що припало, очевидно, йому до смаку, було повністю
приєднано до першого переказу, ймовірно, тому, що воно видалось Ме-
тафрасту дрібним, позаяк, дійсно, просте його закінчення (розділ ХХХ
опублікованого тексту) не відповідає довгому і риторичному початку”.

Цілком приєднуючись до головної думки Я. Смірнова, що молитва
за царя (або “риторичне заключення”, як він її називає) первісно являла
собою заключення додаткової статті про те, як пошановувався Неруко-
творний образ в Едессі12, і лише з часом, після опускання цієї статті, стала
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12 Зміст статті розглянений Смірновим [Смирнов Я.И. Слово Х века…, с. 211 sq.] та Добшю-
цем [Dobschütz E. von. Ibid., S. 107 sq.].



фіналом основної статті про перенесення цього образу в Константинополь,
ми, проте, ніяк не можемо погодитись з його тлумаченням, що ця основна
стаття була написана для Константина Порфирогенета та ним опублікована,
“з чого, однак, ще не варто було б виснувати, що імператор, який замовив
статтю, був її автором”. Таке тлумачення засновано на хибному розумінні
вказаного Я. Смірновим місця в додатковій статті, що зумовлено, в свою чергу,
неправильною інтерпункцією при передачі рукописного тексту в друці. Ми,
слідом за Добшюцем, читаємо це місце таким чином13: “¤per oÙ paršrgwj

tù qeiot£tJ kaˆ meg£lJ ¹mîn basileῖ Kwnstant…nJ tù Porfurogenn»tῇ
filoponhqšnta kaˆ sullegšnta kaˆ b…bloij ™napografšnta e„j prosq»khn

™painetÁj pr£xewj mat¦ tîn ¥llwn aÙtoà meg…stwn katorqwm£twn tù

cristianikù paradšdwke politeÚmati, kalîj ge perˆ toÚtou diaponhqeˆj

kaˆ perˆ tîn meg…stwn qeopneÚstwj kaˆ Øyhlîj logis£menoj: ¢ll’ ™peid¾

oÙ mšcri toÚtou œsth, parexšteine dὲ t¦ tÁj ™reÚnhj, kaˆ meq’ Ðpo…aj timÁj

par¦ toà ™n ’EdšsV cristwnÚmou laoà ½geto, ¹ paroàsa dhlèsei di»ghsij”14.
За такого прочитання чітко видно, що dativus tù basile‹ та інші

не можна розуміти у значенні “для царя”, а потрібно прийняти, що він постав-
лений замість genetivus’a з прийменником ØpÕ (чи par¦) при дієприкметни-
ках пасивного стану: filoponhqšnta – sullegšnta – ™napografšnta (що
є звичним явищем для мови давнього світу). За такого розуміння подальший
перехід до активного стану (paradšdwke – œsth – parexšteine) буде являти
собою лише легкий анаколут, при якому читачу все ж таки є цілком зрозу-
мілим, що підметом при paradšdwke являється basileÝj Kwnstant‹noj,
що випливає з попереднього. В той же час, якщо приймати dativus tù basile‹

у смислі “для царя”, то буде незрозумілим, звідки взявся підмет для paradš-

dwke – œsth – parexšteine. Окрім того, прибавка e„j prosq»khn – katorqwm£twn

не мала б сенсу, якби логічним продовженням не було Ñ basileÚj.
Таким чином, на нашу думку, автор додаткової статті про поша-

новування Нерукотворного образу в Едессі цілком рішуче виставляє
імператора Константина автором переказу про перенесення образу, цілком
у відповідності до заголовку цього переказу. Остання фраза в наведеній
нами виписці не зовсім зрозуміла внаслідок своєї крайньої лаконічності.
Розуміти її, очевидно, потрібно так: “Але так як він не зупинився на цьому
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13 Смирнов Я.И. Слово Х века…, с. 215.2–10; Dobschütz E. von. Ibid., S. 110.10–111.3.
14 Відмінності публікації Я. Смірнова: 1) після politeÚmati поставлена крапка і наступне
kalîj почато з прописної літери, як початок нового речення; 2) після logis£menoj – кома;
3) після ™reÚnhj та ½geto немає жодних пунктуаційних знаків. У Е. Добшюца між
politeÚmati та kalîj немає коми, але ми поставили її для більшої чіткості.



[дослідженні про Нерукотворний образ і перенесенні його в Константино-
поль], але розширив свої пошуки, то ця розповідь [, складена нами за його
дорученням] покаже, з якою шаною здійснювалось [поклоніння йому] з боку
христоіменного народу в Едессі”15.

Автором статті “Про те, як пошановувався Нерукотворний образ
в Едессі”, на думку Я. Смірнова16, був “очевидно, один з тих численних
книжників і письменників, що виконували для імператора і інші значні
літературні праці”. Нам видається цілком можливим припустити, що цю
статтю написав Теодор Дафнопат, якщо мати на увазі, що обидві опублі-
ковані нами (в праці, вказаній вище) промови його на честь св. Йоанна
Предтечі закінчуються подібними ж молитвами за царя.

Окрім повісті про перенесення Нерукотворного образу, що нале-
жить Константину Порфирогенету, серед переказів, що стосуються цієї
події, має важливе значення мінейний текст, останнє видання якого здійснено
Добшюцем у співставленні en regard з повістю Константина17. На думку
видавця18, цей переказ був складений одразу по перенесенні Образу, для
того, щоби до першої річниці цієї події уже був текст для читання під час
церковної служби. Саме цим текстом і скористався, на думку Добшюца,
Константин Порфирогенет при складанні свого переказу, що призначався
бути святковою проповіддю (Festpredigt). Він лише розширив мінейний
текст різноманітними риторичними прикрасами і надав йому стрункої лі-
тературної форми. І дійсно, при паралельному читанні цих двох текстів,
співставлених Добшюцем, їх взаємозв’язок стає очевидним. Читачів,
що бажають уважно ознайомитись з цим питанням, відсилаємо до ретель-
ного дослідження Добшюца19.

У тісному зв’язку з цими текстами перебуває і переказ про пере-
несення Нерукотворного образу, розміщений у виданій нещодавно нами
Візантійській мінеї, що належить, ймовірно, Йоанну Ксифіліну20. Безпо-
середнім джерелом для автора цієї мінеї послужив, поза сумнівом,
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15 Оригінальний переклад В. Латишева: “Но так как он не остановился на этом [исследо-
вании о Нерукотворном образе и перенесении его в Константинополь], но расширил свои
изыскания, то настоящий рассказ [, составленный нами по его поручению,] покажет, с какою
честью совершалось [поклонение ему] со стороны христоименного народа в Эдессе”.
16 Смирнов Я.И. Слово Х века…, с. 212.
17 Dobschütz E. von. Ibid., S. 38–85.
18 Ibid., S. 92.
19 Ibid., S. 86 sq.
20 Menologii anonymi Bizantini saeculi X quae supersunt / Ed. B. Latyšev. Petropolis, 1912,
fasc. 2, p. 282–285. Пор. наше дослідження: Латышев В. Византийская “Царская” минея //
Записки Академии наук по ист.-филол. отделению. СПб., 1915, т. XII, № 7, гл. 3.



опублікований Добшюцем короткий текст. Проте, автор все ж таки роз-
цінював його, очевидно, як надто детальний і тому виклав його зміст у віль-
ному переказі зі значними скороченнями в деталях. Серед таких скорочень
потрібно особливо відмітити, що в опублікованій нами мінеї опущені
обидва листи, наведені цілісно як у мінейному тексті, так і у Константина,
а саме листи Авгаря до Ісуса Христа (мін., гл. 3; Конст. IV, 8) та лист-
відповідь Христа (мін., гл. 6; Конст. VII, 12), а також і опис хресних ходів
з Нерукотворним образом по Константинополю (мін. 24–26).

Пер. та ред. Дмитра Гордієнка.
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Олександр Маврін

ДО УЧАСТІ ЯРОСЛАВА ДАШКЕВИЧА В ДРУГІЙ УКРАЇНО-
ВІРМЕНСЬКІЙ СЕСІЇ: ПОШУКИ ВІДОМОСТЕЙ
ПРО ВІРМЕНОЗНАВЦЯ ОЛЕНУ НІКОЛЬСЬКУ

Ярослав Романович Дашкевич належить до когорти тих українсь-
ких істориків, які здійснили визначальний вплив на різкий поворот світо-
глядних орієнтирів сучасної вітчизняної гуманітаристики. Він був одним
з небагатьох, хто протягом 1960–1980-х рр. послідовно і наполегливо
стверджував українську національну ідею і, відповідно, національну іс-
торіографію. Дослідник І. Гирич зазначав, що вчений був “абсолютно
безкомпромісний, коли йдеться про національний інтерес, у якому він
максимально контрастний (чорно-білий). Він не приймає напівтонів. Там,
де є упосліджені права української нації (чи це політичний виступ чи
праця історика), Ярослав Романович стає принциповим полемістом….”1.
Подібне відмічав Я. Калакура: “Виступаючи проти ідеологізації історіо-
графії, Я. Дашкевич постійно підкреслював, що історик має виходити з
принципу україноцентризму, керуватися українським, а не чужим націо-
нальним інтересом. Україноцентризм означає, що весь історичний про-
цес, усі події, факти, явища та постаті минулого й сучасності повинні
розглядатися під українським кутом зору, оцінюватися через призму ук-
раїнських інтересів, утвердження українських цінностей…”2. Не випад-
ково саме оцінка постаті найвизначнішого українського історика і
політичного діяча М. Грушевського для Дашкевича була тим глибоким
вододілом, “між справжніми українськими істориками та істориками,
котрі обслуговують радянську ідеологію і є заручниками системи….”3

Тому не випадково І. Гирич проводить паралелі між постатями Я. Даш-
кевича, В. Антоновича, М. Грушевського та В. Липинського4.

Попри те, що коло наукових інтересів Я. Дашкевича було надзвичайно
широким, його праці вирізняли послідовний документалізм, скрупульозне
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1 Гирич І. Від Данила Галицького до Омеляна Пріцака: штрихи до історіографічних студій
Ювіляра // Дашкевич Ярослав. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури.
Львів, 2006, с. 14.
2 Калакура Я. Історіософські та історіографічні аспекти творчості Ярослава Дашкевича //
Лицар Духу: Меморіальний збірник, присвячений професору Ярославові Дашкевичу.
Львів, 2011, с. 43.
3 Там само, с. 40.
4 Гирич І. Ярослав Дашкевич: нерозривність науки і суспільно-політичного життя // Ярослав
Дашкевич. “Учи неложними устами сказати правду”: історична есеїстика. К., 2011, с. 12.



вивчення джерел і опрацювання літератури, загалом: позитивізм + націо-
налізм. Проте світову славу Я. Дашкевичу принесли вірменознавчі студії,
про що промовляє, наприклад, запрошення його на вірменознавчу катедру
Гарвардського університету5.

Вірменістика стала темою кандидатської дисертації Я. Дашкевича,
яку він розробляв з 1959 р., після того як йому “зарубали” попередню
“Розвиток західно-української літературної критики 1919–1939 рр.”6 Тож,
вчений доклав багато зусиль до відродження в Україні вірменознавства і
орієнталістики загалом, що зазнали нищівного розгрому в 30-ті рр. ХХ ст.
Однак ця тема не була випадковою. Вірменією та вірменською культурою
Я. Дашкевич зацікався ще будучи в ув’язненні7. Показовим є те, що і у
вірменознавчих студіях вченого, дослідники виділяють “встановлення
ним зв’язку вірменських істориків в Україні з історією самої України”,
що дало змогу залучити їх праці не лише до історії вірменських громад,
а й до історії України8. Тому не випадково першою опублікованою книгою
вченого стала монографія “Армянские колонии на Украине в источниках
и литературе XV–XIX веков: (Историографический очерк)” (Єреван,
1962). Відповідно, у доповіді на всеукраїнській нараді з питань сучасної
української археографії (грудень 1988 р.) Я. Дашкевич зосередив увагу
на проблемі вивчення і публікації східних джерел з історії Україні, серед
яких важливе місце відводилось саме вірменським джерелам9.

Особа Я. Дашкевича привертала і привертає увагу дослідників10,
однак, враховуючи багатогранність і неординарність постаті, до цілісного
створення образу вченого ще далеко. На разі стоїть завдання дослідження
окремих сторінок життя і творчості, і насамперед введення в науковий обіг
значного джерельного масиву, серед яких важливе місце посідають джерела
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5 Сисин Ф. Ярослав Дашкевич як історик України // Лицар Духу: Меморіальний збірник,
присвячений професору Ярославові Дашкевичу. Львів, 2011, с. 14–15.
6 Сварник Г. Передмова // Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–
1969) / Упорядники Р. Дзюбан, Г. Сварник. Львів, 2009, с. ХХV.
7 Бардакчян К. Ярослав Дашкевич як вірменіст // Лицар Духу: Меморіальний збірник,
присвячений професору Ярославові Дашкевичу. Львів, 2011, с. 21.
8 Там само, 2011, с. 24.
9 Див.: Дашкевич Я.Р. Вивчення і публікація східних джерел з історії України // Українська
археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей республіканської
наради (грудень 1988 р.). К., 1988, с. 62–64.
10 Див., напр.: Вибрана бібліографія публікацій про Ярослава Дашкевича // Ярослав Даш-
кевич: Біобібліографічний покажчик / Уклад. М. Кривенко; Авт. вступ. ст. А. Содомора;
Наук. ред. Л. Ільницька. Львів, 2007, с. 25–29; Лицар Духу: Меморіальний збірник, при-
свячений професору Ярославові Дашкевичу. Львів, 2011, 144 с.+16 с. кольор. іл.



особового походження11. Значним за обсягом є епістолярій Я. Дашкевича,
який є унікальним за обсягом та інформативністю джерелом. С. Білокінь
назвав листуванням Ярослава Дашкевича з Юром Меженком “комента-
рем до їхньої епохи”12. Значний масив цього епістолярію вже введено в
науковий обіг13, до того ж частина самим Я. Дашкевичем14. Епістолярій
дає змогу встановити коло особистого спілкування вченого та розкрити
цілу низку мікротем його біографії.

Так, у процесі підготовки Я. Дашкевичем доповіді на українсько-
вірменську сесію за темою: “Вклад української історіографії в дослідження
вірменських колоній в Україні”, яку можна було б також назвати “Репре-
соване вірменознавство в Україні”, вчений зав’язав контакти з Д. Ґордєє-
вим та С. Таранушенком. На той час пошук потрібної інформації був дуже
ускладнений. Особливо це стосувалось інформації щодо осіб, які не
влаштовували режим. Ці вчені викреслювались зі словників та енцикло-
педій, їхні праці заборонялись і вилучались з бібліотек. З іншого боку,
було взагалі небезпечно цікавитися подібними постатями. Тому Я. Даш-
кевич наполегливо, але, в той же час обережно, шукає потрібну йому ін-
формацію, насамперед про Олену Нікольську.

У цьому контексті варто відмітити й те, що одним з магістральних
напрямків досліджень Я. Дашкевича була біографістика. Він повернув,
або й просто вписав до історії цілу плеяду постатей української історії15.
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11 Див. наприклад: Калинець І. Він достойно вступив у вічність… // Лицар Духу: Меморіаль-
ний збірник, присвячений професору Ярославові Дашкевичу. Львів, 2011, с. 88–93; Содо-
мора А. У світлинах пам’яті // Лицар Духу: Меморіальний збірник, присвячений професору
Ярославові Дашкевичу. Львів, 2011, с. 114–119; Шухевич Ю. Спогад про друга // Лицар
Духу: Меморіальний збірник, присвячений професору Ярославові Дашкевичу. Львів,
2011, с. 86–87.
12 Білокінь С. Ярослав Дашкевич: шлях у науці // Лицар Духу: Меморіальний збірник,
присвячений професору Ярославові Дашкевичу. Львів, 2011, с. 48; пор.: Фелонюк А. Ярос-
лав Дашкевич та Іван Бутич у світлі взаємного листування // Листування Ярослава Даш-
кевича та Івана Бутича (1960–1986) / Упоряд. А. Фелонюк. Л., 2012, с. 24.
13 Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969) / Упорядники Р. Дзю-
бан, Г. Сварник. Львів, 2009, 347 с.: іл.; Листування Ярослава Дашкевича та Івана Бутича
(1960–1986) / Упоряд. А. Фелонюк. Л., 2012, 296 с.; Мицик Ю. Листи Ярослава Дашкевича
до Юрія Мицика // Український археографічний щорічник, 2012, вип. 16–17, с. 581–602;
Наулко В. Мої зустрічі з Ярославом Дашкевичем // Український археографічний щоріч-
ник, 2012, вип. 16–17, с. 570–580.
14 Дашкевич Я. Андрій Ковалівський у листах 1961–1963 рр. // Східний світ, 1995, № 2 /
1996, № 1, с. 34–58; Андрій Ковалівський. З листування 1964–1965 рр. / Публ. Я. Дашке-
вича // Україна в минулому. К.; Львів, 1996, вип. VIII, с. 8–53.
15 Див., наприклад: Дашкевич Ярослав. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, куль-
тури. Львів, 2006.



С. Білокінь відносить біографістику Я. Дашкевича до періоду незалежності.
На думку вченого, поява розвідок, наприклад, про Ілька Борщака, Надію
Суровцову, батьків – Олену Степанів і Романа Дашкевичів та інших було
очевидним “здобутком незалежності”16. Однак бібліографія Я. Дашке-
вича17, та його наполегливий пошук біографічних даних про О. Нікольсь-
ку, показує, що і в попередні роки він присвячував вагому увагу видатним
постатям української історії, зокрема історичної науки, в тому числі тим,
хто був “поза режимом” як харківська дослідниця.

Природно, що у своєму пошуку Я. Дашкевич звернувся насамперед
до відомого харківського сходознавця – арабіста А. Ковалівського, власне
з цієї теми і зав’язалось заочне знайомство двох вчених, а перша особиста
зустріч відбулась лише в наступному 1963 р.18 “За традицією”, львівський
вчений вийшов на харківського колегу за рекомендацію: “Мені порадила
звернутися до Вас вихованка Вашого ун[іверсите]ту Гаяне Пінгірян, що
перебуває якраз тепер у Львові…”19. Я. Дашкевича і А. Ковалівського поєд-
нувало зацікавлення Сходом, у контексті першого етапу листування, без-
посередньо сходознавством в Україні. В тих же роках – кінець 1950-х –
початок 1960-х рр. А. Ковалівський також опублікував низку статей істо-
ріографічного характеру20. Вчений повідомляв львівському колезі в листі
від 19 серпня 1962 р., що займається життєписом А. Кримського і має у
Харківському університеті плановою темою “Сходознавство у Київі в
XIX–XX вв. до Жовтневої революції”21.

Вже в першому листі до А. Ковалівського Я. Дашкевич цікавився
постатями українських сходознавців і тюркологів, насамперед Т. Груні-
ним22. У листі від 31 липня 1962 р. Дашкевич повідомляє Ковалівському
про підготовку нарису про українське вірменознавство і пише, що його “ці-
кавить, хто це така О.А. Нікольська з Харкова, прізвище якої зустрічається
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16 Білокінь С. Ярослав Дашкевич.., с. 58.
17 Ярослав Дашкевич: Біобібліографічний покажчик / Уклад. М. Кривенко; Авт. вступ. ст.
А. Содомора; Наук. ред. Л. Ільницька. Львів, 2007.
18 Дашкевич Я. Андрій Ковалівський у листах 1961–1963 рр., с. 34.
19 Лист Я. Дашкевича до А. Ковалівського від 27 серпня 1961 р.: Дашкевич Я. Андрій Ко-
валівський у листах 1961–1963 рр., с. 37.
20 Див., наприклад: Ковалівський А.П. Вивчення культури новітнього Єгипту в Радян-
ському Союзі // Учені записки Харківського державного університету. Харків, 1957, т. 89:
Труди історичного факультету, с. 359–396; Ковалівський А.П. Вивчення Сходу у Харкові
і Харківському університеті з кінця XVIII – до середини XХ ст. // Ковалівський А.П. Ан-
тологія літератур Сходу. Харків, 1962, с. 5–111.
21 Дашкевич Я. Андрій Ковалівський у листах 1961–1963 рр., с. 40.
22 Там само, с. 37.



досить часто в зав’язку з дослідженням вірменського середньовічного
ілюмінаторства”23, і тут сам повідомляє колезі свіжі новини про Т. Гру-
ніна24. У своїй відповіді від 19 серпня 1962 р. А. Ковалівський подав деякі
відомості про О. Нікольську, яку “він знав у свій час у Харкові”. Вчений
відмітив, що вона належала до гуртка учнів Ф. Шміта, “прекрасного лек-
тора, візантиніста й оригінального теоретика мистецтва”, а “старшими
учнями Ф. Шміта були Д. Ґордєєв, який спеціалізувався по мистецтву
Кавказа і зараз живе й працює в Тбілісі, й проф. Гріневич”. З листа діз-
наємось, що молодшу групу учнів Шміта, до якої належала О. Ніколь-
ська, очолив В. Зуммер. До цієї ж групи, в галузі історії українського
мистецтва, належав і С. Таранушенко25. А. Ковалівський відмітив, що
“років два тому у Харкові був Д. Ґордєєв… Він мені докладно розповів
про всіх згаданих осіб, – хто помер, хто ще живий і де живе. На жаль, по-
дробиці я зараз забув, зокрема не пам’ятаю, що саме він казав про Є. Ні-
кольську. Краще всього Ви напишіть йому безпосередньо: Профессор
Гордеев Дмитрий Петрович. Тбилиси, Московская улица, № 3. Місце
його роботи: Тбилиси, ул. Кецховели, № 1. Госуд[арственный] музей ис-
кусств Груз[инской] ССР”, тут же адресант додав: “Варто було б розшу-
кати в Київі й С. Таранушенка”26.

Дмитро Петрович Ґордєєв (1889–1968 рр.), як і О. Нікольска, нале-
жить до числа “темних” постатей української історії. Народився він у Хар-
кові у сім’ї відомого вченого і громадського діяча П. Ґордєєва. Навчаючись
у Харківському університеті Д. Ґордєєв захопився лекціями Ф. Шміта, що
й визначило його подальшу наукову діяльність. Після більшовицького пе-
ревороту вчений покинув Харків і перебрався в Тифліс, де, між іншим, став
учасником і хронікером тифліської групи футуристів. 1926 р. вчений по-
вертається до Харкова, на посаду керівника секції загального мистецтва
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23 Дашкевич Я. Андрій Ковалівський у листах.., с. 38.
24 Грунін, Тимофій Іванович (1898–1970) – мовознавець, сходознавець. Учень А. Кримсь-
кого. Випускник Московського інституту сходознавства (1927). Викладач курсів сходо-
знавства (1927–1930) при Всеукраїнській науковій асоціації сходознавства. З 1931 р. –
науковий співробітник катедри арабсько-іранської і тюркменської філології ВУАН. Про-
тягом 1934–1936 рр. – співробітник Українського НДІ Близького Сходу. Наприкінці 1930-х рр.
був заарештований. Після звільнення працював у Москві. Про Т. Груніна згадував Я. Даш-
кевич у французькому варіанті статті по матеріалах сесії: Dachkevytch Ya. Les études arméni-
ennes en Ukraine aux XIX-e et XX-e siècles // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle série,
1964, t. 1, p. 401; присвятив вчений колезі і дві окремі публікації: [Дашкевич Я.] Сходо-
знавець Тимофій Іванович Грунін // Архіви України, 1971, № 1, c. 16; Dashkevich Ia.R.
Grunin Timofej Ivanovič // Haykakan sovetakan hanragitaran. Erevan, 1977, hat. 3, p. 237.
25 Дашкевич Я. Андрій Ковалівський у листах 1961–1963 рр., с. 39.
26 Там само, с. 39–40.



катедри західноєвропейської культури. Д. Ґордєєв був заарештований у
1933 р. і в лютому 1934 р. був засуджений до таборів. Ув’язнення пере-
бував у Байкало-Амурському таборі. По звільненню 1936 р. проживав у
Грузії, займаючись дослідженням грузинської архітектури. Однак вченого
фактично не публікували, невдалою виявилась і його спроба налагодити
співробітництво з редакцією “Византийского временника”27.

Як вченого високо цінував Д. Ґордєєва його вчитель Ф. Шміт, який
ще 1922 р. так відгукувався про свого учня: “Колишній студент Харків-
ського університету, нині дійсний член Кавказького історико-археологіч-
ного інституту Дмитро Петрович Ґордєєв являється на сьогодні одним з
найенергійніших дослідників мистецьких пам’яток. За найнесприятли-
віших зовнішніх умов Д.П. Ґордєєв, ось уже п’ять років, провадить само-
стійну науково-дослідну роботу в Грузії, і його праця дала вже блискучі
результати. Я думаю, що було б у вищій мірі бажаним відновити і офі-
ційно оформити зв’язки Д.П. Ґордєєва з рідним йому Харковом, щоби
оживити тут дещо занепалу за останні два роки працю у сфері мистец-
твознавства”28.

Тож, вже 29 серпня 1962 р. Дашкевич відіслав листа до Тбілісі29:

Львов, 29.VIII.1962 г.
Многоуважаемый Дмитрий Петрович!

Обращаюсь к Вам с большой просьбой. В настоящее время я за-
канчиваю очерк развития арменоведения на Украине и, в связи с этим, я
столкнулся с некоторыми фактами, которые я смогу осветить только при
Вашей благосклонной помощи.

В конце [19]20-ых гг. в Харькове работала искусствовед Елена Ни-
кольская, которая занималась исследованием армянской миниатюры. Так,
например, ее статья “До вивчення вірменського мініатюрного малярства.
Рукопис № 2743 Ечміадзінської бібліотеки” была напечатана в журнале
“Східний світ”30, 1928, № 7–8, стр. 347–356.
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27 Корниенко В.В. Вопрос об участии Д.П. Гордеева в новой серии “Византийского времен-
ника” (по материалам личного архива ученого) // Византия и византийское наследие в России
и мире. Тезисы докладов ХХ Всероссийской научной сессии византинистов (Москва, 3–6
июня 2013 года) / Под редакцией М.В. Грацианского, П.В. Кузенкова. М., 2013, с. 143–145.
28 Цит. за: Побожій С.І. Харківська секція кафедри мистецтвознавства (З історії мистец-
твознавчих осередків України 20–30-х років) // Українська академія мистецтва. Дослід-
ницькі та науково-методичні праці. К., 1994, вип. 1, с. 120–121.
29 ЦДАМЛМУ, ф. 208, оп. 1. од. зб. 147, арк. 1–1зв, автограф.
30 Друкований орган Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства, що виходив у Харкові
у 1927–1931 рр. У 1993 р. відновлений як періодик Інституту сходознавства НАН України.



К сожалению, проф[ессор] Андрей Петрович Коваливский31, к кото-
рому я обратился с просьбой рассказать мне о дальнейшей судьбе Е. Ни-
кольской, не смог сообщить мне ничего определенного. Он рекомендовал
мне обратиться к Вам, многоуважаемый Дмитрий Петрович, так как Вы,
по его словам, в свое время руководили кружком харьковских искусство-
ведов-востоковедов32 и располагаете сведениями о Е. Никольской – и
даже рассказывали ему о ней несколько лет тому назад во время Вашего
пребывания в Харькове.

Буду Вам очень и очень благодарен, если Вы сможете сообщить
мне о том, где в настоящее время находится Е. Никольская (если она осталась
в живых), занималась ли она исследованием армянского искусства в
[19]30-ых гг., в каком направлении развивалась ее дальнейшая исследо-
вательская работа, где печатались ее другие работы и т[ому] п[одобное].

Буду Вам очень благодарен за все, хотя бы и самые скромные, све-
дения. Прошу Вас извинить меня, что я отнимаю у Вас ценное время, –
но я действительно не вижу никого, кроме Вас, кто мог бы помочь мне в
решении данного вопроса.

Заранее Вас благодарю.
Остаюсь с глубоким к Вам уважением

Яр. Дашкевич
Мой адрес:
Украинская ССР
г. Львов 4, ул. Радянська, 24, Институт
общественных наук Академии наук УССР,
Дашкевич Ярослав Романович.

Про відправку листа Я. Дашкевич повідомив А. Ковалівському: “За
Вашою порадою я звернувся з листом до проф. Д.П. Ґордєєва – може він
зможе подати мені дальші інформації про О.А. Нікольську. Іронія долі
полягає в тому, що якраз два місяці тому я був у Тбілісі якраз у цьому
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31 Ковалівський, Андрій Петрович (1895–1969) – історик-сходознавець, доктор історичних
наук. У 1930-х рр. працював в Інституті сходознавства АН СРСР у Ленінграді. У 1938 р.
був заарештований на 5 р. та відбував заслання. По закінченню ув’язнення працював ви-
кладачем кафедри іноземних мов у Саранську (1943–1945). Після війни повернувся до
Харкова, де продовжив наукову та педагогічну роботу.
32 Я. Дашкевич неправильно називає Д. Ґордєєва керівником гуртка мистецтвознавців-
сходознавців. У дійсності, останній був керівником Харківської секції київської катедри
мистецтвознавства та заступником директора Інституту історії матеріальної культури у
Харкові. Про це Д. Ґордєєв повідомляє у листі від 8 вересня 1962 р.



музеї, в якому працює проф. Ґордєєв. [А перебуваючи на днях у Києві я
лише випадково не зустрівся з С. Таранушенком…]”33.

Сподівання Я. Дашкевича справдились. Д. Ґордєєв вже 8 вересня
відповів досить розлогим і детальним листом34:

Я.Р. Дашкевичу.
Тбилиси.
8.IX.1962.

Уважаемый Ярослав Романович.
Подтверждая получение В[ашего] заказного авиаписьма от 29.VIII

считаю долгом принести извинение за ответ, писанный карандашом, но
т[ак] к[ак] я в настоящее время продолжаю еще хворать и врачи мне “ре-
комендуют” не увлекаться пространными письменными работами, то,
для сохранения у себя копии этого отправления, принужден прибегнуть
к этой форме написания ответа.

Елена Александровна Никольская, старшая дочь покойного академика
Укр[аинской] АН проф[ессора] А. Н[икольс]кого35, окончила Харьк[овские]
высшие женск[ие] курсы36 и потом продолжала заниматься историей ис-
кусства под руководством проф[ессора] Ф.И. Шмита37, впоследствии ака-
демика ВУАН; в основном она специализировалась по “византиноведению”
в широком понимании термина, в частности, включая сюда и “христиан-
ский Восток”, в том числе и Армению, и Грузию. После открытия в Харь-
кове секции киевской кафедры искусствоведения38 (руководитель
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33 Дашкевич Я. Андрій Ковалівський у листах 1961–1963 рр., с. 41.
34 Меморіальна бібліотека-архів Я.Р. Дашкевича. Листування. 1962, папка 1, офіційна, А–
Д. Щиро дякую Д. Гордієнку, В. Корнієнку та Г. Сварник за допомогу у пошуку потрібних
архівних матеріалів.
35 Нікольський, Олександр Михайлович (1858–1942) – біолог, мандрівник, професор Хар-
ківського університету (з 1903 р.), академік ВУАН (з 1919 р.). Див.: Мазурмович Б.Н. Алек-
сандр Михайлович Никольский (1858–1942). М., 1983.
36 Система вищої освіти для жінок у Російській імперії, у Харкові діяли з 1913 р.
37 Шміт, Федір Іванович (1877–1937) – візантолог, мистецтвознавець, історик мистецтва.
Позаштатний академік РАІМК (з 1926 – ДАІМК), дійсний член ВУАН (1921). У 1922 р.
очолював науково-дослідний інститут мистецтвознавства та був ректором інституту ар-
хеології у Києві. Директор Російського інституту історії мистецтв у Ленінграді (1924–
1930). Заарештований 1933 р., засуджений на 5 років виправних робіт. Вдруге заареш-
тований 1937 р., засуджений до страти. Реабілітований 1956 р.
38 Слова написані на рядок нижче, місце та порядок розташування слів вказаний Д. Ґор-
дєєвим. Харківська філія Київської кафедри мистецтвознавства – наукова установа, ут-
ворена як складова (підсекція) секції історії українського мистецтва Науково-дослідної
катедри Історії України (утвор. в Харкові у 1921 р.). У 1923 р. підсекція була приєднана
до літературно-етнографічної секції, а згодом вона стала Харківською філією Київської
катедри мистецтвознавства.



ак[адемик] Новицкий39), потом влившейся в Ин[ститу]т материальной
культуры40 (директор Федоровский41) – она служила там научным сотруд-
ником. Печаталась в харьк[овских] журналах, где, кроме известной Вам
статьи в “Сх[ідному] св[іті]” № 7/8 за 1928 г., опубликовала 2 статьи об
миниатюрах армянских рукописей:

1) “Мистецтвознавство”, зб[ірка] І, Х[арків], 1928/29 (сборн[ик] в
честь ак[адемика] Н.Я. Марра)1)42.

2) “Наук[ові] зап[иски], Праці н[ауково-]д[ослідної] катедри
іст[орії] європ[ейської] культури”, вип[уск] ІІІ, Х[арків]. 1929 (сборн[ик]
в честь ак[адемика] Бузескула)2).

Насколько мне известно, Е.А. Н[икольск]ая скончалась либо в конце
II мировой войны, либо вскоре после ее окончания.

Более подробные сведения о ней, полагаю, Вы смогли бы получить
у ее мачехи Евгении Павловны Никольской, проживающей в Харькове,
14, ул. Володарского, д. 36, кв. 343.

Позволю себе, кроме просимых Вами сведений, указать, что и я
лично работал в области армяноведения. Кончил Харьк[овский] У[ни-
версите]т, а в 1917 г. был избран Рос[сийской] АН адъюнктом Кавказского
истор[ико]-археологич[еского] ин[ститу]та (КИАИ)44, в изданиях которого
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39 Новицький, Олексій Петрович (1863–1934) – історик мистецтва, археолог, пам’ятко-
охоронець. Академік ВУАН (з 1922 р.). Голова Археологічного комітету при ВУАН (з
1924), Софійської комісії.
40 Наукова установа, спочатку утворена як складова Науково-дослідної катедри Історії Ук-
раїни: секція етнології та краєзнавства (мала підсекції матеріальної культури, духовної куль-
тури, краєзнавства). У 1929 р. на базі етнолого-краєзнавчої секції був створений Інститут
історії матеріальної культури, що мав секції археології, етнології та мистецтвознавства. З
1933 р. влився разом з іншими інститутами у Харківський науково-дослідний інститут іс-
торії української культури імені академіка Дмитра Багалія (проіснував до січня 1934 р.).
41 Федоровський, Олександр Семенович (1885–1939) – український геолог, палеонтолог,
археолог. У 1920-х рр. керував підсекцією археології етнолого-краєзнавчої секції Науково-
дослідної катедри Історії України, перетвореної 1929 р. на Інститут історії матеріальної
культури. Також очолював Харківський Археологічний музей. Професор Харківського
державного університету.
42 Посилання червоною ручкою проставлені самим Д. Ґордєєвим. У лівому полі першої
сторінки листка під прямим кутом до горизонталі рядків виконано пояснювальний напис:
“вставленные примечания см[отри] на обороте”.
43 В архіві Я. Дашкевича листів Є. Нікольської не виявлено, як чернеток листів до неї.
44 Кавказький історико-археологічний інститут був заснований 1917 р. у Тифлісі з метою
всебічного вивчення історії, археології, етнографії та лінгвістики Кавказу та прилеглих
територій. З 1932 р. – складова Закавказького філіалу АН СРСР. У 1936 р. в системі Гру-
зинського філіалу АН СРСР утворений Інститут мови, історії та матеріальної культури,
що перебрав на себе функції КІАІ.



(изв[естия]45 и бюлл[етени]46) и в изд[аниях] Рос[сийской] [потом
союзн[ой]47 АН так же имеются обо мне сведения (в отчетах48 с 1917 и в
Осв[едомительных] бюлл[етенях]49). Кроме того, см[отрите] журнал
“ARS”50 (Тифлис, 1918, №№ 1 и 2/3). Состоял руководителем Харьк[ов-
ской] секции киевск[ой] каф[едры] искусствоведения и зам[естителем]
дир[ектора] И[нститу]та ист[ории] мат[ериальной] культуры (и не руко-
водил кружком харьк[овских] искусствоведов-востоковедов”, как сказано
в Вашем письме).

О получении настоящего ответа не откажите в любезности поста-
вить меня51 в известность по имеющемуся у Вас моему адресу.

Остаюсь с уважением к Вам, готовый к услугам
Д. Гордеев

Добавления, внесенные в копию, посланную ІХ.1962.
Статьи Е.А. Никольской:
1) К изучению армянской миниатюрной живописи: 2. Иллюстра-

ции рукописей мастера Ованеса из Гизана (табл. XLVII–LI). “Мистецтвоз-
навство”. Збірник 1-й Харківської секції н/д катедри мистецтвознавства.
Харків, 1928 [–1929]52, стр. 37–52.

2) К изучению армянской миниатюрной живописи: 1. Армянская
рукопись ХІ века Эчмиадзинской библиотеки № 283 (ст. ф.), табл. III–IX.
“Наукові записки. Праці н/д катедри історії європейської культури”, вип.
ІІІ, ДВУ [Харків], 1929, стр. 425–431.

Лишалося знайти адресу С. Таранушенка. З цим проханням Я. Даш-
кевич звернувся до свого давнознайомого киїянина Ю. Меженка в листі
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45 “Известия Кавказского историко-археологического института” – друкований орган Кав-
казького історико-археологічного інституту, що виходив у 1923–1927 рр.
46 “Бюлетень Кавказского историко-археологического института” – друкований орган Кав-
казького історико-археологічного інституту, що виходив у 1929–1931 рр.
47 Слова “потом союзн[ой]” взяті у квадратні дужки самим Д. Ґордєєвим.
48 Щорічні друковані видання Академії наук СРСР (а також її попередниці імператорської
Академії Наук та наступниці – Російської академії наук), в яких подавалися короткі звіти
про її діяльність.
49 “Осведомительный бюллетень Комиссии экспедиционных исследований” – академіч-
ний друкований орган, що виходив у 1926–1929 рр. з періодичністю двічі на місяць, у
якому публікувались відомості про хід окремих експедицій та обробку здобутого мате-
ріалу.
50 “ARS” – щомісячний літературний альманах, який виходив у Тифлісі у 1918–1919 рр.
за урядування меншовиків.
51 Слова написане над рядком, під ним знаходиться закреслене “Вас”.
52 У додатках квадратні дужки розставлені рукою самого Д. Ґордєєва.



від 6 листопада 1962 р., згадавши і про саму конференцію: “Прошу Вас
вибачити мені таку довгу мовчанку. І у вересні, і в жовтні я повинен був
приїхати в Київ (на конференції в Інституті мовознавства та Інституті іс-
торії) – але тому, що в нас, як правило, не дотримують раніше встановле-
них термінів – я досі ще сиджу у Львові. Лякають, що 23.XI таки
почнеться конференція, присвячена вірмено-українським зв’язкам, але я
ставлюся до цього нового терміну з великим недовір’ям…

Якщо Ви знаєте, випадково, адресу С. Таранушенка – напишіть
мені будь ласка. Мене цікавлять деякі справи про харківський гурток мис-
тецтвознавців в 20-их рр. і я хотів з цим звернутися до нього.

Може, все ж таки, організатори вірмено-української сесії не підве-
дуть – і сесія відбудеться в другій половині листопада? Не знаю…”53

Адресант звертався по адресу. Вже 9 листопада 1962 р. Ю. Ме-
женко повідомив колезі: “Повертаю довідку про “Бібл[іологічні] вісті” і
картку з адресою проф. С.А. Таранушенка. Дехто називає його Тарану-
щенко. Він сам себе називає так я[к] пишу.

Влітку він досить часто відвідував мене. Зараз давненько не був.
Чи не захворів…

Таранушенко Стефан Андрійович
Київ. Вул. Димитрова № 6 пом. 27”54.
І вже 17 листопада Я. Дашкевич надіслав першого листа С. Тара-

нушенку55:

Львів, 17. XI. 1962 р.
Вельмишановний Стефане Андрійовичу!

Ви, очевидно, будете здивовані, отримавши листа від цілком не-
знайомої Вам людини.

Мені рекомендували до Вас звернутися проф[есор] А.П. Ковалівсь-
кий з Харкова та проф[есор] Д.П. Ґордєєв з Тбілісі, адресу Вашу я отри-
мав при ласкавій допомозі Юрія Олексійовича Меженка56.
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53 Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем.., с. 255–256.
54 Там само, 374 с.
55 ІР НБУВ, ф. 278, од. зб. 2959, арк. 1, автограф.
56 Меженко (Іванів-Меженко), Юрій Олексійович (1892–1969) – український бібліограф,
бібліотекознавець, книгознавець, літературознавець. Випускник Московського унверси-
тету. Він був основоположником і першим директором Української книжкової палати,
першим керівником Всенародної бібілотеки (нині ЦНБУ ім. В. Вернадського), створив
Український Науково-дослідний інститут книгознавтсва (УНІК). Зібрав найбільшу Шев-
ченкіану, що налічує понад 15 тисяч творів поета. Низку публікацій пам’яті Ю. Меженка
залишив і Я. Дашкевич: Дашкевич Я.Р., Максименко Ф.П., Сарана Ф.К. Юрий Алексеевич



Я займаюся дослідженням вірмено-українських зв’язків та, в ос-
танній час, працюю над нарисом про українське вірменознавство. В
зв’язку з цим, мою увагу привернули праці Олени Нікольської (з групи
харківських мистецтвознавців), що займалася дослідженням вірменської
книжкової мініатюри. Статті її, як Ви, очевидно, пригадуєте, друкувалися
в 1928–1929 рр.

На жаль, всі мої спроби довідатись щось докладніше про Олену
Нікольську – зокрема, деякі біографічні дані, відомості про те, чи крім
відомих трьох статей (“Наукові записки – праці науково-дослідної ка-
федри історії європейської культури”, вип. 3, Х[арків], 1929; “Мистец-
твознавство”, зб. 1, Х[арків] 1928; “Східний світ”, Х[арків] 1929, № 7–8)
вона ще щось друкувала і де саме – закінчилися невдачею.

Буду Вам дуже вдячний, якщо Ви зможете подати мені якісь до-
кладніші відомості про О. Нікольську та про напрям її мистецтвознавчих
досліджень.

З глибокою пошаною до Вас
Яр. Дашкевич

Моя адреса:
Львів 4, вул. Радянська 24, Інститут суспільних наук Академії наук

УРСР, Дашкевич Ярослав Романович.

Так розпочалось знайомство цих двох видатних постатей україн-
ської історії, яких С. Білокінь назвав двома масивами “національної куль-
турної спадщини – Ярослава Дашкевича й Стефана Таранушенка. Обоє
вони побували в ув’язненні. Стоячи на сторожі національної пам’яті,
свято вірячи в незнищенність України, обоє створили й залишили по собі
видатні пам’ятки наукової думки”57. На думку вченого, Я. Дашкевич та
С. Таранушенко є гуманітаріями “нехай іншого плану, але такого самого
формату чи калібру”. На переконання С. Білоконя, “ніхто інший не по-
дужав лишити по собі таку кількість світлин і креслеників тих пам’яток
[української архітектури і мистецтва. – О.М.], що в наступні роки зде-
більшого з тією самою системністю погинули”58.
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Меженко (1892–1969) // Советская библиография, 1970, № 2, с. 78–79; Дашкевич Я. Юр
Меженко // Український вісник. К.; Львів, 1987, вип. 9/10, с. 118–128; Пам’яті Юрія Ме-
женка / Публ. [12 листів (1962–1967 рр.) Ю. Меженка] та прим. Я. Дашкевича // Сучас-
ність, 1992, № 10, с. 116–123.
57 Білокінь С. Ярослав Дашкевич.., 2011, с. 66–67.
58 Там само, с. 66.



Стефан Андрійович Таранушенко належить до числа найвидатні-
ших українських вчених-мистецтвознавців. Народився він 9 (20) грудня
1889 р. в м. Лебедин на той час Харківської губернії (нині Сумської області).
По закінченні Охтирської класичної гімназії С. Таранушенко вступив до
Харківського університету, де вже з 3-го курсу почав провадити наукову
діяльність під керівництвом Ф. Шміта. 1916 р. молодий вчений закінчив
університет з дипломом першого ступеня і був залишений при Музеї ста-
рожитностей і красного мистецтва для підготовки до професорського
звання. 1918 р. С. Таранушенко замінив Д. Ґордєєва на посаді старшого
асистента, а з 1920 р. – очолив музей, яким керував до 1933 р.59 У 1918 р.
вченого обрали доцентом історико-філологічного факультету, а 1920 р. –
ад’юнкт-професором Українського інституту суспільних наук у Полтаві.
1921 р. С. Таранушенка обрали науковим співробітником науково-дослідної
катедри історії української культури, головою якої був акад. Д. Багалій.
У 1924 р. монографія “Покровський собор у Харкові” С. Таранушенку
була зарахована як дисертація, після захисту якої її автора обрано дійсним
членом катедри і завідувачем сектору мистецтва та керівником семінару
аспірантів60. Паралельно вчений викладав у Харківський академії теоре-
тичних знань, а у 1924–1929 рр. – в художньому інституті. Основною
темою наукових досліджень С. Таранушенка була дерев’яна архітектура
українського Лівобережжя, проте монографія “Монументальна дерев’яна
архітектура Лівебережної України” побачила світ лише 1976 р.61 Загалом
харківський період був для вченого “зоряною годиною”62. Однак 1933 р.
С. Таранушенко був заарештований. Сидіти йому довелося з Остапом Ви-
шнею, актором театру “Березіль” Йосипом Гірняком та істориком Мат-
вієм Яворським. Тоді 16 жовтня було прийнято рішення “Про ліквідацію
МУМ та ХДХІМ і передачу фондів художніх експонатів їх до Всеукр[аїн-
ської] картинної галереї”. Причина полягала в тому, що “Музей україн-
ського мистецтва (МУМ) та Харківський державний художно-історичний
музей (ХДХІМ) не виконали покладених завдань, а їх особовий склад за-
смічено буржуазно-націоналістичними, контрреволюційними елемен-
тами (Таранушенко, Чукін, Поплавський та ін.)”63. У лютому 1934 р.
трійка ОДПУ УСРР засудила С. Таранушенка на п’ять років таборів, які
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59 Білокінь С. Велетень мистецтвознавства // ПУ, 1989, № 3, с. 12.
60 Там само, с. 14.
61 Таранушенко С. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. К., 1976,
336 с.
62 Білокінь С. Велетень мистецтвознавства.., с. 17.
63 Там само, с. 17.



він відбував у районі Чити разом з іншими своїми колегами, серед яких
був і Д. Ґордєєв64. По відбуванні покарання проживав у Курську і лише
1953 р. вчений зміг переїхати до Києва, де влаштувався в Академію архі-
тектури. 5 вересня 1958 р. президією харківського обласного суду С. Тара-
нушенко був реабілітований. Помер вчений 13 жовтня 1976 р. у Києві, де
і похований65.

На лист Я. Дашкевича С. Таранушенко, як і Д. Ґордєєв, відповів
швидко, 20 листопала 1962 р.66:

Шановний
Ярославе Романовичу!

Крім названих Вами друкованих праць Олени Олександрівни Ни-
кольської інших я не знаю. Може про це міг би докладніше написати Вам
проф[ессор] Всеволод Михайлович Зуммер, що зараз живе у Острі Чер-
нігів[ської] обл[асті].

А про саму Ол[ену] Олекс[андрівну] повніше ніж я міг би оповісти
Гордіїв – адже вони мешкали в сусідніх дворах і знайомі довший час.

Що я можу сказать? – Вона – донька професора академіка Академії
наук УРСР Олександра Михайловича Никольського, ботаніка. Вчилась
вона на вищих жіночих курсах у Харк[ові]. Закінчила їх десь біля 1916 р.
Слухачка проф[есора] Фед[ора] Ів[ановича] Шміта. Після закінчення пра-
цювала в Музеї мистецтв Харк[івського] університету. Пізніш – в на-
уково-дослідних катедрах та в Харк[івському] музеї образотворчого
мистецтва. В цьому музеї ще і зараз працюють люди, що в свій час пра-
цювали разом з Нікольскою. Може збереглися і документи з біографією
її, хоч це сумнівно. В 1933 р. вона була репресована.

Дату народження певно вміщено в “Списках наукових робітників
СССР”, що видавала на початку 20х рр. Академія Матеріальної культури
в Ленінграді. Як що в Львові цього видання цього видання не знайдеться,
можна написати директору бібліотеки Ермітажу, у нього безперечно збе-
реглося.

Оце і все, на жаль, що можу я Вам написати. Що в Музеї вона [заві-
дувала] відділом (якимсь) західно-єврейського мистецтва Ви певне знаєте.

З повагою Таранушенко.
20-ХІ-[19]62 Київ.
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64 Білокінь С. Велетень мистецтвознавства.., с. 17.
65 Там само, с. 17–18.
66 Меморіальна бібліотека-архів Я.Р. Дашкевича. Листування. 1962, папка 5, офіційна, Т–
Я, автограф.



Пізніше в листі від 17 лютого 1965 р. С. Таранушенко надіслав
Я. Дашкевичу фото, на якому була зображення “групи харківських му-
зейних робітників 1921 р. На ньому – Никольська, Івановська, а також
Б. Загайкевич (з галичан)”67. На жаль, отримати копію фотографії з архіву
Я. Дашкевича не вдалося. Підписи до фото С. Таранушенко навів у листі
від 4 квітня 1965 р., де під № 10 числилась і Олена Нікольська68.

З підготовкою доповіді на україно-вірменську сесію і матеріалами,
присвяченими О. Нікольській, пов’язаний ще один епізод з життя Я. Даш-
кевича, про який він написав у листі до І. Бутича69, Е. Груніної70, а також
Д. Ґордєєва: “Вчера у меня случился пренеприятнейший случай. Когда я
возвращался домой вечером из библиотеки, на меня напали несколько
грабителей, которые отняли у меня портфель с бумагами (между прочим –
единственный экземпляр статьи, над которой работал полгода…). Вместе
с бумагами погибло и Ваше письмо, которое я смог только частично ис-
пользовать. Буду Вам очень благодарен, если Вы сможете еще раз напи-
сать мне адрес родственницы Е. Никольской, проживающей в Харькове, –
этот адрес я не успел выписать отдельно, и он у меня погиб. – Такие глу-
пые и непредвиденные случайности, выходит, случаются и сейчас…”71

На щастя Д. Ґордєєв мав звичку робити копії листів, тож зміг частково
відновити колезі втрачену інформацію72.

Друга наукова сесія присвячена темі дружби вірменського і укра-
їнського народів відбулась у Києві і Львові з 23 по 27 листопада 1962 р.73
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67 Меморіальна бібліотека-архів Я. Р. Дашкевича. Листування. 1965, папка 4, С–Я.
68 Там само.
69 Лист до І. Бутича від 17 вересня 1962 р. “Вечером, коли повертався я додому, напали
грабіжники та вихопили портфель, в якому був рукопис статті (на якусь там вірменську
тему) та всі матеріали до неї… А працював я над нею декілька місяців” [Листування
Ярослава Дашкевича та Івана Бутича (1960–1986) / Упор. А. Фелонюк. Львів, 2012, с. 52].
Відповідь І. Бутича від 20 жовтня 1962 р.: “Як матеріали Вашої статті – так і не знайш-
лися? Мене ця звістка вразила” [Листування Ярослава Дашкевича та Івана Бутича.., с. 55].
70 Лист Е. Груніної від 22 вересня 1962  р.: Меморіальна бібліотека-архів Я.Р. Дашкевича.
Листування. 1962, папка 1, офіційна, А–Д.: “Получила Ваше письмо и очень огорчилась
за Вас – потерять труд многих месяцев, когда и без того-то не хватает времени!”.
71 ЦДАМЛМУ, ф. 208, оп. 1. од. зб. 147, арк. 2–2зв., автограф.
72 Лист Д. Ґордєєва від 21 вересня 1962 р.: Меморіальна бібліотека-архів Я.Р. Дашкевича.
Листування. 1962, папка 1, офіційна, А–Д.
73 Перша сесія була проведена в 1959 р. в Єревані Інститутом історії Вірменської РСР та
Науково-дослідним інститутом давніх рукописів. Я. Дашкевич у ній участі не брав, але
підготував рецензію на Збірник матеріалів сесії: Дашкевич Я.Р. [Рец.:] З історії україно-
вірменських зв’язків. – На зб.: Исторические связи и дружба украинского и армянского
народов: Сборник материалов научной сессии. – Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1961. –
264 с. // УІЖ, 1961, № 6, с. 128–130.



У сесії взяли участь вчені з Єревана, Києва, Тбілісі, Кишинева, Львова та
Ужгорода. Загалом було виголошено 27 наукових доповідей74. За матеріа-
лами сесії був виданий збірник “Исторические связи и дружба украинского
и армянского народов” (К., 1965). Про перебіг цієї сесії Я. Дашкевич під-
готував три повідомлення, опублікованих у “Науково-інформаційному
бюлетені Архівного управління УРСР”75, “Українському історичному
журналі”76 та паризькому “Revue des Études Arméniennes”77, в яких “звернув
увагу на питання, зв’язані з архівознавством, археографією та іншими
допоміжними історичними дисциплінами”78. Загалом українсько-вірмен-
ські сесії активізували сходознавчу тематику в українській науці79, хоча
перед тим, за зізнанням самого Я. Дашкевича, “українське сходознавство
було без повітря і без перспектив”80.

Про україно-вірменську конференцію згадує Я. Дашкевич і у листі
до І. Бутича від 9 жовтня 1962 р.: “У половині листопада передбачається
провести у Києві та у Львові вірмено-українську наукову сесію. Якщо
доповідь, яку я повинен виголосити, внесуть у київське відділення сесії –
тоді зможу приїхати в Київ”81. Свою доповідь вчений дійсно виголосив
на другому засіданні в Києві 23 листопада 1962 р. як то випливає з про-
грами конференції82. У листуванні з І. Бутичем також натрапляємо і на
подібне прохання-питання до київського колеги в листі від 29 жовтня
1962 р.: “Звертаюсь до Вас, Іване Лукичу, за довідкою. Чи не можете Ви
подати мені якісь відомості про С.М. Семка83 – колишнього начальника
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74 Дашкевич Я.Р., Григор’ян В.Р. Друга наукова сесія істориків України і Вірменії // УІЖ,
1963, № 1, с. 158.
75 Я.Д. Друга наукова сесія, присвячена історичним зв’язкам і братерській дружбі україн-
ського і вірменського народів // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління
УРСР, 1963, № 2, с. 97–98.
76 Дашкевич Я.Р., Григор’ян В.Р. Вказ. праця, с. 158–159.
77 Dachkevytch Ya. Deuxième congrès scientifique consacré aux rélations historiques entre les
peuples ukrainien et arménien // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle série, 1964, т. 1,
р. 471–475.
78 Лист до І. Бутича від 4 грудня 1962 р.: Листування Ярослава Дашкевича та Івана Бу-
тича.., с. 58.
79 Див.: Дашкевич Я.Р. Висвітлення українсько-вірменських зв’язків у літературі 1960–
1964 рр. // УІЖ, 1965, № 10, с. 130–137.
80 Дашкевич Я. Андрій Ковалівський у листах 1961–1963 рр., с. 35.
81 Листування Ярослава Дашкевича та Івана Бутича.., с. 54.
82 Вторая научная сессия, посвященная историческим связям и братской дружбе украин-
сокого и армянского народов [программа сессии]. К., 1962, с. 4.
83 Семко-Козачук, Семен Михайлович (1889–1938) – історик, архівіст, суспільно-політич-
ний діяч. В 1925–1929 рр. був ректором Київського інституту народної освіти, протягом
1931–1933 рр. – завідувач Центрального архівного управління УРСР. Загинув у ста-
лінських таборах.



Архівної управи УРСР в 30-х рр. Відомості про нього потрібні мені в
зв’язку з моєю наступною доповіддю на вірмено-українській сесії (по-
винна відбутися в кінці листопада в Києві)”84. Прикметно, що С. Семко
також належав до числа репресованих українських істориків і, як писав
сам Я. Дашкевич, на той час “питання про його реабілітацію, правда, ледь
чи колись піднімалось”85. Однак відповіді на це питання не отримав (або
ж вона не збереглась). Таким чином і на сьогодні постать С. Семка-Коза-
чука залишається майже не відомою86.

У своїй доповіді Я. Дашкевич проаналізував близько 150 праць 60
науковців87. Однак у вітчизняних публікаціях доповіді ім’я О. Нікольської
відсутнє. У статті лише зазначено, що “Вірменська тематика зайняла міцне
місце в українському сходознавстві, яке почало бурхливо розвиватись на
кінець 20-х років ХХ ст. В 1926 р. в Харкові була створена Всеукраїнська
наукова асоціація сходознавців, що видавала журнал “Східний світ”
(1927–1931 рр.). В журналі друкувались статті вірменських, українських,
російських сходознавців, що стосувались історії вірмен”88. Жодної згадки
про О. Нікольську у публікації немає. Проте тут можна вбачати дію ра-
дянської цензури. У французькому варіанті статті – значно більшому за
обсягом – інформація про харківську дослідницю присутня89, хоча й досить
лаконічна. Так, до наведеної вище цитати щодо Харківського осередку
сходознавства 20-х рр. ХХ ст. Я. Дашкевич додав: “Особливої згадки заслу-
говують дослідницькі праці сходознавця і мистецтвознавця О. Нікольської
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84 Листування Ярослава Дашкевича та Івана Бутича.., с. 56–57.
85 Там само, с. 57.
86 Він відсутній і у словнику: Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліогр.
слов. / Упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.В. Василюк; редкол.: Матвєєва Л.В.
(голов. ред.) [та ін.]. К., 2011.
87 Дашкевич Я.Р. Вклад украинской историографии в исследование армянских колоний
на Украине // Вторая научная сессия.., посвященная историческим связям и братской
дружбе украинского и армянского народов, Киев, Львов, 23–27 нояб. 1962 г.: Тезисы до-
кладов. К., 1962, с. 11–13; Дашкевич Я.Р. Вклад украинской историографии в исследова-
ние армянских поселений на Украине // Исторические связи и дружба украинского и
армянского народов. Сборник материалов Второй украинско-армянской научной сессии.
К., 1965, с. 57–63.
88 Дашкевич Я.Р. Вклад украинской историографии в исследование армянских поселений
на Украине, с. 60.
89 Dachkevytch Ya. Les études arméniennes en Ukraine aux XIX-e et XX-e siècles // Revue des
Études Arméniennes. Nouvelle série, 1964, t.1, p. 389–411. Рецензії на цю статтю: [Barti-
kyan G.] // Sovetakan Hayastan. Erevan, 1965, № 7, p. 18; Minasyan M. // Patma-banasirakan
handes. Erevan, 1966, № 2, p. 289; Ter-Połosean H. P. // Handes amsawreay. Vienna, 1965,
№ 1/3, р. 150.



з Харкова, автора серії статей, присвячених вірменській середньовічній
мініатюрі”90, та також навів 6 бібліографічних позицій дослідниці91.

Після наполегливих спроб Я. Дашкевича дослідити життя і твор-
чість Олени Нікольської, постать харківської дослідниці лише в останній
час привернула увагу науковців. Після появи ґрунтовної статті С. Побо-
жія92, їй була приділена увага і в узагальненій праці з історії українського
мистецтвознавства 20–30-х рр. ХХ ст. Ю. Кочубея та Е. Циганкової93.
Містить відповідну статтю і словник українських сходознавців і візанто-
логів94, а от упорядники “Енциклопедії історії України”, постать О. Ні-
кольської проігнорували95. Деяку інформацію про наукову діяльність
дослідниці містить опублікований звіт В. Зуммера про роботу історичної
секції Батумського з’їзду96. Однак саме наведена Я. Дашкевичем у фран-
цузькій статті інформація про О. Нікольську була протягом багатьох років
єдиною згадкою про харківську дослідницю. Прикметно і те, що на сьо-
годні в науці О. Нікольська відома саме як сходознавець і мистецтвозна-
вець, натомість Д. Ґордєєв у листі до Я. Дашкевича від 8 вересня 1962 р.
характеризує її насамперед як візантиніста.

Олена Олександрівна Нікольська народилася 5 листопада (за старим
стилем) 1892 р. в Санкт-Петербурзі. Її батьком був відомий вчений-при-
родознавець Олександр Нікольський (1858–1942 рр.) – у майбутньому
один з перших академіків ВУАН. О. Нікольська 1916 р. закінчила істо-
рико-філологічний факультет харківських Вищих жіночих курсів. Під час
навчання значний вплив на становлення наукових інтересів дослідниці
мав професор Федір Шміт, за протекцією якого молода дослідниця по за-
кінченні навчання лишилась на посаді молодшої асистентки при Музеї
старовини та красних мистецтв Харківського університету. Саме там вона
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90 Dachkevytch Ya. Les études arméniennes en Ukraine.., p. 400.
91 На жаль, вірменський варіант статті на час підготовки цієї статті був недоступний:
Ukrainakan patmagrut’yan nerdrume hay-ukrainakan p’oxharberut’yunneri usumnasirut’yan
gorcum // Tełekagir. Hasarakakan gitut’yunner, 1964, № 6, р. 27–40.
92 Побожій С. Олена Нікольська. Портрет на тлі тоталітарної доби // ПУ, 1998, № 1, с. 116–123.
93 Кочубей Ю.М., Циганкова Е.Г. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20–30-х рр.
ХХ ст. В.М. Зуммер (1885–1970). К., 2005, с. 21–22. Хоча в іншій монографії на подібну
тематику постать О. Нікольської відсутня: Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні
(радянський період). К., 2007.
94 Кочубей Ю. Нікольська Олена Олександрівна // Сходознавство і візантологія в Україні
в іменах: бібліогр. слов. / Упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.В. Василюк; редкол.:
Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.]. К., 2011, с. 162–163.
95 Енциклопедія історії України / Ред. кол. В.А. Смолій (голова) та ін. К., 2010, т. 7: Мл–О.
96 Зуммер В.М. Работа исторической секции Батумского съезда // Кочубей Ю.М., Циган-
кова Е.Г. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. В.М. Зуммер
(1885–1970). К., 2005, с. 97–98.



познайомилась з Д. Ґордєєвим та С. Таранушенком – на той час молодими
перспективними дослідниками97. За часів радянської влади О. Нікольська
працювала в Комітеті з охорони пам’яток старовини та мистецтва, що
його очолював Ф. Шміт. Паралельно дослідниця навчається в аспірантурі
Харківського інституту народної освіти, бере активну участь в археоло-
гічному семінарі Харківського археологічного музею, серед учасників
якого був і син Є. Рєдіна – М. Рєдін98. 18 жовтня 1926 р. при катедрі за-
хідноєвропейського культури було відкрито секцію загального мистецтва,
керівником якої було запрошено з Тифліса Д. Ґордєєва, а науковими спів-
робітниками призначено О. Нікольську, О. Берладіну та Є. Берченко. Ке-
рівником підсекції українського мистецтва призначили С. Таранушенка,
а східного – Д. Ґордєєва99. Саме без групи учнів Ф. Шміта, серед яких і
О. Нікольська, на думку Д. Ґордєєва, “навряд чи можна було порушувати
питання про секцію” мистецтвознавства100.

Співпрацюючи з комісією кавказознавства, що діяла при Всеукра-
їнському археологічному комітеті, О. Нікольська особливо активно по-
чинає цікавитись проблемами вірменознавства. Вже в травні 1928 р. на
з’їзді Всеукраїнської асоціації сходознавства дослідниця виголосила до-
повідь “Народні течії у вірменській книжковій мініатюрі”, тоді ж під керів-
ництвом фактично Ф. Шміта О. Нікольська розпочала працю над дисерта-
цією “Вірменське мистецтво”101. Однак на початку 1930-х рр. радянський
режим розпочав наступ на українську культуру й науку. 10 жовтня 1933 р.
був заарештований Д. Ґордєєв, 14 жовтня – С. Таранушенко, 15 жовтня –
О. Поплавський, а 21 жовтня – В. Зуммер і О. Нікольська, яким інкримі-
нували замах на повалення радянської влади102. Щодо О. Нікольської у
вироку зазначалося, що “будучи членом к[онтр]р[еволюційного] осередку
українсько-фашистського блоку при Харківському худ[ожньо]-історичному
музеї, активно сприяла створенню бази бойової зброї для організації при
музеї і проводила саботажницьку роботу по музейній лінії”.103 О. Ніколь-
ська вирок не визнала і справа була переглянута. Її звинуватили лише по
одній статті та рішенням ГПУ УСРР від 21 травня 1934 р. дослідниця от-
римала три роки таборів умовно зі звільненням з-під варти. Прикметно,
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97 Побожій С. Олена Нікольська.., с. 116.
98 Там само, с. 118.
99 Побожій С.І. Харківська секція кафедри мистецтвознавства.., с. 120; Побожій С. Олена
Нікольська.., с. 119.
100 Цит. за: Побожій С. Олена Нікольська.., с. 119.
101 Побожій С. Олена Нікольська.., с. 120.
102 Там само, с. 122.
103 Цит. за: Побожій С. Олена Нікольська.., с. 122.



що “підставою для притягнення Нікольської є свідчення Ґордєєва, які не
мають конкретного характеру”104. Натомість Д. Ґордєєв і С. Таранушено
підписали звинувачувальний протокол. По поверненні з ув’язнення О. Ні-
кольська працювала в Харківському художньо-історичному музеї, пере-
твореному згодом у Харківську картинну галерею. Під час Другої світової
війни дослідниця арештовувалась гестапо. Померла О. Нікольська 1943 р.
на території Польщі.

Отже, на прикладі збору інформації до доповіді на другу україно-
вірменську сесію можна не лише побачити наполегливу працю Я. Даш-
кевича над опрацюванням матеріалу, а й прагнення якнайповніше
висвітлити те чи те питання, зібрати якнайбільше інформації. Однак за
такої наполегливості залишається відкритим питання, чому Я. Дашкевич
не звернувся до мачухи О. Нікольської, адресу якої він мав105?

На відміну від багатьох своїх “обережних” сучасників, в умовах жор-
стокого радянського режиму Я. Дашкевич не боявся, а наполегливо повер-
тав у науковий світ репресованих колег. Прикметно, що як і він сам його
адресати – Д. Ґордєєв і С. Таранушенко також пройшли через систему ра-
дянських концтаборів. Власне таким – неугодним режиму – було все коло
Дашкевича. Той же Ю. Меженко також постійно перебував під пильним
оком спецлужб, і саме навколо нього “гуртувалось невелике товариство ко-
лишніх ув’язнених, “недостріляних”106. У процесі підготовки доповіді вче-
ний зав’язав контакти з іншим відомим репресованим сходознавцем Т. Гру-
ніним, через його небогу Е. Груніну – відомого тюрколога, листування з
якою підтримував протягом багатьох років107, а в листі від 5 травня 1962 р.
також запрошував долучитись до участі в тій самій другій україно-вірмен-
ській сесії: “Я хотел Вам сообщить более-менее определенные сведения о
предстоящей армяно-украинской сессии, на которой столь желательно
было бы заслушать сообщение Тимофея Ивановича и Ваше”108.

Таким чином, реконструкція одного з епізодів наукової біографії
Ярослава Дашкевича не лише доповнює біографію харківської дослід-
ниці О. Нікольської, а й проливає світло на творчий метод вченого та дає
змогу під дещо іншим кутом зору побачити загалом інтелектуальне життя
української інтелігенції другої половини ХХ ст.
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104 Цит. за: Побожій С. Олена Нікольська.., с. 122.
105 Принаймні в архіві Я. Дашкевича ні листів Євгенії Павлівни Нікольської, ні чернеток
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Ірина Марголіна

ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ АВТОРІВ ЖИВОПИСУ ХІХ ст.
У КИРИЛІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ КИЄВА                                                 

Давня Кирилівська церква
(мал. 1), зведена у першій поло-
вині ХІІ ст. князем Всеволодом
Ольговичем на північно-західній
околиці Києва Дорогожичах, опо-
вита численними загадками та таєм-
ницями. Більшість науковців, знавців
Києва, які зверталися до вивчення
цієї пам’ятки, насамперед, дослі-
джували історію, архітектуру та ста-
родавній живопис храму. Наприкінці
ХІХ ст. дослідники звернулись до
опису монументального живопису
М. Врубеля, який працював у церкві
у 1884–1885 рр. При цьому в тіні
фрескових розписів і монументаль-
них робіт Врубеля залишався жи-
вопис українських митців ХІХ ст.
Саме тому ми маємо на меті дослі-
дити найбільш знакові монумен-

тальні композиції українських художників та спробувати виявити імена
творців сюжетів, які досі не були атрибутовані щодо своїх авторів.

У ХІХ ст. під керівництвом професора А. Прахова у Кирилівській
церкві були виконані роботи з розкриття, копіювання та фотофіксації дав-
нього фрескового живопису. Коли древній живопис розчистили від багато-
вікових нашарувань, несподівано відкрилась унікальність знахідки, яка
вимагала дбайливого, бережливого підходу до реставрації фресок для
збереження їх автентичності. Після тривалих роздумів А. Прахов ухва-
лює рішення дописати втрачені фрагменти фресок, а на тих ділянках стін,
де зображення зовсім не збереглися, написати нові образи й композиції.
Проте, незважаючи на бажання Прахова зберегти відкритим давній
живопис, за рішенням церковної комісії практично всі збережені фрески
були вкриті олійними фарбами. Фрески, зберігаючи давній сюжет і малюнок,
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повторювали олійними фарбами, а у місцях втрати фресок писали нові зоб-
раження. Але при цьому Прахов ставив принципове завдання: відтворити
древній стиль не тільки на фрагментах живопису, а й у нових сюжетних
розписах. Відсутність необхідних коштів змушувала Прахова шукати ви-
конавців задуму в середовищі художників-початківців. До складу колек-
тиву молодих майстрів входили учні та викладачі малювальної школи
М. Мурашка та студенти Петербурзької академії мистецтв. Ці художники
виконали на стінах храму цілий комплекс сюжетів на сакральну тематику.

У 1950–1980-х рр. у музеї “Кирилівська церква” тривали комплексні
ремонтно-реставраційні роботи, під час яких було прийнято рішення
відкрити з-під олійних записів ХІХ ст. живопис стародавніх майстрів.
Результатом реставрації настінного живопису стало відкриття 800 м2

унікального фрескового живопису, тож сьогодні на стінах храму експо-
нуються відкриті з-під олійних записів автентичні фрескові розписи, один
монументальний темперний портрет ХVІІ ст. і домінуючий у кількіс-
ному відношенні олійний живопис ХІХ ст. Авторами живопису ХІХ ст.
є М. Врубель, а також, як зазначалось вище, молоді викладачі та юні учні
Київської малювальної школи М. Мурашка, який деякий час керував
роботами з поновлення давньої фрески та виконання нових розписів у міс-
цях втрати фрескового живопису. Як це не дивно, але визначення імен ви-
конавців певної частини живопису ХІХ ст. в київській Кирилівській церкві,
живопису, який є хронологічно ближчим до сьогодення, становить нині
одну з остаточно не вирішених наукових проблем. Головна причина цієї
інформаційної лакуни – відсутність необхідної документації, яка б прив’язу-
вала розпис до виконавців, що працювали у пам’ятці у ХІХ ст.

Загальна площа стін Кирилівської церкви складає 2852 м2, з них
800 м2 фреска ХІІ ст., один настінний портрет ХVІІ ст., окремі стінні
площі, де зовсім не зберігся живопис затоновані пастельними фарбами.
За приблизним розрахунком можна визначити, що десь 2000 м2 становить
олійний живопис ХІХ століття. Менша частина цього живопису атрибу-
тована конкретним виконавцям, у тому числі й М. Врубелю. Завдяки
виданим спогадам М. Мурашка нам відомі прізвища та, відповідно,
живописні роботи окремих молодих українських художників, які працю-
вали в Кирилівському храмі. Це І. Селезньов, Ф. Зозулін, І. Їжакевич,
Х. Платонов, М. Климанов, С. Гайдук, М. Пимоненко. У своїх спогадах
М. Мурашко називає ще цілу низку учнів, які брали участь у розписах
Кирилівського храму: В. Отмара, О. Курінного, Єгоричева, В. Замирайла1,
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проте відомостей, які саме роботи виконували в храмі ці художники,
наразі з’ясувати не вдалося.

З тих же спогадів М. Мурашка, із записів одного з дослідників Кири-
лівської церкви В. Зуммера, точно визначено, що розпис склепіння голов-
ного купола – зображення композиції “Вознесіння Ісуса Христа в оточенні
ангелів” – належать художнику Івану Селезньову (1856–1936)2. Цю компо-
зицію, відповідно до християнської традиції та за аналогією з зображенням
у Георгіївській церкві в Старій Ладозі, а також Спасо-Нередицькій
та Спасо-Мірозькій церквами ХІІ ст., запропонував виконати А. Прахов.

По центру склепіння купола на тлі синього неба зображена веселка
з сидячим на ній Ісусом Христом. На золотому фоні добре виділяється
пурпурний хітон і ніжно-блакитний гіматій Спасителя. Правицею Він
благословляє, в лівій руці тримає сувій. Навколо Христа – вісім ангелів
підтримують мандорлу, що оточує Спасителя, підіймаючи Його на небеса.
Фігура Христа на фоні сонячного кола купається у світлі вікон барабана,
немов у хмарах, щомиті стаючи дедалі віддаленішою та вищою.

Традиційно вважається, що і Оранта в консі центральної апсиди
на місці втраченого фрескового зображення написана І. Селезньовим,
хоча документальних підтверджень цьому поки ще не знайдено. Проте,
аскетичний, мужній вираз обличчя Марії схожий з образом Христа,
зображеним у куполі храму, дає можливість підтвердити існуючу думку
про виконання образу Оранти і композиції “Вознесіння” одним і тим
самим автором, тобто І. Селезньовим.

Від давньої фрески залишився нижній край блакитного хітона,
фрагменти червоного взуття і подіум, на якому у ХІІ ст. було зображено Бо-
гоматір. Художник повторив практично весь образ Богоматері з молитовно
здійнятими руками. Матір Божа звертається до Сина Єдинородного, зобра-
женого на склепінні купола, з проханням про прощення роду людського.
Цариця Небесна, вдягнена у блакитний хітон і темно-рожевий мафорій,
випромінює золоте сяйво, підсилене світло-жовтими смугами. Матір Ісуса
Христа оточують чотири коліносхильних ангели і дев’ять херувимів.

В. Ульяновський віднайшов свідчення про те, що Селезньов
у 1885 р. працював у Церковно-археологічному музеї з рукописами і старо-
винними мініатюрами, мабуть, шукаючи аналоги, приклади для доскона-
лого написання замовлених йому сюжетів3. На жаль, конкретних вказівок,
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які саме давні мініатюри або інші зображення були ним використані для
розписів у Кирилівському храмі, не знайдено. Такі вказівки дали б мож-
ливість виявити автора певної частини живопису, але їх немає, тому
дозволимо собі зробити деякі припущення.

На північній та південній частинах вівтарної арки центральної
апсиди храму святого Кирила зображені величезні постаті архангелів
Михаїла та Гавриїла з жезлами і державами у руках. Спираючись на схо-
жість манери виконання, близькість розташування до відомих нам робіт
Селезньова, особливо лояльне ставлення А. Прахова до І. Селезньова в
частині виділення центральних стінних площ своєму приятелеві, ці зоб-
раження також можна атрибутувати пензлю цього художника.

Підтвердженням авторства Селезньова може слугувати і виявлена
під час проведення реставраційних робіт (у 2006 р.) на карнизі підбан-
ного стінного простору монограма цього художника.

В. Зуммер повідомляє, що поновлення фрескової композиції
“Різдво Ісуса Христа” на південній стіні трансепта Кирилівської церкви
виконав тоді ще молодий, а згодом відомий український художник
Микола Пимоненко (1862–1912)4. Невідомо, чи належать пензлю Пимо-
ненка ще якісь роботи у Кирилівському храмі. Мабуть ні. Мурашко відмі-
чає, що художнику ніяк не давався візантійський стиль, його постійно
“тягнуло” в епоху Відродження5, а Прахов намагався провести реставра-
ції у давньому візантійському стилі, в якому була побудована й розписана
Кирилівська церква у ХІІ ст.

Сьогодні можемо тільки припустити, що зображення святих
В’ячеслава та Людмили, що розташовані в нижній частині композиції
“Різдва Христового”, виконані далеко не у візантійських традиціях,
належать пензлю М. Пимоненка.

На західній стіні південної частини трансепта міститься сюжет
“Хрещення Ісуса Христа”, який у класичних академічних традиціях ви-
конав художник Харитон Платонов (1842–1907). Автор твору створив ком-
позицію у класичних живописних традиціях ХІХ ст. Як свідчить лист
А. Прахова до завідуючого Церковно-археологічним музеєм при КДА
професора М. Петрова, аби відтворити цей відомий євангельський сюжет
у стилі ХІІ ст., Платонов скопіював мініатюру з відповідним сюжетом
знаменитого Нікомідійського Євангелія ХІІ – початку ХІІІ ст.6 На композиції
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Платонова Христос стоїть по коліно у воді і благоговійно приймає хрещення
від Йоанна Предтечі. На Спасителя через Духа Святого сходить небесна
благодать у вигляді світлових променів. За Христом – янгол з білим покри-
валом, що приготувався вкрити Спасителя по завершенні обряду. Предтеча
босоніж стоїть на березі р. Йордан, правицею благословляє Христа, у лівій
руці тримає посох. Хреститель вдягнений у власяницю та характерний
юдейський плащ з китицями. Колорит твору поєднує приглушену синю
та м’яку світло-жовту фарби. Синій колір наповнює прозору воду річки
та димчасті хмари, жовто-пісочним написано берег річки, а світло-жовтим –
сяйво навколо голуба – Святого Духа та промені, що сходять на Спасителя.

Спокій і урочистість притаманні цій композиції. Незважаючи на
наявність давнього взірця, Платонов виконав зображення у класичних
живописних традиціях ХІХ ст. Сюжет по краях окантований колонами
з вузлом – цей мотив запозичений з фресок ХІІ ст., а зверху завершується
орнаментальним півколом. Обведена у своєрідну раму, композиція сприй-
мається як величезна салонна картина. Стилізована рама складає також
враження своєрідного порталу – входу до місця священної події, яка від-
бувається на березі Йордану.

Треба відзначити, що В. Зуммер, найвірогідніше, помилково при-
писує Платонову зображення Оранти в центральній апсиді собору7, вико-
нане, як уже зазначалося вище, І. Селезньовим. Таку атрибуцію, запропо-
новану Зуммером, можна пояснити тим, що Платонов, ймовірно, брав
участь у розписах центральної апсиди і куполу, проте виконував інші зоб-
раження. З великою вірогідністю можна припустити, що це зображення го-
лівок ангелів у простінках під вікнами барабана купола. Янголята, зображені
там, дивно схожі з так званими платонівськими “Маруськами” (зображен-
нями українських дівчаток). Подібність настільки яскрава, що дає можли-
вість атрибутувати зображення янголят пензлю Х. Платонова (мал. 2–3).

Не виключено, що майстру належить і зображення Спасителя
в зеніті вівтарного зводу: на золотому тлі Син Божий, у сяйві золотавого
німбу з червоною окантовкою, як і в головному куполі, благословляє дес-
ницею, а в лівій руці тримає сувій. Не “знають” свого автора-виконавця
й цікаві в живописному плані зображення в барабані центрального ку-
пола – Богоматір, Христос на платі, Христос Еммануїл. Академічність
і витонченість цих зображень, напрочуд подібних класичним зображен-
ням з композиції “Хрещення Ісуса Христа”, дають змогу припустити руку
одного і того самого автора-виконавця, а саме Х. Платонова.
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На західній стіні центральної нави Кирилівської церкви, худож-
ник Михайло Кліманов (1853–1910) виконав дві композиції – “Різдво Бо-
городиці” та “Введення Марії до храму”.

Ці живописні твори дуже цікаві і справляють яскраве враження
на тлі фресок ХІІ ст. Композиція “Різдво Богородиці” радісна та святкова.
Основний сюжет зображено на тлі архітектурних споруд, прикрашених
багатим парадним орнаментом. Мати Марії Анна лежить на ложі з білим
покривалом, прикрашеним дорогоцінними каменями. Біля підніжжя ложа
служниці готують купіль для новонародженої Марії. З іншого боку троє
гостей підносять Анні дорогоцінні дари. Потрібно визнати досить вдалим
об’єднання червоних, рожевих, блакитних і зелених тонів. Сам ритм
картини урочистий і спокійний, колористичні переливи та переплетіння
складок вбрання нагадує казкові розписи палехських скриньок.

У сцені “Введення Марії в храм”, згідно канону, зображені Анна
та Йоаким – батьки маленької трирічної Марії, які ведуть у храм свою
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голівки ангела та обличчя дів-

чини, виконаних Х. Платоновим



дочку. Всі троє виділені яскравим кольором пурпурного і синього
вбрання. За батьками Марії прямують чисті єврейські дщері, що трима-
ють у руках запалені свічки – символ духовного горіння Марії. У храмі
дівчинку зустрічає первосвященик Захарія, батько святого Йоанна Предтечі
та родич Анни, на голові якого зображено тефіллін (сувій з молитвами).
У правому верхньому куті композиції, відповідно до хронології подій,
виконаний сюжет Благовіщеня, в якому архангел Гавриїл благовістить
Марії про народження нею Спасителя. Коли Марія отримала цю звістку
їй було 12 років і символічно, що до майданчика, де Марія приймає Благу
вість, ведуть саме 12 сходинок – дві при вході до храму та десять стилі-
зованих – до майданчика, на якому возсідає Марія. Особливість сцени по-
лягає в тому, що в одній композиції об’єднано два сюжети, а також у тому,
що Марію у сцені Благовіщення, на відміну від численних аналогічних
сюжетів, зображено зовсім маленькою дівчинкою.

Праву частину композиції “Вхід Господній до Єрусалима”,
що розташована під південною частиною князівської молитовні, виконав
художник Федір Зозулін (1864–1937), який допомагав М. Врубелю напи-
сати цей сюжет. Разом із Врубелем Зозулін брав участь у поновленнях
Богородичного сюжету “Успіння Богородиці”. В одному з листів М. Вру-
беля читаємо: “Зозулин очень симпатично справился с живописной сто-
роной своей картины”8. Не виключено, що зображення святих князя
Володимира і княгині Ольги, розташовані в нижній частині композиції
“Успіння Богородиці”, також належать Зозуліну.

Відомому українському живописцю Івану Їжакевичу (1864–1962)
атрибутують виконання образу Діви Марії в апсиді князівської молитовні
на другому поверсі. Це дуже зворушливий, ліричний образ зі спокійним,
ніби мрійливим ликом, зовсім протилежний суворій Оранті в центральній
апсиді. Художник-реставратор Л. Тоцький, який у 1950-ті рр. в складі бри-
гади реставраторів працював у Кирилівській церкві, усно повідомив нам,
що тоді у стінах храму він спілкувався з І. Їжакевичем. Тоцький згадує:
“Коли я запитав у Їжакевича – як вдалося йому виконати такий чудовий
образ, Іван Сидорович, соромлячись, зізнався, що образ Богородиці зма-
лював з обкладинки цукеркової коробки”. В. Ульяновський у спогадах
Їжакевича відшукав вказівку на ще одну роботу цього художника в Кири-
лівській церкві: “Мне поручили реставрировать фреску, которая лучше
сохранилась. Исполнив работу, от Прахова и Врубеля получил похвалу”.
Тут-таки Їжакевич згадує, що Врубель, підказуючи, як писати святого
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8 Врубель: Переписка. Воспоминания о художнике. Л., 1976, с. 71, № 54.



Петра, який веде стадо до Раю, показав фотографію, яку треба було викорис-
товувати при роботі9. Завдяки цій інформації, віднайденій В. Ульяновським,
з’ясувалось, що зображення апостола Петра належить І. Іжакевичу. Спираю-
чись на цей факт, дозволимо собі наступне, на наше переконання, вагоме
припущення, а саме – навряд чи в цілісній, багатофігурній композиції
“Хода до Раю” Їжакевичу було доручено виконання тільки однієї фігури
святого Петра. Враховуючи той факт, що апостол Петро – один з головних
персонажів цього сюжету, напрошується висновок про те, що Їжакевич,
найімовірніше, виконав всю цю композицію. Всі персонажі розпису
об’єднані схожою манерою виконання та композиційною цілісністю.
Прихильність М. Мурашка, керівника розписів у Кирилівській церкві, до
Їжакевича і той факт, що цьому молодому, талановитому художнику до-
ручили виконання головного образу Богоматері в апсиді князівської мо-
литовні, робить більш вагомим висновок про належність його пензлю
всієї композиції “Хода до Раю”. Таким чином, ми виявили ще одну роботу
Їжакевича в храмі – це розпис північної стіни нартекса – композиції
“Хода до Раю” та “Райський сад” (мал. 4).

Зображення архангелів у центральній наві та на склепінні хорів
Кирилівської церкви належать художнику Самуїлу Гайдуку (1859–?).
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9 Ижакевич И. Мои воспоминания / Публикация В. Ульяновского // Украина, 1989, № 2
(январь), с. 12–13.



У листі до А. Прахова 1884 р. М. Врубель особливо хвалив твори Гайдука:
“Нравятся мне очень и ангелы Гайдука, особенно Михаил. Теперь он
начал большого ангела, руководствуясь моим наброском акварелью с Со-
фийского”10. Позначені зображення двох ангелів розташовані на другому
поверсі по обидва боки центрального склепіння хорів. Однак відмітимо,
що Врубель чітко вказує на конкретне зображення архангела Михаїла. У
фондах київського Музею російського мистецтва зберігається ескіз
із зображенням фігури архангела Михаїла, виконаний графітним олівцем.
На лицьовій стороні підпис Врубеля, а на зворотному – напис: “Из аль-
бома Николая Ивановича Мурашко 1883/84 г. Киев. “Архангел” эскиз
М. Врубеля. Мотив росписи (фрески) для Кирилловской церкви в Киеве”.
Цей врубелівський малюнок і послужив матеріалом для виконання С. Гай-
дуком архангелів Михаїла та Гавриїла на південно-західному та північно-
західному стовпах арки, що веде з центральної частини храму до нартекса.
Однак рожевощокі, лялькові ангели Гайдука дещо далекі від потужного,
пристрасного і мужнього архангела з ескізу М. Врубеля.

Знахідка та уважне вивчення архівних документів, що належали
А. Прахову, доповнили інформацію про невідомих нам досі художників,
які також брали участь у реставрації і оновленні живопису Кирилівського
храму. Окрім того, вивчення Прахівського архіву дало можливість іден-
тифікувати авторів окремих композицій та поодиноких зображень, вико-
наних у техніці олійного живопису в ХІХ ст. (мал. 5–6).

На двох маленьких аркушах з вищезазначеного архіву, з написом
у правому куті “Кирилівська”, олівцем написано перелік таких прізвищ:
Яблонський, Новицький, Кудрін, Косяченко, Нога та Нога – (ймовірно,
брати, а можливо, батько і син), Чехович, Галактіонов. Частину скорочених
прізвищ та прізвищ, написаних нерозбірливо, прочитати не вдалося11.
В архіві також присутні схеми живопису окремих площин лівого Михай-
лівського вівтаря (жертовника), правого Кирилівського вівтаря (ризниці),
і схеми двох стін Теплої церкви, тобто нартекса12. На жаль, ані у списку, ані
у схемах, не позначені ініціали виконавців, що сьогодні ускладнює пошук
біографій та творчих напрацювань цих художників. Схеми (мал. 7)
є чернетками з написами олівцем та з номерами, під якими зашифро-
вані живописні композиції і окремі зображення. Біля кожного номера
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10 Врубель.., с. 71.
11 Архив профессора А.В. Прахова. Кирилловская церковь. 1881–1889 гг. Дело № 6, с. 30–
34 // НА НЗСК.
12 Архив.., с. 30–34.



присутнє прізвище художника, якому було доручено виконання цієї ланки
живопису. При зіставленні цих схем з настінним живописом пам’ятки
з’ясувалося, що олійний живопис лівого вівтаря, або Михайлівського
приділу, належить: Курашкевичу, Кузнєцову, Короткоручку, Різниченку,
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Мал. 5. Перелік прізвищ художників з архіву А. Прахова



Нечаєву, Науменку, Ганюку та Трояновському, який написав архангела
Михаїла у консі жертовника (мал. 8), а також Данилову і Новицькому, який
виконав орнаменти в куполі жертовника. У південному вівтарі північну стіну
(постаті святителів) розписували Васильченко, Трояновський, Ганюк і Не-
чаєв, південну – Яблонський, Нечаєв, Науменко та Трояновський,
орнаменти виконав Новицький та Ганюк (мал. 9). У нартексі – сцени пекла
і фігури преподобних виконали Резніченко та Васильченко (мал. 10).
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Мал. 8. Трояновський. Архангел Михаїл. Конха жертовника Кирилівської церкви.
Олійний живопис ХІХ ст.

Мал. 9. Новицький. Орнаменти в куполі південної апсиди.
Олійний живопис ХІХ ст.
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Мал. 10. Резниченко, Васильченко. Багатій у пеклі.
Олійний живопис ХІХ ст.

Мал. 12. Яблонський. Композиція “Страшний суд”. Східне склепіння нартекса.
Олійний живопис ХІХ ст.



Над західною нішею південного нартекса Федір Данилов – викладач
школи М. Мурашка – написав трьох святителів (мал. 11). Центральна час-
тина композиції “Страшний Суд” (східна частина склепіння нартекса)
розписана Яблонським (мал. 12). Зображення Богоматері Заступниці
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Мал. 11 Данилов. Святителі. Західна стіна південної частини нартекса.
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у медальйоні на західному пілоні північного стовпа нартекса виконав
Науменко (мал. 13). Христос Всевидячий у медальйоні на західному пілоні
протилежного південного стовпа, належить пензлю художника Власенка
(мал. 14). Композицію “Хода князів” (від олійного живопису ХІХ ст. в цій
композиції збереглися тільки зображення голів) у верхній частині західного
пілона північного стовпа нартекса було також написано Власенком (мал. 15).
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Мал. 13. Науменко. Богоматір
Заступниця грішних. Північний стовп
нартекса. Олійний живопис ХІХ ст.

Мал. 14. Власенко. Христос Всеви-
дець. Південний стовп нартекса.

Олійний живопис ХІХ ст.

Мал. 15. Власенко. Хода князів. Верхній регістр північного стовпа нартекса.
Олійний живопис ХІХ ст. Фото 30-х років ХХ ст.



Таким чином, порівняння манери живопису кирилівських розпи-
сів зі станковими творами художників ХІХ ст., які працювали в храмі,
вивчення літературних і документальних джерел, а головне – виявлення
і дослідження документів з архіву А. Прахова відкрило ще одну важливу
сторінку у вивченні історії живопису Кирилівської церкви. Завдяки цим
складовим, певна частина олійного живопису ХІХ ст., досі в своїй біль-
шості не ідентифікованого щодо його виконавців, знайшла своїх авторів.
А виявлені в архіві А. Прахова імена українських живописців ХІХ ст., які пра-
цювали в Кирилівській церкві, дали поштовх до наступного етапу дослі-
джень, а саме пошуку біографій та творчих напрацювань цих художників.

На сьогодні не складає проблеми відшукати творчі біографії
окремих виконавців кирилівських розписів, які стали згодом відомими
українськими художниками. Серед них – М. Пимоненко, І. Їжакевич,
Х. Платонов, І. Селезньов13. Що стосується більшості інших художників,
то поки знайдені крупиці біографій та творчих напрацювань лише кількох
людей, що працювали у ХІХ ст. у Кирилівській церкві: С. Гайдука, Ф. Зо-
зуліна, М. Кліманова. Віднайдені окремі свідчення про художників
М. Кузнєцова (1850–1930), М. Рутченка-Короткоручка (1863–1937),
В. Замирайла (1868–1939), С. Костенка. Імена цих учасників кирилівських
розписів, як зазначено вище, перераховано у спогадах М. Мурашка, проте
які роботи вони виконували у церкві, на жаль, невідомо. Кирилівські роз-
писи ХІХ ст. та їх виконавці чекають своїх дослідників, які, поза сумнівом,
відкриють нам нові, невідомі ще сторінки історії Кирилівського храму.
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13 До недавнього часу постать І. Селезньова була забутою, проте останніми роками у
зв’язку з відкриттям у 2009 р. у Софії Київській від пізніших тонових замалювань сюжетів
І. Селезньова “Стрітення” та “Хрещення”, стимулювали до пошуку відомостей про цього
митця. Цікаві архівні матеріали, знайдені Т. Рясною та О. Чайкою, відкрили невідомі
сторінки біографії цієї непересічної і талановитої людини. Див.: Рясная Т.М. Сюжети
І.Ф. Селезньова, відкриті нещодавно на стінах Софії Київської // Могилянські читання
2009 року: Зб. наук. пр.: Мазепинська доба в культурі України, К., 2010, с. 235–241; Рясная Т.
Твори художника Івана Селезньова в Софії Київській // ПУ, 2013, спецвипуск № 1 (кві-
тень), с. 40–43; Чайка О. Забутий, але не знехтуваний // Церковна православна газета,
2010, № 3 (253; лютий).



Надежда Никитенко

КРЕЩЕНИЕ РУСИ В СВЕТЕ ДАННЫХ СОФИИ КИЕВСКОЙ

Нет в истории христианского народа события более важного,
чем его крещение, определяющего духовный путь для всех его после-
дующих поколений. Русь-Украина сделала свой выбор в пользу византи-
йского православия в конце Х в., при великом киевском князе Владимире
Святославиче (980–1015). Но, хотя это эпохальное событие мировой исто-
рии привлекало к себе умы огромного количества исследователей, как оте-
чественных, так и зарубежных, оно все так же, как и 125 лет назад, когда
отмечалось 900-летие крещения Руси, отмечено “печатью тайны”1.

Такая ситуация обусловлена состоянием источников, круг кото-
рых, казалось бы, давно очерчен, а содержание преисполнено смысловых
лакун, противоречий и неопределенностей. О кардинальных моментах
этого события – месте, времени и обстоятельствах личного обращения
Владимира, крещении им киевлян, установлении Киевской иерархии –
мы имеем, по выражению М. Грушевского, “только общие, смутные упо-
минания”, или же неопределенные, противоречивые данные, что не спо-
собствует решению основных задач2. Таким образом, актуальным
остается расширение круга источников, а также поиск новых методов их
исследования. Особенно это касается нетрадиционных для исследования
данной проблемы источников, к которым ранее не обращались историки.

Речь идет, прежде всего, о настенной живописи древней “митро-
полии русской” – Софии Киевской, знаменитые мозаики и фрески которой
являются не только выдающимся художественным феноменом, но и древ-
нейшим подлинным историческим источником, рожденным эпохой хрис-
тианизации Руси. Исследованиями последних лет, в частности, выявлением
целого цикла датированных граффити, оставленных на фресках собора
в 1018/21, 1019, 1022, 1023 гг. и др., установлено, что собор был возведен
уже во втором десятилетии ХІ в.3 Осуществленное нами исследование
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1 См.: Успенский Ф.И. Русь и Византия в Х веке. Речь, произнесенная 11 мая 1888 г. в тор-
жественном собрании Одесского славянского благотворительного общества в память 900-
летнего юбилея крещения Руси. Одесса, 1888, с. 35.
2 См.: Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 1: До початку ХІ віку. К., 1991, с. 495–529.
3 См.: Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее
создания. К., 2012.



мозаик и фресок Святой Софии показало, что они проникнуты остроакту-
альной исторической проблематикой, подчиненной теме крещения Руси,
идейным стержнем которой является прославление ее христианизаторов –
княжеской четы Владимира и Анны. Эта идея прослеживается во всех зве-
ньях декоративной системы – в мозаиках, в больших фресковых циклах, в
единоличных изображениях святых4. Фактически мы располагаем колос-
сальным источником второго десятилетия ХІ в., дающим возможность по-
новому посмотреть на судьбоносное событие крещения Руси.

Весьма информативными в этом отношении являются светские
фрески двух лестничных башен собора, по которым в древности подни-
малась на хоры княжеская семья со своей свитой. Такое функциональное
назначение башен обусловило дворцовую тематику росписи их помеще-
ний. Здесь изображены конские бега на константинопольском ипподроме,
церемонии византийского двора, охотничьи и театрализованные сцены.
Эти уникальные фрески составляют большой светский (мирской) цикл,
не имеющий прямых аналогов во всем византийском культурном ареале.
О подобных циклах известно лишь из древних описаний давно погибших
императорских дворцов Константинополя. Поэтому реконструкция об-
щего содержания башенных фресок затруднена как вследствие их по-
вреждений, так и из-за отсутствия достаточных аналогий5.

Наиболее компетентное объяснение фрескам башен Софии дали
известные византинисты – историки искусства Н. Кондаков6, Д. Айналов
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4 См.: Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской:
Историческая проблематика. К., 1999; Никитенко Н.Н. Образы княжеской четы крести-
телей Руси в стенописи Софии Киевской: к проблеме канонизации Владимира // Науковий
збірник, присвячений 1020-літтю Хрещення Київської Руси-України. Матеріали науково-
практичної конференції “1020-ліття Хрещення Руси-України – із Києва по всій Русі”
(Київ, 21 жовтня 2008 р.). К., 2008, с. 270–280. Исследователи принимают наш вывод о
выдающемся месте Анны “в деле христианского строительства, создания первого храма
в Киеве, разработке фресковых композиций св. Софии”. См.: Бибиков М.В. Византийские
источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е.А. Мельниковой.
М., 2001, с. 110. Немаловажно и то, что в однофигурных фресках прослеживается также
прославление Бориса и Глеба как сыновей Владимира и Анны.
5 Исключением в какой-то степени могут являться лишь выполненные византийскими
мастерами мозаики “комнаты Рожера ІІ” во дворце нормандских королей в Палермо
(1131–1143), имеющие символический характер. В находящейся рядом “башне Пизанцев”
уцелели фрагменты исторического описательного цикла. Интересно, что светский цикл
в Палермо, как и киевский, возник в результате династического брака местного правителя
с византийской принцессой, что позволяет говорить о существовании такой традиции.
См.: Никитенко Н.Н. Русь и Византия.., с. 120–121.
6 Кондаков Н.П. О фресках лестниц Киево-Софийского собора // ЗРАО, 1888, т. 3, вып. 3
и 4, с. 287–306.



и Е. Редин7, А. Грабар8. Рассмотрев фрески на широком историко-куль-
турном фоне, они доказали, что их сюжеты иллюстрируют придворную
жизнь Византии во время рождественских праздников, на Святки, причем
ключевой здесь является сцена константинопольского ипподрома. В Ви-
зантии Святки составляли 12-дневный цикл, продолжаясь с 25 декабря
до 6 января, т.е. от Рождества Христова до Богоявления (Крещения). Эти
исследователи не усматривали в башенных фресках киевских мотивов,
полагая, что они имеют лишь косвенную связь с жизнью Руси. 

Но со временем Д. Айналов засомневался в корректности такого
подхода к киевскому циклу, предположив, что на одной из фресок южной
башни изображен прием княгини Ольги в 957 г. византийским императо-
ром Константином VII Багрянородным. Весьма осторожное предположе-
ние Айналова строилось на чисто внешнем сходстве фрески с миниатюрой
Мадридской рукописи Иоанна Скилицы запечатлевшей это событие9.
Здесь сказалось то, что княгиня Ольга была любимой героиней исследо-
ваний Айналова, особенно интересовавшегося темой ее путешествия в
Царьград, поскольку прием княгини императором – это “роскошная кар-
тина русско-византийских культурных сношений в Х веке”. Айналов
особо отмечал: “Это мой переход к русским древностям”10.

Предположение Айналова было опровергнуто дальнейшим ис-
следованием фрески, показавшим, что на самом деле здесь изображен не
прием Ольги, а дворец ипподрома (Кафисма); выяснилось, что эта фреска
завершает собой большую многоплановую композицию “Ипподром”,
простирающуюся на 14 м снизу вверх на стене южной башни11.

Несмотря на то, что мысль Айналова не подтвердилась, ее подхватил
и развил С. Высоцкий12, связавший с приемом Ольги главные композиции
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7 Айналов Д., Редин Е. Киево-Софийский собор: Исследование древней мозаической и
фресковой живописи. СПб., 1889, с. 102–133.
8 Грабар А.Н. Светское изобразительное искусство домонгольской Руси и “Слово о полку
Игореве” // ТОДРЛ, 1962, т. 18, с. 233–271.
9 Айналов Д.В. История древнерусского искусства: Киев-Царьград-Херсонес // Известия
Таврической ученой архивной комиссии, 1920, № 57, с. 201–202.
10 См.: Анфертьева А.Н. Д.В. Айналов: жизнь, творчество, архив // Архивы русских ви-
зантинистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995, с. 271–272, 298; Ульяновский В. Украинские
сюжеты в жизни и творчестве Дмитрия Власьевича Айналова // Софія Київська: Візантія.
Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження
Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). К., 2012, с. 27–28.
11 Радченко А.Д. К вопросу об изображении ипподрома в юго-западной башне Софии
Киевской // София Киевская: Материалы исследований. К., 1973, с. 35–37.
12 Высоцкий С.А. Живопись башен Софийского собора в Киеве // Новое в археологии
Киева. К., 1981, с. 234–264; Высоцкий С.А. Светские фрески Софийского собора в Киеве.
К., 1989, с. 113–204.



обеих башен. Но концепцию Высоцкого, получившую популярность
в 80-х гг. ХХ в., невозможно принять, поскольку она никак не согласуется
с содержанием фресок, где четко определены место, время и действую-
щие лица иллюстрируемых событий. Точка зрения Высоцкого, подходя-
щего к фрескам с мерками современного человека, недопустимо
модернизирует древнюю стенопись, поскольку противоречит средневе-
ковой ментальности, нормам и обычаям придворной жизни, наконец,
иконографическим канонам того времени13.

Приведем главные аргументы, ставящие под сомнение научность
бытующей до сих пор в литературе гипотезы Высоцкого относительно мни-
мого изображения на фресках башен визита княгини Ольги в Царьград.

С древнейших времен у всех народов светские монументальные
изобразительные циклы прославляли и сакрализовали своих заказчиков,
иллюстрируя их реальные выдающиеся деяния. Этой традиции были по-
дчинены и триумфальные императорские циклы Византии, к которым
примыкает стенопись башен Софии Киевской14. Обращение к временам
Ольги нарушило бы эту универсальную традицию, ибо не служило бы
прославлению личных деяний заказчика росписи.

Невозможно видеть княгиню Ольгу в двух главных фресковых
композициях башен – “Ипподром” (южная башня) и “Церемония у визан-
тийского императора” (северная башня). Дело в том, что на ипподром –
форум византийцев женщины вообще не допускались, даже императрица
наблюдала за событиями на его арене через зарешеченные окна церкви
Св. Стефана дворца Дафны, выходящие на ипподром15. Из-за ошибочного
восприятия Высоцким сановного евнуха-телохранителя, стоящего возле
императора в царской ложе, в качестве княгини Ольги, его интерпретация
этой фрески, кочующая по многим изданиям, приобрела курьезную ок-
раску: киевскую княгиню низведено к рангу придворного евнуха.

Совсем иначе изображена так называемая “Ольга” в северной
башне, где Высоцкий необоснованно “наделил” ее царским саном. На самом
деле, стемма (императорская корона) и пурпурная мантия на женской осо-
бе – героини церемониальной сцены северной башни – не позволяют пер-
сонифицировать ее как княгиню Ольгу. Царские инсигнии рассматривались
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13 Критику см.: Никитенко Н.Н. Русь и Византия.., с. 82–83, 85–87, 92–93, 98–99 и др.
14 Ср.: Grabar A. L’empereur dans l’art byzantine. Paris, 1936.
15 Скабаланович Н. О нравах византийского общества в средние века (Речь, произнесенная
на годичном акте Санкт-Петербургской духовной академии 17 февраля 1886 года). СПб.,
1886, с.13; Ласкин Г. Георгий Кодин о древностях Константинополя: Словарь древностей
Константинополя. К., 1905, с. 72–73.



в Византии как символ власти божественного происхождения и вместе с
царским титулом даровались при священной церемонии венчания на цар-
ство. Ольга же, как известно, царским титулом не обладала, поэтому не
только ее появление в императорском дворце, но даже изображение в глав-
ном храме Киевской Руси, входившей в иерархию Византийского содру-
жества, в царском убранстве воспринималось бы как неслыханная дерзость,
как пренебрежение властью и особой василевса и даже как покушение на
его трон. О принципиальной невозможности подобных изображений гово-
рит А. Грабар в своей статье о фресках башен Софии Киевской16.

Иллюстрированные фресками башен “готские игры” и коляды
имели место в освященной древними традициями византийской дворцо-
вой обрядности лишь на Святки, когда происходит солнцеворот и зима
“встречается” с летом, но никак не на официальный византийский Новый
год (1 сентября), как в отличие от всех других исследователей полагает
Высоцкий. Это однозначно датирует изображенные на фресках события
концом декабря – началом января месяца, тогда как Ольга была принята
императором Константином VII 9 сентября и 18 октября, что точно за-
свидетельствовано Книгой церемоний17.

Изучение фресок привело нас к выводу, что они объединены в
триумфальный великокняжеский цикл, зафиксировавший заключение
русско-византийского династического союза, который положил начало
крещению Руси (рубеж 987–988 гг.). Роспись южной башни атрибутиро-
вана нами как “Послы Владимира на приеме у императора Василия II”,
северной – “Коронация Анны”.

Предложенная атрибуция основывается на том, что фрески вос-
производят обстановку и церемониал царской помолвки – последняя обя-
зательно сопровождалась в Византии коронацией новой царицы. Фрески
зафиксировали кульминационные моменты этих событий – всенародное
чествование послов Владимира на ипподроме и святочный прием их во
дворце (в южной башне, ведущей на правую, “мужскую” половину кня-
жеских хор); публичное провозглашение царицей невесты киевского
князя принцессы Анны участниками торжественного парада на Трибу-
нале ареи – дворцовой площади с трибуной (в северной башне, по кото-
рой поднималась на левую, “женскую” половину хор княгиня)18.
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16 Грабар А. Избрани съчинения. София, 1982, т. 1, с. 84–86.
17 Приемы киевской княгини Ольги в Константинополе императором Константином VII
Багрянородным // Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.).
СПб, 2000, с. 360, 364.
18 Никитенко Н.Н. О содержании фресковой росписи лестничных башен Софии Киевской // 



Архитектура и декор башен создают тот фон, который называют
“контекстом церемониального пространства”, возносящий княжескую
чету на священный уровень и обеспечивающий перманентное обновле-
ние репрезентативных впечатлений, которые призваны сохранять эту
идею путем литургизации каждого восхождения на хоры19.
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Памятники культуры. Новые открытия. М., 1997, с. 117–125; Никитенко Н.Н. Русь и Ви-
зантия.., с. 65–122; Нікітенко Н. Свята Софія Київська: історія в мистецтві. К., 2003,
с. 36–117 и др. работы этого автора.
19 Ср.: Поляковская М.А. Византийский дворцовый церемониал XIV в.: “театр власти”.
Екатеринбург, 2011, с. 35, 56; Никитенко Н. Фрески “Ритуальное убийство медведицы”
и “Готские игры” в северной башне Софии Киевской: новое осмысление сюжетов // Софія
Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з
дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). К., 2012, с. 303, 325.



Не ставя целью этой работы уг-
лубленное обоснование приведенной
атрибуции, тем более что она прошла
солидную апробацию в науке, рассмот-
рим сквозь призму росписи башен не-
которые важные аспекты истории
крещения Руси.

Остановимся, прежде всего, на
знаменитой фреске “Ипподром”. Эта
композиция состоит из трех сцен, разме-
щенных последовательно снизу вверх на
стене башни. В нижней сцене изобра-
жена стама (помещение для участников
заезда), из которой выезжают на старт
четыре колесницы, представляющие че-
тыре партии ипподрома (дима) – Голу-
бых (Венетов), Зеленых (Прасинов),
Белых (Левков) и Красных (Русиев).
Далее изображены мчащиеся в заезде
колесницы, а вверху, остановившись на
верхней лестничной площадке, видим

главную, завершающую сцену – финиш колесницы возле дворца иппод-
рома (Кафисмы). Именно эта, кульминационная сцена, сохранившаяся
лучше других фресок, наиболее интересна в историческом смысле.

Здесь, в отдельных ложах Кафисмы, видим византийского импе-
ратора и приближенную к нему знать (рис. 1–2). Весьма выразительный
образ императора имеет ярко выраженный армянский тип и выявляет
большую схожесть с Василием ІІ (976–1025) – наиболее выдающимся
представителем Македонской (Армянской) династии. Именно он был
родным братом принцессы Анны, жены крестителя Руси Владимира Свя-
тославича, таким образом, его свояком. Такую схожесть помогла устано-
вить византийская миниатюра из Псалтыри 1019 г. (рис. 3), на которой
изображен Василий ІІ – победитель болгар (хранится в библиотеке Сан
Марко в Венеции)20. Хотя в Софии Киевской этот император изображен
30-летним, а на миниатюре – 60-летним, сходство обоих его портретиро-
ванных изображений вполне очевидно (рис. 4).
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Рис. 2. Императорская ложа.
Фреска южной башни “Ипподром”,

деталь

__________________________________________________________________

20 Герцберг Ф. История Византии / Пер., примеч. и прилож. П.В. Безобразова. М., 1897,
с. 176–177.
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Рис. 4. Василий ІІ на фреске и миниатюре

Рис. 3. Василий ІІ – победитель болгар. Византийская миниатюра 1019 г.



Изображение Василия ІІ в Софийском соборе вполне объяснимо:
во-первых, собор возник во времена правления этого императора, во-вто-
рых, и это главное, при нем были установлены тесные родственные связи
между правящими дворами Византии и Руси, ведь сестра императора
была отдана за киевского князя. Этот экстраординарный династический
брак имел исключительное значение для истории Руси, поскольку зна-
меновал собой ее триумфальное вхождение в христианский мир.

Заключению брака предшествовал ряд сложных политических кол-
лизий. Благодаря свидетельству арабского историка Яхьи Антиохийского,
знаем, что вследствие мятежа могущественного феодального вождя
Варды Фоки (главнокомандующего византийской армией) почти все во-
енные силы сражались на его стороне, и правящая семья оказалась на
краю гибели. Осенью 987 г., когда мятежники остановились напротив
Константинополя, на противоположном берегу Босфора, Василий ІІ об-
ратися за помощью к Владимиру. Переговоры завершились заключением
“договора о свойстве”, т.е. брачным соглашением. Его главным условием
была женитьба Владимира на Анне после согласия князя обратить себя
и свой народ в христианскую веру, а также послать на помощь Василию
военный корпус. Русский корпус принял активное участие в двух решаю-
щих битвах под Хрисополем и Авидосом, где мятежники были разгром-
лены, а сам Фока погиб21.

Древнерусские источники не сообщают об упомянутых собы-
тиях, но под тем же 987 г. приводят сказание о выборе вер послами
Владимира в разных странах, в котором особое место уделено рассказу
о пребывании послов в Царьграде. “Повесть временных лет” говорит
о большой чести, оказанной послам Владимира императорами Васи-
лием ІІ и Константином VIII – братьями Анны, а также описывает при-
сутствие русских послов на праздничной службе в Софии Константино-
польской22. Житие Владимира дополняет летописный рассказ известием
о продолжительности их визита: “И ту пребыша 8 днии”23.

Исследователи по-разному относятся к реальности летописного
предания о выборе вер, но как бы там ни было, визит посольства Влади-
мира в Константинополь накануне крещения Руси представляется несом-
ненным фактом, ведь это подтверждено не только всем ходом событий,
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21 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца: Извлечения из летописи Яхьи Антиохийс-
кого. СПб., 1883, с. 23–24.
22 ПСРЛ. Т.1: Лаврентьевская летопись. М., 1997, стлб. 107.
23 Сборник в память 900-летия крещения Руси / Под ред. А.И. Соболевского. К., 1888, с. 24.



но и авторитетным свидетельством Яхьи о русско-византийских перего-
ворах в этот период. Именно к этим событиям, по нашему убеждению,
и относится светский фресковый цикл башен Софии Киевской, зафиксиро-
вавший наиболее торжественный прием послов Владимира на ипподро-
ме – византийском форуме, где жители Константинополя символизировали
население всей империи, отдавшее посольству князя, т.е. ему самому,
всенародные почести.

В императорской ложе, кроме восседающего на троне Василия ІІ,
изображены еще два персонажа. Сбоку и чуть сзади трона стоит визан-
тийский сановник, церемониальная поза которого выявляет полную по-
корность василевсу. Его руки спрятаны длинными свисающими рукавами
и сложены на груди – этот древний обычай донесла до нас поговорка “сто-
ять спустя рукава”. Отсутствие растительности на одутловатом лице санов-
ника и золотой маниак-оплечье его хитона свидетельствуют о том, что здесь
изображен один из наиболее знатных царедворцев-евнухов, составлявших
ближайшее окружение императора во всех торжественных случаях. Непос-
редственно возле самого императора стояли архонты кувуклия24.

Иначе охарактеризован мужской персонаж, стоящий в углу ложи.
Как и василевс, он слегка наклонился вперед, взгляды обоих персонажей
обращены друг на друга, лица выявляют живой интерес общения. Веро-
ятно, высокой чести находиться рядом с “божественным” василевсом был
удостоен глава русского посольства, который согласно древнему посоль-
скому обычаю был фактотумом (двойником) князя, и действовал непос-
редственно от его имени, обращаясь ко всем от первого лица25.

Рядом с императорской ложей находится посольская (рис. 5), где
стоят русские послы. На переднем плане – византийский сановник, образ
которого аналогичен по своей иконографии придворному евнуху в ложе
императора. В соответствии с этикетом, сановник стоит впереди послов,
поскольку надменные византийцы (ромеи) ставили себя выше иностран-
цев, вводившихся на приемах последними. Сколь бы знатными они ни
были, им всегда доводилось стоять позади византийцев.

В арках Кафисмы – сановники византийского двора, одна поло-
вина которых – так называемые “бородатые”, вторая, судя по их безусым
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24 См.: Скабаланович Н. Византийское государство и церковь в ХІ веке. СПб., 1884,
с. 156–170; Беляев Д.Ф. Ежедневные и воскресные приемы византийских царей и празд-
ничные выходы их в храм св. Софии в IХ–Х вв. // ЗИРАО, 1892, т. 6, вып. 1 и 2 (новая
серия), с. 62.
25 См.: Лихачев Д.С. Русский посольский обычай ХІ–ХІІІ вв.// Исторические записки,
1946, т. 18, с. 45.



и безбородым лицам, – евнухи
(Высоцкий принял их за женщин
из посольства Ольги). Как извес-
тно, евнухи были весьма ува-
жаемыми членами общества и
занимали высшие должности при
дворе, поскольку, не имея семьи,
усердно служили императору и
не могли претендовать на трон.
По словам недолюбливавшего ев-
нухов Константина Багрянород-
ного, их было при дворе как
весною мух в овечьем загоне26. 

Фреска иллюстрирует
прием брачного посольства, по-
этому на послах Владимира –
красные хитоны, бывшие атри-
бутом средневековой брачной
обрядности, в том числе и визан-
тийской27. Кроме того, красный
цвет определяет их как контра-

гента в переговорах, ибо Красные (гр. “Русии”, что созвучно слову
“русы”, т.е. для греков – “рыжие, светловолосые”) были партией иппод-
рома, состязавшейся с Голубыми (Венетами), к которой принадлежали
императоры Македонской династии. Так, очевидно, придали наглядность
неординарным обстоятельствам данного исторического момента, что
было вообще присуще изощренной византийской дипломатии.

Не случайно и то, что послов четверо – один из них стоит рядом
с императором, трое – в посольской ложе. Это тоже характерный признак
брачного посольства, которое по меркам того времени олицетворяет
князя и его дружину, т. е. “всю Русь”. Интересно, что украинская брачная
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Рис. 5. Посольская ложа. Фреска южной
башни “Ипподром”, деталь

__________________________________________________________________

26 См.: История Византии: в 3-х т. / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1967, т. 2, с. 167.
27 Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских. Харьков, 1881, с. 70;
Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах
ХIХ – начала ХХ в. М., 1984, с. 32; Брайчевская Е.А. Летописные данные о древнерусском
мужском костюме Х–ХIII вв. // Земли Южной Руси в IХ–ХIV вв. К., 1985, с. 119; Зайков-
ская Т.В. Византийские элементы в свадьбе понтийских греков // Резюме сообщений
ХVIII Международного конгресса византинистов в Москве 8–15 августа 1991 г. М., 1991,
т. 2, с. 1263–1264.



обрядность до наших дней сохранила понятие о главных лицах княжес-
кого брачного посольства: жених – это “князь”, всюду сопровождаемый
“дружиной”, в которой главными чинами состоят “тысяцкий”, “старший
боярин” и “младший боярин”28. Но в Х веке эти лица были не просто сва-
дебными “чинами”, а на самом деле представляли Русь в подобной си-
туации. Таким образом, видим рядом с василевсом князя (точнее – его
фактотума), а в посольской ложе – тысяцкого, за которым стоят старший
и младший бояре, т.е. представители старшей и младшей дружины29.

В целом, церемония манифестирует идею: священная Ромейская
империя (олицетворенная императором и его подданными на ипподроме)
принимает в свое лоно Русь (представляемую князем и дружиной), а свояк
Василия ІІ – князь Владимир становится в иерархии правителей “семьи
народов” “братом” божественного императора (согласно парародствен-
ным дипломатическим нормам тех времен)30.

Здесь можно вспомнить свидетельство “Анонима Бандури” –
византийского сказания середины XV в. о крещении Руси, получившего
в науке свое условное название по имени его издателя (A. Banduri). Эта
компиляция состоит из трех рассказов: о первом крещении русов патри-
архом Фотием, о крещении Руси при Владимире, наконец, об изобрете-
нии славянской азбуки. Согласно “Анониму”, князь Владимир выбирает
греческую веру после получения им информации о главных мировых ре-
лигиях. Таким образом, летописный рассказ о выборе вер находит свой
византийский аналог или, скорее всего, свой источник31. Поэтому нужно
внимательно отнестись к данным “Анонима”.

Хотя автор “Анонима” путает времена и события, в его распоря-
жении были какие-то фактические данные, извлеченные им из несохра-
нившихся источников. В частности, в рассказе о Владимировом крещении
неизвестным автором приводятся такие факты: 1. Русских послов было
четверо. 2. Они добрались в Константинополь с огромными трудностями.
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28 Здоровега Н.I. Нариси народної весiльної обрядовостi на Українi. К., 1974, с. 12, 34–35.
29 Здесь нужно вспомнить, что в житии святого Владимира упоминаются его воеводы Олег
и Ждьберн, которых князь послал в Царьград просить за себя греческую царевну. Можно
думать, что именно эти персонажи, которых некоторые исследователи считают историч-
ными, фигурируют в росписи башен. См.: Никитенко Н.Н. Русь и Византия.., с. 90–91.
30 Ритуал подобных приемов был строго дифференцирован в зависимости от ранга гостя,
последовательность “мизансцен” досконально расписывалась и режиссировалась,
что прекрасно иллюстрирует “Книга церемоний” Константина Багрянородного.
См.: Бибиков М.В. Указ. соч., с. 117.
31 См.: Бибиков М.В. Указ. соч., с. 108.



3. Император оказал им высокую честь. 4. Они посетили храм Святой
Софии в большой праздник32.

Важно, что эти факты явно перекликаются с росписью башен
Софии, поскольку фрески не только свидетельствуют о именно таком коли-
честве послов, но и дают представление об оказанной им чести и даже о
времени посещения ими столицы Византии. Дело в том, что на столбе
южной башни сохранились фрагменты изображения святочного дворцо-
вого пира, включавшего в себя архаичный новогодний обряд коляд,
происходивший в императорском дворце в ночь на 2 января (рис. 6–7)33.
Значит, события, иллюстрируемые фресками, имели место в самом на-
чале января, на Святки. Это время отвечает хронологии переговоров
между Василием ІІ и Владимиром, которые, по мнению исследователей,
опирающихся на свидетельство Яхьи, шли в конце 987 – начале 988 гг.34

О русско-византийских переговорах, проходивших в чрезвычайно
сложных зимних условиях, рассказывает “Записка греческого топарха”
(конец Х века)35. Ученые по-разному датируют описанные топархом со-
бытия, но наиболее вероятной представляется датировка, предложенная
М. Брайчевским, отталкивающимся от астрономических указаний в “За-
писке”: декабрь 986 – январь 987 гг.36 Но упоминание топарха, что в то
время “Кронос (Сатурн) находился в началах Водолея, когда солнце
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32 См.: Голубинский Е. История русской церкви. М., 1901, т. 1, ч. 1, с. 247–250; Левчен-
ко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956, с. 79–80.
33 Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха // СОРЯС, 1883, т. 32,
№ 4, с. 108–109; Айналов Д., Редин Е. Указ. соч., с. 112.
34 Завитневич В.З. Владимир Святой как политический деятель // Владимирский сборник
в память девятисотлетия крещения Руси. К., 1888, с. 153; Шестаков С.П. Очерки по ис-
тории Херсонеса в VI–Х веках по Р. Хр. // Памятники христианского Херсонеса. М., 1908,
вып. 3, с. 85; Грушевський М. Вказ. праця, с. 364; Приселков М.Д. Очерки по церковно-
политической истории Киевской Руси Х–ХII вв. СПб., 1913, с. 34; Острогорский Г.А.
Владимир Святой и Византия // Владимирский сборник в память 950-летия крещения
Руси. Белград, 1938, с. 39; Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945,
с. 326; Левченко М.В. Указ. соч., с. 364; Литаврин Г.Г. Византия и Русь в IХ–Х вв. //
История Византии / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1967, т. 2, с. 235–236.
35 Васильевский В.Г. Записка греческого топарха // Васильевский В.Г. Труды. СПб., 1909, т. 2,
вып. 1, с. 146–189; Литаврин Г.Г. “Записка греческого топарха” (Документ о русско-визан-
тийских отношениях в конце X века) // Из истории средневековой Европы (X–XVII вв.) /
Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1957, с. 114–130. Речь идет о путевых заметках высокопо-
ставленного византийского чиновника (топарха), который в конце Х в. с отрядом воинов
проезжал низовьем Дуная и переправлялся через замерзающий в период ледостава Днепр,
направляясь через вражеские земли к могущественному северному правителю, с которым
ему было поручено заключить соглашение.
36 Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русi. К., 1988, с. 151.



проходило по зимнему (местонахождению)” может относиться
и к декабрю 987 – началу января 988 гг.37 Это подтверждается фресками,
свидетельствующими, что сваты Владимира прибыли в Константинополь
в канун Рождества 987/8 гг.
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Рис. 6. Коляды. Фреска южной башни в зарисовке Ф.Г. Солнцева (сер. ХІХ  в.)

Рис. 7. Колядник. Фреска южной башни, деталь

__________________________________________________________________

37 Нужно отметить, что расчеты Брайчевского, как и других исследователей, являются до
определенной степени приблизительными, поэтому предложенная нами хронологическая
коррекция вполне возможна.



Таким образом, посольство Владимира попало и на новогодние
празднования (Календы), и на именины Василия ІІ, отмечавшиеся 1 января.
В этот день, по древней традиции, происходили бега и представления на
ипподроме, что нашло отражение на известных консульских диптихах38.

Летописная запись, упоминающая “пенья и службы архиерей-
ськи, престоянье дьяконъ”39 в Константинопольской Софии в присут-
ствие там русских послов, позволила Д. Айналову прийти к выводу, что
“послы Владимира были приведены в церковь св. Софии в большой праз-
дник”40. Вероятно, это был великий праздник Рождества, либо Обрезания
Господня. Второй праздник предпочтительнее, поскольку он соединялся
с памятью св. Василия Великого – патрона императора и приходился на
именины Василия ІІ. Такое событие имело большое значение для Руси,
поскольку праздник Обрезания Господня символизировал присоединение
к народу избранному, вхождение Руси в христианский мир.

Дату приема посольства Владимира на ипподроме – 1 января
фиксирует и фреска на столбе южной башни, иллюстрирующая святочные
коляды. Изображена процессия колядников, которая входит в царский
зал, неся для поздравления императора свиную голову и окорок. Чтобы
отделить этот повсеместный языческий обряд от церковных торжеств,
императоры, в отличие от простолюдинов, отмечали во дворце коляды
не в ночь на 1 января, а в ночь на 2 января; тогда же устраивались и так
называемые “готские игры”41.

Сцена “готских игр”, известная в литературе еще с ХІХ в. как
“борьба ряженых”, размещена на стене нижней лестничной площадки
северной башни (рис. 8). Здесь иллюстрирован ритуальный брачный по-
единок двух воинов-“готов” (берсерков), представителей князя-жениха,
один из которых выступает в звериной (волчьей либо медвежьей) маске
и меховой шкуре, наброшенной на голое раскрашенное тело42.

Переплетение в росписи башен брачных и святочных мотивов вовсе
не случайно, ибо и у славян, и у византийцев, и у других народов, браки из-
древле заключались на Святки43. В целом, фрески обеих башен содержат в
себе важные датирующие моменты, подтверждающие вывод исследовате-
лей о русско-византийских переговорах в конце 987 – самом начале 988 гг.
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38 См.: Безобразов П.В. Очерки византийской культуры. Петроград, 1919, с. 144; Лиха-
чева В. Искусство Византии IV–XV веков. Л., 1981, с. 26.
39 ПСРЛ. Т.1.., стлб. 107.
40 Айналов Д.В. Указ. соч., с. 176.
41 См.: Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. Спб., 1997, с. 227–229.
42 Никитенко Н. Фрески “Ритуальное убийство медведицы”.., с. 301–325.
43 Сумцов Н.Ф. Указ. соч., с. 61–64, 105, 115 и др.; Зайковская Т.В. Указ. соч., с. 1264.



Фрески северной башни свидетельствуют, что 1 января 988 г. сос-
тоялась и коронация принцессы Анны как невесты киевского князя Вла-
димира44. Здесь, на стене верхней лестничной площадки, изображена
большая церемониальная сцена коронационного выхода византийской
царицы. Действие разворачивается на открытой террасе, примыкающей
к комплексу смежных дворцовых сооружений, из которых ведет выход
на террасу. Здесь изображен Трибунал ареи, где перед народом происхо-
дит коронационный выход молодой царицы в сопровождении зосты
(опоясанной патрикианки) и в присутствии восседающего на троне ва-
силевса с двумя телохранителями. Расположенная на высоте дворцовых
залов терраса служила трибуной для церемониальных актов, а внизу,
на площади, происходили парады гвардейцев и представителей народа.
Причем фреска зафиксировала наиболее торжественный момент –
провозглашение ромеями вновь коронованной царицы, о чем свидетель-
ствуют церемониальные жесты ее свиты, сопровождающей такие
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Рис. 8. Готские игры. Фреска северной башни

__________________________________________________________________

44 Коронации царских лиц, как правило, происходили в большие праздники (“дни обла-
чений”) – на Рождество, Крещение, Пасху и т.д., поскольку эта церемония носила ярко
выраженный сакральный характер. См.: Беляев Д.Ф. Указ. соч., с. 34, 37 и т.д. Например,
на Обрезание Господне, 1 января 1068 г., короновали императора Романа Диогена. См.:
Михаил Пселл. Хронография / Пер., статья и примеч. Я.Н. Любарского. М., 1978, с. 296.



провозглашения (аккламации) воздеванием руки. Подобное провозгла-
шение еще с римских времен считалось необходимой конституционной
процедурой утверждения легитимности власти коронованного лица45.
Жесты императора и зосты, указывающих на царицу, выделяют ее как ге-
роиню священной церемонии. Венчание царицы, равно как и царя, было
церковным таинством, она становилась избранницей Бога, что фиксирует
наиболее выразительный церемониальный жест коронованной царицы –
молитвенно раскрытые у груди руки.

Царица получала инсигнии высшей власти во время обручения
(помолвки) с василевсом или кесарем – мы и видим на голове коронован-
ной женщины надетый под корону и спущенный на лоб тонкий белый ма-
форий (фату), упоминаемый в описаниях свадебного наряда византийских
цариц46. То есть здесь перед зрителем предстает царственная невеста.
Судя по отсутствию нимба, являющегося императорским иконографи-
ческим признаком, на фреске изображена не императрица, а невеста
кесаря – этот царский титул, в отличие от императорского, не считался
божественным и даровался иноземным правителям при их женитьбе
на византийских царевнах. По нашему убеждению, в северной башне
показан коронационный выход кесариссы Анны (рис. 9), удостоенной
царского титула во время ее обручения с Владимиром, получившим
от Василия ІІ кесарские инсигнии. Отметим несомненное сходство образов
Анны на фреске башни и на княжеском портрете (рис. 10), на котором
княгиня предстает уже в зрелом возрасте. Как и надлежит, император
Василий восседает перед подданными на троне, а его юные племянницы
принцессы Зоя, Феодора и Евдокия, дочери второго брата Анны –
Константина VIII, cоставляют свиту Анны – царской невесты.

Такой титул, например, получили в ХІІ в. короли нормандской
Сицилии Рожер ІІ и Вильгельм ІІ, женившиеся на византийских царев-
нах; несколько позже кесарский чин получил венгерский принц Бела-
Алексей, также женившийся на византийской принцессе, дочери
Мануила Комнина47. Но особо весомым для нас представляется то, что в
истории Македонской династии был прецедент коронации порфирород-
ной принцессы, обрученной с иноземным правителем. Так, в 901 г. женой
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45 История Византии: в 3-х т. / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1967, т. 1, с. 133.
46 См.: Кондаков Н.П. Указ. соч., с. 293–294.
47 См.: Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов //
Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской духовной ака-
демии. СПб., 1859, с. 38–39, 97–101; Левченко М.В. Указ. соч., с. 365–367; Удальцова З.В.
Дипломатия // Культура Византии: вторая половина VII–XII в. М., 1989, с. 273–274.



германского императора Людовика ІІІ Слепого, одного из последних
Каролингов, стала дочь Льва VI Мудрого Анна, коронованная отцом как
невеста западного императора48.
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Рис. 9. Анна со свитой. Фреска северной башни “Коронационный выход Анны”,
деталь. Зарисовка Ф.Г. Солнцева (сер. ХІХ  в.)

Рис. 10. Анна на княжеском портрете и на фреске башни

__________________________________________________________________

48 См.: Диль Ш. Византийские портреты. Харьков, 1909, с. 137; История Византии /
Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1967, т. 2, с. 194.



М. Грушевский, а вслед за ним – М. Левченко, считают правдопо-
добным, что Владимир вместе с рукой порфирородной царевны получил ко-
рону кесаря, о чем свидетельствуют его монеты, на которых он фигурирует
в соответствующем убранстве (рис. 11)49. Титул кесаря был вторым после
василевса в придворной властной иерархии; его получал сын либо зять им-
ператора, причем у зятя в венце было не четыре, как у сына василевса,
а лишь одна арочка (киотец) спереди50. Именно такой венец у Владимира на
его монетах. Недаром кесарские геральдические знаки – грифоны изобра-
жены на сводах башен, а царский геральдический орел фигурирует на ши-
ферной плите парапета хор как раз над княжеским портретом (рис. 12).

Французский византинист и русист
Ж.-П. Ариньон доказывает, что после брака
Владимира и Анны, киевские Рюриковичи,
включившись в систему ритуального родства
с василевсами, получили легитимное право
царствовать (jus regnandi) и даже право насле-
довать императорскую власть, поскольку
стали сонаследниками византийского трона
по женской линии51. Это наводит на мысль,
что фрески башен не просто иллюстрируют
события, прославляющие их заказчика, но и
подтверждают легитимное наследственное

“право царствовать” киевских Рюриковичей, полученное основателями
христианской Киевской державы при их обручении.

Естественно, возникает вопрос: а мог ли Владимир обручиться
с Анной в Константинополе, о посещении которого князем источники
ничего не сообщают? Впрочем, такого визита вовсе и не требовалось,
поскольку в средние века при женитьбе правителя на иностранке обруче-
ние могло происходить заочно, когда владетельного жениха заменял его
двойник (фактотум)52. Вероятно, этим фактотумом Владимира был глава
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Рис. 11. Изображение Влади-
мира на монете (конец Х в.)

__________________________________________________________________

49 См.: Грушевський М. Вказ. праця, с. 507, 509; Левченко М.В. Указ. соч., с. 365–367.
50 См.: Поляковская М.А. Указ. соч., с. 159.
51 Аріньйон Ж.-П. Дипломатичні зв’язки між Візантією та Руссю з 860 по 1043 рр. //
Хроніка – 2000: Український культурологічний альманах, 1995, вип. 2–3, с. 29–41.
52 См.: Барсов Н.И. Обручение // Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз,
И.А. Ефрон. СПб., 1897, т. 21а (42), с. 580–581; Козаченко А.И. К истории великорусского
свадебного обряда // СЭ, 1957, № 1, с. 61–62. Можно вспомнить и такой хорошо извест-
ный случай, как женитьба Ивана ІІІ на византийской царевне Софии Палеолог. 1 июня
1472 г. в Риме состоялось заочное обручение Ивана ІІІ и царевны Софии, причем роль
великого князя исполнял его посол Иван Фрязин, сватавший своему господину невесту.



русского посольства, который изображен в императорской ложе ипподрома
рядом с Василием ІІ. Как было принято у византийцев, князь, видимо, по-
лучил царские регалии во время пребывания византийской миссии в Киеве.

Характерно, что в эпических сказаниях о женитьбе Владимира на-
стойчиво звучит мотив замены князя его двойником во время сватовства к
“Анне Прекрасной”, “сильно могучей королеве”, “прекрасной дочери Фи-
лософа царя”53. Нельзя воспринимать это чистой выдумкой, ибо эпос за-
фиксировал реальные обстоятельства женитьбы князя, обусловленные
тогдашними обычаями, которые мы нередко воспринимаем как сказочные54.

Факт обручения Владимира с Анной в самом начале 988 г.
подтверждают древние французские источники, отразившие предприня-
тую в то же время неудачную попытку короля Франции Гуго Капета –
основателя династии Капетингов – женить на принцессе Анне своего сына
Роберта. В письме, написанном в январе 988 г. Василию ІІ, Гуго просил
руку “дочери Священной империи” для своего сына Роберта, который
был недавно коронован (на Рождество 987 г.). Ответ на свое письмо Гуго
не получил, а 1 апреля 988 г. Роберт уже женился на вдове Арнульфа ІІ
Фландрского Сусанне55. Скорее всего, это объясняется тем, что импера-
торы, получив письмо после помолвки Владимира с Анной, оставили его
без ответа, а во Франции, узнав об этом событии, вынуждены были
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Рис. 12. Геральдический орел на шиферной плите парапета хор

__________________________________________________________________

53 Соколов Б. Эпические сказания о женитьбе князя Владимира // Ученые записки Сара-
товского университета. Саратов, 1923, т. 1, вып. 3: Словесно-историческое отделение пе-
дагогического факультета, с. 71–79.
54 Историзм былинного эпоса, в основе которого лежат знаковые, памятные события, хо-
рошо показал в своей монографии С. Азбелев. См.: Азбелев С.Е. Историзм былин и спе-
цифика фольклора. Л., 1982.
55 Бубнов Н. Сборник писем Герберта как исторический источник: 983–997. СПб., 1890,
с. 492–498.



отказаться от запланированного Капетингами чрезвычайно престижного
для них династического союза.

О том, что помолвка Владимира и Анны имела место задолго до
их свадьбы, свидетельствует Яхья, называющий помолвку “договором о
свойстве”, при заключении которой князь “женился” на принцессе, она
же вместе со священнослужителями была послана к нему “впослед-
ствии”. А уже когда было решено дело о браке, “прибыли войска русов”56.
Иногда в таком изложении событий усматривают путаницу, аттестуя
текст Яхьи как “сумбурный”, “противоречивый”, “хаотичный”57.
На самом деле, Яхья четко подает события в той последовательности,
в которой они произошли. В частности, свидетельство Яхьи о женитьбе
Владимира на Анне до ее прибытия в Корсунь подтверждают византийские
авторы Скилица и Зонара, указывающие, что Василий ІІ успел женить Вла-
димира на Анне до битвы при Хрисополе, имевшей место летом 988 г.,
тогда как Анна прибыла в Корсунь после взятия его Владимиром,
т. е. не ранее 7 апреля 989 г.58 Понятно, почему в источниках речь идет
не просто о помолвке как прелюдии брака, а о свершившемся браке:
в средневековье христианская Церковь считала брак заключенным уже
с момента помолвки59. Все это лишний раз говорит о том, насколько
важен комплексный поход к проблеме, учитывающий все ее аспекты,
в том числе касающиеся разных отраслей знания.

Факт помолвки Владимира и Анны в начале 988 г. проливает свет
на сложную проблему личного обращения князя. Относительно этого
в древнерусской литературе существуют две позиции: если “Повесть
временных лет” называет местом и временем крещения князя Корсунь,
988 г., то Нестор-агиограф в “Чтении” о Борисе и Глебе и автор “Памяти
и похвалы князю русскому Владимиру” Иаков Мних свидетельствуют
о крещении князя в 987 г. Так, Иаков говорит, что Владимир, умерший
в 1015 г., прожил после крещения 28 лет, а Нестор прямо указывает дату
его крещения – “в лето 6495-е от сотворения мира”, т.е. в 987 г.60
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56 См.: Розен В.Р. Указ. соч., с. 23–24.
57 См.: Рапов О.М. О дате принятия христианства князем Владимиром и киевлянами //
ВИ, 1984, № 6, с. 40.
58 См.: Васильевский В.Г. К истории 976–986 гг. // Васильевский В.Г. Труды. СПб., 1909,
т. 2, вып. 1, с. 100; Розен В.Р. Указ. соч., с. 215; Левченко М.В. Указ. соч., с. 360.
59 Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IХ–ХI вв. М., 1981,
с. 92; Суворов Н.С. Заключение брака в Западной Европе в средние века // Юридический
вестник. М., 1888, т. 3, кн. 1, с. 12–13.
60 Зимин А.А. Память и Похвала Иакова Мниха и Житие князя Владимира по древ-
нейшему списку // Краткие сообщения Института славяноведения, 1963, № 37, с. 74;



Бытование разных версий уже с древности отразила “Повесть
временных лет”, которая после рассказа о крещении Владимира в Кор-
суни добавляет: “Се же не сведуще право, глаголють, яко крестился есть
в Киеве, инии же реша: в Василеве, друзии же инако скажють”61.

Противоречивые свидетельства источников стали причиной острой
научной дискуссии относительно времени и места крещения Владимира.
Одни ученые отдают предпочтение отечественным источникам, другие –
иностранным. По нашему мнению, наиболее объективно и точно воссоздает
историческую канву событий Яхья Антиохийский. Если поставить события
в том же хронологическом порядке, в каком они изложены у Яхьи, получаем
следующую картину. Когда Владимир обязался креститься и женился на
Анне, на Руси господствовало язычество. Лишь через некоторое время
после заключения “договора о свойстве” Василий ІІ отослал к Владимиру
свою сестру со священнослужителями, окрестившими князя и его народ.
Переводчик и тонкий исследователь хроники Яхьи В. Розен обращает осо-
бое внимание на то, что “по свидетельству источника Яхьи крещение про-
исходило значительно позже заключения договора”62. Таким образом,
арабский хронист фактически подтверждает корсунскую версию летописи.

Современник Владимира немецкий хронист Титмар Мерзебургский
также свидетельствует в пользу летописной версии крещения князя в Кор-
суни, когда говорит, что Владимир принял святую христианскую веру по
настоянию греческой царевны63. Свидетельство Титмара перекликается
с рассказом летописи о корсунских событиях после приезда туда Анны.

Означает ли это, что факт крещения князя в 987 г. не отвечает
действительности и что Владимир обручился с Анной, будучи еще языч-
ником? Здесь опять-таки следует учитывать средневековую менталь-
ность, нормы, обычаи и обрядность, вне всякого сомнения, отразившиеся
на ходе событий.

Известно, что на Руси следовали византийской церковной
практике, согласно которой взрослого крестили не иначе как после науче-
ния его вере, т.е. оглашения, после которого должно было миновать опреде-
ленное время (от 40 дней до 3 лет) до принятия неофитом таинства
крещения. В древности существовал отдельный обряд оглашения (принятия
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61 ПСРЛ. Т.1.., стлб. 116.
62 Розен В.Р. Указ. соч., с. 197.
63 См.: Титмар Мерзебургский. Хроника. В 8 кн. / Пер. с лат. И.В. Дьяконова. М., 2005.
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в катехуменат), прохождение которого превращало неофита в христианина,
он получал новое имя и принадлежал к категории некрещенных христиан64.

Мысль о предварительном крещении без принятия таинства
(т.е. оглашении) Владимира была впервые высказана И. Малышевским
и позже повторена многими учеными65. В новейшей литературе эта весьма
конструктивная идея аргументирована Ж.-П. Ариньоном66, а также
известным знатоком византийской литургики М. Арранцем, доказавшим,
что крещение Владимира в два этапа целиком согласуется с каноном
греческого Евхология и византийскими литургическими текстами67. В этой
связи Марьяна Никитенко впервые выдвинула и обосновала гипотезу,
что “Повесть временных лет” отразила в своем составе древнейший
оригинальный документ, зафиксировавший акт оглашения Владимира
(его катехизму). Имеется ввиду обращенная к Владимиру “Речь фило-
софа”, которая читается в летописи под 987 г.68

Исследователи полагают, что оглашение как предварительное
крещение Владимира имело место во время пребывания византийской
миссии в Киеве, а принятие таинства – после взятия князем Корсуня.
Такой ход событий как можно лучше отвечал той ситуации и целиком ус-
траивал Владимира, желавшего говорить с императором “на равных”, что
было возможным лишь после женитьбы князя на порфирородной при-
нцессе. Сама же женитьба становилась возможной лишь после крещения
Владимира, на чем настаивал император.
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64 См.: Долоцкий В.И. Чин оглашения в древней христианской церкви // Христианское
чтение. СПб., 1849, ч. 1, с. 416–470; Амвросий. Таинство святого крещения по чину пра-
вославной церкви // Странник, 1864, т. 1 (январь), с. 1–50; Поснов М.Э. История Христи-
анской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель, 1964, с. 496–498.
65 Малышевский И. Рецензия на книгу Е. Голубинского “История русской церкви” // Отчет
о двадцать четвертом присуждении наград графа Уварова. СПб., 1882, с. 50–51. См. также:
Шмурло Е. Когда и где крестился Владимир Святой // ЗРАОП, 1927, кн. 1, с. 140–148;
Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe (500–1453). London, 1971, р. 195.
66 Аріньйон Ж.-П. Вказ. праця, с. 29–41.
67 Арранц М. Чин оглашения и крещения в Древней Руси // Символ. Париж, 1988,
т. 19, с. 69–100.
68 См.: Нікітенко М. На зорі християнського Києва / Лаврський альманах, вип. 10, спец-
випуск 4. К., 2003, с. 7–28. Исследовательница доказывает, что протографом “Речи Фи-
лософа” послужило огласительное слово (катехизма) Владимира, составленное на основе
разработанного при патриархе Фотии специального текста, предназначенного для князя-
неофита, поскольку катехизмы бытовали в письменном виде уже с первых времен хри-
стианства. В ІХ в. этот документ был применен в Великоморавии и в Болгарии, а в конце
Х – на Руси. При составлении летописного свода 997/998 гг. катехизма Владимира была
включена в него в соответственно отредактированном виде, т.е. “Речь философа” факти-
чески является ее парафразой.



Стало быть, двухэтапное крещение отвечало двухэтапной же-
нитьбе, что устраивало обе стороны, которые сошлись на таком опти-
мальном варианте, не нарушавшем христианские каноны: Владимир
оглашается (присоединяется к христианской общности) – Василий ус-
траивает ему помолвку с Анной; Владимир оказывает Василию военную
помощь – Василий отправляет к Владимиру Анну; Владимир принимает
таинство крещения и таинство брака с Анной. Иное, обычно реконструи-
руемое историками, течение событий: Владимир крестится, посылает Ва-
силию вспомогательный военный корпус и лишь после того получает
принцессу – отводит князю, по выражению А. Бертье-Делагарда, “роль
обманутого простачка, с чем весьма трудно примириться”69.

Таким образом, зафиксированная фресками Софии помолвка Вла-
димира и Анны в Константинополе в январские Календы, т.е. в самом на-
чале января 988 г. – важное свидетельство того, что в то время Владимир
уже не был язычником, ибо обручился с порфирородной принцессой. Это
говорит в пользу вывода о двухэтапном крещении и женитьбе князя: ог-
лашении в Киеве (или Василеве), предшествовавшем помолвке в Кон-
стантинополе и принятии таинства крещения и брака в Корсуни. В свою
очередь, это устанавливает тот факт, что обе версии личного крещения
Владимира, содержащиеся в источниках – киевская и корсунская –
являются достоверными: первая отражает акт оглашения князя в Киеве
(или Василеве), вторая – его окончательное крещение в Корсуни.

Можем сделать вывод, что после предварительного крещения на
рубеже 987/988 гг. (точнее – 1 января 988 г.) Владимир во время помолвки
вместе с рукой Анны получил титул кесаря и соответствующие царские
регалии. События, по всей вероятности, по договоренности сторон, про-
исходили практически одновременно в Киеве и Константинополе, что от-
вечало византийской дипломатической практике. Уже само христианское
имя Владимира (Василий) свидетельствует, что он был оглашен в день
памяти св. Василия Великого, т.е. 1 января, когда отмечались именины
императора. Наименование Владимира Василием отвечало и византийс-
ким церемониально-дипломатическим нормам получения князем-неофи-
том имени своего крестного отца – императора Василия ІІ.

Предварительное крещение (оглашение) Владимира 1 января 988 г.
подтверждает кодекс (хроника) XIV в., хранящийся в библиотеке Вати-
кана и принадлежавший киевскому митрополиту кардиналу Исидору,
участнику Ферраро-Флорентийского собора. Среди заметок находится
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69 См.: Бертье-Делагард А. Как Владимир осаждал Корсунь // ИОРЯС, 1909, т. 14, кн. 1, с. 285.



следующее указание: “В году 6496 был крещен Владимир, который крес-
тил Росию”70. Нужно учесть два обстоятельства: 1. Речь идет о крещении
Владимира (а не Руси, как обычно думают). 2. Византийский (и церков-
ный) год начинался 1 сентября, т.е. указанный год крещения Владимира
(988) приходится на сентябрь 987 – август 988 г., т.е. укладывается в пред-
ложенную нами хронологию событий.

В результате помолвки обе стороны связали друг друга неруши-
мыми условиями: брак считался заключенным, но Анна должна была при-
быть к Владимиру лишь после получения Василием военной помощи.
Владимир был публично провозглашен кесарем, но этот титул, дававшийся
ближайшим родственникам императора, становился действительным лишь
после свадьбы князя и вхождения его в императорское семейство.

Другое дело, что Василий ІІ предпринял попытку нарушить эти ус-
ловия, и Владимиру пришлось силой оружия заставить императора выпол-
нить их. В период между 7 апреля и 27 июля 989 г. Владимир взял Корсунь,
после чего императоры незамедлительно отправили к нему свою сестру71.
Владимир взял Корсунь, вероятнее всего, вскоре после окончательного раз-
грома Василием ІІ мятежников под Авидосом (13 апреля 989 г.). Взятие
князем крымской твердыни империи, по нашему мнению, могло прои-
зойти в конце апреля – начале мая 989 г.72 Видимо, где-то в начале мая
здесь состоялась свадьба Владимира и Анны, перед которой князь принял
таинство крещения, и точная дата этого события, по нашему мнению,
тоже может быть определена.

Полагаем, что для этого стоит обратить внимание на тот факт,
что оба главных храма Руси, рожденных эпохой крещения – Десятинная
церковь и София Киевская – были освящены практически в один день:
Десятинная церковь – 12 мая, София – 11 мая. 12 мая значится как день
освящения Десятинной церкви в Месяцеслове ХІІІ в., и это – первый
праздник собственно Русской Церкви. Немаловажно, что освящение
Десятинной церкви упоминается также под 11 мая в Прологе ХІІІ–ХIV вв.,
где это событие связывается с днем основания Константинополя: “Месяца
мая в 11 память бытью святого и богохранимого Костянтиня града”
и далее: “В тот же день освящение церкви святыя Богородица, иже създа
благоверный князь Василей, зовомый Володимир І”73.
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Безусловно, 11 мая как день основания Константинополя имел
большое значение для новорожденной Русской Церкви. Однако совпаде-
ние освящения ее двух главных храмов свидетельствует не только об уни-
версальном, но также о сверхважном местном контексте этого праздника,
который выпал на 11–12 мая и, судя по всему, был двухдневным, как
и полагалось при освящении больших храмов. По нашему предположе-
нию, этот праздник отмечал наиболее памятное событие для Руси –
вступление ее в лоно христианских государств, которое по представле-
ниям того времени, связывалось с личным обращением Владимира.
Так, по крайней мере, подает обращение Руси летописная концепция.
То есть не день крещения киевлян, дату которого столь настойчиво ищут
историки, а день крещения Владимира и его дружины должен был вос-
приниматься в Древней Руси как день ее крещения.

Ввиду того, что таинство крещения издавна происходило в ночь
с субботы на воскресенье, когда воскрес Христос (литургический день
начинается с вечера), можно думать, что Владимир и его дружина (“вся
Русь”) крестились в ночь с 11 на 12 мая 989 г., которые в тот год выпали
на субботу и воскресенье.

В древности обычно крестили в вечерню Великой Субботы.
Но, поскольку в 989 г. Пасха выпала на 31 марта, когда Корсунь еще
не был взят, крещение князя имело место лишь после взятия города,
в начале второй декады мая, а именно – в ночь с субботы 11 на воскресенье
12 мая. Причем это событие было приурочено ко дню основания (освя-
щения) Константинополя – Нового Иерусалима христианского мира, ибо
Церковь мыслится Новым Иерусалимом как образ Царства Небесного.

Поскольку в православной христологии каждое воскресенье
адекватно Пасхе в утверждении истины Воскресения, суббота/воскресе-
нье 11/12 мая 989 г. ситуационно и канонично лучше всего отвечали ис-
торическим обстоятельствам крещения Владимира. И вовсе не случайно
мозаика “Святительский чин” в главном алтаре Софии Киевской начи-
нается образами св. Епифания Кипрского, память которого празднуется
12 мая, и Климента Римского, мощи которого Владимир принес из Кор-
суня, положил в Десятинной церкви, и они освятили собой и деяние
равноапостольного князя, и новую Русь.

Итак, на основании введения в исследование проблемы крещения
Руси нового источника – данных Софии Киевской можно предложить
следующую гипотетическую картину хода событий.
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В конце 987 г. в результате мятежа Варды Фоки положение
правящей в Византии династии оказалось безвыходным. Император
Василий ІІ обратился за помощью к киевскому князю Владимиру, а тот
выставил встречное условие – отдать за него сестру императора при-
нцессу Анну. На рубеже 987/988 гг. в Киеве и Константинополе состоя-
лись параллельные русско-византийские переговоры, в результате которых
был заключен “договор о свойстве”. В соответствии с ним, в Киеве
1 января 988 г., в день св. Василия, Владимир был оглашен и получил
титул кесаря и царские регалии из рук византийской миссии. В тот же день,
в Константинополе, состоялась заочная помолвка Владимира и Анны с
привлечением фактотума князя. Она включала торжественный прием по-
сольства Владимира на ипподроме и в царском дворце, а также брачную
коронацию Анны. Выполняя условия договора, Владимир прислал Васи-
лию ІІ вспомогательный воинский корпус для подавления мятежа Варды
Фоки. Корпус принял участие в разгроме мятежника под Хрисополем (лето
988 г.) и Авидосом (13 апреля 989 г.). В конце апреля – самом начале мая
989 г. Владимир взял Корсунь, чтобы заставить Василия выполнить до-
говор, после чего император незамедлительно прислал сюда Анну. В ночь
с субботы 11 на воскресенье 12 мая 989 г. князь и его дружина (“вся
Русь”) приняли таинство крещения, после чего состоялось церковное
венчание Владимира и Анны. Поскольку дата 11/12 мая рассматривалась
в Древней Руси как день ее крещения, постольку именно к ней приуро-
чили освящение Десятинной церкви и Софии Киевской.

Никитенко Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской___________________________________________________________________________



Надія Нікітенко, Вячеслав Корнієнко

УСИПАЛЬНЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ

Як повідомляють літописи, Ярослав Мудрий помер у Вишгороді
у лютому 6562 (1054) р.1 Щодо дати смерті князя, то пряма вказівка її міс-
титься у “Повісті минулих літ” за Іпатіївським списком: “Ярославу же приспѣ
конѣць житья, и предасть душю свою мѣсяца февраля въ 20, в суботу первой не-
дели поста вь святаго Федора день. Всеволодъ же спрята тѣло отца своего, вьзло-
живъ на сани и повѣзоша Кыеву, поповѣ по обычаю пѣсни пѣвше, и плакашеся по
немь людье; и принесъше и положиша и в рацѣ мороморянѣ, вь церкви святѣй Софья,
и плакася по немь Всеволодъ и людье вси. Жить же всѣхъ лѣть Ярославъ 70 и 6”2.
Отже, як свідчить наведене літописне повідомлення, Ярослава поховали
у Софійському соборі, де його гробниця знаходиться і нині (мал. 1).

Однак вказана літописцем дата – 20-те лютого – неправильна,
адже субота першого тижня великого посту в 1054 р. була 19-м, а не 20-м
числом3. Проте останнє датування “підтвердило” знайдене С. Висоцьким
в Софійському соборі на фресці з образом св. Пантелеймона графіті “про
успіння” Ярослава4. Узгодити таку суперечність у датуванні спробував
Б. Рибаков, вдавшись до розлогих міркувань, що князь помер у ніч
з суботи (19) на неділю (20), від опівночі до шостої ранку: за побутовим
добовим відліком це була ще субота, а за церковним – то була вже неділя;
літописець, який користувався двома різними джерелами, з одного взяв
дату 20-те лютого, а з другого – день суботу, що припадала на 19-те лю-
того, однак не помітив виниклої суперечності5. Попри всю гіпотетичність
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1 Никитин А.Л. Текстология русских летописей ХІ – начала XIV в. Вып. 1. Киево-Печер-
ское летописание до 1112 года. М., 2006, с. 223.
2 Летопись по Ипатскому списку / Издание Археографической комиссии. СПб., 1873, с. 114.
3 Загалом маємо зазначити, що суперечності літописних повідомлень призвели до трива-
лої дискусії щодо дня смерті Ярослава; перелік висловлених позицій див.: Рыбаков Б.А.
Запись о смерти Ярослава Мудрого // СА, 1959, № 4, с. 247.
4 Попередня публікація: Высоцкий С.А. Датированные граффити ХІ в. в Софии Киевской //
СА, 1959, № 4, с. 243–244. Остаточний варіант прочитання: Высоцкий С.А. Древнерусские
надписи Софии Киевской ХІ–XIV вв. Выпуск І. К., 1966, с. 39–41.
5 Рыбаков Б.А. Указ. соч., с. 248–249. Слід зазначити, що набагато раніше думку про
смерть Ярослава в ніч з суботи на неділю висловив М. Грушевський, який таким чином
прагнув узгодити суперечливість літописних повідомлень: Грушевський М.С. Історія
України-Руси: в 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. Сохань (голова) та ін. К., 1992, т. 2: ХІ–ХІІІ вік,
с. 44, прим. 1.
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Мал. 1. Усипальня князя Ярослава Мудрого у Софії Київській.
Сучасний вигляд.



такої реконструкції подій, версія про смерть Ярослава в ніч з суботи
на неділю набула поширення в історіографії6.

Однак, як ми вважаємо, таке тлумачення є неправомірним, оскільки
дата 20-те лютого “виринула” з дати поховання Ярослава Володимиро-
вича у Софійському соборі, що й засвідчив невідомий автор у графіті
на фресці з образом св. Пантелеймона (мал. 2). Відповідно до результатів
сучасних досліджень7 його текст виглядає таким чином8:

въ ѕ7    ф& ѯ& в& /мц͠/
мца феврарі[ѧ]
к ѫсъп[е]н[]
ѥ цр͠ѧ наш[е]
го въ въ/ск/
скрьсен[ѥ]
въ нед[ѣлю]
моучен[ка]

еѡдора
У 6562-му місяця лютого 20-го успіння царя нашого

у неділю у тиждень мученика Федора.
У цьому контексті слово ѫсъпенѥ слід розглядати не в значенні

мирної кончини (грец. κοίμησις), а в значенні поховання (грец. κηδεία)9.
З огляду на пропоноване нами тлумачення тексту графіті, що спирається
на аналіз літописних повідомлень та на спостереження над специфікою
поліваріативності значень деяких слів, перейнятих слов’янською мовою
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6 Див., напр.: Нікітенко Н.М. Під покровом Святої Софії. Некрополь Софійського собору
в Києві. К., 2000, с. 32; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междис-
циплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв. М., 2001,
с. 368, прим. 11; Толочко П.П. Ярослав Мудрий. К., 2002, с. 230; Войтович Л.В. Княжа
доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква, 2006, с. 270. 
7 Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Ч. IV: Приділ
свв. Іоакима та Анни (північна сторона). К., 2013 (у друці).
8 Згідно прийнятої нами методики [Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ –
початок XVIII ст.). Ч. 1: Приділ св. Георгія Великомученика. К., 2010, с. 6–7] під час ре-
конструкції текстів використовуються чотири види дужок. У квадратних подаються втра-
чені внаслідок пошкоджень тиньку літери, у круглих – помилково або спеціально
пропущені автором, у тому числі й при скороченні слів, у фігурних – реконструйовані за
змістом слова або доповнення незакінчених слів, у скісних – випадкове подвоєння літер,
обумовлене ушкодженням штукатурки в процесі видряпування літери й необхідністю її
додаткового написання.
9 Дьяченко Г., протоиерей. Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важ-
нейших древнерусских слов и выражений) / Репринтное воспроизведение издания 1900 г.
М., 2006, с. 762.



від грецької, можемо реконструювати хід подій таким чином10: у Федо-
рову суботу, 19 лютого, у Вишгороді помер великий князь Ярослав
Володимирович, його тіло було привезене сином Всеволодом до Києва,
а в неділю, 20 лютого, князя було урочисто поховано11 у Софійському
соборі у мармуровому саркофазі, встановленому в заздалегідь влаштова-
ній у східній частині північної внутрішньої галереї усипальні.

Гробниця (саркофаг) Ярослава, що добре збереглася, є визначною
пам’яткою ранньохристиянської поховальної обрядовості і, разом з тим,
унікальним витвором мистецтва. Її виготовлено з білого проконеського
мармуру й привезено з візантійських теренів. Виконана за традиційними
античними взірцями, гробниця за своєю формою нагадує будиночок з дво-
схилим дахом і чотирма виступами-акротеріями по кутах. В античності
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Мал. 2. Фотографія та прорисовка напису про поховання 
Ярослава Володимировича 20 лютого 1054 р.

__________________________________________________________________

10 Слід зазначити, що такої самої думки дотримується О. Карпов: Карпов А.Ю. Ярослав
Мудрый, 2-е изд., испр. и доп. М., 2005, с. 452–454, 557, прим. 37. З цією книгою ми по-
знайомились вже після проведення нашого дослідження софійського графіті, дійшовши
тих самих висновків.
11 Прикметно, що сина Ярослава Всеволода у 1193 р. так само поховали на наступний
день після смерті: він помер 13 квітня, а був похований у Святій Софії 14 квітня, про що
сповістив дружинник князя Дмитро в графіті. Див.: Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії
Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Ч. IІІ: Центральна нава. К., 2011, с. 101–103.



на акротеріях встановлювали або зображали апотропеї-маски, тут такими
апотропеями є хрести12. Довжина гробниці – 2,33 м, ширина – 1,17 м,
висота – 1,63 м, товщина стінок – 0,13 см13, вага – 6 т. Вона складається
з чотирьохтонного прямокутного ящика і двосхилого віка вагою 2 т,
виготовлених з цільних брил мармуру.

По кутах віка гробниці симетрично розташовані чотири прямо-
кутні заглиблення, три з яких закриті мармуровими заглушками (мал. 3).
Вважають, що в ці заглиблення насипали землю на знак того, що тіло
віддавалося землі, адже такі гробниці в землю не закопували. Проте
ці заглиблення не наскрізні. У заглиблення без заглушки, на думку до-
слідників, наливали воду для птахів – душ померлих. Однак симетричні
заглиблення, найвірогідніше, мали практичне значення, тому три з них
заглушили, аби їх не можна було використати для відкриття гробниці,
а четверте, відтак, виявилося не функціональним. Цілком можливо,
що вони слугували для захоплення та підіймання двотонного віка гробниці
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Мал. 3. Гробниця Ярослава. Деталь віка. Фото 1950 р.

__________________________________________________________________

12 Шероцкий К.В. Киев: Путеводитель / Репринтне відтворення видання 1917 р. К., 1994, с. 69.
13 Тут ми подаємо розмір, зазначений в акті про відкриття саркофага від 25 січня 1936 р.:
Іванисько С.І. Джерела для вивчення антропологічних матеріалів з гробниці Ярослава
Мудрого у Софійському соборі // Український музей: Збірка наукових праць. К., 2003,
с. 155. С. Висоцький подає трохи відмінні розміри: довжина – 2,36 м, ширина – 1,22 м,
висота – 1,8 м, товщина стінок – 14 см: Висоцький С.О. Про що розповіли давні стіни.
К., 1978, с. 104, 110. Є. Архіпова так само зазначає трохи відмінні дані: довжина – 2,35 м,
ширина – 1,21 м, висота (з віком) – 1,63 м: Архипова Е.И. Резной камень в архитектуре
древнего Киева (конец Х – первая половина ХІІІ вв.). К., 2005, с. 77.



спеціальним пристроєм у вигляді здвоєних ножиць, леза яких, тобто сам
захоплювач, були загнуті назустріч одне одному, а трос від захоплювача
йшов на систему блоків14. Згодом цей здогад без посилання на нас повто-
рила Є. Архіпова, яка, щоправда, вказала, що аналогії цьому відомі серед
грецьких пам’яток15. Зауважимо, що ножичний підйомник вважають
одним із найдавніших механізмів. А подібні отвори для підйому та опус-
кання віка можна побачити вже на єгипетському гранітному саркофазі
середини ІІІ тис. до н.е. доби Давнього Царства з Бруклінського музею
Нью-Йорка. Треба враховувати, що антична культура багато що пере-
йняла з мистецтва Давнього Єгипту.

Звертає на себе увагу й те, що південна стінка гробниці не має
рельєфу, на ній видно лише сліди розмічування для його візерунка. Мож-
ливо, це пояснюється тим, що південним боком гробниця з самого по-
чатку мала прилягати до стіни.

Усі інші поверхні гробниці пишно оздоблені різьбленням, автором
якого був першокласний майстер. Сюжети різьбленої композиції побудо-
вані на ранньохристиянській символіці, яка містить заповітну таїну вступу
людини на путь життя вічного. Центральні елементи розміщені на зверне-
ному до глядача західному торці – це проквітлий пальмами хрест, обабіч
якого стоять кипариси (на ящику), і монограма Христа (хризма) у лавро-
вому вінку слави (на віку). Проквітлий хрест є символом Древа Життя –
Царства Небесного, дарованого вірним хресною жертвою Христа. Віч-
нозелені кипариси, фланкуючи Животворящий Хрест, символізують без-
смертя і життя вічне. Хризма у вінку – символ прославлення Спасителя
і Його перемоги над смертю. На віку гробниці вирізьблено абревіатуру:
ф & х & ф & п & – початкові літери слів фрази φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν ‘світло
Христа всі бачать’, що взята з Літургії Напередосвячених Дарів. Ця
Літургія звершується у Великий Піст, який передує Воскресінню Христа –
Великодню, що, ймовірно, символізує майбутнє воскресіння мертвих.

Символіка різьблення веде нас до перших віків християнства,
коли віруючі таємно збиралися в катакомбах для молінь над гробницями
мучеників. Тісна катакомба перетворювалася на храм, а гробниця слугу-
вала священним жертовником для звершення таїнства Євхаристії. Ось чому
на гробниці бачимо зображення виноградної лози з гронами плодів – сим-
волів Христа, віруючих і Євхаристії. У ранньохристиянському мистецтві
зображення Христа були неможливими через гоніння, тому й виникли різні
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14 Нікітенко Н.М. Собор Святої Софії в Києві. К., 2000, с. 101–102.
15 Архипова Е.И. Указ. соч., с. 77–78.



символічні коди. Одними з головних серед них були зображення риб, які
також фігурують на гробниці. Слово ἰχϑύς (з грец. “риба”) складає абре-
віатуру імені Христа, яка містить у собі стисле Сповідання віри: ’Ιησοῦς
Χριστός Θεοῦ Υιός, Σωτήρ ‘Ісус Христос Божий Син Спаситель’, тож риба
тут – символ Христа Спасителя.

У нижній частині східного торця16 гробниці наявний наскрізний
круглий отвір, нині заліплений вапняним розчином. Його зовнішній діаметр –
14 см, внутрішній – 1,5–3 см; у середині саркофага центр отвору знахо-
диться на висоті приблизно 7 см від рівня дна17. Оскільки він порушує
різьблений декор стінки (мал. 4), то, безперечно, виконаний пізніше.

На думку С. Висоцького, спорожніла давня гробниця могла з часом
використовуватись як цистерна для води або як чан для приготування
вина, і тому до отвору підводили керамічні труби для відведення рідини18.
Не можна погодитись з думкою, що її використовували як складову тара-
пану для чавлення винограду, адже в цьому випадку розташований внизу
вузький отвір швидко б забивався жомом. У тарапанах подібної конструкції
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16 Сторони називаються відповідно до сучасного розташування саркофага в Софійському
соборі.
17 Висоцький С.О. Про дослідження та первісне місце саркофага Ярослава Мудрого
в Київській Софії // Слов’яно-руські старожитності. К., 1969, с. 148.
18 Висоцький С.О. Про що розповіли.., с. 113–116.



отвір для стоку сусла має знаходитись набагато вище, аніж 7 см від рівня
дна. Втім, і можливість використання нижньої частини саркофага як ре-
зервуара для води теж викликає певні сумніви. Адже, як правило, такі ре-
зервуари заглиблювали в землю аби уникнути псування води, адже
у супротивному випадку в ній бурно розвивалась мікрофлора та мікрофауна
й вода ставала малопридатною для використання. Із заглиблених у землю
резервуарів для збирання дощової води її вичерпували, а не відводили
через отвір біля дна. Втім, теоретично все ж ми можемо припустити,
що нижня частина саркофага могла бути використана для господарських
потреб як резервуар для зберігання води. Однак сумнівно, що нові влас-
ники, так вдало пристосувавши нижню частину, разом з нею тривалий
час ретельно зберігали 2-тонне цілісне, однак абсолютно безкорисне для
господарчих потреб віко19, аби потім “продати” його у повному комплекті,
хоча й із дірявою стінкою.

В. Пуцко вказує, що такі дірки зазвичай передбачались для від-
току рідини під час розкладання трупу20. Його версію намагається спрос-
тувати Є. Архіпова, вважаючи, що розміщення отвору на 7 см вище від
дна гробниці свідчить про те, що він не міг слугувати стоком для відтоку
трупної рідини, адже стокові отвори, як показали дослідження шиферних
саркофагів Києва та Вишгорода, робились у дні саркофагів, що закопу-
вались у землю21. Втім, версія В. Пуцка також не позбавлена здорового
глузду, адже конічна форма отвору в разі знаходження нижньої частини
саркофага в землі, сприяла відтоку рідини з ящика у верхні шари ґрунту,
не пропускаючи її назад22. Однак, якщо прийняти таке визначення фун-
кціонального призначення отвору, слід пояснити, чому отвір виконано
вище за рівень дна ящика. Для цього слід звернути увагу на виявлену
С. Висоцьким обставину нерівності дна саркофага та намагання випра-
вити ситуацію шляхом вирівнювання дна розчином вапна, що зберігся
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19 Втім, слід зазначити, що С. Висоцький прийняв версію М. Макаренка про те, що віко
саркофага було виготовлене пізніше: Висоцький С.О. Про що розповіли.., с. 115. Однак
аналіз декору й розмітки свідчать про виготовлення нижньої та верхньої частини “в од-
ному комплекті”. Це добре помітно і в обробці внутрішньої частини саркофага, з якою
ми мали змогу ознайомитись під час досліджень 2009–2010 рр.
20 Пуцко В. Мраморный саркофаг Ярослава Мудрого // Byzantinobulgarica. Sofia, 1986,
т. 8, р. 295.
21 Архипова Е.И. Указ. соч., с. 78. Щоправда, жодного конкретного прикладу такого сар-
кофага дослідниця не наводить. Всі розглянуті нею саркофаги (крім привозних марму-
рових софійських) є складеними з окремих елементів, тож вони не герметичні.
22 У разі ж виконання такого конічного отвору в дні саркофага волога б, навпаки, через
пори в ґрунті потрапляла б усередину.



у західній частині саркофага23. Тож не виключено, що первісно рівень
дна був дещо вищий, адже його округлу форму було вирівняно до гори-
зонтальної за рахунок накладання шару вапна, ймовірно, для кращого
встановлення дерев’яних нош або гробу з тілом небіжчика24. Поява от-
вору в бічній стінці в цьому випадку також матиме логічне пояснення.
Адже первісно гробниця могла бути зроблена для встановлення у примі-
щенні, що передбачало її герметичність. Однак з якихось причин вона не
була викуплена власником, й, отже, саркофаг певний час залишався не ви-
користаним25. Пізніше його могли викупити інші власники для поховання
поза межами закритого приміщення, що передбачало заглиблення сарко-
фага у ґрунт, саме тому в одній із його стінок і зробили конічний отвір
на рівні тодішнього дна, вирівняного вапняним розчином. Значно пізніше
цей вапняний розчин був видалений (можливо, він викришився), зали-
шились лише його невеликі фрагменти в західній частині саркофага. Дея-
кий час по тому, як гробницю звільнили від останків, саркофаг стояв
відкритим, на що вказують темні плями на його дні, що виникли внаслі-
док випаровування насиченої залізом води26. Саме в такому вигляді сар-
кофаг прибув до Києва. А чи потрапив він сюди як військовий трофей
або як товар, впевнено сказати неможливо.

Попри всю гіпотетичність таких припущень, версія В. Пуцка,
на нашу думку, виглядає більш переконливою. Відтак, маємо констату-
вати, що Ярослава Володимировича поховали у саркофазі, виготовленому
значно раніше й призначеному для поховання іншої особи (або осіб).

Серед дослідників немає єдиної думки щодо походження й дату-
вання гробниці. Відомий український мистецтвознавець М. Макаренко,
який вивчав гробницю у 20-ті роки ХХ ст., датував її VI–VII ст. і розгля-
дав як витвір малоазійських майстрів, що був повторно використаний для
поховання київського князя27. На думку С. Висоцького, гробницю привіз
наприкінці Х ст. з Корсуня князь Володимир у числі своїх трофеїв28.
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23 Висоцький С.О. Про дослідження.., с. 146. Це підтвердили наші дослідження.
24 Про різні способи поховання у склепах Херсонеса див., напр.: Сорочан С.Б. Византийский
Херсон (вторая половина VI – первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры, ч. 2.
Харьков, 2005, с. 1069–1073.
25 Наприклад, у Херсонесі відома певна кількість вирублених могил та склепів, які зали-
шились невикористаними. Див.: Сорочан С.Б. Указ. соч., с. 1086–1087.
26 С. Висоцький вважав ці плями відбитками двох спин похованих тут Ярослава та його
дружини Ірини: Висоцький С.О. Про що розповіли.., с. 111–112.
27 Макаренко М. Скульптура й рiзьбярство Київської Русi передмонгольських часiв //
Київськi збірники iсторiї й археологiї, побуту й мистецтва. К., 1930, зб. 1, с. 52–62.
28 Висоцький С.О. Про що розповіли.., с. 116–117.



В. Пуцко вважає, що гробниця була виготовлена у другій половині ІХ ст.
в Корсуні як рака для мощів сщмч. Климента Римського, віднайдених
там просвітником слов’ян св. Кирилом. Спочатку вона стояла в корсунсь-
кому храмі-усипальні цього святого, а згодом, разом з його мощами, була
привезена до Києва Володимиром29.

П. Толочко гадає, що гробницю виготовили в Константинополі
на замовлення Ярослава Мудрого, оскільки поховання князя у саркофазі
вторинного використання, мовляв, не відповідало політичним амбіціям
Києва30. Так само вважає Є. Архіпова31. Але ці дослідники дивляться на про-
блему з позицій сучасної людини. Однак за середньовіччя панували інші
ментальні пріоритети: захоронення в ранньохристиянській реліквії мало
освятити князя, прославити його; все нове у цьому сенсі незмірно посту-
палося давньому, священному. Тому поховання в давніх саркофагах були
особливо престижними. Наприклад, Карла Великого, померлого в 814 р.,
поховали в мармуровому саркофазі ІІІ ст. н.е., що донині стоїть в Ахен-
ському соборі. В античних саркофагах здійснені навіть королівські похо-
вання ХIV ст. в кафедральному соборі Палермо. І таких прикладів
вдосталь. Тож гадка П. Толочка і Є. Архіпової є непереконливою.

Суголосно П. Толочку Є. Архіпова датує гробницю ХІ ст., поси-
лаючись на думку відомого мистецтвознавця А. Грабара, який вважав
київську пам’ятку виробом константинопольської скульптури першої
третини ХІ ст., оскільки вона нагадує собою деякі саркофаги, зображені
в Менології (Місяцеслові) імператора Василя ІІ32. Такий аргумент не пе-
реконує, оскільки в цьому Менології кінця Х ст. (бл. 985 р.) переважно
зображені святі, які загинули за язичництва і шанувалися вже з ранньо-
християнської доби. Зрозуміло, що їхні мощі лежали в давніх саркофагах
(раках), які зберігалися як цінні реліквії. Цим можна пояснити ранньо-
християнські мотиви їхніх саркофагів, а не ретромодою на такі мотиви,
як услід за Грабаром вважає Архіпова. Анахронічне для цього випадку
поняття “мода” зовсім не пасує до такої реліквії, яка має свій глибинний
символічний код. Просте копіювання форми на догоду уявній “моді”
сприймалося б як груба імітація-підробка істинної святині.

На наш погляд, найбільш обґрунтованою і переконливою зали-
шається версія М. Макаренка, який вельми уважно вивчив саркофаг,
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29 Пуцко В. Указ. соч., с. 301–302.
30 Толочко П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий. К., 1996, с. 210–211; Толочко П.
Ярослав Мудрий.., с. 237.
31 Архипова Е.И. Указ. соч., с. 79–80.
32 Там же, с. 79–80.



розглянув його в контексті християнської традиції та аргументував свій
висновок необхідними аналогіями. Вчений довів, що форми саркофага
та сюжети його різьблення абсолютно немислимі для ХІ ст., і не зустрі-
чаються пізніше VI–VII ст. Річ у тім, що після повної перемоги христи-
янства потреба у виготовленні саркофагів із сокровенними сюжетами
різьблення відпала, і для особливо престижних поховань подеколи по-
чали використовувати звільнені від останків саркофаги ранньохристиян-
ських часів. Звісно, самі по собі мотиви різьблення гробниці Ярослава
притаманні всій візантійській багатовіковій традиції, проте як цілісний
феномен духовної культури гробниця, вочевидь, є все-таки пам’яткою
ранньохристиянської доби.

Не всі вчені погоджуються з тим, що гробниця стоїть на своєму
первісному місці. Ще в ХІХ ст. дослідник Софії протоієрей П. Лебединцев
висловив припущення, що саркофаг спочатку стояв у західній частині пів-
нічного Георгіївського вівтаря, тобто праворуч від головного західного
входу в собор. При цьому він посилався на свідчення джерел XVI–XVII ст.
про те, що тоді гробниця знаходилась у вівтарі св. Григорія “вище дверей
самої великої церкви”33. На це М. Макаренко слушно зауважив, що при-
свячення вівтарів собору неодноразово змінювались34, а С. Висоцький
звернув увагу на те, що за свідченням Афанасія Кальнофойського (1625 р.)
центральні західні двері Софії Київської в першій чверті ХVII ст. були
завалені уламками зруйнованої стіни і головний вхід до собору тоді зна-
ходився з його північного боку35. Про цей вхід дає уявлення малюнок
1651 р., виконаний голландським художником А. ван Вестерфельдом,
який зобразив зустріч біля Софії литовського гетьмана Януша Радзивілла,
який захопив Київ у 1651 р. Вестерфельд, який супроводжував гетьмана,
виконав кілька цінних для історії замальовок Софії після її реставрації
Петром Могилою. На малюнку собору, зробленому з боку Софійського
майдану, видно, що головний тоді північний портал (який правив і вихо-
дом із собору) був оформлений аттиком і урочистою колонадою, що утво-
рювала тріумфальний вхід до храму княжої доби – це акцентувалося
статуями князів або їхніх небесних патронів – святих воїнів, чиї постаті
увінчували собою колони. До цього головного північного входу вела
гарна в’їздна дзвіниця, влаштована у північно-східному куті подвір’я.
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33 Лебединцев П.Г. О святой Софии Киевской // Труды III археологического съезда в Киеве
1874 г. К., 1878, т. 1, с. 91–92.
34 Макаренко М. Вказ. праця, с. 54.
35 Висоцький С.О. Про дослідження.., с. 153.



Тому набагато вірогіднішою виглядає версія М. Макаренка та С. Висоць-
кого, які, врахувавши всі ці обставини, вважали, що гробниця донині стоїть
на своєму первісному місці.

Попри те, що гадку П. Лебединцева давно спростовано, її нама-
гається реанімувати Є. Архіпова36. Проте гіпотетична побудова Є. Архі-
пової спирається на хибну інтерпретацію писемних джерел, абсолютно
не враховуючи специфіку архітектури та розпису собору, про що ми пи-
сали раніше37.

Що насправді говорять джерела? Згідно з найбільш раннім свід-
ченням про місцезнаходження в соборі гробниці Ярослава, яке виявляємо
у “Хроніці” Матея Стрийковського (1582 р.), вона стояла “в каплиці
св. Григорія”38. У його сучасника Еріха Лясоти (1594 р.) також повідом-
ляється, що гробниця знаходилась у каплиці39. Є. Архіпова довільно
перекладає польське слово “kaplica” як “приділ”, бо намагається довести,
що гробниця стояла в приділі св. Георгія; останнього, мовляв, у просто-
річчі називали Григорієм40. Проте польська “kaplica”, як і українська “кап-
лиця” рівнозначні російській “часовне”. Каплиця аж ніяк не могла існувати
в західному компартименті нави Георгіївського вівтаря, де ніколи не було
ніяких перебудов і згори додолу добре збереглася фреска. Неможливо уя-
вити собі громіздкий саркофаг розмірами 2,33х1,17х1,63 м у затісному
для нього компартименті розмірами 3,5х3,5 м, що входив до призначеного
для відправ центрального ядра собору. Про безпідставність висновку Є. Архі-
пової говорить і те, що якби гробниця стояла в цьому місці, вона б затуляла
собою фрески, на яких повсюдно збереглись численні графіті ХІ–ХVII ст.41

Тобто цей компартимент, стінопис якого тісно пов’язаний з літургією,
упродовж усього цього часу був вільний для доступу людей.

Що саркофаг Ярослава донині стоїть на своєму місці фактично
свідчить Захарія Копистенський, який у своїй “Палінодії” повідомляє:
“А похованъ лежитъ въ пределе выше дверей самой великой церкви
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36 Архипова Е.И. О месте погребения Ярослава Мудрого (проблема княжеской усыпаль-
ницы) // РА, 2001, № 1, с. 37–44; Архипова Е.И. Резной камень.., с. 80–82.
37 Нікітенко Н.М. Чи мандрував саркофаг по собору? // Наукові записки НаУКМА, т. 19:
Історичні науки. К., 2001, с. 67–72.
38 Stryjkowsky M. Kronica Polska, Litewska, Zmodska i wzsystkiej Rusi. Warszawa, 1846, т. 1, s. 163.
39 Лясота Еріх зі Стеблева. Щоденник / пер. з нім. Г. та І.І. Сварників // Жовтень, 1984,
№ 10 (480), жовтень, с. 100-101.
40 Архипова Е.И. Резной камень.., с. 80.
41 Див.: Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Ч. І:
Приділ святого Георгія Великомученика. К., 2010, с. 82-87.



святой Софии. Гробъ той и по сесь день аляб[астр]овый коштовный
зрится”42. Це свідчення 1621/22 рр. говорить про те, що гробниця стояла
поза центральним ядром собору, на підвищеному (вівтарному) місці у
приміщенні-приділі, яке прилягає до дверей, що ведуть до інтер’єру,
тобто у східному торці внутрішньої галереї. Наведений вислів жодним
чином не можна співвіднести із західною частиною Георгіївського вів-
таря, яка не містилася вище дверей церкви.

Натомість каплиця-приділ із саркофагом біля північних дверей,
що вели в центральну частину храму, тобто з північної внутрішньої га-
лереї в Георгіївський приділ, мала підвищену відносно іншої частини га-
лереї долівку, на що свого часу звернув увагу Я. Смирнов43. Це доводять
і новітні археологічні дослідження44.

До речі, на первісне розміщення гробниці точно вказує архідия-
кон Павло Алеппський, який відвідав Софію в середині XVII ст., незаба-
ром після відновлювальних робіт митрополита Петра Могили. Павло
Алеппський недвозначно говорить про розташування всіх дверей храму,
описуючи його три вхідних фасади і чітко локалізуючи гробницю по-
близу головного тоді північного входу:

1. Західний: “Біля цих великих західних врат є ще дві малі двері
праворуч і ліворуч”. Справді, з давніх часів у Софію існували три входи
з заходу – великий центральний і обабіч нього два бічних, перший (пів-
нічний) вів до приділа свв. апостолів Петра і Павла, другий (південний) –
до приділа свв. Іоакима та Анни.

2. Південний: “З південного боку п’ять дверей у ряд”.
3. Північний: “З північного [боку] тепер дві двері, з яких одна слугує

для проходу всім. Над нею по тиньку зображення Св. Софії”45. Перелі-
чуючи далі вівтарі храму, він зазначає: “Інші два вівтарі поблизу північ-
них дверей, праворуч від того, хто виходить із церкви, у низьких нішах”.
Згадуючи ці вівтарі, архідиякон захоплюється пишно декорованими
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42 Палинодия. Сочинение киевского иеромонаха Захарии Копыстенского, 1621–1622 гг. // РИБ.
СПб., 1878, т. 4: Памятники полемической литературы в Западной Руси, кн. 1, стлб. 1009.
43 Смирнов Я.И. Рисунки Киева 1651 года по копиям их конца XVIII века // Труды XIII
археологического съезда в Екатеринославе (1905). М., 1908, т. 2, с. 468.
44 Никитенко М. Итоги археологических исследований Софии Киевской и ее подворья в
2002–2011 гг. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць,
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К., 2012, с. 283–285.
45 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине ХVІІ века, опи-
санное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с. арабского Г. Муркоса,
М., 1896–1898, вып. 1–4, с. 72.



сакральним ліпленням решітками, якими їх закрито, і зауважує: “У од-
ному зі згаданих вівтарів знаходиться великий біломармуровий саркофаг
з горбоподібним віком з хрестами”46. Те, що обидва вівтарі були закриті
гарними решітками, свідчить про те, що вони функціонували як каплиці-
усипальні, для яких на замовлення Могили виготовили ошатні загорожі
типу ліпних іконостасів, виконаних на залізній решітчастій основі.

Отже, зі слів Павла Алеппського випливає, що поруч із вівтарем
(каплицею), в якому стояв саркофаг, був ще один суміжний вівтар (кап-
лиця). Обидва низькі вівтарі знаходились “поблизу північних дверей, пра-
воруч від того, хто виходить із церкви”. Ці вівтарі існують до сьогодні у
східних торцях давніх північних галерей – зовнішньої і внутрішньої, тож
кожен, хто виходить із Софії через північний вхід, бачить праворуч від
себе низькі вівтарні ніші. А вівтар у зовнішній галереї навіть зберіг реш-
тки могилянської каплиці, тому за ним закріпилася назва “Каплиця Петра
Могили”. Недарма вельми спостережливий до натури і уважний до свід-
чень джерел Я. Смирнов, якого сучасники називали “фактошанувальни-
ком”, відмічає, що позначене Павлом Алеппським місцезнаходження
саркофага відповідає сучасному47.

Але в якій із північних галерей стояла гробниця – у внутрішній,
де вона знаходиться понині, чи в зовнішній? І. Тоцька стверджує, що
гробниця спочатку стояла в східному торці північної зовнішньої галереї,
де Ярослав при зведенні собору, мовляв, створив великокняжу усипальню.
У другій половині ХІ ст. до неї, як гадає І. Тоцька, приєднали сусіднє
із заходу членування галереї; згодом в усипальні, на її думку, послідовно
здійснили ще чотири княжих поховання – Всеволода Ярославича та його
найближчих спадкоємців. Дослідниця вважає, що у Володимирському
вівтарі гробниця опинилась лише наприкінці XVII ст. за митрополита Ге-
деона Четвертинського, коли розібрали стіну (завтовшки 1,15 м! – Авт.)
між обома східними приміщеннями північних галерей для того, аби пе-
ресунути гробницю у внутрішню галерею. І. Тоцька аргументує це тим,
що підмурок гробниці у Володимирському вівтарі зроблено з цегли кінця
XVII ст.48 Проте остання обставина пояснюється нами інакше.

Гіпотеза І. Тоцької повністю спростовується результатами архітек-
турно-археологічних досліджень середини ХХ ст., здійснених В. Волковим
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і В. Богусевичем, які дослідниця не враховує. Тоді у східному торці пів-
нічної зовнішньої галереї виявлено 11 поховань, 4 з яких (у центрі примі-
щення) були не зруйнованими. Ці поховання у дерев’яних трунах
(у головах того з них, що знаходилось у центрі, стояв горщик ХІІ ст.) збе-
реглись під давньою підлогою на глибині 40–50 см49. Ясно, що поховання
під підлогою могли здійснити лише на вільному місці, а не в заставле-
ному важкими кам’яними гробницями приміщенні. Та й виявлена тут
археологами гарна майолікова підлога не могла призначатися для встанов-
лення на ній кам’яних гробниць, які неминуче пошкодили б поливу.

Попри всю недоладність побудови І. Тоцької, схожу версію
обстоює й П. Толочко, який, однак, не виключає того, що перенесення сар-
кофага відбулось уже в першій половині XVII ст., за Петра Могили, коли
почалось відродження княжої усипальні як православної святині. Тому
саркофагу, мовляв, знайшли “краще місце” у Володимирському вівтарі50.
Однак тут природно постає питання: чому ж у такому разі Ярослава од-
разу не поховали на цьому “кращому місці”, а у периферійній зовнішній
галереї? І чому раптом Петро Могила мав вважати затісний для гробниці
Володимирський вівтар “кращим місцем”? Адже за часів Могили таким
“кращим” місцем стала створена на його замовлення біля головного тоді
північного порталу простора каплиця на честь Благовіщення Богородиці,
призначена митрополитом для раки з мощами Володимира, виявленими
ним у 1635 р. у руїнах церкви Пресвятої Богородиці Десятинної51.

А як у пізньому середньовіччі називалася суміжна каплиця з гроб-
ницею Ярослава у внутрішній галереї, до освячення її Могилою на честь
св. Володимира? У “Патериконі” Сильвестра Косова (1635 р.) повідом-
ляється: “Після смерті похований [Ярослав] у мармуровому гробі в церкві
св. Софії, в каплиці св. Григорія, він і сьогодні стоїть непошкоджений”52.
Нагадаємо, що у “Хроніці” Матея Стрийковського (1582 р.) місце знахо-
дження гробниці Ярослава також вказується “в каплиці св. Григорія”, якого,
на сумнівну гадку Є. Архіпової, простолюд чомусь вперто плутав зі св. Геор-
гієм. Хай би навіть і так, але ж вельми освічений митрополит Сильвестр
аж ніяк не міг переплутати святителя Григорія з дуже популярним
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св. великомучеником Георгієм Побідоносцем! Тобто у XVI–XVII cт.
каплиця з саркофагом Ярослава до переосвячення її Могилою на Воло-
димирський вівтар була присвячена св. Григорію. Готуючись до вікопом-
ного помісного собору 1640 р., скликаного 8 вересня у Софії Київській,
на якому було схвалено новий православний Катехізис, Могила, імовірно,
створив Благовіщенську каплицю для мощів Володимира Святого, освя-
тивши її, як і Десятинну церкву, на честь Богородиці. Суміжну ж каплицю
з гробницею Ярослава митрополит освятив на честь його батька, приді-
ливши велику увагу оздобленню обох усипалень53.

Відтак, штучно сконструйована версія І. Тоцької та П. Толочка
про перенесення 6-тонного саркофага з зовнішньої до внутрішньої гале-
реї не підтверджується джерелами, спростовується результатами натур-
них досліджень собору та суперечить життєвій логіці й церковним
канонам. Справді, навіщо було змінювати заповідане Ярославом й освя-
чене Церквою місце його поховання та ще й розбирати для цього надміцну
товстелезну стіну? Не могли цього допустити і такі ревнителі старовини
й церковних канонів, як митрополити Петро Могила і Гедеон Четвертин-
ський. Митрополит Гедеон, якому приписано таке немислиме перемі-
щення гробниці, ані словом про це не прохоплюється. Зате він згадує дві
каплиці – Ярославову, де донині стоїть гробниця, і Благовіщення –
у зовнішній галереї. У своєму заповіті преосвященний Гедеон пише,
що його тіло має бути “віддане й поховане тут, у моїй катедральній церкві
Св. Софії на лівому боці каплиці Ярослава під стіною каплиці Благові-
щення Пресвятия Богородиці”54.

І все ж за митрополита Гедеона гробницю дійсно переміщували,
проте в межах цієї ж каплиці-вівтаря св. Володимира. Спочатку гробниця
стояла тут на деякій відстані від південної стіни, аби можна було здійс-
нити обрядовий обхід навколо неї. Такий локус гробниці засвідчив ма-
люнок Вестерфельда 1651 р. (мал. 5), який зафіксував її первісне
розміщення на невеликій відстані від стіни – це видно по плитах підлоги55.
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славова надгробїя. К., 1825, с. 116.
55 Смирнов Я.И. Указ. соч., с. 468, табл. VI, 26.



Аби звільнити місце для власного поховання у склепі під північною сті-
ною, митрополит Гедеон звелів присунути її до південної стіни, для чого в
останній через брак місця у вівтарі зробили нішу (мал. 6–7). Цим абсо-
лютно логічно пояснюється той факт, що підмурок гробниці під півден-
ною стіною зроблений з цегли кінця XVII ст. (мал. 8)56, такої ж, як і склеп
митрополита Гедеона. У вівтарі, згідно канонам, відправлялися панахиди,
під час яких поминали Ярослава, а потім – і його далекого потомка Ге-
деона Четвертинського, який походив із Рюриковичів. А за музейної доби,
в 1936 р., коли вівтар вже не функціонував як богослужбове приміщення,
гробницю для кращого огляду встановили в його центрі (мал. 9), де вона
стоїть і понині (мал. 1).

Всі ці складнощі з вирішенням питання первісного місцезнахо-
дження в соборі гробниці Ярослава Мудрого багато в чому обумовлені
тим, що його усипальня не збереглась у своєму первісному вигляді. Тому
й проблема усипальні князя раніше взагалі не розглядалась, а дискусія
точилася лише довкола його гробниці. Вперше проблему усипальні Ярос-
лава ми порушили і розглянули ще в 90-ті рр. ХХ ст.57 Згідно з нашими
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56 Встановлено розкопками 1935 р. Т. Мовчанівського та І. Самойловського у Володимирсь-
кому вівтарі: Короткий звіт про археологічні розвідки 1935 р. у Софійському соборі //
НА ІА НАНУ: ІА/К, № 94.
57 Нікітенко Н.М. Усипальня Ярослава Мудрого в Київській Софії: деякі аспекти проб-
леми // Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції “Історичне краєзнавство



дослідженнями, усипальня Ярослава в давнину – це не лише затісне вів-
тарне приміщення з його саркофагом, як її до сьогодні сприймають
згадані дослідники. Насправді вона була розкішним великокняжим
ритуально-поховальним комплексом, що складався з кількох приміщень.
Усипальня завершувала собою зі сходу внутрішню і зовнішню північні
галереї. До речі, поховальні галереї з архітектурно виділеними в їхніх
східних торцях приділами-каплицями добре відомі в архітектурі княжих
усипальниць Давньої Русі58. Саркофаг Ярослава стояв у невеликій кап-
лиці внутрішньої галереї (там, де, власне, й зараз), а поруч, у поєднаному
з нею дверима суміжному приміщенні зовнішньої галереї, влаштували про-
стору каплицю для заупокійних відправ (паракліс). У східній частині па-
раклісу відспівували померлих князів, а західна являла собою велике
приміщення зального типу, в якому збиралася знать для проводів небіжчика
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в Україні: традиції, сучасність”. К., 1995, с. 379–380; Нікітенко Н.М. Володимирський
меморіал в Софії Київській часів Петра Могили // Петро Могила: богослов, церковний і
культурний діяч. К., 1997, с. 159–167. Нікітенко Н. Петро Могила і Софія Київська //
Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури, вип. 3. К., 1999, с. 156–169;
Никитенко Н.Н., Никитенко М.М. Княжеская усыпальница в Софии Киевской // Памят-
ники культуры. Новые открытия. М., 1998, с. 454–472.
58 Седов Вл.В. Погребения “святых князей” и архитектура княжеских усыпальниц Древней
Руси // Восточнохристианские реликвии / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2003, с. 465–471.



в останню путь. Таким чином, усипальня була місцем сакрального
єднання князя з підданими, які молили за нього Бога, а померлий князь
виступав заступником за свій люд перед Ним.

Коли ж Ярослав вбудував у галерею свою усипальню? Звісно, що
про створення такого грандіозного поховального комплексу князеві треба
було попіклуватися завчасно. Раніше вважали, що Ярослав приготував
собі місце поховання незадовго до смерті, та чи князь знав, коли помре?
Вирішуючи це питання, ми відштовхувалися від того, що за давньою тра-
дицією державці створювали свої усипальні одразу, як посідали трон.
Візантійський коронаційний обряд навіть включав у себе замовлення
новим імператором власної гробниці, яку зразу ж починали виготовлю-
вати. Так само і Ярослав створив свою усипальню в Софії, коли сів у
Києві, тобто наприкінці другого десятиріччя ХІ ст. За нашими дослі-
дженнями, собор, побудований у 1011–1018 рр.59, на той час уже стояв,
тому усипальню вбудували у повністю зведену й прикрашену фресками
ще за Володимира північну галерею. Причому, вбудовуючи в головний
митрополичий собор Русі свою усипальню, Ярослав мав отримати на це
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59 Див.: Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской:
Историческая проблематика. К., 1999; Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити
Софии Киевской и время ее создания. К., 2012.

Мал. 7. Гробниця Ярослава до початку досліджень. Світлина початку 1930-х рр.



особливий патріарший дозвіл, адже таке нововведення суперечило при-
йнятому тоді на Русі церковному Уставу патріарха Олексія Студита60.

Вбудова усипальні в щойно зведену галерею чудово простежу-
ється в її архітектурі й розписі. Зондажі на її стінах показують, що неза-
баром після зведення собору арки галереї були закладені, при цьому
заклад сховав під собою первісну фреску. Поверх первісної долівки га-
лереї настелили нову з майолікових плит, покладених на товстій підго-
товці, внаслідок чого усипальня виявилась підвищеною відносно галереї,
тобто її архітектурно виділили61.

Ігноруючи очевидний факт вбудови Ярославом княжої усипальні
в щойно зведену галерею, Є. Архіпова припускається помилки, коли зву-
жує поняття усипальні лише до гробниці. “Запозичивши” з книги Н. Ні-
кітенко без усякого посилання висновок (купно із наведеним нею
візантійським прикладом) про традицію створення державцями усипа-
лень при вступі на престол, дослідниця і не помітила, що сама собі супе-
речить, коли намагається спростувати наше датування собору другим
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60 Никитенко Н.Н., Никитенко М.М. Указ. соч., с. 454–472.
61 Никитенко М. Указ. соч., с. 283–285.



десятиріччям ХІ ст.62 Цим словам повністю вторить П. Толочко, який, по-
силаючись на Є. Архіпову, зазначає, що так само вчинив і Святослав
Ярославич, який “будучи великим київським князем … заповідав поховати
його в Чернігові, в соборі св. Спаса. Із цього, як слушно вважає Є. Архі-
пова, випливає, що свою усипальню він приготував ще тоді, коли був чер-
нігівським князем”63. Однак варто зауважити, що наведений нами приклад
поховання київського князя Святослава у Чернігові вирвано Є. Архіповою
з контексту наших міркувань щодо феномену влаштування в Софії тільки
двох княжих усипалень – Ярослава та Всеволодовичів.

Згідно з нашою думкою, після смерті Ярослава до кінця ХІ ст.
існував своєрідний “мораторій” на поховання у Святій Софії інших князів,
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62 Архипова Е.И. О месте погребения.., с. 39.
63 Толочко П.П. Ярослав Мудрый.., с. 238–239.



яких могли лише відспівувати у головному храмі держави. Цим можна
пояснити загадкове свідчення “Слова о полку Ігоревім” про те, що тіло Ізяс-
лава Ярославича, спадкоємця батька на київському столі, після загибелі під
Черніговом 3 жовтня 1078 р. привезли “междю Угорьскими иноходьцы ко
святѣй Софіи къ Кіеву”64. Поховано ж було Ізяслава, як свідчить “Повість
минулих літ”, у мармуровій гробниці, встановленій у Десятинній церкві.

Так само і Святослава Ярославича, який з 1054 по 1073 рр. княжив
у Чернігові, а після того в Києві, де й помер у 1076 р., поховали не в Святій
Софії, а в чернігівському Спаському соборі. То був перший випадок поза-
київського поховання великого князя Русі. Тим не менш, його відспівували,
а потім поминали у Святій Софії, що засвідчує графіті ХІ ст. на стовпі її
центральної нави: д& лета кьнѧжиль сватославь... мц͠ѧ мар[т](а) вь дьнь роуга
в[ьда]на ... неделѣ вь пам(ѧть) [о]шьстиѣ сватославѣ а[минь] ‘4 літа княжив
Святослав. … місяця березня в день руга дана … тижня в пам’ять кончини
Святослава. Амінь’65. С. Висоцький, який виявив це графіті, переконливо
витлумачив його як запис про внесення в собор плати на помин душі Свя-
тослава Ярославича66. Проте не можна погодитись з тим, що внесення
руги було пов’язане з намаганням нащадків Святослава згладити вороже
ставлення до нього киян, позаяк він, знехтувавши заповітом батька, силою
захопив київський стіл. І. Тоцька ще більше політизує проблему, наду-
муючи якийсь шокуючий конфесійний “конфлікт Святослава з Київською
митрополією”, яку князь, начебто інспірований Антонієм Печерським,
позбавив утримання67. Дослідники не враховують наступного: внесення
до Святої Софії посмертної руги відповідало давньоруському законодав-
ству, згідно з яким заповідач мусив передати частину власної спадщини
Церкві на помин своєї душі68. Імовірно, потомки Святослава, померлого
27 грудня 1076 р., внесли в Софію посмертну ругу, тобто плату для його
церковного поминання у дні Вселенських панахид (батьківських субот)
2-ї, 3-ї та 4-ї седмиць Великого посту в березні 1077 р.
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64 Слово о плъку Игоревѣ, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова // Зализняк А.А. “Слово
о полку Игореве”: взгляд лингвиста, 3-е изд., доп. М., 2008, с. 465.
65 Текст подається відповідно до результатів сучасних досліджень. Варто зазначити,
що насправді “графіті по ругу” є двома окремими, однак пов’язаними між собою, напи-
сами: Корнієнко В.В. Корпус графіті… Ч. IV (у друці).
66 Высоцкий С.А. Древнерусские надписи… – С. 45.
67 Тоцька I.Ф. Діяльність Антонія і Феодосія Печерських // Могилянські читання. Зб. наук.
праць: Києво-Печерська Лавра в контексті світової історії. К., 2001, с. 272–277.
68 Щапов Я.Н. К интерпретации слов “Христово имя” в славянском переводе византий-
ской Эклоги // Byzantinorussica. M., 1994, № 1, с. 150.



Судячи з усього, Святослав ще на початку свого чернігівського
княжіння створив власну родову усипальню у Спасо-Преображенському
соборі – головному храмі Чернігівської землі. Там поховали самого Свя-
тослава та його нащадків. Лише Всеволод Ярославич відважився пору-
шити батьківський “мораторій”, створивши у Софії усипальню власного
роду. Ми звернули увагу на те, що поховання Всеволода у “митрополії
руській” здійснили майже через 40 років після смерті Ярослава, а це число
означає в Біблії термін випробування, очищення і викуплення, після чого
втрачає силу якась заборона і отримується дозвіл на певну дію. Відтак,
тут поховали самого Всеволода (†1093) та трьох його нащадків – Ростислава
Всеволодовича (†1093), Володимира Всеволодовича Мономаха (†1125)
та сина останнього – В’ячеслава Володимировича (†1154).

Створення у Святій Софії родової усипальні Всеволода говорить
про намір закріпити за своїми нащадками київський стіл, про що, власне,
свідчить і його династична політика. Судячи з усього, родова усипальня
Всеволода містилась у багатому давньоруському склепі, рештки якого
виявив М. Каргер під долівкою північної внутрішньої галереї, на захід
від гробниці Ярослава69. Недарма саме над цим склепом, на фресці із зоб-
раженням св. воїна, видряпаний догори дригом, тобто вершиною вниз,
княжий знак Всеволода, що, як вважаємо, позначає місце поховання по-
мерлого князя70. На жаль, доля цих княжих поховань нам невідома. Ще
з ХІХ ст. існує версія, що тіло Володимира Мономаха поховали у біло-
мармуровій гробниці, від якої збереглася лише нижня частина. Вона
неодноразово переміщувалась у соборі, а нині стоїть у приділі свв. Антонія
і Феодосія (первісній південній внутрішній галереї)71.

Декорування усипальні Ярослава було вельми пишним. Її прикра-
шав фресковий живопис, долівка була викладена зеленими майоліковими
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69 Каргер М. Отчет об археологических исследованиях в Киевском Софийском соборе
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70 Нікітенко Н., Корнієнко В. Княжий знак-графіті в північній галереї // ПУ, 2011, № 3–4
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71 Сучасні дослідження В. Корнієнка дозволили локалізувати місце розташування уси-
пальні Володимира Мономаха у східній частині  колишньої південної внутрішньої галереї
собору: Корниенко В., Остапчук А., Колодницкий Л. История реставрации, перестроек и
изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи
Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць,
присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.).
К., 2012, с. 208–235.



плитами розмірами 70х70х5,5 см, що імітували мармур. Такі самі плити
покривали долівку княжих хорів. Зелений колір – символ надії, безсмертя
і Спасіння, що корелює з символікою храму взагалі й символікою уси-
пальні зокрема. Стінопис функціонально пов’язувався з функціональним
призначенням усипальні. Над гробницею Ярослава збереглось поясне
зображення св. Пантелеймона Цілителя, який тримає на хустці високий
круглий флакон з єлеєм (мал. 10). Цей образ натякає на чин єлейосвя-
чення – таїнство, яке людина приймає, готуючись до смерті. При звер-
шенні цього таїнства прикликається св. Пантелеймон – цілитель
людських тіл і душ. Зображення св. Пантелеймона тут доволі незвичне
за своїм виконанням: воно не має тла й написане на очищеній з-під по-
передньої фрески стіні. Масивну півфігуру св. Пантелеймона намальо-
вано темперною фарбою і не відділено, як інші сюжети, вертикальною
лінією розгранки від вікна, розташованого праворуч від образу святого.
Усе свідчить про те, що образ св. Пантелеймона тут вторинний, хоча він
і виник (судячи зі стилю зображення) незабаром після виконання первіс-
ного стінопису72. Образ написаний темперою, оскільки для виконання
його в техніці фрески потрібно було нанести новий шар тиньку, що пору-
шило б тут усю існуючу систему розпису.

Уведення в розпис на замовлення Ярослава образу св. Пантелей-
мона відповідало вимозі візантійського ктиторського церковного Уставу,
за яким гробницю будівничого усипальні мали завчасно встановити у
притворі св. Пантелеймона, де після смерті відправлялися панахиди за
ктитором73. Це ще раз говорить про те, що гробниця стоїть на своєму пер-
вісному місці. Не виключено, що усипальня Ярослава спочатку була при-
свячена св. Пантелеймону, який, до речі, посідає одне з чільних місць у
пантеоні святих собору. Велична постать св. Пантелеймона фігурує також
на стовпі центральної нави, якраз під княжим портретом. Саме на цьому
образі св. Пантелеймона виявлено графіті – як з датою вокняжіння Ярос-
лава в Києві 1019 р.74, так і про його поховання в соборі 20 лютого 1054 р.

Не обійшли увагою автори графіті й сам саркофаг – на його по-
верхні В. Корнієнком виявлено та досліджено близько двох сотень напи-
сів та малюнків. Слід зазначити, що про наявність на ньому графіті було
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72 Коренюк Ю. Про деякі пізніші доповнення до фресок у Софії Київській // Освіта і куль-
тура ХІ ст. Діяльність Ярослава Мудрого і сучасність. Тези наукової конференції (Київ,
11–12 квітня 1996 р.). К., 1996, с. 18.
73 Пентковский А.М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001, с. 414.
74 Никитенко Н., Корниенко В. Указ. соч., с. 90–92, 131–136.



відомо. Про це писав М. Петров, який пов’язував появу написів із занед-
банням собору75. Однак дослідження епіграфічних пам’яток не було про-
ведене, хоча дослідники зазначали його важливість76. На цьому заклику
вивчення графіті на саркофазі на певний час і завмерло.

Як вважаємо, причиною цьому стала погана збереженість старо-
давніх написів, зумовлена тим, що саркофаг (особливо віко) декілька
разів підлягав ретельному чищенню за допомогою абразиву, внаслідок
чого частина прорізів графіті, особливо не сильно заглиблених у повер-
хню мармуру, була просто стерта. До того ж. у ХХ ст. написи на саркофазі
лишали відвідувачі Софійського музею77. Відтак, перша обставина
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75 Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. К., 1897, с. 139.
76 Див.: Архипова Е.И. Резной камень.., с. 82.
77 Під час сучасних досліджень саркофага, коли його було відкрито (у вересні 2009 р.), на
верхніх частинах стінок по всьому периметру було виявлено велику кількість монет, квитків 



унеможливила дослідження графіті шляхом фотографування при бічному
освітленні, адже відполірована до блиску поверхня стінок саркофага не
дозволяла зробити якісне фото. Ретельне ж очищення поверхні мармуру
призвело до надто низького рельєфу прорізів, що, вкупі з їх псуванням
сучасними написами та іншими механічними пошкодженнями, робить
малоефективною методику дослідження шляхом виготовлення естампів.
Саме тому нами було застосовано методику фотографування при одно-
часному фронтальному та бічному (під тупим кутом) освітленні поверхні
мармуру, що дозволяло виготовити якісну фотографію з максимально ви-
діленими контурами прорізів. Після того виготовлялась фотографія, по
якій під час дослідження оригіналу графіті за ретельного вивчення про-
різів виконувалась прорисовка78. Детальний опис всіх виявлених на по-
верхні мармурового саркофагу стародавніх графіті буде вміщений
у відповідній частині “Корпусу графіті Софії Київської”. У статті ж ми
зосередимо увагу на деяких загальних моментах результатів вивчення
графіті та наведемо декілька характерних прикладів.

У тематичному плані графіті на саркофазі Ярослава також можуть
бути співвіднесені з написами на мармурових панно декоративного фриза
над синтроном. Здебільшого це пам’ятні написи, виконані латиницею або
кирилицею як за повною, так і за скороченою формулою79.

На північно-західному виступі-акротерії виявлено латиничний
пам’ятний напис, який містив усі складові традиційної формули XVI–
XVII ст. Ретельність виконання літер зменшується по відношенню до кінця
тексту, перші літери прорізані глибше, аніж останні. Тому в нижньому рядку
внаслідок чищення саркофага рельєф прорізів майже стертий, а ліва час-
тина взагалі знищена відколами мармуру. Тим не менше, напис може бути
прочитаний: Hic fuit [16]11 Ioanes Was ‘тут був 1611-го Іоанн Вас’.

На північному схилі віка саркофага на нижній частині щогли
хреста прокреслений виконаний за повною формулою кириличний напис
(мал. 11): рок

҂а͠хк͠д был6 ту[т] каплицкии ‘року 1624-го був тут Каплицький’.
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до музею, записок тощо, які відвідувачі просували у шпарини між віком та ящиком.
Це свідчить про тривалий вільний доступ до саркофага та, відповідно, про можливість
залишати написи на самому саркофазі. Те саме було зафіксовано під час відкриття сар-
кофага у 1964 р.: Висоцький С.О. Про що розповіли.., с. 111.
78 Детальніше про методику вивчення записів на мармурі див.: Корнієнко В.В. Методика
дослідження графіті на мармурових плитах головного вівтаря Софії Київської // Наукові
записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. К., 2012, т. 24, с. 19–25.
79 Див.: Корнієнко В.В. Корпус графіті… Ч. ІІІ.., с. 346.



Втім, повні формули пам’ятних напи-
сів доволі рідкісні, зазвичай автори вказували
своє ім’я та рік відвідання храму. Так, у вер-
хній частині північного схилу віка саркофагу
на лінії розмежування видряпані два написи,
причому один виконаний поверх другого.

Перший з них видряпаний тонким гос-
трим предметом, глибина прорізів незначна,
тож його складові простежуються фрагмен-
тарно: Andrz[e]i Ha-l------ [a](nno) D(omini)
1580 ‘Андрій Га-л------, року Божого 1580-го’.
Поверх цього напису більш широким лезом
прокреслений інший напис, його прорізи до-
волі чітко читаються: Stanyslaw Zebrowsky
1585 ‘Станіслав Жебровський 1585’.

У правому куті північного схилу віка
між рамкою та зображенням кипарису ви-
шкрябаний інший пам’ятний напис. Рельєф
його прорізів майже зведений нанівець, однак
його складові можуть бути прочитані: 1607
Sam[ui]l Szewsky ‘1607-го Самуїл Шевський’.

Згадані нами написи розташовані на
північній стороні, проте досить велика кіль-
кість графіті міститься і на західному торці
Ярославової гробниці. Для ілюстрації наве-
демо один з них: Joanes Studnicky 1633 ‘Іоанн
Студницький 1633’. Цікаво, що інший напис
названого автора виявлений нами у північній
сходовій вежі на фресці з зображенням імпе-
ратора: Ian Studnickі 1636 ‘Ян Студницький

1636’. Виявлення двох автографів Яна/Іоанна Студницького в Софій-
ському соборі свідчить про неодноразове відвідування ним Києва.

Подібні написи виконувались і кирилицею, один з них виявлено
на схилі віка саркофага біля північно-західного виступу-акротерію:
стеф(ан) Зотин 6

҂зр͠ни ‘Стефан Зотін 7158 (1650)’. Напис прикметний за-
стосуванням датування від Створення світу, адже для софійської епігра-
фіки притаманне застосування в записах XVI–XVII ст. літочислення від
Різдва Христового, прийнятого в Речі Посполитій. Найвірогідніше,
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Стефан Зотін походив з Московії, де на той час ще зберігалось літочис-
лення від Створення світу.

Доволі часто автори написів не зазначали року свого перебування
в храмі, а вказували тільки особове та родове імена: Jan Pleteniecki
‘Ян Плетенецький’ або Woicziech Poray ‘Войцех Порай’80. Нерідко автори
видряпували тільки власне ім’я: Homa ‘Хома’ або Иѡанъ ‘Іоанн’.

Хоча більшість написів-графіті є пам’ятними, на поверхні сарко-
фага виявлено також декілька молитов. Для прикладу наведемо дві з них.

Перша виявлена на поверхні віка саркофага на його північному
схилі (мал. 12): помѧни ги сеана ‘пом’яни, Господи, Стефана’. Друга
знаходиться також на поверхні віка саркофага, однак вже на його західній
стороні: помени гд͠и дш͠u ра… ‘пом’яни, Господи, душу ра…’. Остання лі-
тера а залишилась незавершеною, рівна поверхня мармуру за нею вказує,
що текст молитви неповний, автор не встиг закінчити слово раба та вка-
зати ім’я людини, за душу якої належало молитись.

Усі виявлені молитовні написи на саркофазі виконані за тради-
ційною для XVI–XVII ст. формулою81.

Окрім написів кирилицею та латиницею, на поверхні саркофага
виявлено вірменомовне графіті, обведене квадратною рамкою (мал. 13):
ռյ չ թզ ՌԾԶ. Перші три знаки, найімовірніше, є скороченям ініціалів
автора, дві наступні – скороченням слова “рік”, а три останні – цифрами
1056 р. за вірменською ерою літочислення, що в перекладі на сучасне
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80 Щоправда, під нижнім рядком останнього виконано літеру Р, тож, можливо, текст міг
містити додаткові відомості щодо особи автора.
81 Див.: Корнієнко В.В. Корпус графіті…Ч. ІІІ.., с. 336.



літочислення складатиме 1607 р. Таке датування, як показують сучасні
дослідження, не суперечить хронології вірменських написів Софії Київ-
ської, вписуючись у ті часові рамки, коли в східній частині південної
внутрішньої галереї храму функціонувала вірменська каплиця82.

Ще однією категорією епіграфічних пам’яток, виявлених на сар-
кофазі, є окремі літери, які можна ідентифікувати як ініціали авторів, а
також малюнки хрестів та емблем, що можемо розглядати як своєрідний
аналог пам’ятних написів, який ідентифікує їхніх авторів.

З наведеного нами короткого опису наявних епіграфічних
пам’яток добре помітно, що хронологічний діапазон графіті на мармуро-
вому саркофазі охоплює приблизно сім десятиліть – від 80-х рр. XVI ст.
до 50-х рр. XVII ст. Давньоруські написи на саркофазі відсутні, отже,
доступу до нього в давні часи не було, бо він стояв у закритій для входу
сторонніх каплиці. Тобто, час складання та побутування комплексу епігра-
фічних пам’яток на саркофазі співпадає з часом появи комплексу записів
на мармурових панно декоративного фриза над синтроном Софійського
собору83. Вочевидь, обидва ці компактно розташовані групи написів
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82 Див.: Корнієнко В.В. Вірменські графіті на стінах Софії Київської та деякі питання роз-
ташування й часу функціонування “вірменської каплиці” // Культура і мистецтво вір-
менської діаспори в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
(Львів, 19–20 листопада 2011 р.). Львів, 2012, с. 53–63.
83 Див.: Корнієнко В.В., Сінкевич Н.О. Комплекс графіті центральної апсиди Софії Київсь-
кої та деякі питання перебудови декоративного фриза над синтроном у ХІІ–ХІІІ, XVII–
XVIII та ХІХ ст. // Труди Київської Духовної Академії, число 6 (6): Спеціальний випуск, 



раннього модерного часу відображають загальний стан певного занепаду
храму в XVI–XVII ст.84

Не менш цікаві свідчення дає вивчення особливостей розташу-
вання графіті на поверхні гробниці Ярослава. Написи XVI–XVII ст.
виконано на північній та на західній сторонах саркофага, зі східного боку
виявлено тільки один давній напис, а з південної сторони знаходяться
тільки сучасні графіті, залишені відвідувачами музею. Це свідчить, що
у ранньомодерний час південна та частково східна сторони гробниці були
недоступними для авторів графіті. Цю обставину підтверджує і відсут-
ність давніх написів на розташованій на південній стіні фресці з образом
св. Пантелеймона, на якій наявні тільки два написи XVI–XVII ст., розта-
шовані на значній висоті. Виконати їх можна було тільки в тому разі,
якщо автор забрався б на віко саркофага, що стояв поруч із фрескою.
Те, що автори графіті XVI–XVII ст. могли так чинити, засвідчують зали-
шені ними численні написи на пласкому гребені віка мармурової гробниці.

Отже, особливості розташування графіті підтверджують локалі-
зацію місця розташування гробниці Ярослава неподалік від південної
стіни північної внутрішньої галереї Софійського собору, тобто так, як це
показано на згаданому вище малюнку А. ван Вестерфельда. Відтак, епіг-
рафічні пам’ятки на саркофазі Ярослава засвідчують його первісне роз-
ташування в східній частині північної внутрішньої галереї, тобто саме
у тому архітектурному об’ємі храму, в якому його можемо бачити і зараз.
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Марьяна Никитенко

СТРУКТУРА ПЕЩЕР КИЕВСКОЙ ЛАВРЫ В СВЕТЕ ТРАДИЦИИ
ИСИХАЗМА: ИЕРОТОПИЧЕСКИЙ РАКУРС ВИДЕНИЯ

Пещеры Киевской лавры являются уникальным духовным феноме-
ном отечественной культуры. Они стали колыбелью монашества Руси-
Украины и на протяжении многих веков являются одной из величайших
святынь православного мира. Хотя аскеза и погребальный обряд в них чер-
пают свои истоки из знаменитых обителей Востока, безусловно, и само киево-
печерское пещерножительство, и характер погребения в пещерах Лавры
предстают вполне оригинальным явлением. То же касается и структуры под-
земных комплексов знаменитой древнерусской обители, не имеющих полных
аналогий с монашескими пещерами, известными в византийском мире1.

В предлагаемом исследовании мы рассматриваем структуру пещер
Киевской лавры в контексте новейшей концепции иеротопии. Как показы-
вают современные исследования, сам иеротопический процесс в средне-
вековье был ничем иным, как созданием своеобразных пространственных
икон, вмещавших в себя определенные идеи или образы-парадигмы.
Образ-парадигму можно было видеть и узнавать, однако, этот образ не был
принципиально формализован и, скорее, напоминал метафору, утрачиваю-
щую смысл при ее пересказе или разделении на составляющие2.
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1 Проблемам истоков киево-печерской пещерной аскезы, происхождения погребального
обряда в пещерах Киевской лавры и изучения их структуры посвящены наши следующие
работы: Нікітенко М.М. До проблеми поховального обряду лаврського пантеону // Лавр-
ський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Вип. 5.
К., 2001, с. 92–99; Нікітенко М.М. Витоки та місцеві особливості лаврського поховального
обряду: проблемні питання // Перші наукові читання “Біографічна некрополістика в контексті
сучасної історичної науки. Основні джерела та результати досліджень. К., 2003, с. 37–40;
Никитенко М.М. Студийский устав и пещеры Киево-Печерской лавры // Религии мира:
История и современность / Отв. ред. Е.В. Белякова, А.В. Назаренко. М., 2004, с. 19–28;
Никитенко М.М. Пещеры Киевской Лавры: их истоки и миссия // ВВ, 2005, т. 64 (89),
с. 181–188; Нікітенко М.М. Поховальний обряд у печерах Київської лаври: традиції та но-
вації // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та
культури. Вип.16. К., 2006, с. 46–51; Никитенко М.М. Святі гори Київські: побудова сак-
рального простору ранньохристиянського Києва (кінець Х – початок ХІІ ст.). Наукова мо-
нографія. К., 2013, с. 176–266.
2 Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет
исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии
и Древней Руси. М., 2006, с. 13.



Интересно, что пещеры Киевской лавры по своему плану и струк-
туре напоминают древо (рис. 1–3). Согласно сводным планам пещер,
и Варяжские, и Ближние, и Дальние пещеры имеют главный коридор –
“ствол”, и расходящиеся в стороны от этого коридора галереи – “ветви”.
“Древо” Варяжских и Дальних пещер “растет” с востока на запад, древ-
ние входы в эти подземелья находились на востоке, со стороны Днепров-
ского склона. “Ветви” же пещер простираются в основном на север;
в Дальних пещерах в южном направлении выкопано лишь два коридора.

Исходя из плана Ближних пещер, мы видим, что их “главная ма-
гистраль” проходит не с востока на запад, а с юго-запада на северо-восток.
Однако этот комплекс использовался для погребения братии в гораздо
большей степени, чем два предыдущих, а, значит, подвергался значи-
тельно большим изменениям своей первоначальной структуры. Изна-
чально же пещеры были не столько кладбищем, сколько местом жизни и
подвигов братии. Не приводя каких-либо археологических аргументов, а
следуя логике вещей, Т. Бобровский предположил, что в древности вход
в Ближние пещеры, так же, как вход в Дальние пещеры, находился на
востоке3. Интересно, что в северной части Ближних пещер, наиболее по-
страдавшей от обвалов, локализируют древнейшую пещерную церковь4.
Рассмотрев в археологическом ключе этапы формирования некрополя
Ближних пещер, Я. Литвиненко пришел к выводу, что этот некрополь берет
свое начало именно в северной части подземного комплекса5. Вполне ве-
роятно, что часть нынешних Ближних пещер, находящаяся на их севере,
является продолжением первоначального, несохранившегося до наших
дней лабиринта, вход в который располагался на востоке, со стороны Дне-
пра. Логично предположить, что Ближние пещеры на заре своего суще-
ствования имели тот же вектор прокапывания, что Варяжские и Дальние.

Как же объяснить такую структуру пещер? Ведь ясно, что она не яв-
ляется хаотичной, а подчинена какому-то порядку, своей внутренней ло-
гике, определенному смыслу. Наличие такого смысла тем более вероятно,
что мы имеем дело со средневековьем, когда физический мир и все явле-
ния в нем рассматривались не сами по себе, но в соотнесенности с Богом,
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3 Бобровський Т. Підземні споруди Києва від найдавніших часів до середини ХІХ ст.
(спелео-археологічний нарис). К., 2007, с. 53, 54.
4 Колпакова В.М. Нове про лаврські печери // Скелі й печери в історії та культурі старо-
давнього населення України. Львів, 1995, с. 47–49.
5 Литвиненко Я.В. Развитие Ближнепещерного комплекса Киево-Печерской лавры как мемо-
риального (по результатам исследования 2008–2010 гг.) // Могилянські читання 2011 р.: Зб.
наук. пр.: Християнські реліквії: віровчення, збереження, експонування. К., 2012, с. 406–412.



как проявление Его творческой энергии и как указание замысла творения.
Видимое являлось символическим образом невидимого; земное, посю-
стороннее – зеркальным отражением небесного, потустороннего. Сказан-
ное как нельзя более применимо к древнерусскому монашеству, в котором
трансцендентальный характер средневековой ментальности нашел свое
глубокое воплощение.
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Рис. 1. Сводный план-схема Ближних пещер Киево-Печерской лавры
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Рис. 2. Сводный план-схема Дальних пещер Киево-Печерской лавры
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Рис. 3. План-схема Варяжских пещер Киево-Печерской лавры



Этой теме мы посвятили ряд статей, которые в синтезированном
виде вошли в научную монографию, ныне вышедшую в печати6. В ре-
зультате исследования мы пришли к выводу о том, что процесс прокапы-
вания пещер не носил характер рационального, глубоко продуманного
“внедрения” какого-то специально разработанного “плана”, содержащего
разные образы-парадигмы. Действие копания пещер можно соотнести со
сложным иеротопическим процессом, в основе которого лежала иерофа-
ния, или Божественное Откровение. Сакральное пространство пещер соз-
давалось по наитию, восходящему к глубинам сознания средневекового
человека – его представлениям о мире земном и мире небесном. И пред-
ставления эти, имевшие древние славянские корни, органично пере-
осмысливались в контексте учения Церкви: ее богословия, аскетической
и молитвенной практики. Таким образом, пещеры являются видимым,
зримым результатом воплощения “невидимых идей”, своеобразным бо-
гословием, по мере раскрытия которого мы можем постепенно восходить
к пониманию их духовной сути. Подобный подход позволит увидеть пе-
щеры как некую смысловую субстанцию или целостность, проливающую
свет не только на частные вопросы, каким есть вопрос структуры пещер,
но и на многие другие проблемы истории раннего Киево-Печерского мо-
настыря. Во всяком случае, отказываясь от попытки изучения пещер в кон-
тексте новейших методов исторической науки, и отдавая предпочтение
традиционному позитивизму, исследователи навсегда будут обречены
“рассматривать слона через лупу”.

Мы уже писали о том, что в основе самого процесса копания пещер
лежал литургический, а точнее евхаристический принцип7. Этот феномен,
как думаем, является следствием того, что в жизни каждого монаха бого-
служение занимает первостепенное место; как правило, насельники мона-
стыря проводят в храме много часов ежедневно. Как справедливо замечает
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6 Нікітенко М.М. Ієротопія печер Київської лаври: нова дослідницька парадигма // Лаврсь-
кий альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. К., 2010,
с. 54–75; Нікітенко М.М. Створення печер Київської лаври у світлі літургійної практики
освячення простору // Дриновський збірник. Харків-Софія, 2012, т. V, с. 283–296; Нікі-
тенко М.М. Печери Київської лаври: сакральний вимір // Матеріали науково-практичної
конференції “1020-ліття хрещення Руси-України – із Києва по всій Русі”. К., 2008, с. 260–
269; Нікітенко М.М. Створення печер Київської лаври у світлі літургійної ідеї освячення
простору // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Львів, 2010, с. 975–982; Нікі-
тенко М.М. Ходіння посолонь: сакральний принцип створення печер Київської лаври //
Несторівські студії: Святість та святині Давньої Русі. К., 2010, с. 108–119; Нікітенко М.М.
Святі гори Київські.., с. 176–266.
7 Нікітенко М.М. Ієротопія печер.., с. 54–76.



архиепископ Иларион (Алфеев): “В монашеской традиции, с самого ее
зарождения, слова апостола Павла “Непрестанно молитесь” (1 Фес. 5:17)
понимались буквально: в соответствии с ними был организован распорядок
дня монахов. Этот порядок включал в себя участие в храмовом богослуже-
нии, личную келейную молитву и “телесный труд”, во время которого мо-
наху не следовало прерывать внутреннее молитвенное предстояние Богу.
Библейское выражение “ходить перед Богом” (Быт. 5:22; 6:9 и др.) в мо-
нашеской традиции понималось в том смысле, что монах должен проводить
жизнь, целиком ориентированную на Бога, т.е. пребывать в непрестанном
памятовании о Боге и исполнении Его заповедей”8. Согласно такому ви-
дению, само действие копания пещер, этот “телесный труд”, имело еще
и духовное измерение, оно понималось как “хождение перед Богом”. Сак-
рализация пространства пещер совершалась в процессе копания-мо-
литвы, вот почему в основе их структуры лежит литургический принцип.
Подобный вывод согласуется с тем фактом, что идея освящения реаль-
ности изначально была основополагающим принципом как седмичного
богослужебного цикла, так и годичного круга церковных праздников.
Если Божественная Литургия является центральным событием богослу-
жебных суток, а воскресный день – главным днем седмицы, то праздник
Святой Пасхи – это центр всего годового богослужебного цикла.

Интересно, что в свете учения преп. Феодора Студита, оказавшего
большое влияние на основателей Киево-Печерского монастыря, каждый
праздник имеет вневременной характер. Особое внимание при этом уде-
ляется Пасхе, которая воспринимается как перманентное состояние души
спасающегося человека: “Почему так напряженно желаем мы достичь этой
Пасхи, которая приходит и уходит? – говорит прп. Феодор Студит. – Разве
не это же мы совершаем многие годы?.. Что же, скажешь, разве не желанна
Пасха? Конечно, желанна… Но еще желаннее ежедневно совершаемая
Пасха. А что это? Очищение грехов, сокрушение сердца, слезы умиления,
чистота совести, умерщвление земных членов: блуда, нечистоты, страсти,
злого вожделения…”9. В свете такого видения, само копание пещер можно
соотнести с беспрерывной Евхаристией или с богослужением Пасхи, оли-
цетворяющими смерть и воскресение подвижника со Христом. Эта идея
перекликается с ярко выраженной пасхальной символикой пещер: уход из
мира в пещеру означает смерть для “мира сего”, что понимается в наиболее
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и православное Предание. СПб., 2010, с. 92.
9 Там же, с. 122–123



полном смысле, то есть, практически буквально. А достижение святости
пещерным подвижником воспринимается как его реальное воскресение
(новое рождение) в Царстве Небесном – Раю.

Ранее мы отмечали, что структура пещер отображает иконическую
природу их сакрального пространства. Действие копания пещер можно
отождествить с созданием пространственной иконы “Древа Жизни”, кото-
рое символизирует Христа, подаваемого в Таинстве Евхаристии10.

Ныне же хотелось бы углубить эту тему, рассмотрев структуру
пещер Киевской лавры исходя из трактовки образа-парадигмы “Древо
Жизни” именно в традиции исихазма. О том, что исихазм активно прак-
тиковался преподобными Отцами Печерскими, свидетельствует Киево-
Печерский патерик. Особенно ярко тема исихазма звучит в описаниях
духовного подвига печерских затворников. Как мы показали в наших
предыдущих исследованиях, Житие преп. Феодосия также содержит
квинтэссенцию исихастских идей11.

Плодотворным в этом ключе оказалось обращение к учению вели-
ких исихастов, живших в период наиболее хронологически приближенный
ко времени возникновения Киево-Печерского монастыря. Такими святыми
являются препп. Симеон Новый Богослов (949–1022) и Никита Стифат
(1005–1090). Оба святых Отца были монахами константинопольского Сту-
дийского монастыря, оказавшего большое влияние на Киево-Печерскую
обитель12. Если преп. Никита подвизался в Студийской обители на протя-
жении всей жизни, то преп. Симеон пребывал в знаменитом монастыре
лишь в начале своего иноческого пути. Изгнанный оттуда по причине не-
понимания студийскими монахами высоты его духовного подвига, преп.
Симеон долгое время (980–1005) был игуменом монастыря св. Маманта.
Именно там к святому пришла известность13. Знаменательно, что эта оби-
тель имела для русичей особое значение. Судя по сообщению “Повести
временных лет”, монастырь и церковь св. Мамы или Маманта были свое-
образным пунктом сбора, организации и даже проверки людей перед вхо-
дом в Константинополь. Именно в этом монастыре перед тем, как вступить
в Царьград, останавливались русские купцы. Отсюда, согласно русско-
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10 Нікітенко М.М. Ієротопія печер.., с. 54–76.
11 Отражение традиции исихазма в Житии преп. Феодосия см.: Нікітенко М.М. Образ прп. Фео-
досія Печерського в контексті сотеріологічної парадигми Києво-Печерського патерика [Елек-
тронний ресурс]. Режим доступу: http://forum.kplavra.kiev.ua/viewtopic.php?f=8&t=269.
12 Пентковский А.М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.
13 Василий (Кривошеин), архиепископ. Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022).
Нижний Новогород, 1996, с. 30–48.



византийским договорам 907 и 945 г., русичей группами по 50 человек в со-
провождении “царева мужа” вводили в столицу Византийской империи14.

Очевидное воплощение евхаристического принципа в сакральном
пространстве пещер Киевской лавры может быть объяснено влиянием на
препп. Отцов Печерских учения преп. Симеона Нового Богослова. Дело
в том, что если посмотреть на специфически монашескую письменность,
аскетическую и даже мистическую, можно увидеть, что место, посвящен-
ное Евхаристии, причастию Тела и Крови, и ее значению для духовной
жизни, сравнительно ограничено. По мнению одного из исследователей
жизни и творчества преп. Симеона Нового Богослова – архиепископа Ва-
силия (Кривошеина), этот факт может быть объясним не тем, “...что древ-
ние монахи не причащались или причащались редко...”, “...напротив, –
пишет он, – у нас много свидетельств, что монахи, даже отшельники,
причащались ежедневно или, по крайней мере, раз в неделю, в некоторых
местностях во всяком случае, но их духовность была скорее сосредо-
точена на молитве и аскезе и они не особенно любили богословские дис-
куссии”15. Исключение представляет собой учение преп. Симеона,
впоследствии развитое преп. Никитой Стифатом. Именно преп. Симеон
первым среди аскетических писателей, отводит Евхаристии главное место
на пути человека к Богу. Таким образом, согласно преп. Симеону, именно
Евхаристия является главным условием обожения человека. Как отмечает
архиепископ Василий (Кривошеин): “...основная мысль преп. Симеона
касательно Евхаристии состоит в том, что причащение евхаристических
даров вотелесняет нас Телу Христову, рожденному от Девы Марии,
также, как и Церкви, которая тоже есть Его Тело, и дарует Божество тем,
кто приобщается достойно и с верою: “(Христос), став однажды нашим
сродником по плоти, – пишет пр. Симеон, – и соделав нас сопричастни-
ками Своего Божества, сделал всех таковых своими сродниками. А так
как преподанное нам через причастие Божество неделимо и нераздельно,
совершенно необходимо, чтобы и мы, воистину ему приобщившиеся,
были бы нераздельными со Христом одним Телом во едином Духе”16.

Препп. Симеон и Никита учат об обожении человека как о резуль-
тате его причастия Древу Жизни, под которым понимают Самого Бога, по-
даваемого в таинстве Евхаристии. Например, преп. Никита Стифат говорит:
“Итак, это Древо Жизни, Бог, имея энергию, жизнь дающую и принося
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15 Василий (Кривошеин), архиепископ. Указ. соч., с. 115–116.
16 Там же, с. 116.



съедобный плод только тем, которые достойны жизни, как не подлежа-
щие смерти, внушает неизреченную сладость имеющим часть в боже-
ственном причастии Его и уделяет им от бессмертной жизни. Конечно,
то самое Древо Жизни достойно именоваться и всяким древом, ибо Сам
есть все, в Нем и через Него все”17.

Согласно учению преп. Симеона, принятие плодов Древа Жизни,
то есть Тела и Крови Христовых, подаваемых в Евхаристии, делает чело-
века бессмертным и богоподобным, что проявляется даже в этом земном
мире в нетлении мощей праведников18. Интересно, что в византийском мо-
нашестве того времени это восходящее к Отцам Церкви учение19, не прак-
тиковалось. Оно исповедовалось и углублялось именно преп. Симеоном
Новым Богословом20, а впоследствии было развито преп. Никитой Стифа-
том. Ведь даже на Святой Горе Афон нетление тела не считалось (и не счи-
тается до сих пор) признаком святости. На Афоне нетление плоти
умершего монаха, наоборот, всегда воспринималось как показатель не-
достаточной святости его жизни. В пещерах Киевской лавры мы видим
практическое воплощение учения великих исихастов: мощи святых угод-
ников Печерских на протяжении многих столетий неподвластны тлению.
Чудо нетления мощей препп. Отцов Печерских изначально считалось до-
казательством их святости. Об этом свидетельствует, в частности, “Слово”
9-е Киево-Печерского патерика “О пренесеніи мощемъ святаго преподобнаго отца
нашего Феодосія Печеръскаго”. Здесь особый акцент ставится на обретении
тела святого нетленным: “…и видѣхомъ его лежаща мощи святолѣпно, но и сътави
его цѣли бѣяху вси и тлѣнію непричастни, власи же главніи присхли бяше къ главе
его, лице же преподобного свѣтлоностъно, очи съмжанѣ и устнѣ доброглаголивыя
съединенѣ”21. Кроме того, во время археологических исследований в Ближ-
них пещерах Киевской лавры 1978–1979 гг. под полом были обнаружены
древнейшие погребения в колодах, частично заполненные песком. Мощи
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17 Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае. Глава 14 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.hesychasm.ru/library/nikita/disq_paradise.htm.
18 Иларион (Алфеев), архиепископ Волоколамский. Указ. соч., с. 118–119; Как стать богами,
или прп. Симеон Новый Богослов о духовном преображении человека [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.raskol.net/content/kak-stat-bogami-ili-prp-simeon-novyi-
bogoslov-o-dukhovnom-preobrazhenii-cheloveka.
19 Учение о всецелом соединении человека с Богом через причащение развивали: свв. Кирилл
Иерусалимский (315–386), Иоанн Златоуст (347–407) и Кирилл Александрийский (376–444).
Учение об обожении в результате Евхаристии представлено в творениях свв. Дионисия
Ареопагита (I в.) и Максима Исповедника (580–662).
20 Иларион (Алфеев), архиепископ Волоколамский. Указ. соч., с. 117–118.
21 Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик. К., 1991, с. 81.



в них полностью или частично сохранились нетленными22. Очевидно,
что песок в данном случае использовался для достижения мумификации
тел. Это означает, что нетление мощей святых угодников Печерских изна-
чально было не только ожидаемым, но, в некоторых случаях, даже про-
гнозируемым результатом.

Если пещеры воспринимались священным пространством Древа
Жизни – Христа, где совершается спасение праведников, то они одновре-
менно были и пространством Богоматери, одним из прообразов Которой
также является Древо Жизни. Такую образную параллель можно осмыс-
лить в контексте христианской антропологии, нашедшей свое развитие в
исихазме: поскольку Христос для того, чтобы стать человеком, родился от
Девы, то и человек, может стать богом (обожиться), то есть достичь tšwsij,
через Деву. Выше мы уже обращали внимание на то, что согласно преп.
Симеону Новому Богослову сама Евхаристия, будучи условием обожения
человека, воспринималась как вотелеснение Христу через Богоматерь. Уча
о мистическом браке Бога с человеком, прп. Симеон Новый Богослов
говорит: “[Архангел Гавриил], сойдя, возвещает таинство Деве и говорит:
Радуйся, благодатная, Господь с Тобою (Лк.1:28). И с этим словом сошло
всецелое ипостасное, единосущное и совечное Слово Бога и Отца во чрево
Девы и, наитием и содействием единосущного Его Духа, восприняло
обладающую умом и душой плоть от чистых кровей Ее, и стало человеком.
Таково, следовательно, невыразимое соединение и таков мистический брак
Бога, и так произошел обмен между Богом и людьми”23.

В контексте такого видения предполагаем, что процесс создания
пещер соотносился препп. Отцами Печерскими с обожением (tšwsij),
которое есть результатом Боговоплощения, прихода в мир Бога через
Деву. Пещеры осмыслялись как место Боговоплощения – священное про-
странство Богоматери (Святой Горы), где совершается мистический брак
Бога с человеком. Именно поэтому первые пещерные храмы посвящены
праздникам, в которых догмат Боговоплощения раскрывается в наиболь-
шей мере: Благовещению Пресвятой Богородицы и Рождеству Христо-
вому (Дальние пещеры).

Причем, как мы показали в предыдущих исследованиях, совер-
шенно неслучайно алтари этих древних пещерных храмов обращены
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печерних комплексів Києво-Печерської лаври. К., 2012, с. 159–161.
23 Иларион (Алфеев), архиепископ Волоколамский. Указ. соч., с. 75.



не просто на восток, а на юго-восток24. Согласно ветхозаветным проро-
чествам, Христос должен прийти с юга и от “Горы”. Как говорит Господь
словами пророка Аввакума: “Бог идет от Фемана, и Святой от Фарана
горы” (Авв. 3:3). Слово Феман в Библии значит “юг”, “южные страны”.
На Руси пророчество Аввакума рассматривалось в контексте ее истории.
Ведь христианство пришло на Русь с юга – из Византии. Подобное ви-
дение отразилось в памятниках древнерусской литературы, так в древней
службе князю Владимиру читаем: “пророк Аввакум умными очима про-
виде, Господи, пришествие твое, тем вопияше: от Юга приидет Бог”25.

Это эсхатологическое ожидание прихода Христа с юга нашло свое
выражение в сакральной застройке Древнего Киева. Так, например, за Зо-
лотыми воротами Киева с Благовещенской церковью над ними также было
“закреплено” место на южной околице города, ведь именно через них по-
падали в столицу Руси, идя из Палестины, воплощением которой была Свя-
тая Гора Сион, отождествляемая в традиции Церкви с Богоматерью.

Знаменательно, что Золотые ворота Константинополя также,
как и киевские, находятся на юго-западной окраине города. И в первом,
и во втором случаях они представляли собой триумфальный въезд, кото-
рым в город входил император (князь). Царь земной в средневековье вос-
принимался наместником Царя Небесного – Христа. Таким образом,
размещение главных врат Киева и Константинополя означало вхождение
Христа в эти города с юга.

Триумфальный въезд в Киев и Константинополь отождествлялся
с Золотыми воротами Иерусалима, которыми вошел в Святой град Хри-
стос. В то же время, начало Спасения, ознаменованное праздником Благо-
вещения, связывалось с югом – Святой Горой Сион, являющейся одним из
прообразов Богоматери. Значит, точно так же, как Золотые ворота Констан-
тинополя и Киева с Благовещенской церковью над последними, алтари
древнейших подземных церквей Киево-Печерской лавры – Благовещен-
ской и Рождества Христова – были ориентированы на юго-восток, то есть
навстречу Богу, Который приходит не только с востока, но и с юга. Здесь
присутствует ассоциация Христа с солнцем, движение которого соверша-
ется по часовой стрелке – с востока на запад. Причем, в первую половину
года, когда празднуются Благовещение и Рождество Христово, солнце дви-
жется именно с юго-востока на северо-запад. Следовательно, и пещерные
церкви Рождества Христова и Благовещения Богоматери, знаменующие
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Боговоплощение, обращены не просто к востоку, но и к югу – к приходя-
щему Христу – Солнцу Правды26.

Мы уже писали о том, что пещеры Киевской лавры прокапыва-
лись по движению солнца, или, как говорили на Руси – “посолонь”: с вос-
тока на запад и на север, то есть по часовой стрелке. Этот феномен пещер
был достаточно подробно рассмотрен нами в контексте средневековой
ментальности и православной культурной традиции27.

Интересно, что в традиции исихазма Христос называется Солн-
цем Правды, освещающим умопостигаемый Рай посреди которого растет
Древо Жизни28. Препп. Симеон и Никита называют Христа Солнцем
Правды, движение вслед за Которым человека постепенно просвещает
его божественным светом29.

В контексте средневековых пространственных представлений
и согласно традиции Церкви, спасительный путь Христа совершался
с востока на запад – так же как движется солнце – по часовой стрелке.
Такое видение отразилось в монументальной живописи средневековых
православных храмов, где христологический цикл, знаменующий жизнь
Спасителя, “читается” как книга – слева направо, то есть по часовой
стрелке. Таким образом, становится объясним и восточно-западный век-
тор прокапывания лабиринтов пещер.

Плодотворным есть сопоставление учения преп. Никиты Сти-
фата о двух вратах Рая с “топографией” пещер. Дело в том, что преп. Ни-
кита в своем трактате “О Рае” различает двое врат, одни из которых ведут
в Царство Небесное, а вторые – в Царство Божье. К определению двух врат
Рая автор трактата обращается дважды, в главах 30–33 и главах 49–5530.
Первые врата, согласно преп. Никите – это “божественное смирение”,
и расположены они на западе. Вторые врата расположены на востоке, они –
“совершенная любовь”, “которая выходящих оттуда выводит в уделы
Царствия Божия”. Согласно преп. Никите, за первыми вратами находится
Царство Небесное, “благоуханный рай Церкви Его”. В контексте учения
преп. Никиты, здесь можно обрести пространство для “практической фи-
лософии”, означающей аскетическую практику “умного монашеского де-
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26 Нікітенко М.М. Ієротопія печер.., с. 71–72.
27 Там само, с. 54–76.
28 Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае… Глава 19.
29 Преподобный Симеон Новый Богослов. Деятельные и богословские главы. Глава 151–
154. [Электронний ресурс]. Режим доступа: http://agios.org.ua/wiki/index.php/Симеон_
Новый_Богослов._Деятельные_и_богословские_главы.
30 Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае… Глава 30–33, 49–55.



лания”31. На этой “равнине практической философии”, в пространстве
Рая Царства Небесного насаждены два древа: Древо Жизни и Древо Зна-
ния. Древо Жизни дает плоды мистического богословия, а Древо Знания
дает плоды созерцания32.

Говоря о двух вратах Рая, каковыми являются смирение и любовь,
преп. Никита подводит итог: “без них… невозможно ни войти в рай,
ни к Царствию Божию выйти, хотя и существует множество дорог, кото-
рые приводят к Царству Небесному. Ведь всякая благочестивая дорога
ведет идущего по ней во врата смирения на западе и таким образом через
них вводит его в рай”33 (выделено нами. – Авт.). Согласно преп. Никите
вратами Царства Небесного является Сам Христос, а привратником –
Дух Святой: “…Сам воистину дверь рая Царства Небесного, приврат-
ник же – Дух Святой”34.

В свете такого видения само прокапывание пещер Киевской
лавры с востока на запад может быть соотнесено с требующим колос-
сального духовного напряжения процессом вхождения подвижника
в Царство Небесное – Рай через “врата смирения”, находящиеся на западе.
Эти врата – Христос, Который говорит: “Я есмь дверь: кто войдет Мною,
тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет” (Иоанна 10:9). Но эти
врата – и Богоматерь, Которая, согласно традиции Церкви является
“Вратами Непроходимыми” Царства Небесного.

Сказанное означает, что лаврские подземелья – это не просто
место жизни и аскетических подвигов в подземных келлиях: пещеры –
это способ или путь духовной трансформации человека. Этот путь,
согласно с Евангелием, и есть Христос, Который говорит: “Я есть путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня”
(Ин. 14:6). Таким образом, структура пещер, воплощающая в себе путь
духовного восхождения Печерских Отцов, отображает земной путь Хри-
ста и Его Голгофу. Согласно древней христианской традиции, Святая Гора
Голгофа соотносится с Гробом Господним. Вот почему древнейшие
пещерные помещения – так называемые “келлии” или “крипты” в конструк-
тивном плане представляют собой ничто иное как Гроб Господень – место
Воскресения Спасителя – loco sanctа, знаменуемое в христианском храме
алтарем (рис. 4). В то же время, алтарь, как известно, мистически являет
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31 Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае… Глава 30–31.
32 Там же. Глава 33.
33 Там же. Глава 31.
34 Там же. Глава 51.



Царство Небесное или Рай. Здесь совершается претворение Святых Даров,
означающее Боговоплощение, лежащее в основе обожения человека.

Таким образом, копая пе-
щеры, подвижник входил через
“врата” – Христа в мысленный
Рай. Он следовал за Солнцем
Правды – Спасителем с востока на
запад, и во время этого движения
совершалось воплощение в нем
Христа и постепенное преображе-
ние естества человеческого, сопо-
ставлявшегося в литургической
традиции с “темным западом”35.

Углубляясь в “лоно” земли,
подвижник становился семенем,
умирающим в Раю чувственном,
под которым преп. Никита Стифат
понимал мир (земную жизнь). Но
одновременно аскет рождался в
“Раю” умопостигаемом, то есть
в Царстве Небесном, где и совер-

шалось преображение подвижника. Чем ýже и темнее был пещерный ход,
чем в большей мере аскет умирал для мира, тем полнее он водворялся в
новой, светоносной, преображающей реальности. Когда же такое духов-
ное “превращение” совершалось, потребность в дальнейшем копании пе-
щеры отпадала. Именно этим, как думаем, можно объяснить наличие в
пещерах Киевской лавры лабиринтов-тупиков, которые никуда не ведут,
ведь цель копания была уже достигнута подвижником. И эта цель не
имела ничего общего с земными реалиями. Тогда монах устраивал себе
пещерную келлию, где и пребывал в наивысшем духовном состоянии
исихии, созерцая Святую Троицу. Но с другой стороны, достигнув со-
единения с Богом и озарения Божественными энергиями, подвижник мог
на этом этапе завершить свою пещерную аскезу, продолжив духовный
путь в обычных монастырских условиях.

Тот поразительный феномен, что после достижения подвижником
состояния исихии происходит качественное изменение человеческой
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в пещерах Киево-Печерской лавры
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35 “Свете тихий” – вечерняя песнь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.balt-
willinfo.com/mp1-05/mp-12p.htm.



личности, подтверждает духовный опыт многих святых Отцов, в том
числе и современных исихастов36. Находясь на самых высоких ступенях
духовной “Лествицы”, подвижник может не утратить своего дара Бого-
общения даже в общежительном монастыре, о чем свидетельствуют
Жития препп. Симеона Нового Богослова и Никиты Стифата. Такой была
и духовная практика преп. Феодосия Печерского, ведь исходя из его Жития,
знаменитый основатель и игумен Печерского монастыря удалялся в пещеру
лишь на период Великого поста, в остальное время пребывая в мона-
стыре с братией37. Такую же информацию содержит и вошедшая в Киево-
Печерский патерик “Похвала” святому. В этом произведении сияние
души возвратившегося из затвора преп. Феодосия сравнивается с сия-
нием лика св. пророка Моисея38. Именно практикой оставлять подвиж-
ником пещеру на определенном этапе его духовного развития можно
объяснить тот факт, что в лаврских пещерах выкопано небольшое коли-
чество “келлий” по сравнению с длиной подземных лабиринтов. Эта осо-
бенность структуры пещер ранее обращала на себя внимание иссле-
дователей, но ей, к сожалению, не давалось сколько-нибудь аргументи-
рованного объяснения39.

В современном смысле пещеры Киевской лавры можно сравнить
с “духовным лифтом”, стремительно возносящим человека к Богу,
а в контексте средневековой монашеской традиции – с “Лествицей
Небесной”, по которой совершается вхождение подвижника в Бога
Троицу или его обожение (τέωσις). В соответствии с учением препп.
Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова и Никиты Стифата,
такое восхождение можно отождествить с достижением подвижником
“меры возраста Христова” или духовного совершенства40.

В то же время, образ “Лествицы Небесной” в христианстве
является символическим эквивалентом Древа Жизни. Так же, как Древо
Жизни, “Лествица”, прежде всего, символизирует Христа. По этому поводу
известный богослов П. Евдокимов пишет: “Наилучшим образом передает
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36 Монах Иосиф. Старец Иосиф Исихаст. Учение. “Десятигласная духодвижимая труба”
и толкование на нее. Свято-Троицкая Сергиева лавра. 2000.
37 Абрамович Д.І. Вказ. праця, с. 65.
38 Там само, с. 89.
39 Реутов А.В. Лаврські печери як архітектурна пам’ятка // Дива печер лаврських. К., 1997, с. 103.
40 Лествица возводящая на Небо преподобного отца нашего Иоанна игумена синайской
горы. М., 2002, с. 469–470; Василий (Кривошеин), архиепископ. Указ. соч., с. 302; Препо-
добный Никита Стифат. Вторая сотница естественных психологических глав об очи-
щении ума [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://omolenko.com/biblio/nikita_
stifat2.htm - Глава 82; Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае… Глава 15, 48.



значение этих символов (Древа Жизни, Креста. – Авт.) библейский образ
лестницы Иакова. По ней поднимаются и спускаются ангелы. Небо отвер-
сто, лестница упирается в середину земли, и, так как лестница эта – Хрис-
тос, она поднимается из всех священных мест, из бесчисленных центров.
Иаков Серугский говорит: “Христос распятый был на земле, как на мно-
гоступенчатой лестнице”. Екатерина Сиенская имела видение Христа как
моста между небом и землей, подобно радуге, живым знамением Завета.
Святой Ефрем в гимне Богоявлению пишет: “Братья, вы созерцаете столп,
уходящий в воздух, основание которого покоится на водах, а вершина
достигает небесных врат, как лестница, которую видел Иаков”41.

“Лествица”, которую видел патриарх Иаков (Быт. 28:12-13), про-
образует и Пресвятую Богородицу. В древнейшем Богородичном Акафи-
сте поется: “Радуйся, лествица небесная, Еюже сниде Бог” (Акафист,
икос 2). В литургическом богословии “Лествица” Иакова прообразует
сошествие Сына Божьего в лоно Богоматери. Она возводит верующих из
глубин греха к небесной высоте42. Широко известным является образ
“Лествицы Иакова”, по которой поднимаются на Небо и сходят на землю
ангелы. Согласно учению Отцов Церкви, “Лествица” прообразовывала
также человечество Христа, в котором соединились земля и Небо. Движе-
ние по ступеням вверх означало восхождение человека на Небо, духовное
возрастание личности для обновления в ней образа безгрешного человека
(Адама). Не случайно, основатель грузинского монашества – Шио
Мгвимский (VІ в.) считал глубокую пещеру, в которой он пребывал,
“Лествицей Иакова”, ведущей прямо на Небо. В темноте пещеры он
видел путь к неземному свету, открывавшемуся ему43.

Таким образом, превращая темную, “скорбную” пещеру в сияю-
щее Божественным светом Царство Небесное, и сами делатели духовного
подвига – препп. Отцы Печерские превращались в Рай, посреди которого
растет Древо Жизни – Бог. Тем самым буквально исполнялись слова
преп. Никиты Стифата: “…он (подвижник – Авт.) сам целиком стал
божественным раем и жилищем нераздельной Троицы, имея в центре
сердца своего насажденное Древо Жизни, Самого Бога, одаренный
бессмертными плодами Бога и Святого Духа Его…”44
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41 Евдокимов П. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин, 2007, с. 153–154.
42 Милов Вениамин. Чтения по литургическому богословию. К., 2004, с. 84.
43 Popovic D. Desert as Hevenly Jerusalem: the imagery Desert as Hevenly Jerusalem:
the imagery of a sacred space in the making // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография
сакральных пространств М., 2009, с. 169.
44 Преподобный Никита Стифат. Трактат о Рае... Глава 58.



Михайло Нікітенко

ПЛАН ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ
ВЕРХНЬОГО КИЄВА КІНЦЯ XVI ст.

У ПОДОРОЖНІХ ЗАПИСКАХ МАРТИНА ГРУНЕВЕГА

Опубліковані вперше Я. Ісаєвичем в українському перекладі з комен-
тарями подорожні записки Мартина Груневега, який у 1584 р. відвідав
Київ з вірменськими купцями, що їхали зі Львова до Москви, є унікаль-
ним найбільш раннім джерелом для вивчення історичної топографії
Києва, у тому числі – невеликої ділянки міста, де розташовані Софійський
собор і Золоті ворота1. Опис цієї частини міста помістився на кількох
сторінках подорожніх записок. На лівому полі однієї з них знаходиться
план-схема (мал. 1), що має свою специфіку: він орієнтований не на північ,
як те було прийнято в картографії за часів Груневега, а на захід. Схід,
за вказівкою Груневега, знаходився знизу плану, де ним і було поставлено
напис латиною “oriens”2.

Я. Ісаєвич, прийнявши західну орієнтацію плану, ідентифікував
об’єкти на ньому таким чином: “Мабуть, захід виявився зверху тому, що
саме з цієї сторони розташовані Золоті ворота, від яких Груневег розпочинав
опис Старокиївської гори. Потовщеною лінією передано західний і схід-
ний вали старокиївського “града”. В першому з них показано Золоті во-
рота, позначені цифрою 2 на плані, в другому – інші ворота, позначені
цифрою 6. Розташування їх напроти Золотих воріт вказує, що це ті ворота,
які в історичній літературі відомі під назвою Софійських, або Батиєвих.
В усякому разі, крім Золотих воріт, це єдині ворота, згадані Груневегом…
Віддаль Софійського собору до Золотих воріт показана значно коротшою,
ніж відстань від собору до Софійських воріт. Насправді ж, віддаль від
Софії до Золотих воріт в 1,4 рази більша, ніж віддаль до Софійських
воріт. Софія подана на плані праворуч від лінії Золоті ворота – Софійські
ворота, а Михайлівський Золотоверхий монастир – ліворуч. Отже, їх взаємне
розташування подане в дзеркальному зображенні, або, можливе, автор
помилково поміняв місцями Золоті і Софійські ворота. Навіть враховуючи
цю особливість плану, можна прийняти, що згадані в тексті і позначені
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1 Ісаєвич Я.Д. Нове джерело про історичну топографію та архітектурні пам’ятки старо-
давнього Києва // Київська Русь. Культура традиції. К., 1982, с. 113–129.
2 Там само, с. 123.



на плані цифрою “руїни п’яти церков” були приблизно напроти Софії,
але на південь від сучасної вулиці Володимирської. Можливо, серед них
були і руїни Георгіївської та Ірининської церков”3.
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Мал. 1. Орієнтований 
Груневегом на захід 

план центральної частини 
давнього Києва. 1584 р.:

1 – Софійський собор
3 – зруйновані ворота;
4 – “п’ять зруйнованих храмів”;
5 – Михайлівська церква.

За Я. Ісаєвичем:
1 – Софійський собор;
2 – Золоті ворота;
3 – Софійські ворота;
4 – “п’ять зруйнованих храмів”;
5 – Михайлівська церква.

Мал. 2. Орієнтований
автором статті на схід

план центральної частини
давнього Києва. 1584 р.:

1 – Софійський собор; 
2 – північні ворота в кам’яній
огорожі Софійського монастиря;
3 – Золоті ворота в західному
міському валу;
4 – “п’ять зруйнованих храмів”;
5 – не ідентифіковано.

__________________________________________________________________

3 Ісаєвич Я.Д. Вказ. праця, с. 116–117.



Зазвичай вважають, що християнські храми східного обряду
орієнтовані апсидами на схід. На плані Груневега Софію зображено так,
що від її переднього фасаду відходять два півовали, що нагадують апсиди
храму. Один овал поміщено в середній частині фасаду, що відповідає роз-
ташуванню центральної апсиди Софії, другий – біля лівого його краю.
Праворуч від них овалу немає, хоча місця для розташування його тут
на фасаді цілком достатньо (мал. 1).

Груневег не міг не знати, що православні храми орієнтують на схід.
У цьому зв’язку направлені догори плану апсиди Софії чітко показують,
що Груневег передбачав східну (схід знаходиться вгорі), а не західну
орієнтацію плану, тобто спочатку цей план було орієнтовано ним, як і Софію,
на схід. Тому припущення, що напис oriens внизу плану був поставлений
ним помилково, видається цілком правдоподібним, якщо взяти до уваги,
що Груневег накреслив цей план через 15–20 років після відвідин ним
Києва4. Якщо визначати сторони світу на плані Груневега з урахуванням
того, що схід визначений ним внизу, то тоді захід виявиться вгорі, північ –
праворуч, а південь – ліворуч малюнка (мал. 1). Якщо ж прийняти наше
припущення, що Груневег спочатку розміщував об’єкти на плані у від-
повідності зі східною орієнтацією собору, то схід на ньому виявиться
вгорі, захід – внизу, північ – ліворуч, а південь – праворуч (мал. 2). Ці плани
різко відрізняються, позаяк зображені на них об’єкти перебувають наче
у дзеркальному відображенні. Зіставивши розташування об’єктів на обох
планах з їх реальними прототипами, відомими за археологічними
розкопками в цьому районі Києва, можна визначити, яку початкову
орієнтацію плану припускав Груневег. Зазначимо, що у відповідності
з нашою напівінструментальною зйомкою, собор орієнтовано не на схід,
а на північний схід з 13-ти градусним відхиленням до сходу.

Чорна смуга в західній частині плану (мал. 1), визначена Я. Ісає-
вичем як зображення західного оборонного валу5, на плані цифрою
не позначена. У подорожніх записках про цю частину оборонної системи
міста нічого не згадується. В них, після стислої згадки про Софію,
позначену цифрою 1, Груневег розлого викладає історію Золотих воріт,
не поставивши на початку цього пасажу жодної цифри6. У цьому зв’язку
неясно, чи має цей пасаж стосунок до об’єкта, позначеного на плані
цифрою 2. Я. Ісаєвич гадав, що така послідовність викладення фактів
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4 Ісаєвич Я.Д. Вказ. праця, с. 114.
5 Там само, с. 116.
6 Там само, с. 125.



у подорожніх записках засвідчує те, що саме Золоті ворота й позначені
на плані цією цифрою7.

На думку Я. Ісаєвича, два об’єкти на плані на схід від собору –
чорна смуга і розрив з цифрою 3 (мал. 1) – є відповідно частиною західного
валу т. зв. “міста Володимира” і Софійськими воротами8. У подорожніх
записках, де Груневег подає опис об’єктів, Софійські ворота як якийсь
самостійний об’єкт зовсім не згадуються9. Він наводить стислу інформацію
про них в описі своєї поїздки 21 жовтня 1584 р. з Подолу через Верхній
Київ у Лавру. Груневег і його товариш Стефан “…поїхали на конях через
старий замок, крізь браму, позначену на малюнку № 3. Брама ця знищена,
начебто її взагалі не було, бо кожен, хто не лінивий, бере цегли додому з цієї
гори”10. Ототожнення на плані (мал. 1) об’єкта під цифрою 3 із Софійськими
воротами залишається під питанням. Я. Ісаєвич сумнівався в такому ото-
тожненні, відзначивши, що “…можливо, автор (Мартин Груневег – Авт.)
помилково поміняв місцями Золоті і Софійські ворота”11.

Пропонуємо одне з можливих рішень цієї проблеми. Груневег,
діставшись з Подолу Верхнього Києва через Софійські ворота, Софійську
площу і повернувши на сучасну вулицю Володимирську, міг доїхати
до зруйнованої стіни, що пересікала вулицю біля нинішньої Південної
брами Софійського заповідника (мал. 4, 8), котра, як вважають, оточувала
з північно-східного боку т. зв. “двір Ярослава”12. В цій стіні, ймовірно,
знаходилися ворота (мал. 4, 8), які й могли бути позначені в цьому уривку
подорожніх записок (але не на плані) як об’єкт 3. Таким чином, на плані
(мал. 1) і в наведеному уривку подорожніх записок під цифрою 3 іденти-
фіковано два різних об’єкти: Софійські ворота (за Я. Ісаєвичем) і ворота
“двору Ярослава” (за нашим припущенням).

Груневег, з усієї вірогідності, задовольняючи власну цікавість
і наміряючись зібрати якнайбільше свідоцтв про Київ, не поїхав до Лаври
шляхом свого прибуття до Києва через Золоті ворота, але обрав новий
для себе шлях, що давав таку можливість. Прямуючи по вулиці Володи-
мирській, через ворота “двору Ярослава” і ворота в західному міському
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7 Ісаєвич Я.Д. Вказ. праця, с. 116.
8 Там само, с. 116–117.
9 Там само, с. 116–117.
10 Там само, с. 127.
11 Там само, с. 117.
12 Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Гончар В.М. Нове у вивченні оборонних споруд Києва //
Нові дослідження давніх пам’яток Києва. Матеріали наукової конференції Національного
заповідника “Софія Київська” (Київ, 22–23 листопада 2001 р.). К., 2003, с. 157–158.



валу13, він, виїхавши за місто по Театральному яру (умовна назва) і Хреща-
тицькому струмку через сучасну Бесарабку, зміг би таким “коротким”
шляхом доїхати до Кловського узвозу.
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Мал. 3. План подвір’я Софійського монастиря у межах огорожі середини XVIII ст.
1 – фрагменти давньої огорожі (розкопки М. Каргера); 2 – фрагмент давньої огорожі біля
корпусу № 3 (розкопки М. Нікітенка, В. Піоро); 3 – фрагмент давньої огорожі (розкопки
М. Нікітенка, В. Корнієнка); 4 – фрагмент давньої огорожі (розкопки І. Тоцької, В. Отченашка);
5 – фрагмент давньої огорожі (шурф М. Каргера); 6 – уявне продовження давньої огорожі
(за М. Каргером); 7 – уявне місцезнаходження воріт у давній монастирській огорожі
(за М. Нікітенком і В. Корнієнком); 8 – північний в’їзд ХІХ ст. на подвір’я собору.
__________________________________________________________________

13 Ці ворота у західному валу на місці перетину вулиць Володимирська і Прорізна зобра-
жені на малюнку 1651 р. А. ван Вестерфельда. Див.: Смирнов Я.И. Рисунки Киева
1651 года по копиям их конца XVIII века // Труды XIII археологического съезда в Екатерино-
славе (1905). М., 1908, табл. XIV: “Зустріч Радзивілла біля Софії”.



На плані (мал. 1) видно, що Софія знаходиться на близькій відстані
від західного міського валу, значно меншій, ніж відстань від собору до Со-
фійських воріт (об’єкт під цифрою 3). Цю невідповідність зазначив Я. Ісає-
вич, стверджуючи, що “віддаль від Софії до Золотих воріт в 1.4 рази
більша, ніж віддаль до Софійських воріт”14. Насправді ж, віддаль між цими
об’єктами за топографічними картами Києва приблизно рівна15 (мал. 4).

Вважаємо, що орієнтований на схід план (мал. 2) фіксує реальну
ситуацію. Відомо, що на невеликій відстані на схід від Софії розташову-
валась давня кам’яна стіна садиби Софійського собору16 (мал. 3). Ця обста-
вина, а також наявність між Золотими і Софійськими воротами, на невеликій
відстані від собору, ще однієї оборонної системи – кам’яної монастирської
стіни з воротами, не була врахована Я. Ісаєвичем. “На початку XIX ст., –
зазначив дослідник, – збереглися, крім Золотих, тільки ворота, розташо-
вані поблизу перетину сучасних вулиць Володимирської та Великої
Житомирської”17, тобто Софійські ворота. У цьому зв’язку можна припус-
тити, що на плані (мал. 2) розрив з цифрою 2 у кам’яній стіні на північ
від собору позначає давні ворота Софійського монастиря.

На плані (мал. 1) “п’ять зруйнованих храмів” (об’єкт під цифрою 4)
розташовуються північніше собору, по лінії його апсид, що в наш час
приблизно відповідає тому місцю, де розташована Бурса. На території
між Софією і Бурсою були знайдені рештки печей для випалу плінфи18,
однак вони зміщені на лінію західної стіни собору. Розмір печей невели-
кий, тому навряд чи їх можна було прийняти за п’ять зруйнованих храмів.
На плані (мал. 2) ці храми розташовані з південного боку собору. Саме
тут, у середині минулого століття М. Каргер відкрив між Будинком митро-
полита, корпусом № 3 і дзвіницею фундамент давньої кам’яної огорожі19

(мал. 3). Ще на початку ХІХ ст., до масштабних підсипок на подвір’ї, мит-
рополит Євгеній Болховітінов бачив на ньому численні рештки кам’яної
кладки20, вочевидь по трасі стіни, які Груневег, вірогідно, і прийняв
за рештки фундаментів трьох зруйнованих храмів. Він не міг не вгледіти
на південний захід від собору і руїни Георгіївської та Ірининської церков,
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14 Ісаєвич Я.Д. Вказ. праця, с., 117.
15 Від Софії до Золотих воріт – 450 м, від Софії до Софійських воріт – 400 м.
16 Каргер М.К. Древний Киев: в 2-х т. Т. 2. М.; Л., 1961, с. 206–213.
17 Ісаєвич Я.Д. Вказ. праця, с. 117.
18 Каргер М.К. Древний Киев. Т. 1, с. 458–461.
19 Каргер М.К. Древний Киев. Т. 2, с. 206–213.
20 [Евгений Болховитинов, митрополит]. Описание Киево-Софийского собора и Киевской
иерархии. К., 1825, с. 62.



що довели рахунок зруйнованих храмів до п’яти. Що ж стосується
розташування Михайлівської церкви (об’єкт під цифрою 5) на плані
(мал. 1), на північний схід від собору і на південний захід від нього
на плані (мал. 2), то воно в обох випадках не відповідає історичній
топографії цієї ділянки давнього Києва.
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Мал. 4. План центральної
частини Києва:

1 – Софійський собор;
2 – “Мілєєвська” церква;
3 – давня кам’яна огорожа біля
Софійського собору;
4 – Георгіївська церква;
5 – Золоті ворота;
6 – Софійські ворота;
7 – вірогідні ворота в кам’яній
огорожі Софійського монастиря;
8 – вірогідні північні ворота
“двору Ярослава”;
9 – Ірининська церква;
10 – Десятинна церква.



Таким чином, план, орієнтований, на наше припущення, на схід
(мал. 2), майже цілковито відповідає історичній топографії цієї ділянки
міста. Це монастирська кам’яна стіна з воротами на північ від собору, а
в західній частині плану – Золоті ворота у міському валу. “П’ять зруйно-
ваних церков” позначені на плані (мал. 2) на південний схід від собору,
там, де проходила траса кам’яної монастирської огорожі і знаходились руїни
Георгіївської та Ірининської церков. На плані (мал. 1) вони (об’єкт під циф-
рою 4) розміщені на північний захід від Софії, а Золоті ворота – на південний
захід від собору, що не відповідає їх реальному розташуванню на місце-
вості. Розташування Михайлівської церкви (об’єкт під цифрою 5) на пла-
нах (мал. 1 і 2) ніяк не сумісне з її реальним розміщенням на цій ділянці
міста. План (мал. 1), будучи дзеркальним відображенням плану (мал. 2),
насправді ним не є, отже, не відповідає історичній топографії, тому в та-
кому вигляді не може розглядатися як історичне джерело.

У подорожніх записках Груневег інформує про стан Золотих
воріт: “Золоті ворота ще стоять, але переважна частина їх поруйнована…
Зверху над ними влаштована каплиця – за звичаєм русинів, які прикра-
шають зверху свої брами гарними церковцями, віддаючи Богові в охорону”21.
На малюнку А. ван Вестерфельда (1651 р.) можна бачити, що перекриття
воріт разом із храмом вже рухнули всередину, перекривши прохід22.
Таким чином, руйнація Золотих воріт, після якої залишилися лише фрагменти
стін, що дійшли до нашого часу, сталася за проміжок часу між 1584 і 1651 рр.,
тобто за 67 років. Проте можливим є й інший варіант. Еріх Лясота, який
відвідав Київ через 10 років після Груневега, у 1594 р., не згадує Золоті
ворота, можливо тому, що вони його ніяк не вразили через зруйнування
склепіння, що перетворило їх на звичайну купу руїн, яких чимало зус-
трічалось на шляху мандрівника. У такому разі руйнацію воріт можна
віднести до проміжку часу між 1584 та 1594 рр.

Отже, план 1 може бути джерелом з історичної топографії Києва
тільки в тому разі, якщо прийняти ту обставину, що спочатку цей план
був орієнтований Груневегом на схід, а також врахувати наявність
кам’яної огорожі між Софійським собором і Софійськими воротами.
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21 Ісаєвич Я.Д. Вказ. праця, с. 125.
22 Смирнов Я.И. Указ. соч., с. 198–204.



Василий Пуцко

СЛОБОЖАНСКАЯ ИКОНОПИСЬ ХVII–ХVIII вв.:
ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА

Изучение регионального направления украинской иконописи
имеет свои преимущества и вместе с тем неизбежные трудности. Преи-
мущества заключаются в том, что объектом исследования оказываются
произведения, исторически связанные с конкретной территорией, имею-
щей свои условия развития. Поэтому не приходится соединять образцы
творчества никогда не соприкасавшихся мастеров, обязанных различным
локальным традициям. Трудности в количественной ограниченности ма-
териала, требующей установления широкого историко-культурного кон-
текста. Без учета этого известные группы икон практически невозможно
вывести из стадии накопления, и общие характеристики скорее всего
будут произвольными, повисающими в воздухе. Первые этапы осмысле-
ния икон из Слобожанщины дают уроки вместе с опытом систематизации
сложного комплекса памятников, в состав которого входят и завезенные
извне, либо выполненные заезжими мастерами, обслуживавшими русских
старообрядцев и хорошо имитировавшими ранние образцы.

Одним из первых к изучению церковных древностей Слобожан-
щины обратился известный византинист Е. Редин, являвшийся профессо-
ром Харьковского университета, проживший недолгую жизнь (1863–1908)1.
В процессе подготовки ХII Археологического съезда он совершил поездки
по городам и селам некоторых уездов Харьковской губернии, результаты
чего нашли отражение в печати2. Однако использовать собранный им
материал в исследованиях по иконописи Е. Редин не успел, ограничив-
шись одной заметкой3. Несколько позже изучение церковных древностей
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1 Подробнее см.: Иодко О.В. Е.К. Редин: жизнь и деятельность (по материалам петер-
бургских архивов) // Мир русской византинистики: материалы архивов Санкт-Петербурга.
СПб., 2004, с. 311–345.
2 Редин Е.К. Памятники церковных древностей Харьковской губернии. Харьков, 1900;
Редин Е.К. Результаты поездки по Харьковской губернии для изучения памятников цер-
ковных древностей // Труды Харьковской предварительной Комиссии по устройству ХII
Археологического съезда в г. Харькове. Харьков, 1902, т. 1, с. 44–48; Редин Е.К. Альбом
выставки ХII Археологического съезда в г. Харькове. M., 1903; Редин Е.К. Каталог выс-
тавки ХII Археологического съезда: Отдел церковных древностей. Харьков, 1902.
3 Редин Е.К. Икона “Недреманное Око” // Труды Харьковского Предварительного Коми-
тета по устройству ХII Археологического съезда. Харьков, 1902, т. 1, с. 153–159, 344–347.



Слобожанщины продолжил протоиерей П. Фомин4. Именно он ввел в на-
учный оборот Архангело-Михайловский деревянный храм села Бездрика
с его замечательным иконостасом конца ХVII в., по мнению исследователя,
возможно, перенесенным из бывшего Сумского Успенского монастыря
в селе Малой Черетчине, закрытого и разрушенного при Екатерине II.

В 1922 г. директор республиканского Музея украинского искус-
ства в Харькове в 1920–1933 гг. С. Таранушенко (1889–1976) опубликовал
более двадцати икон из собрания Харьковского Церковно-исторического
музея6. Позже, в 1929 г., он напечатал небольшой очерк об искусстве Сло-
божанщины ХVII–ХVIII вв., как первый из предполагаемых этюдов,
в число иллюстраций которого включены и воспроизведения некоторых
икон7. Но широким планам не суждено было осуществиться. Лишь через
несколько десятилетий общая характеристика слобожанской иконописи
была дана П. Жолтовским, в молодости работавшим в Харькове и хорошо
знавшим позже утраченные произведения, которые можно считать клю-
чевыми8. Позже опубликованы также наблюдения над иконами из Без-
дрика, которые приводит С. Таранушенко в своей работе об украинском
иконостасе9. Воспроизведены в печати и иконы слобожанского проис-
хождения XVII–XVIII вв., хранящиеся в Киеве10. Суммируя известное,
можно было констатировать почти полное исчезновение образцов сло-
божанской иконописи указанного периода, лишающее исследователей
возможности сосредоточиться на изучении ее наследия11.

Между тем, вскоре была издана в Харькове обстоятельная моногра-
фия Т. Паньок, посвященная слобожанской иконе ХVII – начала ХIХ вв.,
построенная на анализе широкого круга произведений, сохранившихся
и известным лишь по снимкам, а также различных письменных источ-
ников12. Автор, охарактеризовав формирование регионально-культурного
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4 Фомин П., протоиерей. Церковные древности Харьковского края: Историко-археологи-
ческий очерк. Харьков, 1916.
5 Фомин П., протоиерей. Церковные древности села Бездрика, Сумского уезда. Харьков, 1916.
6 Таранушенко С. Пам’ятки мистецтва староï Слобожанщини. Харкiв, 1922, табл. LV–LXXIII.
7 Таранушенко С. Мистецтво Слобожанщини ХVII–ХVIII вв. // Мистецтвознавство. Збiр-
ник. Харкiв, 1928–1929, вип. 1, с. 1–9, табл. XVIII–XXIII.
8 Жолтовський П.М. Станковий живопис // Iсторiя украïнського мистецтва. Т. 3: Мистец-
тво другоï половини ХVII–ХVIII столiття. К., 1968, с. 204, 206; Жолтовський П.М.
Украïнський живопис ХVII–ХVIII ст. К., 1978, с. 54–56.
9 Таранушенко С. Украïнський iконостас // ЗНТШ, 1994, т. ССХХVII, с. 152–153, 155–156.
10 Шедеври украïнського iконопису ХII–ХIХ ст. К., 1999, кат. №№ 28, 29, 58, 97, 98.
11 Пуцко В. Iконопис Слобожанщини ХVII–ХVIII ст. – майже втрачене мистецтво // Ант,
2007–2008, вип. 19–21, с. 61–65. Состав иллюстраций, к сожалению, редакцией изменен.
12 Паньок Т. Слобожанська iкона XVII – початку ХIХ столiття. Харкiв, 2008.



типа слобожанина, обозначив роль украинских религиозных традиций в его
духовной жизни и определив развитие иконописных центров в пределах
Слобожанщины, предпочла уделить основное внимание сюжетам и их ико-
нографии, а также стилистической эволюции иконописи. И, надо сказать,
сделала немало интересных наблюдений. Впечатляющим является и пере-
чень привлеченных архивных материалов13. Книга, охватив во многих слу-
чаях ранее не изученный материал, расширяет возможность его дальнейшего
изучения, преимущественно в историко-художественном контексте.

Слобожанщина – регион Украины, активное заселение которого на-
чинается с ХVII в. В древнерусский период Слободская Украина входила в
состав Черниговского княжества. Во время монголо-татарского на шествия
славянские поселения были уничтожены, и со временем эта территория
превратилась в “Дикое поле”. Ее заселение началось с эмиграции жителей
Левобережья: осенью 1651 г. возникли слободы Лебедин, Сумы, Ахтырка,
Харьков. Московское правительство поощряло переселенцев, обещая раз-
личные льготы. Здесь сошлись выходцы из различных городов и сел Ук-
раины. В течение всего ХVII в. слободские казацкие полки должны были
защищать свои земли, как и границы Московского государства, от беско-
нечных набегов татар. Об этническом характере населения Слобожанщины
лучше всего свидетельствует ее народное деревянное жилище, обстоя-
тельно изученное С. Таранушенко и освещенное в его специальном
исследовании14. Судя по составленному в 1671 г. списку поселенцев мес-
течка Мирополья, здесь сошлись выходцы из различным мест от Галиции
до Полтавщины, от Холмщины до Подолии, а также из Карпат и Закарпатья15.
Это должно было соответственно сказаться на развитии духовной культуры
региона, в состав населения которого входит также немало русских.

Интенсивное развитие со второй половины ХVII в. церковной ар-
хитектуры Слобожанщины, выросшей на основе деревянного народного
строительства, вскоре приводит к перенесению его форм в каменное зодчес-
тво16. Новосооруженные церкви нуждались в большом количестве икон,
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15 Там же, с. 35.
16 См.: Таранушенко С.А. Пам’ятники архiтектури Слобожанщини ХVII–XVIII вiкiв //
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Расцвет украинской архитектуры в период воссоединения Украины с Россией // Архи-
тектурное наследство. М., 1957, вып. 8, с. 25–48.



прежде всего являвшихся принадлежностью ставшего традиционным
многоярусного иконостаса. Примером может служить уже упомянутый
из Архангело-Михайловского храма в Бездрике конца ХVII в., четырех-
ярусный, с выделенным большим размером Деисусом, среди апостолов,
которые как бы поднимаются по наклонной поверхности (рис. 1, 2).
В плане построения композиционной схемы он ближе восточно-
украинским, впрочем довольно вариативный, чем известным на западных
землях18. Проследить эволюцию иконостаса на Слобожанщине сейчас
крайне трудно, поскольку его образцы в основном уничтожены. Но и те,
которые еще существовали нa рубеже ХIХ–ХХ ВВ., не всегда оказывались
современными самим храмам. Так, было бы ошибочным датировать
иконостас Преображенского собора в Изюме 1684 г.19 Он был выполнен
в 1765 г., и его пышная резьба обязана совершенно иному времени20. Но
иконы, конечно, могли быть частично перенесены из не сохранившегося
более раннего, уничтоженного иконостаса, что являлось обычной
практикой, прослеживаемой по церковным инвентарям.

Известные слобожанские иконы ХVII–ХVIII вв. в основном
иконостас ные, о чем свидетельствуют их сюжеты и размеры. Примером
тому могут служить происходящие из церкви села Двуричного Кута Дер-
гачевского района на Харьковщине. Деисусная композиция с изображе-
нием Христа в образе Великого Архиерея известна в византийской
иконописи уже с ХIV в.21 Но окончательно иконография оформляется
в критской иконописи ХVI в.22, а также в русской, где прослеживается
с конца XIV в. как связанная с темой “Предста царица”23. Киевская ико-
нопись этого периода неизвестна. Но в золотном шитье, украшающем
оплечья киев ских фелоней, этот иконографический вариант появляется
только во второй половине ХVII в.24 Известна волынская икона первой
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Нов. сер. Књ. ХVIII. Београд, 1968, с. 103–117.
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23 Пуцко В. Новгородская икона “Предста царица” // София (Новгород), 2006, № 4, с. 16–18.
24 Берладiна К. Матерiяли з icтopiï украïнського образoтвoрчoгo гаптування. Композицiйнi
схеми та iконогрaфiчнi форми украïнських фелоней вiд середини ХVII дo XX ст. // Мис-
тецтвознавство. Збiрник. Харкiв, 1928–1929, вип. 1, с. 80–86, табл. LVI(1), LIX(1), LX(1–2).



половины ХVII в., с более упрощенней иконографической схемой25. Этих
единичных примеров, тем не менее, вполне достаточно, чтобы связать с
этой линией развития данное произведение (рис. 3). Стоит также обратить
внимание на жест адорации Богоматери, тогда как в русской иконогра-
фической традиции она обычно с просительно простертыми руками.
К таким же особенностям относится и изображение архангелов стоящими
за троном, впрочем, известное и в московской иконописи. К сказанному
надо добавить, что трактовка образов у слобожанского мастера не столь
суровая, как в типаже московских живописцев.

Из того же иконостаса происходит храмовая икона Рождества
Богородицы с ее многофигурной композицией (рис. 4). Она показательна
в плане дальнейшей разработки иконографической схемы, известной по
произведению 1620–1630-х гг. из Иванкова, киевского круга27. В основе
та же ренессансная схема, с бытовыми реалиями, несколько иначе осмыс-
ленная, с учетом высокой арки резного обрамления. Не исключено и воз-
действие гравюры. В целом пространственное построение сцены, с видом
на соседнее помещение с читающим Иоакимом, напоминает религиозные
сюжеты в интерпретации старых нидерландских мастеров28. Разумеется,
все упрощено и радикально переработано в соответствии с эстетичес-
кими нормами рубежа ХVII–ХVIII вв.

К иконографическим особенностям украинского иконостаса ХVII в.
надо отнести включение в него изображений праведного Иоакима и Анны,
расположенных над царскими вратами по сторонам Тайной Вечери, что,
в частности, можно видеть и в уже упомянутом иконостасе в Бездрике
(рис. 1). Были они и в иконостасе того же времени, находив шемся в Михай-
ловской Иоанно-Предтеческой пустыни, закрытой в 1790 г. Ее церковь была
разобрана, а в 1806 г. та же участь постигла и приходскую церковь села
Михайловка, откуда иконы Иоакима и Анны перенесли в Николаевскую
церковь Лебедина. Первая из них сохранилась с большими утратами живо-
писи, вторая – более удовлетворительно, и была реставрирована (рис. 5).
Иконы выполнены по заказу гадяцкого полковника Михаила Василье-
вича – племянника гетмана Ивана Самойловича между 1680–1685 гг.
Данное произведение примечательно как пример усвоения слобожанской
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26 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи Государственной Третья-
ковской галереи. Т. II. М., 1963, с. 394–395; ил. 137, кат. № 896.
27 Жолтовський П.М. Украïнський живопис ХVII–ХVIII ст.., с. 26.
28 См.: Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. ХV век М., 1981.



иконописи раннего барокко, подвергну того некоторой архаизации.
Вместе с тем здесь проявляются черты светскости, сближающей иконное
изображение со шляхетским портретом.
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Рис. 1. Иконостас Архангело-Михайловской церкви села Бездрик.
Конец ХVII в. Верхняя часть



О том, насколько динамичным был процесс развития слобожанс-
кой иконописи указанного времени и как она стремительно усваивала черты
искусства барокко, свидетельствует сохранившаяся вместе с ее первона-
чальным резным киотом, выполненная также между 1680–1685 гг. икона
свт. Николая с житием29 (рис. 6). Она происходит из церкви того же села
Михайловка, а позже находилась в Николаевской церкви Лебедина. Ее
крупные размеры (144х119 см) свидетельствуют о том, что она предназна-
чена для храма. Поколенное изображение святителя, в фелони с омофором,
написано довольно реалистически, и лишь рельефный позолоченный фон
с растительным орнаментом и облачными полуфигурами Христа и Бого-
матери, является данью иконописной традиции. Расположенные по сторо-
нам и внизу 14 клейм, из которых 10 оказываются почти квадратными,
содержат житийный цикл, большей частью трактованный приближенно
к бытовым сценам. При всей оригинальности их композиционного решения,
обязанной индивидуальному творчеству иконописца, здесь, несомненно,
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Рис. 2. Иконостас Архангело-Михайловской церкви села Бездрик.
Конец ХVII в. Нижняя часть
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29 См.: Гелитович М. Святий Миколай з житiєм. Iкони ХV–ХVIII ст. Нацiонального музею
у Львовi iменi Андрея Шептицькoгo. Львiв, 2008.



отразились и общие тенденции, отличающие украинскую житийную икону
этого времени. Особо стоит обратить внимание на то, насколько точно автор
стремится передать фактуру ткани облачения, массивный златокованный
епископский крест на цепи, чеканный оклад Евангелия, в оформлении
которого трудно не заметить отражение реалий. В таких “светских” ико-
нах отход от иконописной традиции ощущается особенно наглядно.

Дальнейшее развитие отмеченных тенденций нашло отражение
в происходящей из Лебедина иконе Успения, с ее многофигурной
композицией, усиливаемой обозначенной на дальнем плане почти бес -
крайней толпой, состоящей из монахов и мирян (рис. 7). Различные
элементы, возможно, инспирированы книжной гравюрой, которая, в свою
очередь, ориентирована на воспроизведение иконописного образца.
В большинстве известных случаев сохраняется четкое деление композиции,
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Рис. 3. Деисус. Конец ХVII в.
Икона иконостаса Богородичной церкви

села Двуричный Кут

Рис. 4. Рождество Богородицы.
Конец ХVII в. Икона иконостаса Бого-
родичной церкви села Двуричный Кут



с выделением непосредственных участников погребения Богоматери.
Здесь, напротив, событие трактуется скорее как внеисторическое, как
апофеоз Богоматери, молитвенно прославляемой многими поколениями,
в том числе современниками мастера. Нельзя при том не отметить его уме-
ние создать сложную схему, отразив происходящее внутри здания, но с
“открытым небом”, обозначенным рельефным золоченным фоном, отда-
ленно напоминающим огненный столп. В целом это довольно тонкое по
исполнению произведение, претендующее на изысканность, по крайней
мере, элитарного уровня.

Оригинальностью трактовки отличается и датируемая началом
ХVIII в. икона Преображения, точное происхождение которой остается
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Рис. 5. Св. Анна. 1680–
1685 гг. Икона иконостаса

церкви Михайловской
Иоанно-Предтеченской
пустыни близ Лебедина

Рис. 6. Свт. Николай с житием. 1680–1685 гг.
Икона иконостаса церкви села Михайловка

близ Лебедина



неизвестным (рис. 8). Строгая композиционная схема, воспроизводя щая
это евангельское событие, выработана в искусстве Византии, со строгим
отбором изобразительных средств31. Русские и украинские мастера придали
ей фольклорную окраску, заметно видоизменив горный пейзаж32. Слобо-
жанский иконописец учел опыт своих предшественников, но стал буквально
повторять наиболее популярные в украинской традиции варианты33.
Ближе всего он гравюре, украшающей Четвероевангелие Киево-Печерской
печати 1697 г. (л. 233об.). Однако заметно изменяет масштабы и позы, что
являлось вполне естественным, а также вводит такой декоративный мотив
как сочная зелень склона высокой горы, поросшего серебристого оттенка
кустарником. При этом тонко передал внутреннее состояние действующих
лиц, выражающее удивление и испуг. Следовательно, и в данном случае
речь может идти об оригинальном решении вполне традиционного сюжета.

Обратившись к проблеме генезиса слобожанской иконописи
ХVII–ХVIII вв., приходится осознать, что все ее отличительные свойства
явно указывают на киевские истоки, остающиеся для нас в значительной
мере гипотетическими. Причина этого в почти полном отсутствии соб-
ственно киевских икон второй воловины ХVII в., что лишь отчасти может
компенсировать книжная гравюра, вероятнее всего, воспроизводящая
утраченные живописные образцы34. Однако далеко не все гравюры
можно отнести к числу отражающих исчезнувшие оригиналы, поскольку
много и обязанных творчеству самих граверов. В то же время среди немно-
гих названных произведений нет таковых, которые можно было бы уверенно
отнести к авторству волынских или галицких мастеров, хотя присутствие
по следних, при известной миграции иконописцев в поисках заказов,
конечно, нельзя решительно отрицать. И все же киевский вектор в раз-
витии слобожанского иконописания представляется наиболее логичным.

Отчасти повторяя уже сказанное, надо подчеркнуть, что особенно
обращают на себя внимание преобладание иконостасных икон и их высо кие
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30 Жолтовський П.М. Украïнський живопис ХVII–ХVIII ст.., с. 55, 59; Паньок Т. Вказ.
праця, с. 71–73, тaбл. 15.
31 Weitzmann K.A. Metamorphosis icon or miniature on Mt. Sinai // Старинар. Нов. сер.
Књ. XX. Београд, 1970, р. 415–421.
32 Пуцко В.Г. Храмовая икона Преображенской церкви Кижского погоста // Кижский вест-
ник. Петрозаводск, 2009, вып. 12, с. 188–200.
33 Свєнцiцька В.I., Сидор О.Ф. Спадщина вiкiв. Украïнське малярство ХIV–ХVIII столiть
у музейних колекцiях Львова. Львiв, 1990, iл. 11, 54.
34 См.: Украинские книги Кирилловской печати ХVI–ХVIII вв. Каталог изданий, храня-
щихся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Вып. II. Т. 1: Киевские
издания 2-й половины ХVII в. Сост. Гусева А.А., Каменева Т.И., Полонская И.М. М., 1981.



художественные качества. Первое является совершенно естественным,
поскольку иконостас с eго устоявшейся иконографической программой
был обязательной принадлежностью каждого храма. Домашние иконы в
тот период были сравнительно редким явлением, по причине их дорого-
визны. Произведения, связываемые с творчеством народных мастеров на
западных украинских землях, опять-таки в основном предназначены для
церковного убранства, и только в ХVIII–ХIX вв. наблюдается распрос-
транение домашних икон в крестьянской среде35. Второе может служить
указанием на то, что заказчиками слобожанских иконостасов выступают
весьма состоятельные люди. Причем это касается и сельских храмов,
и монастырских.

О том, что на Слобожанщине существовали своего рода эталонные
образцы, восходившие, скорее всего, к продукции киевских мастерских,
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Рис. 7. Успение. Первая половина
ХVIII в. Икона из Лебедина

Рис. 8. Преображение. Начало ХVIII в.
Слобожанская икона

__________________________________________________________________

35 См.: Свєнцiцька В.I., Откович В.П. Украïнське народне малярство ХIII–ХХ стoлiть.
Альбом. К., 1991.



свидетельствуют известные в литературе парные иконы с поколенными
изображениями Христа и Богоматери Одигитрии, ориентированные на
общий источник36. Последний мог восходить к критским иконам, стилис-
тически приближенным к готическим и ренессансным произведениям.
При их копировании допускалась интерпретация форм, и даже несколько
видоизменялась иконография, но общий тип оставался неизменным.

И, наконец, надо сказать несколько слов о художественном
им порте, частью которого являлись иконы. Весьма вероятно, что именно
с ним связана символическая икона из Купянска “Плоды страданий Хрис-
товых”37. Она известна как по гравюрным образцам конца ХVII в., так
и по многочисленным иконам русского происхождения конца ХVII – кон-
ца ХIХ в.38 Их вариативность тоже находит объяснение. Если в Успенском
соборе Харькова находилась та самая икона Богоматери Елецкой, которая
приобретена в 1676 г. К. Мазопетой, то речь должна идти о русском
списке, привезенном владимирскими купцами39. Русский художествен-
ный импорт, представленный иконами, потенциально мог вырасти в тече-
ние ХVIII в., преимущественно за счет старообрядцев. Но это уже
совершенно иная проблема.

Точно также особое художественное явление представляет
религи озная живопись, близкая к народной картине, образцом для кото-
рой в основном служила европейская гравюра, порой заметно интепре-
тированная. Думается, что относить ее безоговорочно к слобожанской
иконописи нет оснований. Если только не считать определяющим ее фун-
кциональное использование в мещанской и крестьянский среде. Особое
явление представляет элитарная иконопись второй половины ХVIII в.,
среди которой встречаются и датированные произведения. Но надо ли ее
считать слобожанской или предметом импорта – покажут будущие
исследования. В любом случае к проблеме генезиса слобожанской ико-
нописи ХVII–ХVIII вв. она никак не имеет никакого отношения.
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36 Таранушенко С. Пам’ятки мистецтва староï Слобожанщини.., табл. LX–LXVIII.
37 Паньок Т. Слобожанська iкoна ХVII – початку ХIХ стoлiття.., с. 65–69, іл. 13.
38 Процветший Крест. Плоды страданий Христовых. Из церквей, музейных и частных
собраний России, Германии, Италии, Финляндии, Швейцарии. Авт.-сост. О. Кузне-
цова. М., 2008.
39 Пуцко В.Г. Ренессансные схемы русских икон Богоматери: Елецкая и Казанская //
Никодим Павлович Кондаков. 1844–1925. Личность, научное наследие, архив. СПб.,
2001, с. 91–97.



Олександр Роменський

ХРЕЩЕНІ РОСИ ОЧИМА ВІЗАНТІЙЦІВ

Питання ролі візантійського чинника у політичному й культурному
житті Східної Європи залишається загалом добре виплеканою поколін-
нями дослідників цариною наукових студій. Чи не найбільше розвідок при-
свячено християнізації Русі у контексті міжнародної політики держав
раннього середньовіччя1, впливові різноманітних ромейських зразків на
конструкцію власне давньоруських феноменів2, образові візантійців на Русі
та північних варварів у Візантії3. За таких умов спроба ще раз звернутися
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1 Див.: Соболевский А.И. В каком году крестился Св. Владимир? О месте и времени креще-
ния Св. Владимира и о годе крещения киевлян В. Завитневича. Киев, 1888 // ЖМНП, 1888,
ч. 257, июнь, с. 396–403; Владимирский сборник. В память 950-летия крещения Руси. 988–
1938. Белград, 1938; Левченко М.В. Взаимоотношения Византии и Руси при Владимире //
ВВ, 1953, т. 7, с. 194–223; Литаврин Г.Г. Византия и Русь в IX–X вв. // История Византии.
М., 1967, т. 2, с. 226–237; Рапов О.М. О дате принятия христианства князем Владимиром
и киевлянами // ВИ. 1984, № 6, с. 34–47; Введение христианства на Руси / [А.Д. Сухов,
А.Г. Кузьмин, А.П. Новосельцев и др.]; отв. ред. А.Д. Сухов. М., 1987; Запровадження
християнства на Русі: Історичні нариси / [М.Ф. Котляр, К.Ю. Гломозда, О.Б. Головко та ін.];
відп. ред. Ю.Ю. Кондуфор. К., 1988; Тысячелетие крещения Руси: Международная церковно-
историческая конференция. Киев, 21–28 июля 1986 г. Материалы / [под общ. ред. Патриар-
шего экзарха Украины, митрополита Киевского и Галицкого Филарета]. М., 1988; Котляр М.Ф.
Запровадження християнства у Давньоруській державі // УІЖ, 1988, № 6, с. 14–25;
Кузьмин А.Г. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. М., 1988; Новосельцев А.П.
Принятие христианства Древнерусским государством как закономерное явление эпохи //
История СССР, 1988, № 4, с. 97–122; Принятие христианства народами Центральной
и Юго-Восточной Европы и крещение Руси / [Г.Г. Литаврин, О.В. Иванова, Б.Н. Флоря и др.].
М., 1988; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные
очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв. М., 2001, с. 391–434;
Петрухин В.Я. Крещение Руси: от язычества к христианству. М., 2006; Милютенко Н.И.
Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие письменные
источники. СПб., 2008; Poppe A. The Political Background to the Baptism of Rus: Byzantine-
Russian Relations between 986–89 // DOP, 1976, vol. 30, p. 195–244; Vodoff V. Naissance
de la chretiente russe. La conversion du prince Vladimir de Kiev (988) et ses consequences (XIе –
XIIIe siecles). Paris, 1988; Shepard J. Some remarks on the Sources of the Conversion of Rus //
Le origini e lo svilippo della christianita slavo-byzantina. Roma, 1992. p. 59–95. 
2 Аверинцев С.С. Крещение Руси и пути русской культуры // Русское зарубежье в год
Тысячелетия Крещения Руси / [ред. М. Назаров]. М., 1991. с. 52–60; Аверинцев С.С. Другой
Рим: избранные статьи. СПб., 2005; Бибиков М.В. Византийский прототип древнейшей
славянской книги. М., 1996; Живов В.М. Особенности рецепции византийской культуры
в Древней Руси // Из истории русской культуры. М., 2000, т. 1. Древняя Русь, с. 586–617;
Чичуров И.С. Политическая идеология Средневековья: Византия и Русь. М., 1990.
3 Литаврин Г.Г. Византия и славяне – взаимные представления // The 17th International
Congress of Byzantine Studies. Washington, 1986, p. 369–382; Литаврин Г.Г. Представ-
ления “варваров” о Византии и византийцах VI–X вв. // ВВ, 1986, т. 46, с. 100–108;



до загальновідомих сюжетів і неодноразово інтерпретованих джерел може
видаватися надто ризикованою, а сам ризик – невиправданим. Проте по-
годимося з Іваном Франком та Карлом Поппером у тому, що віднайдення
помилок іноді не менш важливе, аніж визначення істини4, а дослідження
історіографічно розробленої, але все ж дискусійної проблематики дає
зручну нагоду не лише виявити помилки попередників, а й додати до них
власні, які, таким чином, стимулюватимуть подальші пошуки. Залишається
додати для читачів, “прѣизлиха насыштьшемся сладости книжныа”5,
про те, що тема статті прямо не пов’язана із згаданими в Книзі церемоній
“βαπτισμένοι ̔ Ρῶς” – тагмою у складі етерії Великого палацу6. Автор праг-
нув, настільки можливо, розглянути запровадження християнства на Русі
у вимірі візантійської свідомості, уявлень ромеїв про хрещення росів
або ж “тавроскіфів”, що їх Лев Диякон уважав, поділяючи погляди більшості
своїх сучасників, земляками славнозвісного Ахілла7.

Уявлення про величну просвітницьку місію Другого Риму різко
контрастує з феноменом відсутності у візантійській історіографії достат-
ніх відомостей про хрещення Русі в кінці X ст. Це пояснюють загибеллю
цілого комплексу джерел8, специфікою візантійського ставлення до місіо-
нерства серед варварів9, або прагненням приховати неприємні для імпер-
ської гордості спогади про тяжке становище їхньої держави10.
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Dvornik F. Byzantine Political Ideas in Kievan Russia // DOP, 1956, № 9/10, p. 73–122;
Маджеска Дж. Царьград: образ Византии в русском средневековом фольклоре //
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ. К 70-летию Г. Г. Литаврина. М., 1999, с. 118–128; Филипчук О.М. Роси у
“Житії Георгія Амастридського” // УІЖ, 2012, № 2, с. 173–189; Головко О.Б. Давня Русь
у системі Byzantine Commonwealth // Східний світ, 2003, № 1, с. 44–59; Головко О.Б.
“Імперія ромеїв” в ідеологічних концепціях давньоруських мислителів // ̔ Ρωμαίος. Сбор-
ник статей к 60-летию проф. С.Б. Сорочана. Харьков, 2013, с. 116–131.
4 Франко І.Я. Святий Климент у Корсуні. Причинок до історії старохристиянської легенди //
Франко І.Я. Зібрання творів у 50 тт. Література і мистецтво. Тт. 26–43. К., 1981, т. 34, с. 8;
Поппер К. Логика научного исследования. М., 2004, с. 36–37.
5 Акентьев К.К. “Слово о законе и благодати” Илариона Киевского. Древнейшая версия
по списку ГИМ Син. 591 // Византинороссика, 2005, т. 3, с. 124.
6 Constantini Porphyrogeniti. De ceremoniis aulae byzantinae libri duo / e recensione I.I. Reiskii //
Corpus scriptorum historiae byzantinae, Bonnae, 1829, vol. 1, p. 579.
7 Leonis Diaconi Caloensis Historiae libri decem / ex recens. C.B. Hasii // Corpus scriptorum
historiae byzantinae, Bonnae, 1828, Pars 11,  p. 150; Лев Диакон. История / Пер. М.М. Копы-
ленко. М., 1988, с. 78–79.
8 Успенский Ф.И. [Рец. на кн.:] Император Василий Болгаробойца. Извлечения из лето-
писи Яхъи Антиохийского. Барона В.Р. Розена. СПб., 1883 // ЖМНП, 1884, ч. 232, № 4
(апрель), с. 309–310. 
9 Иванов С.А. Византийское миссионерство: можно ли сделать из варвара христианина?
М., 2003, с. 220.
10 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х–ХII вв.
СПб., 1913, с. 29–30.



Поширилася точка зору, згідно з якою, християнізація Русі, на думку
ромеїв, трапилася ще в середині IX ст., відповідно, не було необхідності
акцентувати увагу на подіях, що сталися півтора століття потому11.
Не намагаючись услід за Ф. Успенським “цілком розсіяти туман, що покри-
ває наші відносини до Візантії за Володимира Святого”12, спробуємо
визначити можливі шляхи вирішення проблеми.

Коротко зупинимося на свідченнях візантійців про хрещення росів
у IX ст. Вперше про поширення християнства серед росів йдеться в Житії
Стефана Сурозького – єпископа Сугдеї VIII ст.13 Серед посмертних чудес
Святого в слов’янській редакції Житія (XV ст.) назване й навернення нов-
городського князя Бравліна, який напав на міста південного Криму незабаром
після смерті єпископа. Варвари розорили територію “от Корсуня и до Корча”
і пограбували могилу св. Стефана, аж раптом їх князь “в том часе разбо-
леся. Обратися лице его назад, и лежа, пены точаше”. Бравлін отримує
зцілення тільки після повернення награбованих цінностей і хрещення14.
Житію Стефана Сурозького присвячено безліч досліджень, але питання про
достовірність його фактичних відомостей так і не отримало однозначного
розв’язання15. В. Васильєвський вважав, що всі подробиці, невідомі за грецькою
версією Житія, були вигадані давньоруським компілятором16, однак введення
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11 Vlasto A. The Entry of the Slavs into Christendom. Cambridge, 1970, р. 260; Зубарь В.М., Пав-
ленко Ю.В. Херсонес Таврический и распостранение христианства на Руси. К., 1988, с. 170;
Бибиков М.В. Byzantinorossica. Свод византийских свидетельств о Руси. М., 2004, т. 1, с. 60.
12 Успенский Ф.И. Русь и Византия в Х веке. Одесса, 1888, с. 36.
13 Могаричев Ю.М. Крымская агиография как отражение изменений в политической и
церковной структуре Таврики иконоборческого периода (к постановке проблемы) //
Проблемы истории, филологии, культуры, 2003, вып. 13, с. 262–265.
14 Васильевский В.Г. Житие Стефана Сурожского // Васильевский В.Г. Труды. СПб., 1915,
т. 3, с. 95–96;  Ivanov S.A. Тhе Slavonic Life of Stefan of Surozh // La Crimee entre Byzance
et le Khaganat Khazar / [ed. par C. Zuckerman]. Раris, 2006, с. 161–163; Житие Стефана
Сурожского в контексте истории Крыма иконоборческого времени / [Ю.М. Могаричев,
А.В. Сазанов, Е.В. Степанова, А.К. Шапошников]. Симферополь, 2009, с. 52–53.
15 Васильевский В.Г. Указ. соч.; Вестберг Ф. О Житии Стефана Сурожского // ВВ, 1907,
т. 14, вып. 2–3, с. 227–236; Успенский Ф.И. Первые страницы русской летописи и визан-
тийские перехожие сказания // ЗООИД, 1915, т. 32, с. 209–210; Dа Соsta-Loulliet G. Y eut-
il des invasions Russes dans l’Empire Byzantin avant 860? // Вyzantion, 1941, vоl. 15, p. 241–243;
Ševčenko I. Hagiography of Iconoclast Period // Iconoclasm. Papers given in the 9th Spring Sym-
posium of the Byzantine Studies University of Birmingham / [ed. by A. Bryer and J. Herrin].
Birmingham, 1975, p. 121–125; Brubaker L., Haldon J. Byzantium in the Iconoclast Era (са. 680–
850): Тhе Sources. Аn Аnnotated Survey. Аldershot, 2001, p. 227; Могаричев Ю.М. Указ. соч.,
с. 261–280; Сорочан С.Б. Византийский Херсон. Харьков, 2005, ч. 2, с. 1164–1166; Ivanov S.A.
Op. cit., p. 109–170; Житие Стефана Сурожского…
16 Васильевский В.Г. Житие Стефана Сурожского... c. ССLXIII.



в науковий обіг тексту Вірменського Житія довело помилковість цього твер-
дження17. С. Іванов зробив висновок про те, що Вірменське і Церковно-
слов’янське Житія спиралися на грецький оригінал кінця Х ст., а початковий
варіант Житія складено найближчим наступником св. Стефана на єпис-
копській кафедрі, Філаретом, на межі VIII–IX ст. Поява слов’янської пере-
робки Житія, на його думку, сталася не пізніше XIV ст.18

Визнання наявності повідомлення про похід Бравліна (Проліса
Вірменського Житія) у тексті втраченого грецького першоджерела все ж
не вирішує питання про історичність самої події. Особистість ватажка
русів викликає не менше сумнівів. Л. Мюллер вважав, що його ім’я по-
ходить від прізвиська “бровастий” (Augenbrane)19. Деякі вчені ототожнили
Бравліна з князем Володимиром Святославичем20; цьому сприяло також
і наступне, поміщене в Житії, чудо “о исцелении царици корсунскиа
Анны”21, в якій дослідники бачать порфірородну сестру Василія II
і Константина VIII. Історія хрещення Володимира за “Корсунською леген-
дою” і Бравліна-Проліса в Житії Св. Стефана походять від характерного
для середньовічної агіографії сюжету про перетворення грішника “із Савла
в Павла”, його просвітлення в результаті зцілення від хвороби.

Вірменське Житіє Стефана Сурозького передає подробиці походу,
невідомі укладачеві церковнослов’янської редакції (цитуємо за росій-
ським перекладом Т. Саргсян): “якийсь Проліс, зі злого і невірного на-
роду, прийшов з військом, і зруйнував Керч і країну його, і рушив звідти
в Шрсон [Херсон] і зруйнував той, і взяв у полон чоловіків і жінок, і
дітей, і інших віддав мечу. Звідти прийшов з військом у Сухту [Cугдею]
і як діяв у інших гаварах, так вчинив і в цьому гаварі, бо кров безвинних
змішав із землею; взявши місто Сухта, і увійшовши в церкву святого Сте-
панноса, викрав весь церковний посуд, золоте та срібне начиння і поважні
облачення. І коли взяв (викрадене), щоб роздати війську своєму, тоді від-
нялися руки, і обличчя закам’яніло, і не міг рухатися, а трусився всім тілом,
і страшно стало всьому війську. І повернувшись, поклали все начиння
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17 Воzоуаn А. Lа Vie Аrmenienne de Saint Etienne de Sougdaia // La Crimee entre Byzance et
le Khaganat Khazar. Раris, 2006, р. 87–108; Саргсян Т.Э. Житие Стефана Сурожского
в армянских манускриптах // Бахчисарайский историко-археологический сборник, 2008,
вып. 3, с. 282–298.
18 Ivanov S.A. Op. cit., р. 110–111.
19 Muller L. Die Taufe Russlands. München, 1987, s. 31.
20 Kunik E.E. Die Berufung der Schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slaven. St. Peters-
burg, 1845, abth. 2, s. 348–353; Иловайский Д.И. Разыскания о начале Руси. М., 1882, c. 325;
Шахматов А.А. Корсунская легенда о крещении Владимира. СПб., 1906. c. 121–122.
21 Васильевский В.Г. Житие Стефана Сурожского… c. 96; Ivanov S.A. Op. cit., p. 163.



церкви на своє (колишнє) місце, і після виправилось (його) обличчя і все
тіло. І увірував у Бога (Проліс) і отримав хрещення в ім’я Святої Трійці.
І пішла слава чудес по всьому світу, і надалі ніхто не наважувався заво-
лодівати начинням церкви святого архіпастиря Степанноса. У той час
благочестива цариця на ім’я Анна, вийшовши з Шрсона, (щоб) поїхати в
Керч, захворіла дорогою і мучилася від болю”22. Таким чином, етнічна
приналежність правителя варварів залишається невизначеною. Гіпотеза,
що ототожнює його з Володимиром, надто малоймовірна.

У Житії Георгія Амастридського міститься розповідь про напад
народу “Рос”, “як усі знають, дикою і жорстокого, що не має ніяких за-
лишків людинолюбства”. Після грабунку і паплюження святині варвари
відчувають розслаблення в руках і ногах, а їх ватажок, розмовляючи з
бранцем, переконується в силі християнського Бога і звільняє християн.
Роси видаються автору Житія “звірячими за вдачею, нелюдськими за
справами”, “більш лютими, ніж вовки”23. Не станемо розглядати питання
про достовірність фактичних відомостей джерел; більш важливо підкрес-
лити вкрай негативне ставлення автора до росів. Більшість дослідників
відносять укладення Житія до першої половини IX ст., вважаючи його
одним з найдавніших візантійських свідчень про Русь (ймовірний автор,
за припущенням І. Шевченка – диякон Ігнатій, написав його до 843 р.)24.
Однак подальші розвідки змушують сумніватися і в авторстві Ігнатія,
і в тому, що збережений текст відображає реалії IX ст. Услід за А. Марко-
пулосом, О. Филипчук вважає, що “роський” фрагмент Житія виявляє
текстуальну і стилістичну залежність від четвертої гомілії Патріарха
Фотія25; на думку вченого, свідчення про похід росів має стосунок до 941 р.,
а не до більш раннього періоду русько-візантійських відносин26. Точне
датування відомостей Житія, збереженого в єдиному рукописі Х ст., і їх
атрибуція залишаються спірними.

Першою визначною подією русько-візантійських відносин став
похід росів на Константинополь, який увінчався облогою столиці імперії
18 червня 860 р., після якої, за даними візантійських джерел, відбулося
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22 Житие Стефана Сурожского.., с. 65–66. 
23 Васильевский В.Г. Житие Св. Георгия Амастридского // Васильевский В.Г. Труды. СПб.,
1915, т. 3, с. 64–68.
24 Sevcenko I. Hagiography…р. 121–125.
25 Markopoulos A. La Vie de St. George d’Amastris et Photius // Jahrbuch des Osterreichischen
byzantinistik, 1979, Bd. 28, s. 75–82; Филипчук О.М. Роси у Житії Георгія Амастридського //
УІЖ, 2012, № 2, с. 179.
26 Филипчук О.М. Вказ. праця, с. 187–189.



хрещення верхівки варварів27. У гомілії Патріарха Фотія роси схаракте-
ризовані як “скіфський народ, жорстокий і варварський” (τὸ δὲ σκυθικὸν
τοῦτο καὶ ὠμὸν ἔθνος καὶ βάρβαρον)28. Про хрещення варварів Фотій гово-
рить в Окружному посланні до східних патріархів, підкреслюючи, що народ
Рос став підвладним і дружнім29. Оскільки Окружне послання датується
кінцем 866–початком 867 р., логічно припустити, що роси увійшли у ві-
зантійську сферу впливу між 860 і 867 рр. Продовжувач Феофана так го-
ворить про ці події: “Надалі заподіяв зло ромеям набіг росів. Народ же цей
скіфський, дикий і грубий (ἔθνος δὲ οῦτοι Σκυθικὸν ἀνήμερόν τε καὶ ἄγροικον)
спопелив сам негостинний Понт і оточив саме Місто; в той час Михаїл йшов
війною на ісмаїлітів. Однак вони тоді, сповнені Божим гнівом ...вирушили
додому; трохи пізніше досягло столиці їх посольство, благаючи зробити їх
причетними Божого хрещення, що і здійснилося”30. “Житіє імператора
Василія” – п’ята книга хроніки Продовжувача Феофана, написана, найімо-
вірніше, Константином Багрянородним, оповідає про відправлення на Русь
архієпископа за часів Василія I Македонянина і Патріарха Ігнатія і викладає
у зв’язку з цим поширену легенду про “неопалиме Євангеліє”31. Погодимося
з тими дослідниками, які вбачають у цьому хрестоматійному тексті відоб-
раження місіонерської традиції і сумніваються в його тотожності історичній
реальності32. Навіть якщо визнати факт хрещення певної групи росів візан-
тійським архієпископом в останній третині IX ст., очевидно, що християни
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27 Vasiliev A.A. The Russian Attack on Constantinople in 860. Cambridge, 1946; Бибиков М.В.
Byzantinorossica. М., 2004, т. 1. с. 206–207; Цветков С.В. Поход русов на Константинополь
в 860 г. и начало Руси. СПб., 2010; Цветков С.В. Поход русов на Константинополь в 860 г.
и проблема “выбора веры” // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя
Оскольда: 1150 років. Луцьк, Чернігів, 2011, с. 49–57; Шумило С. Князь Оскольд и хрис-
тианизация Руси. К., 2010; Шумило С. Християнізаційні впливи на Русі в IX ст. // Хрис-
тиянізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років. Луцьк, Чернігів,
2011, с. 58–73; Гордієнко Д.С. Становлення почитання Покрови Пресвятої Богородиці
на Русі і похід росів на Константинополь 860 р. // Труди Київської духовної академії:
богословсько-історичний збірник Київської православної духовної академії Київського
патріархату, 2012, № 9. с. 18–26; Гордієнко Д.С. Похід росів на Константинополь 860 р.
в історіографії та культурі Русі // ̔ Ρωμαίος. Сборник статей к 60-летию проф. С.Б. Сорочана.
Харьков, 2013, с. 132–143.
28 Кузенков П.В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в cредневеко-
вых пиcьменных источниках // ДГВЕ 2000. М., 2003, с. 27.
29 Там само, с. 73.
30 Theophanes Continuatus. Chronographia / Ex recognitione I. Bekkeri // Corpus scriptorum
historiae byzantinae, Bonnae, 1838, p. 196.
31 Theophanis Continuati lib. V. De Basilio Macedone // Corpus scriptorum historiae byzantinae,
Bonnae, 1838, p. 342–343; Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей /
[Изд. Подготовил Я.Н. Любарский]. СПб., 1992, с. 142–143.
32 Филипчук О.М. Роси у Житії Георгія Амастридського.., с. 179.



становили серед них меншість. Для Лева Диякона і його сучасників північні
варвари, як і раніше, є язичниками33.

Можна припускати, що прийняття християнства княгинею Оль-
гою не викликало істотних змін у сприйнятті Русі візантійцями. Не тор-
каючись полеміки про дату і обставини хрещення княгині34, відзначимо
дві важливі деталі: хрещення (як і у випадку з Володимиром) видається
швидше її особистою ініціативою, ніж наслідком місіонерської політики
Константинополя35; Ольга не була задоволена результатами своєї поїздки36,
що відобразилося в посольстві до німецького короля Оттона I з прохан-
ням надіслати єпископа і духовенство в 959 р.37

Таким чином, оповіді візантійських авторів про хрещення росів
у IX ст. дозволяють швидше відтворити сукупність їх уявлень про них як
типових варварів, ніж реконструювати процес їх християнізації. Харак-
теристика росів як жорстоких і диких вбивць до Х ст. стає загальним то-
посом візантійських історичних та агіографічних творів. Їх звірства біля
стін Константинополя в 860 р. мальовничо зобразив патріарх Фотій; сце-
нами вбивств і насильства повняться Житія Стефана Сурозького і Георгія
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33 Leoni Diaconis Historiae libre decem. р. 77, 105; Lauxtermann M. Byzantine Poetry from
Pisides to Geometres. Wien, 2003, p. 308–309.
34 Див: Ариньон Ж.-П. Международные отношения Киевской Руси в середине Х в. и кре-
щение княгини Ольги // ВВ, 1980, т. 41, с. 113–124; Литаврин Г.Г. Путешествие русской
княгини Ольги в Константинополь // ВВ, 1981, т. 42, с. 35–48; Литаврин Г.Г. О датировке
посольства княгини Ольги в Константинополь // История СССР, 1981, № 5, с. 173–183;
Литаврин Г.Г. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения княгини Ольги //
Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 2001? с. 429–437; Pritsak О. When and Where
Was Ol’ga Baptized? // HUS, 1985, vol. 9, p. 5–24; Obolensky D. Olga’s Conversion: the Evi-
dence Reconsidered // HUS, 1988/1989, vol. 12/13, p. 145–158; Müller L. Die Erzahlung der
“Nestorchronik” über die Taufe Ol’gas im Jahre 954/955 // Zeitschrift für Slawistik, 1988,
Bd. 33/6, s. 785–796; Высоцкий С.А. О дате поездки посольства Ольги в Константинополь //
Древние славяне и Киевская Русь. К., 1989, c. 154–161; Назаренко А.В. Когда же княгиня
Ольга ездила в Константинополь // ВВ, 1989, т. 50, с. 66–83; Назаренко А.В. Еще раз о дате
поездки княгини Ольги в Константинополь: источниковедческие заметки // ДГВЕ 1992–
1993. М., 1993, с. 154–168;  Гордієнко Д.С. Хрещення княгині Ольги в контексті обрядової
практики візантійської Церкви // Ruthenica, 2006, т. 5, с. 12–18; Гордієнко Д.С. Княгиня
Ольга: дискусія навколо хрещення // Софія Київська. Візантія. Русь. Україна. Збірка
статей на пошану д. іст. наук, проф. Н.М. Нікітенко. К., 2011, с. 30–47; Гордієнко Д.С.
Хрещення княгині Ольги: історіографічна традиція в контексті реалій Х ст. // Лаврський
альманах, 2005, вип. 14, с. 5–17.  
35 Poppe A. Two Concepts of the Conversion of Rus’ in Kievan Writings // HUS, 1988/1989,
vol. 12/13, p. 490. 
36 ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Л., 1926, т. 1, вып. 1, стб. 62– 63.
37 Див.: Gordiyenko D. The Mission of Kyivan Princess Ol’ga to the King Otto I in the Context
of Rus’ and Germany Foreign Policies // Byzantinoslavica, 2008, vol. 66, № 1/2, p. 107–118.



Амастридського. Невипадково саме з навалою росів пов’язані есхатоло-
гічні уявлення візантійців про падіння Константинополя38. Скептицизм
в очікуванні Другого Пришестя близько 6500 (992) р. пронизує поетичні
рядки Йоанна Геометра, “Історію” Лева Диякона і багатьох інших свідків
правління Василія II Болгаробійці39. Складно відповісти на питання, чи є
подібні уявлення відображенням реальності або ж наслідком укоріненого
в свідомості ромеїв упередження. На думку Г. Літавріна, показова жор-
стокість при нападі на Амастриду і Константинополь була покликана
силою примусити імперію до визнання свого північного сусіда40. Таке
трактування видається не вповні обґрунтованим. Наімовірніше, роси гра-
бували міста чорноморського узбережжя, керуючись тими ж мотивами,
що і їх сучасники нормани, що наводили жах на середньовічну Європу41. 

На відміну від попередніх випадків особистого хрещення князів
і верхівки дружини услід за хрещенням Володимира настало запрова-
дження християнства як державної релігії та встановлення тривалих
(до 1043 р.) союзницьких відносин з Другим Римом. Візантійські автори
obiter dictum повідомляють про матримоніальний союз Русі з імперією
та надання після цього військової допомоги імператорам Македонської
династії Василію II і Константину VIII у боротьбі проти апостасія Варди
Фоки (небіж василевса Никифора II, доместик схол Сходу в 978 –985
та 987 рр.). Згадка про захоплення Херсона “тавроскіфами” збереглася
тільки в історії Лева Диякона, який нічого не повідомляє про пов’язане з
цим хрещення ватажка росів42.

Відомості про роський військовий корпус у складі військ Василія II
містять “Хронографія” Михаїла Пселла, “Синопсис історій” Йоанна
Скилиці і “Коротка історія” Йоанна Зонари. Михаїл Пселл порівняно неба-
гато місця приділяє фактичному викладу суті подій; для нього головне –
показати психологічний портрет правителя в умовах перманентних пала-
цових змов і складної закулісної боротьби43, а тому він небагатослівний
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38 Поппэ А.В. О причине похода Владимира Святославича на Корсунь 988–989 гг. // Вест-
ник Московского университета, 1978, серия 8: История, № 2, с. 53; Poppe A. The Political
Background to the Baptism of Rus, p. 218.
39 Magdalino P. The Year 1000 in Byzantium // Byzantium in the year 1000 / [ed. by P. Mag-
dalino]. Leiden; Boston, 2003, p. 242–245.
40 Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII вв). СПб., 2000, c. 62.
41 Петрухин В Я. Русь и “вси языци”. М., 2011, с. 67–72.
42 Leoni Diaconis. Historiae libri decem, p. 175–176.
43 Любарский Я.Н. Михаил Пселл. Очерки по истории византийского предгуманизма. М.,
1978, с. 204; Kazhdan A.P. Psellos, Michael // Oxford dictionary of Byzantium. New York,
Oxford, 1991, vol. 3, p. 1755.



в описі участі “тавроскіфів” у битві під Хрисополем. Однак з даних
Пселла випливає вирішальна роль “добірного загону тавроскіфів” у роз-
громі сил бунтівників: “Василевс же Василій засуджував недоброзичли-
вість ромеїв, і, оскільки незадовго до того прибув до нього від тавроскіфів
добірний боєздатний загін, то він, щойно підготувавши їх та інших чужин-
ців з’єднану силу, послав їх на супротивне військо”44. Праця Йоанна Ски-
лиці є продовженням анналістичної традиції і, насамперед, “Хронографії”
Феофана Сповідника. “Синопсис” цінний завдяки використанню нині
втрачених джерел – для періоду правління Василія II це історичний твір
Феодора Севастійського45. За припущенням В. Васильєвського, саме хро-
ніка Феодора Севастійського могла містити відомості про хрещення
Володимира та Русі, що знайшли місце в більш пізніх джерелах46. Хроніст
свідчить, що військову допомогу Василій II отримав тільки після встанов-
лення родинних зв’язків з “архонтом росів”: “Василевс багаторазово
переконував Дельфіну (патрикія Калокіра Дельфіну, колишнього катепана
Італії, прихильника апостата Варди Фоки – О.Р.) відступити від Хрисополя
і не робити табору навпроти столиці, і оскільки той не послухав, приго-
тував кораблі вночі і помістив у них росів (бо отримав союзників, закли-
кавши їх і зробившись швагром архонту їх Володимиру через сестру
свою Анну), переправившись з котрими, відчайдушно нападає на ворогів
і легко долає їх”47. Практично та ж інформація про битву під Хрисополем
знаходиться і в хроніці Йоанна Зонари: “При цьому, коли Дельфіна роз-
ташував табір під Хрисополем, на нього раптово напав василевс з наро-
дом роським (адже уклавши шлюб Володимира, їх володаря, з сестрою
своєю Анною, отримав там союзників)”48. Примітно, що, повідомляючи про
шлюб Анни і Володимира (τὸ κῆδος), візантійські історики мовчать про
хрещення князя, яке було необхідною умовою цього.

Ситуацію прояснює арабський історик з сирійської Антиохії Ях’я,
у праці якого, ймовірно, використовувалися втрачені візантійські дже-
рела. З тексту випливає, що прибуле після початку апостасію Варди Фоки
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44 The History of Psellus / ed. by C. Sathas. London, 1899, p. 7; Васильевский В.Г. Варяго-русская
и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII вв. // Труды В.Г. Васильевского.
СПб., 1908, т. 1, с. 197; Михаил Пселл. Хронография  / Пер. Я.Н. Любарского. М., 1978, с. 10.
45 Бибиков М.В. Историческая литература Византии. СПб., 1998, c. 138–139.
46 Васильевский В.Г. Русско-византийские отрывки. II. К истории 976–986 гг. // Труды
В.Г. Васильевского. СПб., 1909, т. 2, вып. 1, с. 67–68.
47 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / [recens. I. Thurn] // Corpus fontium historiae byzan-
tinae. Berolini, 1973. vol. 5, p. 336.
48 Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum / [ex recens. Mauricii Pinderi] // Corpus scriptorum
historiae byzantinae. Bonnae, 1897, t. 3, p. 552–553.



візантійське посольство мало на меті отримати військову підтримку
русів, яка була надана, “коли було вирішено ...справу про шлюб”. Умовою
одруження з сестрою василевсів було прийняття християнства “царем”
русів і народом, а згодом Василій II “надіслав ...митрополитів і єпископів”49.
Вибудовується такий логічний ланцюжок: прибуття візантійського
посольства – згода хреститися – договір про шлюб і одруження – військова
допомога. Абу Шуджа ар-Рудраварі також підтверджує факт хрещення
Володимира, його шлюбу з сестрою імператорів і подальшої військової
підтримки50. У світлі даних джерел не можна стверджувати, що взяття Хер-
сона військами Володимира стало акцією у відповідь на порушення дого-
вору Візантією. Найімовірніше, і договір про шлюб, і військово-політичний
союз були укладені вже після переможної для росів облоги міста.

Щоправда, про християнізацію Русі наприкінці Х ст. свідчать
одна з Малих хронік (Cod. Vat. gr. 840) та анонімне “Точне оповідання
про те, як хрестився народ росів”51. Оповідання запозичує з хроніки Продов-
жувача Феофана мотив неопалимого Євангелія і передає легенду про вибір
віри Володимиром Святославичем, відому також і з Повісті временних
літ. П. Шрайнер вважає, що автор літописного і житійних оповідань
про “випробування віри” використав їх візантійський архетип52. Не можна
не погодитися з В. Регелем у тому, що ця пам’ятка є пізньою (XIII–XIV ст.)
компіляцією, створеною на підставі письмових джерел53. Грубий анахронізм
(віднесення подій до часу правління Василія I Македонянина), характерне
для пізньовізантійського періоду титулування правителя росів μέγας ρήγας,
плутанина викладу не дозволяє бачити в “Оповіданні” якусь історичну цін-
ність54. Повідомлення “Малої хроніки” також слід визнати вторинним: запис
про хрещення Володимира в 6496 р. зберігся в рукописі руського похо-
дження XIV ст., що належав київському митрополитові, згодом кардиналу
Ісидору, учаснику Ферраро-Флорентійського собору 1438–1439 рр.55
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49 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохий-
ского // Записки Императорской Академии наук, 1883, т. 44, Приложение 1, с. 23–24; His-
toire de Yahya-Ibn-Said d’Antioche / [ed. et trad. en francais par I. Kratchkovsky et A. Vasiliev]
// Patrologia orientalis, 1932, t. 23, fasc. 2, p. 423–424.
50 Кримський А.Ю., Кезма Т. Оповідання арабського історика XI віку Абу-Шоджі Рудра-
верського про те, як охрестилася Русь. К., 1927, c. 13–14.
51 Narratio de russorum ad fidem christianam conversione // Analecta Byzantino-Russica / [ed.
W. Regel]. Petropolis, 1891, р. 44–51; Schreiner P. Die byzantinischen kleinchroniken // Corpus
fontium historiae byzantinae. Wien, 1975, vol. 12/1, S. 677–678.
52 Шрайнер П. Miscellanea byzantino-russica // ВВ, 1991, т. 52, с. 156–157.
53 Analecta Byzantino-Russica / [ed. W. Regel].  Petropolis, 1891, р. XXXII.
54 Narratio de russorum ad fidem christianam conversione, р. 47–49.
55 Шрайнер П. Miscellanea byzantino-russica, с. 157.



Раптове перетворення “диких і жорстоких” язичників у союзни-
ків та християн не спричинило за собою зміни стереотипного ставлення
до них в очах сучасників. Пролити світло на ставлення візантійського
суспільства до варварів допомагають вірші Йоанна Геометра, присвячені
нещастям Візантії в останній чверті Х ст. Поет чітко протиставляє час
Никифора Фоки – період розквіту Імперії – її сучасному жахливому стано-
вищу. У вірші “На болгар” (22 епіграма) Йоанн Геометр залишив фразу:
“Прийміть, фракійці, скіфів своїми союзниками проти друзів, колишніх
союзників проти скіфів”56. В. Васильєвський вважав, що в цих рядках
відображено перехід від ворожих відносин Русі та Візантії до союзницьких,
що стався у 80-х рр. Х ст.57 Навпаки, О. Назаренко визнає, що в епіграмі
йдеться про русько-болгарський союз проти Візантії58. Поетичні рядки
не дозволяють прояснити фактичну канву подій, проте говорять про
сприйняття ромеями нових союзників, які в їх розумінні залишалися гру-
бими і підступними. Витоки стереотипних поглядів візантійців стосовно
варварів можна віднайти в особливостях їх великодержавної доктрини,
що неодноразово підкреслювалося дослідниками59. Безсумнівна і втрата
переважної більшості першоджерел візантійського походження, що стосу-
валися правління Василія II (976–1025)60. Однак, як видається, пояснення
мовчання про хрещення князя Володимира і Русі тільки за допомогою
цього було б неповним. Причини відсутності свідчень про безсумнівно
важливий успіх ромейської дипломатії та церковної місії можна знайти
в історії самої Візантії і Константинопольської Церкви кінця Х ст.

Хронологія перебування Константинопольських патріархів
на кафедрі в цей період залишається предметом вчених суперечок61.
Патріарх Антоній III Студит, муж, за словами Лева Диякона, “божественний
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56 Ioannis Geometrae Carmina // Patrologia graeca / [accuravit J.-P. Migne]. Parisi, 1863, t. 106,
col. 919.
57 Васильевский В.Г. К истории 976–986 гг..., с. 114–120.
58 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях.., с. 431.
59 Hunger H. Prooimion. Elemente der byzantischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden.
Wien, 1964, s. 73–75; Сорочан С.Б. Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры.
Харьков, 2011, c. 33–35.
60 Holmes C. Basil II ang the Governance of Empire. New York, 2005, p. 36.
61 Laurent V. La chronologie des patriarches de Constantinople de 996 a 1111 // Echos d’Orience,
1936, t. 35, c. 67–82; Gregoire H., Orgels P. La chronologie de Nicolas II Chrysoberges //
Byzantion, 1954, t. 24, p. 157–172; Grumel V. Chronologie patriarchale au Xe siecle // Revue
des etudes byzantins, 1964, t. 22, p. 45–71; Grumel V. La chronologie. Paris, 1958, p. 436;
Darrouzes J. Sur la chronologie de patriarche Antoine III Stoudite // Revue des etudes byzantins,
1988, t. 46, p. 55–60.



і ангелоподібний”62, був змушений зректися сану під час апостасія Варди
Скліра63 (переможця князя Святослава в 970–971 рр., доместика схол
Сходу за часів Йоанна Цимісхія), ймовірно, через підозри в симпатіях до
останнього. Надалі інформація джерел суперечлива. За даними Ях’ї Ан-
тіохійського, чиї хронологічні вказівки зазвичай вважаються точними,
Миколай II Хрисоверг став Патріархом на четвертому році правління
Василія II (тобто в 979 р.) і очолював Церкву 12 років64. Його наступник,
магістр Сісіній зайняв першосвятительський престол у день Пасхи, 12 квітня
996 р., і керував Церквою два роки і чотири місяці. До його призначення
константинопольська кафедра залишалася вдовицею чотири роки, “тому що
цар був зайнятий війною в Болгарії”65. Наступний Патріарх, Сергій II,
колишній ігумен монастиря св. Мануїла і родич Патріарха Фотія66, сім’ї якого
і належав цей монастир, був призначений у двадцять шостий рік царювання
Василія, тобто в 1001 р.67 У 998–1001 рр. престол Константинопольського
патріарха знову був вакантним, причиною чого, найімовірніше, знову стала
зайнятість василевса, що воював у 999 р. у Сирії, а потім у Болгарії68.

Візантійські автори передають послідовність подій дещо інакше.
За даними Йоанна Скилиці, впродовж чотирьох з половиною років – від
зречення Антонія III Студита і до призначення Миколая II Хрисоверга –
кафедра Константинопольського першосвятителя залишалася вільною69.
Після 12 років і 8 місяців святительства Хрисоверга його місце зайняв
Сісіній, “людина уславлена і досконало обізнана у лікарському мистец-
тві”, який, у свою чергу, невдовзі залишив світ після трьох років пастир-
ства70. Списки Константинопольських патріархів (Никифора Калліста,
Леунклавія та Atheniensis 1429) також різняться в позначенні тривалості
перебування ієрархів на престолі71. Зважаючи на це, зрозумілі суперечності
в реконструкціях дослідників: так, В. Грюмель вважає, що Антоній III

520

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
62 Leo Diaconus. Historiae libri decem, p. 165; Лев Диакон. История, c. 86.
63 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, p. 328; John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine His-
tory / [transl. by J. Worthley, with introductions by J.-Cl. Cheynet and B. Flusin]. Cambridge,
2010, p. 311.
64 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца.., с. 14; Histoire de Yahyа.., р. 402.
65 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца.., с. 33; Histoire de Yahya.., р. 444.
66 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum.., p. 340.
67 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца.., с. 43; Histoire de Yahya.., р. 463.
68 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца.., с. 40–42; Histoire de Yahya.., р. 457–462.
69 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum.., p. 328; John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine
History.., p. 311.
70 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum.., p. 340; John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine
History.., p. 323.
71 Darrouzes J. Sur la chronologie de patriarche Antoine III Stoudite.., p. 57.



очолював Церкву з грудня 973 по січень 976 рр., а Миколай II Хрисоверг –
після чотирьох з половиною років вакансії, з травня 980 до 16 грудня 992 рр.72

(число та місяць смерті відомі з Константинопольського синаксаря)73;
на думку Ж. Даррузеса, Антоній III був Патріархом у грудні 973 – червні
978 рр.74 У будь-якому випадку, очевидно, що Патріарший престол був
вакантним кілька разів, зокрема і в 992–996 рр., у період запровадження
християнства як державної релігії на Русі. У цих умовах не дивно, що
джерела мовчать про справи далекої Руської митрополії. Безсумнівна і
жорсткість церковної політики Василія II, котрий повністю підпорядку-
вав Церкву своєму диктату і не раз звільняв її ієрархів у залежності від
політичної доцільності: крім уже згаданого випадку з Антонієм Студитом
(що, втім, швидше було справою рук паракімомена Василія Лакапіна),
василевс примусив до зречення Антиохійського патріарха Агапія, висла-
ного в один зі столичних монастирів, тому що той необачно надіслав
листа до Варди Фоки, схвалюючи якийсь його намір. Новим предстояте-
лем Антиохійської Церкви був призначений константинополець, харто-
філакс Св. Софії Йоанн75. Ймовірно, переміщення на київську кафедру
Феофілакта, митрополита Севастійського, було обумовлено подібним во-
льовим рішенням самодержця, який і на цей раз не зважив на церковні
канони76. Зрозуміло, не було підстав додатково розголошувати про такий,
нехай і вимушений, “перелюб” ієрарха.

Поведінка самих росів у складі візантійських військ також не
сприяла поліпшенню їх репутації. Під час сирійської кампанії 999 р. роси
з “русько-варязького” корпусу, що перебував вже десять років у складі
візантійської армії, спалили церкву Св. Константина в м. Хімс разом з наїв-
ними жителями, які сподівалися на те, що християнський імператор
не зруйнує святиню, “і були відвезені мідь її і свинець”77. Такий інцидент
свідчить про те, що, як і раніше, варвари, які, можливо, пройшли prima
signatio або навіть формально хрестилися, не вважали себе пов’язаними
ніякими релігійними зобов’язаннями. Певно, це не додавало підстав
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76 Laurent V. Aux origines de l’Église russe: l’etablissement de la hierarchie byzantine // Echos
d’Orience, 1939, t. 38, p. 292–294; Honigmann E. Studies in Slavic Church History. IV. Theo-
phylactos, the First Metropolitan of Russia? // Byzantion, 1944/1945, vol. 17, p. 148–158;
Grumel V. Chronologie patriarchale.., p. 51–55; Poppe A. The Political Background to the Bap-
tism of Rus.., p. 204–205.
77 Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца.., с. 40; Histoire de Yahya.., p. 458.



зараховувати їх до християн в очах як ромеїв, так і арабів. У наступному
році, мандруючи за василевсом у здобуті Візантією володіння правителя
Тао Давида III Великого (Куропалата), роси вельми своєрідно виконали
євангельську заповідь непротивлення злу, помстившись за вбивство
в бійці свого товариша знищенням всього грузинського війська, “князів
та васалів тайкських”78. Невипадкова негативна характеристика “варвар-
ського племені, яке весь час кипить злістю і ненавистю до ромейської
держави”, дана Михаїлом Пселлом, свідком русько-візантійської війни
1043 р.79 І хоча можна вважати, що Пселл намагався приховати дійсні
причини конфлікту80, він відтворив саме ту ж, актуальну для своїх сучас-
ників, тенденцію ставлення до тавроскіфів. Минуло ще чимало років,
перш ніж вони постали у сприйнятті візантійців тим “християннішим
народом”, якого з вдячністю згадує Микита Хоніат81.
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Сінкевич Наталія

BYZANCE APRÈS BYZANCE:
ВІЗАНТІЯ ОЧИМА РУСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ

КІНЦЯ XVI – СЕРЕДИНИ XVII ст.

За спостереженнями С. Плохія, конфесіалізація християнства
в середині – наприкінці XVI ст. справила на Церкву східного обряду
вплив, принципово відмінний аніж на Церкву західного. Унаслідок
боротьби поміж різними конфесіями на Сході Європи загострилося
почуття належності православних Церков до однієї ойкумени Christianitas
Orthodoxa1. Особливо важливою була ця ідея для руських інтелектуалів
кінця XVI – середини XVII ст. Адже літературна полеміка довкола
Берестейської Унії змусила полемістів як унійного, так і православного
таборів, cконцентрувати увагу довкола проблеми історії Церкви загалом
і Візантійської імперії зокрема.

Ця стаття аж ніяк не претендує на вичерпний аналіз задекларованої
проблематики, ми прагнули скоріше накреслити основні вектори, теми
та ідеї, що змальовували образ Візантії в працях руських інтелектуалів
кінця XVI – середини XVII ст. Для цього розглядатимемо твори як
уніатських, так і православних авторів, адже обидві конфронтуючі кон-
фесійні сторони виводили історичні корені своєї ідентичності саме від
Візантії, надаючи її історії однакової ваги і прагнучи наслідувати вчинки
“греків” або ж уникати їх. Унійний конфесійний дискурс у нашій роботі
представлений, передусім, творами: “Оборона церковної Унії” (1617 р.)
архімандрита Віленського Святотроїцького монастиря Льва Кревзи, “Унія
греків з Римлянами” (1595 р.) Володимирського уніатського єпископа Іпа-
тія Потія та “Апологією паломництва” (рукопис, близько 1624 р.) Полоць-
кого унійного єпископа Мелетія Смотрицького. Аналізована право-славна
література представлена “Історією розбійницького Флорентійського со-
бору” анонімного клірика з Острога (1595 р.), “Пересторогою” (1605–
1606 рр., неопублікована), ймовірно, Юрія Рогатинця або Йова Борецького,
“Палінодією”  (1617–1624 рр., неопублікована) Захарії Копистенського,
Густинським літописом (згідно А. Єршову, написаного у 1620-ті рр.
Захарією Копистенським2, на думку О. Толочка – у період до 1634/35 рр.,
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версія про Копистенського як автора піддається сумніву3), “Патериконом”
(1635 р.) Сильвестра Косова, “Київським синопсисом” (1674 р.) авторства,
вірогідно, архімандрита Києво-Печерського монастиря Інокентія Гізеля,
та однією проповіддю Антонія Радивиловського з “Вінця Христового”
(1688 р.). Всі ці твори суттєво вплинули на формування традиції історіо-
писання, вони були своєрідними “містками” від ідей візантійських авторів
до східнослов’янської історіографії подальшого часу. Спробуємо виді-
лити подані ними ключові проблеми візантійської історії та визначити їх
історіософську інтерпретацію.

Візантія, що іменується просто Грецією, надзвичайно часто фігурує
у тогочасній руській полемічній літературі. Про важливість візантійської
історії свідчить сама передмова до Густинського літопису: “Крім того,
в хроніці сій побачиш, читачу ласкавий, про царство грецьке, як звитяжне
бувало, …і про те, як турок Грецію осів”4. Однак цей інтерес у руських
наративах є хронологічно нерівномірним. Густинський літопис (1620-ті рр.)
рясніє подіями “грецької” історії, однак у “Синопсисі” 1674 р. їх прак-
тично немає. В той час як “Хронологія руських митрополитів” авторства
уніата Льва Кревзи (1617 р.) написана у безпосередньому зв’язку із полі-
тичними та церковними перипетіями Константинополя5, його опонента
і автора однойменного наративу Сильвестра Косова6 вже мало цікавить
церковно-політична ситуація у Візантії. Очевидно, візантійська історія була
особливо важливою для руських інтелектуалів упродовж перших 35 років
після підписання Берестейської унії, коли прив’язка до неї була чи не єдиним
способом заманіфестувати легітимність руського Православ’я та його давні
історичні корені. Після легалізації Православної ієрархії 1633 р., а, тим
більше, після політичного союзу з Московією 1654 р., така прив’язка
перестала бути необхідною, важливою тепер була тільки юрисдикційна
приналежність Руської Церкви до Константинопольського престолу.

Зміна у ставленні до візантійської літератури у 1630-х рр. добре
помітна за ступенем інтенсивності використання грецьких текстів. У той
час як Лев Кревза широко оперує інформацією хронік Йоанна Курополатеса
та Йоанна Зонари, Сильвестр Косов у своєму “Патериконі” спирається
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майже виключно на польську та латинську історіографію7. Якщо у “Палі-
нодії” Захарії Копистенського у списку церковних авторитетів перерахо-
вано понад 30 візантійських церковних авторів VI–XIV ст.8, то у “Патериконі”
увесь підбір святоотцівських цитат насправді запозичений з католицької
контрреформаційної літератури9. І хоча церковні інтелектуали могилянсь-
кого та постмогилянського часу продовжували декларувати свій особливий
пієтет перед візантійськими текстами як джерелами руської християнської
традиції10, більшість з них вже погано знала грецьку мову. Виховані
переважно у єзуїтських колегіях, вони були знайомі з грецькою історією
та літературою тільки завдяки антологіям, шкільним підручникам та,
головним чином, завдяки “Церковним Анналам” авторства римського
кардинала Цезаря Баронія11.

Добре відомо, що у московській літературі XVII ст. Візантія
фігурувала як така, що відпала від істинної віри та істинного Православ’я,
яке збереглося тільки в Московії. Натомість в українській літературі XVII ст.
образ Візантійської держави сильно ідеалізувався. Передусім це помітно
на підставі благочестивих прикладів, які подавалися руському читачеві
як взірці до наслідування. Образи візантійських імператорів – Костянтина
Великого, Юстиніана Великого, Феодосія, Флавіана, Іраклія, Василя Маке-
донянина та Андроніка Палеолога – були широко використані в тогочасній
антикатолицькій полеміці як найбільш позитивні приклади державних
правителів, місіонерів і борців за чистоту віри. Зокрема, Антоній Ради-
виловський вимальовує образи візантійських імператорів – активних бор-
ців за віру: “Припомніте собі Константинов великих, Феодосіїв, Іракліїв
і їх гетьманов, яко ся оні за честь божую і віру православную з неприя-
телями потикали, яко свой живот, своє здоров’є в небезпеченство неприя-
тельськоє подавали”12. Прославляючи Костянтина Острозького, Захарія
Копистенський порівнює його саме з візантійськими імператорами:
“Подобен і Василію Македоніанину, цару гречеському, которий посполу
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7 Сінкевич Н. “Патерикон” Сильвестра Косова: джерела та їх інтерпретація // Київська
академія. К., 2012, вип. 10, с. 33–55.
8 Копыстенский З. Палінодія // РИБ, т. IV: памятники полемической литературы в Запад-
ной Руси. СПб., 1878, книга первая, стлб. 313–1200.
9 Сінкевич Н. Вказ. праця, с. 33–55.
10 Ševčenko I. Byzantine roots of Ukrainian Christianity. Cambridge, Mass., 1984, р. 24.
11 Glębicka E.J. Tradycja grecka po łacinie. Wokół siedemnastowiecznej prozy staropolskiej //
Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie: Świat prozy staropolskiej. Warszawa, 2008, s. 269–277.
12 Радивиловський Антоній. Слово 1 часу войни побужаючеє воинов християнських
до потканя ся з турками і татарами [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://litopys.org.ua/
old17/old17_06.htm.



з блаженним Фотієм-патріархою, в Константинополі вселенський собор
собрали і віру седми соборов утвердили. …Подобен і оному благочестивому
цару Андроніку, которий, также собравши великий собор, віру тую ж
укріпив, а апостатов і папежников з Греції вигнав”13.

Досліджуваний нами історіографічний дискурс формувався в умо-
вах, коли Візантійська імперія зникла зі світової політичної мапи, тож цей
факт мав неабияку вагу в тогочасній міжконфесійний полеміці. Уніатські
автори в особі Льва Кревзи віддавали беззаперечну шану інтелектуаль-
ному та духовному розвитку Візантії до “схизми”, яка вперше мала місце
за часів патріарха Фотія, була повторена його родичем Сергієм Мануїлітом,
а за часів патріарха Михаїла Керуларія вона була нав’язана іншим східним
апостольським столицям14. Падіння Візантійської імперії в інтерпретації
Кревзи було незаперечним та першим доказом кари Божої, що нависла
над Константинополем після схизми. Другим доказом стала передача релік-
вій відомих християнських святих (передусім св. Миколая Мірлікійського)
на католицький Захід, а третім – занепад наук і розквіт симонії у грецькій
Церкві, причому особливо акцентувався факт сплати патріархами дару
турецьким султанам за зайняття ними престолу15.

Греки втратили свою імперію не тому, що вони втратили право-
славну віру, адже Бог не закликає нас до земного Царства Небесного –
стверджує у відповідь на цей закид православний автор Захарія Копи-
стенський16. Звичай сплати патріархами грошей за доступ до патріаршого
трону є канонічно легітимним, він є історично укоріненим як на Сході,
так і на Заході – зазначає автор17. Більше того, говорячи про долю Візантії
після турецького завоювання, Копистенський відзначає, що існує два про-
роцтва про її відродження у майбутньому: єпископа Мефодія Патарського
та перського царя Хозреса18.

Цікаво, що ідеальний образ Візантії був поширений руськими
авторами і на ситуацію початку XVII ст. Про те, що грецьке духовенство
вважалося значним авторитетом, свідчить вагома роль окремих його
представників – Арсенія з Еласону, Петра Аркудія та Никифора Парасхіса
в церковних подіях кінця XVI ст. по обидва боки конфесійного кордону19.
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Особливо помітною була ця ідеалізація у “Палінодії” Копистенського,
який змальовує життя сучасного йому стану Константинополя у таких
рисах: “Мають то грекове над нас, рекомо вольних і прави обварованих, же
в вірі і в набожестві своєм вольность мають. Хто був в Константинополю
і по інших містах в Греції на урочитії свята, обачив би свободу і воль-
ность, і веселлє, і строй, і безпеченство христіан таковоє, же рекл би кож-
дий, іж тії там христіане царствують, і же в так великом їх згромадженню, і
в так світлой їх оказалості только їм цара не доставаєт, і которії на то гляділи,
мовили в себі, же царство Константицово і царство Юстиніаново нині
видимо, в котором пресвітлом видоку і веселлю, єно їм діадиму носячого
не доставало”20. Очевидно, що такий ідеальний образ Константинополя
існував також у свідомості Мелетія Смотрицького, який здійснює остаточ-
ний перехід в Унію після своєї знаменитої подорожі на Схід і розчару-
вання побаченим21.

Однією з основних проблем православно-уніатської полеміки
кінця XVI – першої половини XVII ст. були також відносини Київської
митрополії з Константинополем, які також є помітно ідеалізованими. Опо-
відаючи історію Київської Русі, Густинський літопис цілеспрямовано уникає
антивізантійських уривків, що були присутні у давньоруському літописі
(напр. “Греки бо є хитромудрі й до сьогодні”22), а військові конфлікти
між Візантією та слов’янами у IX–X ст. показує як боротьбу між христи-
янською церквою та язичницькими племенами. Князь Ігор, зокрема,
зображений у Густинському літописі як запеклий язичник23 і, на відміну
від давньоруського літопису, вже не асоціюється зі св. Димитрієм24.

Безсумнівним для авторів як уніатського, так і православного
походження, був той факт, що Русь перебувала під постійною опікою грець-
кої Церкви. Візантія розглядалась руськими інтелектуалами як місіонерська
держава, де місіонерські діяння підтримувалися не тільки патріархами,
але й імператорами (цікаво, що сучасними дослідженнями встановлено,
що ідея місіонерства була зовсім не притаманною Візантійському христи-
янству25). Ключовим питанням у ході уніатсько-православної полеміки були,
зокрема, час та обставини хрещення Русі. Основною ідеєю католицьких

527

Сінкевич Н. Byzance apres Byzance___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

20 Копыстенский З. Указ. соч., стлб. 980.
21 Про це детальніше див.: Frick D.A. Meletij Smotric’kyj. Cambridge, 1995.
22 ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. СПб., 1908, стлб. 42.
23 ПСРЛ. Т. 40, с. 31–32.
24 ПСРЛ. Т. 2, стлб. 17.
25 Про це детальніше див.: Иванов С.А. Византийское миссионерство. Можно ли сделать
из варвара христианина? М., 2003.



авторів було прагнення підтвердити факт церковної єдності Константи-
нополя з Римом на момент прийняття Руссю хрещення. Цю ідею розвивали
послідовно офіційний історіограф Католицької Церкви Цезар Бароній,
польський єзуїт Петро Скарга, а слідом за ними – уніатські автори.
У зв’язку з появою цієї концепції в творах православних інтелектуалів
були підняті й актуалізовані усі відомі тогочасній історіографії факти
щодо християнізації, які були вплетені в оригінальний твір “Повість про
кількаразове хрещення Русі”. Головною метою цього наративу була
демонстрація того факту, що Константинопольські патріархи – сучасники
хрещення Русі – були вороже налаштовані щодо Риму, а, отже, Русь прий-
няла саме візантійське, “незалежне від Риму” християнство26.

Просуваючись хронологічно далі, руські автори активно диску-
тували щодо проблеми правової залежності Київських митрополитів від
патріархів Царгорода упродовж X–XVII ст. Це питання зачіпало не тільки
легітимність підписання Берестейської Унії без згоди патріарха, а й сто-
сувалося подальшої організації життя Східної Церкви у Речі Посполитій.
Для обґрунтування легітимності прийняття Унії та переходу руських ієрар-
хів під владу Папи Римського, єзуїт Петро Скарга висунув тезу про те,
що Константинопольських патріархів на Русі здавна мали за ніщо27.
Історія церковно-правових взаємостосунків Києва та Константинополя
особливо активно описується в “Хронології руських митрополитів” –
історичному наративі, написаному уніатським автором Львом Кревзою.
Кревза переконливо намагається довести існування історичного преце-
денту незалежності Києва від Константинополя, обрання київських ієрархів
без згоди патріархів та їхню незалежність у церковно-політичній сфері28.
Натомість, для ідеологічного опонента Кревзи – Сильвестра Косова –
послух Константинопольським патріархам є чи не найважливішим
моментом під час опису діянь Київських ієрархів. Особливо активно обго-
ворюється у творі Косова випадок із обранням Климентія Смолятича,
що отримав митрополичу сакру без патріаршого благословення. Цього
митрополита не хотіли визнавати у Києво-Печерській лаврі – стверджує
Косов – тож цим фактом підкреслюється одвічна залежність Київської
митрополії від Константинополя29.
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Під час оповідей про події власне візантійської історії увага русь-
ких авторів зосереджена довкола догматичних і канонічно-правових
суперечок між Римом і Константинополем. Однією з важливих дискусій
були також взаємостосунки та ієрархічна залежність поміж Папами
та Патріархами. Лев Кревза у вже згадуваній “Хронології” скрупульозно
вибрав і перерахував усі випадки поставлення або зміщення з Констан-
тинопольського престолу, що були здійснені за участю Римських Пап.
Особлива увага також приділялась зверненням до Риму патріархів Флавіана,
Ігнатія, Афанасія та Йоанна Златоуста. Не залишилися непоміченими
навіть місця сидіння церковних достойників під час засідань собору30.
Не дивно, що у відповідь Захарія Копистенський окреслив усі можливі
факти щодо ієрархічної рівності усіх апостолів, а звідси – рівність єписко-
пів усіх п’яти апостольських столиць. Факти апеляції до Папи з боку
Патріархів, спростовує Копистенський, є історичними фантазіями, “Палі-
нодія” говорить – якщо хтось і втручався в історію східних престолів,
то це були імператори, а не єпископи Риму. Більше того, Копистенський
стверджує, що східні Патріархи у порівнянні з Папами володіли значно
вищим авторитетом: вони сиділи по правиці від імператора, їм належала
основна роль під час прийняття рішень і вони відігравали значну роль під час
очищення Римської церкви від єресей31. Ці ідеологеми були підкріплені
чисельними історичними фактами, почерпнутими з пізньоантичних та се-
редньовічних “церковних історій”, діянь соборів і творів Отців Церкви –
Копистенський наводить детальні історичні довідки щодо кожного з
патріархів, приділяючи особливу увагу єпископам Константинополя32.

Особливо уважно висвітлювалися історичні події, пов’язані із по-
шуком догматичного консенсусу з питань Filioque, календаря і авторитету
Папи. Головною подією в цьому контексті був церковний собор у Флоренції
1439 р., де на нетривалий час було досягнуто православно-католицького
консенсусу і який тлумачився католицькими авторами як передумова
Берестейської унії. Натомість, у православної літературі опис Флорен-
тійського собору супроводжувався різноманітними легендами: чума і буря
перервали Собор, греки підписали Унію вимушено, а не добровільно,
зустріч греків з італійським духовенством у Флоренції взагалі не була
Собором тощо. Вже саме проведення собору на Заході, а не на Сході,
викликає критику з боку Острозького Клірика. Собор дійшов згоди,
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стверджує автор, однак був перерваний внаслідок Божого втручання:
“Але який страшний і для спомину невимовно жалісний став кінець тієї
справи та й того святобливого діла! Як від бурливого моря закурилася
знагла буря! Як сповнилися слова з Апокаліпсису, які можна прирівняти
до тієї справи й проголошені від ангела превеликим голосом: “Горе землі
та морю, до вас-бо диявол зійшов на зведення й ошукання народів!”33.

Усі інші спроби примирення між Римом і Константинополем також
трактувалися в православній історіографії як однозначно згубні для їх
ініціаторів: Константинопольських імператорів та патріархів. Наприклад,
Густинський літопис, описуючи скинення в 1201 р. з престолу Ісаака Ангела
і поставлення латинянами його сина Алексія, характеризує нового імпе-
ратора як жорстокого, нерозумного та нелюбимого греками34. Згадує літопис
і про гірку участь Михаїла Палеолога, який супроти волі народу та Патрі-
арха у 1260 р. пішов на унію з Римом, боячись військової сили латинників.
За це імператор був покараний смертю, а син останнього Андронік навіть
не удостоїв батька царським похованням – стверджує літопис35.

Особливою була також увага до постаті Йоанна Палеолога (1425–
1448), якого православні автори звинувачували у підтримці Ферраро-Фло-
рентійської унії. Клірик Острозький у своєму описі Ферраро-Флорентійського
собору ставиться до нього доволі поблажливо: “Цесар Палеолог […] про-
буває у великій потребі й уже знищений так, що в нього сарацини ледве
не півцарства забрали, і мало не щодня невтішні новини приходять із Гре-
ції, про те завжди сам примовляє і, як видно, мало думає про синод,
а більше, як би міг безпечно проїхати перед турками до столиці в Констан-
тинополь”36. Однак автор “Перестороги” більш ригористичний: “Не мній
теж [був винен] і сам Іоанн Палеолокг, которий, на том соборі будучи,
тую згоду для земного панства ствержав і, не доїхавши до своєї столиці,
на дорозі умер”37.

Важливою та поміченою у руських наративах подією Візантій-
ської історії був також Четвертий хрестовий похід (1202–1204 рр.), коли
було пограбовано Константинополь. У православних описах особлива
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33 Клірик Острозький. Відпис на листа в Бозі Превелебного отця Іпатія, Володимирського
та Берестейського єпископа. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://litopys.org.ua/
suspil/sus28.htm
34 ПСРЛ. Т. 40, с. 108.
35 ПСРЛ. Т. 40, с. 122.
36 Клірик Острозький. Вказ. праця.
37 Анонім. Пересторога. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://litopys.org.ua/
old17/old17_01.htm.



увага приділена саме опису страждань, що випали на долю ченців з Афону.
Клірик Острозький не шкодує фарб для опису нападу хрестоносців на гору
Афон та подає легенду про покарання ченців монастиря Ксенофонт, які під
дією страху прийняли унію: як тільки вони пом’янули на літургії Папу,
зазначає автор, монастир упав і монахів проковтнула земля; під дією цього
чуда деякі хрестоносці покаялися і постриглися в монахи38. Такий повчаль-
ний урок мав наглядно демонструвати читачеві усю згубність унійних
акцій для православного монашества та застерегти від їх повторення.

Проведена нами історіографічна розвідка переконливо показує,
що “Візантія після Візантії” продовжувала жити на сторінках руських
наративів довго після падіння Константинополя. Для авторів обох конфе-
сійних таборів було очевидно, що Візантія передала Русі частину своєї
християнської культури. Глибокий зв’язок Візантії з Руссю переносив
на останню частину цієї святості та досконалості. Велич константино-
польських Церкви, історії, літератури та теології були найкращими до-
казами авторам для обґрунтування справедливості існування руських
Церков візантійського походження обох конфесій. У той же час роботи пра-
вославних та уніатських авторів цього періоду рясніють прикладами
з візантійської історії, які використовуються як аргументи у конфесійній
полеміці. Маніпуляція історичними фактами мала дати відповідь на най-
більш болісне питання – чи перейняла Русь від греків заражене “схизмою”
християнство? Історичні спроби Візантії знайти порозуміння із Римською
Церквою були найкращою magistrae vitae – прикладом, який, залежно від
конфесійної позиції руських авторів, мав наслідуватися або уникатися.

Як ми уже зазначили, інтерес до візантійської історії та викори-
стання її позитивного іміджу помітно послабшали до середини XVII ст.
Тим не менш, руська література кінця XVI – середини XVII ст. у її трак-
туванні візантійської історії є надзвичайно важливою для сучасного
дослідника, адже вона тривалий час залишалася джерелом загальних
фактів, оцінок, стереотипів і полемічних аргументів, якими подекуди
продовжує послуговуватися навіть сучасна історіографія.

Сінкевич Н. Byzance apres Byzance___________________________________________________________________________
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38 Клірик Острозький. Вказ. праця.



ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНО-БОЛГАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ IX–XIV ст.

Україна і Болгарія належать до кола держав, що на сьогодні дола-
ють соціалістичне минуле і прагнуть посісти своє гідне місце у сьогодніш-
ньому світі. Багато проблем, які стоять перед двома державами, є
подібними, як і загалом спорідненими є історичні долі обох народів. З па-
дінням соціалістичної системи, долаючи процеси перехідної епохи, наші
держави налагоджують добросусідські відносини, які на рівні населення
ніколи і не переривались. Зі вступом у нову історичну епоху виникає про-
блема і переосмислення відносин у минулому, потреба пошуку точок до-
тику до взаємовідносин двох країн і народів у змінених умовах. Все це
змушує повертатись до аналізу витоків відносин України і Болгарії, що
сягає доби раннього середньовіччя, етапу етногенезу обох народів1.

Вагомий внесок у дослідження проблем русько-болгарських від-
носин вніс академік М. Державін2. Руський період цих відносин відобра-
жено насамперед у його узагальненій праці “Племенные и культурные связи
болгарского и русского народов” (М.; Л., 1944). Низка цінних досліджень
з питань зв’язків Русі і Болгарії належить академіку М. Тихомирову. Його
праця “Исторические связи русского народа с южными славянами с древ-
нейших времен до половины XVII в.” (М., 1947), створена на ґрунтов-
ному аналізі джерел, і на сьогодні не втратила своєї цінності.

Неоціненний доробок для історії русько-візантійських відносин
залишив академік Г. Літаврін. Фактично вчений у повоєнній науці відно-
вив інтерес до проблем історії південних слов’ян, насамперед болгар епохи
середньовіччя. В центрі уваги Г. Літавріна були відносини Болгарії і Візан-
тії, як періоду становлення та розквіту Першого Болгарського царства,
так і боротьби болгарського народу за визволення з-під влади Візантії3.
В контексті опрацювання цих тем дослідник приділив увагу і питанням
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1 Сохань П.С. Очерки истории украинско-болгарских связей. К., 1976, с. 12–37.
2 Державин Н.С. Болгарские колонии в России. Пг., 1915, т. II; Державин Н. Болгарские
колонии Новороссийского края. Херсонская и Таврическая губерния // Известия Таври-
ческой ученой архивной комиссии. Симферополь, 1908, № 41; Державин Н.С. История
Болгарии. М.; Л., 1945, т. I; Державин Н.С. Племенные и культурные связи болгарского
и русского народов. М.; Л., 1944.
3 Литаврин Г.Г. Болгария и Византия в XI–XII вв. М., 1960; Литаврин Г.Г. Древняя Русь,
Болгария и Византия в IX–X вв. // IX Международный конгресс славистов. История, куль-
тура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1983, с. 62–76.



взаємодії Болгарії і Русі, що підсумовано в монографії “Византия, Бол-
гария, Древняя Русь (IX – начало XII в.)” (СПб., 2000).

Одним з перших болгарських вчених, хто звернувся до теми русько-
болгарських відносин, був академік Іван Снегаров4. У подальшому цю тему
розвивали Е. Георгієв5, Е. Міхайлов6, Г. Цанкова-Петкова7 та низка інших. 

Однак і на сьогодні можна констатувати, що відносини України-Русі
з Болгарією доби середньовіччя в науці не займають того місця, яке вони
мали в дійсності, поступаючись темі як болгаро-візантійських, так і русько-
візантійських відносин. І це при тому, що, як наголошував академік Г. Літав-
рін, у становленні русько-візантійських економічних, політичних і культур-
них зв’язків Болгарія завжди в IX – на початку XI ст. відігравала роль при-
кладу для руської правлячої еліти щодо відносин з Константинополем8.

Витоки зв’язків українського і болгарського народів сягають часу
початку етногенезу обох народностей. Цей процес супроводжувався, з
одного боку, розселенням і відособленням слов’ян на східних, західних і
південних, а з другого – був пов’язаний з так званим великим переселенням
народів, що відбувалось у IV–VII ст. Ці обидва явища справили безпосе-
редній вплив на процес формування давньоболгарської і давньоукраїнської
(руської) народностей. Писемні джерела, що доповнюються археологіч-
ним матеріалом, засвідчують співпадіння етнічних компонентів, з яких
формувалися ці народності.

Насамперед джерела відмічають спільність їх слов’янського ко-
ріння. У першому видатному літописному творі з історії слов’ян – “Повісті
временних літ” – неодноразово підкреслюється спільність усіх слов’ян у
давнину і наявність у них єдиної слов’янської мови: “Бѣ единъ языкъ словѣ-
нескъ: словѣни, иже сѣдяху по Дунаеви, их же прияша угри, и морава, и чеси, и ля-
хове, и поляне, яже нынѣ зовомая Русь”9 – зазначає літописець. Тут можна згадати
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4 Снегаров И. К истории культурных связей между Болгарией и Россией в конце XIV –
начале XV в. // Международные связи России до XVIII в. М., 1961.
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Киевска Русия и Византия през раннето средновековие // Руско-български връзки през
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8 Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб., 2000, с. 6.
9 Повесть временных лет / Подгот. текста, пер. статьи и комм. Д.С. Лихачева; под ред.
В.П. Адриановой-Перетц. Издание 2-е, испр. и доп. СПб., 1999, c. 15.



і повідомлення історика VI ст. Йордана та його візантійського сучасника
Прокопія Кесарійського, що слов’янські племена, які почали заселяти те-
риторію Болгарії в V–VI ст., до того мешкали між Дніпром і Дністром.

Болгарський народ, як відомо, сформувався на базі трьох основ-
них етнічних груп – тракійців, протоболгар і слов’ян, – від кожної з яких
він взяв у спадок деякі риси і особливості. Племена протоболгар, до приходу
їх у Болгарію, в III–VII ст. мешкали в приазовських і причорноморських
степах10. І як свідчать археологічні джерела, частина болгаро-сарматських
племен у Надчорномор’ї і Середньому Придніпров’ї асимілювалась міс-
цевими слов’янськими племенами, що населяли територію сучасної
України11. Таким чином, ці два етнічні елементи – слов’янський і прото-
болгарський стали, хоча й різною мірою, складовими частинами як дав-
ньоболгарської народності, так і давньоукраїнської.

Поруч з цим, певною мірою спільним у них було й те, що як дав-
ньоболгарська, так і давньоукраїнська народності, що сформувались в ос-
новному на IX–X ст., тією чи іншою мірою асимілювали в собі елементи
інших племен і народів: на ранньому етапі – своїх попередників – тра-
кійців, скитів, сарматів, а пізніше – печенігів, тюрків, половців і інших
кочових племен, що населяли Надчорномор’я і Балканський півострів. У
цьому плані являють інтерес археологічні знахідки останнього часу, що
дають змогу вченим припускати подібність культур тракійців і скитів ще
в період до і на початку нашої ери.

Варто, проте, підкреслити, що за всієї різноманітності етнічних
елементів, які брали участь у формуванні давньоболгарської і давньоук-
раїнської народностей, слов’янський елемент був у них головним і ви-
значальним.

У другій половині першого тисячоліття н. е. на території сучасних
Болгарії і України створюються перші державні утворення. 681 р., коли
Візантійська імперія за мирним договором з ватажком болгар Аспарухом
вимушена була визнати існування самостійної держави на території між
Дунаєм (на півночі) та горами Стара-Планіна (на півдні), вважається
датою заснування Першої Болгарської держави. Приблизно в цей же час,
у VII–VIII ст., створюються перші протодержавні утворення – поперед-
ники Київської Русі на теренах Середнього Придніпров’я.
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Матеріали археологічних розкопок та інші джерела свідчать про
активні торговельні зв’язки між східними слов’янами і болгарами уже в
VII–IX ст. Цікавий запис літописця знаходимо в “Повісті временних літ”
про першого київського князя і засновника міста – Кия. Полемізуючи з
тими, хто називає Кия просто перевізником через Дніпро, а не київським
князем, літописець пише: “Аще бо бы перевозникъ Кий, то не бы ходилъ Царю-
городу; но се Кий княжаше в родѣ своемь, приходившю ему ко царю, якоже сказа-
ють, яко велику честь приялъ от царя, при которомь приходивъ цари. Идущю же
ему вспять, приде къ Дунаеви, и възлюби мѣсто, и сруби градокъ малъ, и хатяше
сѣсти с родомъ своимъ, и не даша ему ту близь живущии; еже и донынѣ наречють
дунайци городище Киевець. Киеви же пришедшю въ свой градъ Киевъ, ту животъ
свой сконча; и братъ его Щекъ и Хоривъ и сестра их Лыбедь ту скончашася”12.

Отже, літописець прямо вказує на похід Кия на Візантію, і на те,
що він заснував на Дунаї місто Києвець, де Кий навіть мав намір зали-
шитись. Безумовно, це повідомлення є легендарним, однак важливо, що
літописець відмічає інтерес Русі до Дунайського регіону, який, на його
думку, має давню традицію.

Тут же літописець пише і про давній шлях із “Варяг у Греки”,
який на IX ст. був добре освоєний русами13. Цей шлях детально описав
візантійський імператор Константин Порфирогенет у “De administrando
imperio”. Наведемо лише ту частину розповіді, що стосується Болгарії.
Детально розповідаючи про пересування на човнах-однодеревках (моно-
ксилах) давньоруських мандрівників по цьому маршруту, Константин пише:
“І поки проходять р. Селіну, біжать поруч пацинакити, і як море, як то
часто буває, кине човни до берега, всі виходять, щоб разом відбитися від
пацинакитів. Від Селіни вже не бояться нікого; йдуть до Болгарії й при-
ходять до устя Дунаю. Від Дунаю приходять в Конопу, з Конопи в Кон-
стантинію, на р. Варну, від Варни йдуть до р. Дицини – то все в землі
Болгарській. З Дицини приходять в Меземврійську країну, і таким чином
аж сюди йде та бідолашна і страшна, тяжка і трудна дорога”14.

В цьому повідомленні є два цікаві моменти. Перший – те, що
шлях “Із Варяг в Греки”, як пише сучасник тих подій, закінчувався в Ме-
сембрії (сучасний болгарський Несебр, а другий – повідомлення про те,
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12 Повесть временных лет.., с. 9–10.
13 Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь.., с. 11.
14 Грушевський М. Виїмки з жерел до історії України-Руси: до половини XI віку // Гру-
шевський М.С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов.
ред. П. Сохань. Львів, 2004, т. 6: Серія “Історичні студії та розвідки (1895–1900)”, с. 74.



що шлях цей проходив по болгарській території і що болгари дружньо
ставились до давньоруських мандрівників. Це останнє особливо важливо.
Адже літописці і сучасники тих подій повідомляють про низку походів
давньоруських князів на Візантію ще в 813, 838, 842, 860 рр.15, себто до
відомого походу Олега в 911 р. Під час походу 860 р., зокрема, роси на 200
(за іншими даними – на 360) кораблях увійшли в Босфор і взяли в облогу
Константинополь, вибравши для цього дуже вдалий момент (війська ві-
зантійського імператора Михаїла III на той час виступили в похід проти
арабів). Є достатні підстави припускати, що болгарське населення,
знаючи про походи давньоруських князів (позаяк вони проходили повз
або ж по болгарській території), не лише дружньо ставилось до давньо-
руських дружин, але й інформувало їх про становище у Візантії.

IX і Х ст. були періодом укріплення могутності Першого бол-
гарського царства і Київської Русі. Зростання могутності обох держав
йшло майже паралельно, хоча загалом розквіт і занепад Першої болгарсь-
кої держави дещо випереджав Україну-Русь. Подібні умови суспільно-
політичного, економічного і культурного розвитку Болгарської держави
і України-Руси породжували подібність процесів у суспільному і куль-
турному житті, що було важливою основою для економічних і культурних
зв’язків двох держав. Не меншу роль у цих зв’язках відігравала і спіль-
ність інтересів у боротьбі проти зовнішніх ворогів. Незважаючи на по-
стійне прагнення Візантії зіштовхнути інтереси Києва і Болгарської
держави, вони переважно підтримували між собою дружні відносини.

Відносини Київської держави і Болгарії періоду Олега, Ігоря і Си-
меона та їх наступників все ще залишаються недостатньо висвітленими
в історичній літературі16. Насамперед це пов’язано з тим, що ці відносини
слабо відображені в давніх джерелах, як візантійських, так і давньорусь-
ких, які створювались або ж коригувались переважно прихильниками візан-
тійського впливу на Русь. Тому автори або ж переписувачі були зацікавлені
в тому, щоби показати безпосередній вплив Візантії на Русь, а не через
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15 Слабченко М. Проложное сообщение о предлетописной Руси // Исторический журнал.
М., 1942, № 7, с. 129; Липшиц Е.Э. О походе Руси на Византию ранее 842 года // Истори-
ческие записки, М., 1948, т. 26, с. 312–331; Левченко М.В. Очерки по истории русско-ви-
зантийских отношений / Под. ред. акад. М.Н. Тихомирова. М., 1956, с. 65–95; Литаврин Г.Г.
Византия, Болгария, Древняя Русь, с. 24–60. Корпусна публікація джерел походу 860 р.:
Кузенков П.В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение руси в средневековых
письменных источниках // ДГВЕ: 2000 г.: Проблемы источниковедения / Отв. ред. сер.
Е.А. Мельникова. М., 2003, с. 3–172.
16 Див., напр.: Gordiyenko D. The Byzantine-Bulgarian Confrontation in the First Half of the 10th

Century and Kyivan Rus’ // Byzantinoslavica, 2012, vol. 70, p. 156–166.



Болгарію як то часто було насправді. Однак у багатьох джерелах міс-
титься чимало прямих чи опосередкованих даних, що свідчать про досить
значні зв’язки Києва з Болгарією в часи вже раннього середньовіччя.

Насамперед Болгарія і Русь постійно здійснювали торгівлю по
відомому торговому шляху “Із Варяг в Греки”. Сучасник цих подій Кон-
стантин Порфирогенет, розповідаючи про торгівлю по цьому шляху,
пише, що руські князі і їх купці, щорічно весною і літом відправляючи
свої товари судами, відвідували багато населених пунктів Болгарії і в
тому числі великі порти – Варну, Конопу і Месембрію, де провадили
жваву торгівлю: “Зимою суворе життя Русі є таке: – пише Константин
Порфирогенет, – як настане місяць ноемврій [листопад – П.С.], зараз їх
князі виходять з усією руссю з Києва (K…abon) і йдуть на полюддя (e„j t¦

polÚdia), себто округи (gÚra): до склавінів, вервіан, другувитів, кривиців,
сервіїв й інших слов’ян, які підвладні русам. Перебувши (вл[астиво], пе-
регодувавшись) там цілу зиму, в місяці апрілі, як розтає лід на Дніпрі-
ріці, приходять в Київ. Тоді, як оповідано, забирають свої човни,
споряджають і їдуть в Візантію (`Rwman…an)”17.

Як можна побачити з розповіді сучасника, ця торгівля провади-
лась не спорадично, а щорічно протягом весни–осені, зима ж йшла на
підготовку до чергового сезону. За реконструкцією академіка Г. Літавріна,
руси відправляли з Києва в сезон дві флотилії, першу – на початку квітня,
що споряджалася з південних міст, і другу – на початку червня – з пів-
нічних міст18. Першим на регулярність цієї торгівлі уже в період княжіння
Олега та Ігоря вказав Ю. Венелін, відмітивши, що руські купці, чи просто
шукачі щастя, не лише їздили в Грецію, але і щорічно “бродили і прожи-
вали у різних областях і в різних містах Болгарської держави”, а болгари,
“своєю чергою бродили не лише по Греції, але й по Русі”19. 

Ю. Венелін обґрунтовано висловив також припущення про те, що
Олег, цілком ймовірно, уклав договір з болгарським царем про співробіт-
ництво і спільну боротьбу проти Візантії взагалі і, зокрема, – під час його
походу на Візантію в 907 р.20 В усякому разі, без такої домовленості
дійсно важко уявити можливість походу великого війська Олега через
болгарські території до Константинополя, як і доцільність цього походу
для Олега, якому, власне, він нічого не давав. Натомість болгарський цар
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17 Грушевський М. Вказ. праця, с. 74.
18 Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь.., с. 106.
19 Венелин Ю.И. Критические исследования в об истории болгар. М., 1849, с. 324.
20 Там само, с. 205–217.



Симеон, що на той час наполегливо домагався перемоги над Візантією і
захоплення константинопольського престолу, цілком природно міг вико-
ристати дружню допомогу київського князя в досягненні своїх цілей.

У цьому плані є прикметним і те, що переклад договору Олега з
греками 911 р., як показав академік С. Обнорський, був “зроблений бол-
гарином на болгарську мову, але цей переклад був поправлений руським
правщиком”21. Болгари знали про походи Олега і Ігоря на Візантію і не лише
не перешкоджали, а, цілком ймовірно, і сприяли їх здійсненню. Літопи-
сець, правда, в одному місці згадує про повідомлення болгарами візан-
тійському царю про похід Ігоря в 944 р. Проте ці свідчення походили,
ймовірно, від окремих осіб і не відображали в цілому дружнє ставлення
болгарського населення до русів.

Як правильно відмітив М. Тихомиров, “походи Святослава і
більш ранні походи Олега і Ігоря на Царгород стають зрозумілими лише
в світлі болгарсько-руських зв’язків IX–X ст.”22 Співставляючи свідчення
з різних джерел, він цілком обґрунтовано висловлює думку про можливу
участь київського князя в поході Симеона на Царгород у 922 р.23 У зв’язку
з цим варто також відмітити, що руський літописець часто веде розповідь
про походи Олега і Ігоря на Візантію паралельно з повідомленнями про
Болгарію: “В лѣто 6422 (914), – пише автор “Повісті временних літ”, – Иде
Игорь на деревляны, и побѣдивъ а, возложи на ня дань больши Олговы. В то же
лѣто прииде Семионъ Болгарьскии на Царьград и сотворивъ миръ и прииде восвоаси.
В лѣто 6423 (915). Приидоша печенѣзи первое на Рускую землю, и сотворивше
миръ со Игорем, и приидоша к Дунаю. В си же времена прииде Семионъ пленяа Фра-
кию”24 і т. д. І хоча він прямо не пов’язує ці події, однак паралельне пові-
домлення про них дає змогу припускати, що вони розвивались
взаємопов’язано.

У світлі зв’язків Києва і Болгарської держави в Х ст. значний ін-
терес являє повідомлення, опубліковане в часописі “Русская старина” за
1888 р., в якому автор (церковний історик архімандрит Леонід) вислов-
лює припущення, підтверджуючи його документом, про болгарське по-
ходження київської княгині Ольги. Це припущення лишається, на жаль,
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21 Обнорский С.П. Язык договоров русских с греками // Язык и мышление. М.; Л., 1936,
т. VI–VIII., с. 102.
22 Тихомиров М.П. Исторические связи русского народа с южными славянами с древней-
ших времен до половины XVII в. // Славянский сборник. М., 1947, с. 136.
23 Там само, с. 142–143.
24 Повесть временных лет.., с. 21.



поза увагою дослідників25, в той же час воно, безсумнівно, заслуговує на
більш ретельне дослідження. Вказаний автор повідомляє, що, займаю-
чись описом рукописів графа О. Уварова, він знайшов в одному історич-
ному збірнику другої половини XV ст. уривок з давнього літопису (який
архімандрит Леонід вважає Володимирським), де коротко описуються
події руської історії з 862 до 1174 р. У наведеному уривку цього літопису
пишеться: “Сей же Олегъ (879–912) приде изъ Новагорода, дани и оброки оус-
тавливая и всякъ рядъ, и прииде къ Смоленску и отъ Смоленска поиде съды водою,
и пришедъ Кіеви и оуби два князя Асколда и Дира, и начать княжити въ Кіевѣ съ
Игоремъ. Игоря же жени въ Болгарѣхъ, понятъ за него княжну именемъ Олгу. И
бысть мудра велми”26.

Вся решта розповіді літописця, за винятком повідомлень про по-
ходження Ольги, співпадає зі змістом інших літописів. Що стосується
походження Ольги, то, як відомо, в її “Житії”, складеному в XVI ст., в
низці літописів і відповідно в літературі усталилась думка, що вона по-
ходила з Пскова під Новгородом, який у деяких джерелах називається
також Плесков. Так, у “Повісті временних літ” сказано, що дружину
Ігорю привели зі Пскова: “и приведоша ему жену из Пьскова, именемъ Ольгу”27,
натомість в Іпатіївському списку і в деяких інших літописах мовиться,
що “приведоша ему жену отъ Плескова именемъ Ольгу”28, а в Новгородському
першому літописі молодшого ізводу вказується, що Ігор сам “приведе себѣ
жену от Плескова, именемъ Олгу”29 і т. д. Є підстави припускати, що і в пер-
шій, що не дійшла до нас, редакції “Повісті временних літ” також було
написано “из Плескова”, а не зі Пскова, і під цим Плесковим мався на увазі
не руський Псков (чи Плесков), а перша болгарська столиця – місто
Плиска. На користь цієї точки зору можна навести такі аргументи. Коли
створювалась друга, що дійшла до нас, редакція “Повісті временних літ”
за Лаврентіївським списком (1377 р.), болгарське місто Плиска уже не іс-
нувало, а руський Псков став відомим. Автор міг випадково сплутати
назви міст. Однак найбільш імовірно, що він свідомо, з певних міркувань,
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цьому питанні і не вказує джерела.
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ложение: Отрывок древнего русского летописца (Владимирского) второй половины XV
века (862–1174 года). Летопись Русская земля // Русская старина. М., 1888, т. 59, с. 223.
27 Повесть временных лет.., с. 16.
28 ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998, с. 21.
29 ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000, с. 107.



опустив болгарське походження Ольги. Справа в тому, що з канонізацією
і оголошенням княгині Ольги першою київською святою Церква, при-
родно, була зацікавлена в тому, щоби вважати її руською за походженням.
Церква всіляко звеличувала Ольгу як першу християнку, що прийняла
нову релігію під час своєї поїздки в Царгород у 957 р.30 Звісно, якщо
Ольга була болгарського походження, вона мала бути християнкою ще
до візиту в Константинополь, адже християнство в Болгарії було запро-
ваджено ще 865 р., значно раніше, ніж на Русі. Проте, тут ми можемо
мати справу з відомою практикою варварських володарів щодо багатора-
зового хрещення. Відповідно літописець, який добре знав неприпусти-
мість такої практики з церковної точки зору, природно, опустив ці дані.

Не менш цікавим є ще один момент, що вказує на зв’язок Ольги
з Болгарією. Під час поїздки Ольги в Константинополь її супроводжував,
ймовірно, саме болгарський священик-монах Григорій31, який до того,
можливо, був наближеною особою царя Симеона. Безумовно, поки ще
немає достатньо достовірних даних, що підтверджували б болгарське по-
ходження Ольги. Проте наведені міркування дають можливість допустити
таку можливість і видається правильним припущення М. Тихомирова,
що “з точки зору історичної вірогідності, приведення дружини до Ігоря
з болгарського міста Плискова більш зрозуміле, ніж поява Ольги зі
Пскова, про який більш нічого не відомо в Х ст.”32 Адже Болгарія в період
правління Симеона була в зеніті свого розквіту, і київські князі були за-
цікавлені в налагодженні зв’язків з нею, а через неї – і з Візантією. З’ясу-
вання правдоподібності цього питання має важливе значення.

У світлі припущення про болгарське походження Ольги дещо інакше
виглядають і походи в Болгарію її сина Святослава. Про їх причини
існують різноманітні точки зору. Одні автори акцентують увагу на домов-
леності Святослава з візантійським імператором, інші – на його прагненні
захопити район гирла Дунаю або ж усю територію Болгарії тощо. Дійсно,
візантійський імператор, щоб ослабити своїх найсильніших противни-
ків, прагнув зіштовхнути Київську державу і Болгарію і за сприятливої
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30 Гордиенко Д.С. К дискуссии о времени крещения княгини Ольги // Российское визан-
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упоряд. Д. Гордієнко, В. Корнієнко. К., 2011, с. 30–47.
31 Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь.., с. 192.
32 Тихомиров М.П. Исторические связи русского народа.., с. 139.



можливості захопити територію Болгарії, яку Константинополь вважав
своєю, тимчасово загарбаною болгарами, відповідно війна проти остан-
ніх сприймалась виправданою і справедливою33. Таким чином, розрахо-
вуючи зробити київського князя своїм союзником у боротьбі проти
Болгарії, імператор Никифор Фока послав до Святослава з дарами Кало-
кіра – сина херсонського стратега, який і сам сподівався знайти в особі
Святослава союзника для захоплення влади в Константинополі34.

Однак Святослав був добрим дипломатом. Приймаючи пропози-
цію про похід на Болгарію, він переслідував власні цілі, які випливали з
правильної оцінки ситуації, що склалась. Святослав, безсумнівно, був добре
поінформований про ситуацію в Болгарії і Візантії та загострення відно-
син між ними. Київський князь розумів, що, окрилена успіхами в боротьбі
з арабами Візантія прагне завоювати Болгарію і при цьому розраховує
використати його для свого зміцнення в цьому важливому для себе
районі. Приймаючи рішення про похід у Болгарію, Святослав, зі свого
боку, мав враховувати, по-перше, опозицію імператору в самій Візантії,
а, по-друге, – непопулярність серед болгарського народу провізантійської
політики безвільного сина Симеона царя Петира. При цьому він, звісно,
прагнув не допустити посилення Візантії за рахунок Болгарії і в той же
час, піклуючись про інтереси своєї держави, був не проти закріпитись у
цьому важливому районі, розташованому на перехресті торгівельних
шляхів. Разом з тим, якщо взяти до уваги ймовірність болгарського по-
ходження матері Святослава – княгині Ольги, – то тут, безперечно, віді-
гравали роль і кровноспоріднені почуття Святослава щодо Болгарії.

Однак при цьому потрібно враховувати, що, незважаючи на зу-
силля матері – княгині Ольги – зробити Святослава прихильником хрис-
тиянської релігії, він лишився вірним батьківській релігії – поганству.
Такими самими були і його дружинники. Тому цілком природно, що насе-
лення Болгарії спершу й побачило в особі Святослава та його воїнів зви-
чайних загарбників, які, до того ж, сповідували іншу релігію. Провізан-
тійське православне духовенство всіляко прагнуло укріпити в народі таку
думку про зайдів-завойовників. Проте вже незабаром після вступу дружини
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33 Див.: Пенской В.В. Справедливые и несправедливые войны в византийской традиции
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(г. Белгород, 27–28 окт. 2006 г.) / Отв. ред.-сост. Н.Н. Болгов. Белгород, 2007, с. 89–98.
34 Шекера І.М. Міжнародні зв’язки Київської Русі. VII–X ст. К., 1963, с. 155–157; Гиль-
фердинг А. История сербов и болгар // Гильфердинг А. Собрание сочинений. СПб., 1868,
т. 1, с. 141–155.



Святослава в Болгарію багато болгар, що визнають і вороже налаштовані
до Київської держави і Болгарії візантійські хроністи Лев Диякон та Йоан
Скиліца, почали воювати разом з русами проти греків, вважаючи при
цьому останніх винуватцями приходу русів на їхню землю35.

Всупереч тенденційному прагненню деяких істориків зображу-
вати Святослава жорстоким завойовником болгар, джерела підтверджу-
ють дружнє ставлення русів до місцевого населення, в яких вони бачили
не ворогів, а союзників у боротьбі проти Візантії. Прикметно, що вже
після першого походу, оволодівши, як пише літописець, 80 містами на
Дунаї, Святослав обложив данню не болгар, а греків. “В лѣто 6475 (967).
Иде Святославъ на Дунай на болгары. И бившемъся обоимъ, одолѣ Святославъ
болгаромъ, и взя городъ 80 по Дунаеви, и сѣде княжа ту въ Переяславци, емля
дань на грьцѣх”36. На основі аналізу джерел М. Тихомиров прийшов, на
мою думку, до правильного висновку, що Святослав і не ставив своїм зав-
данням підкорення Болгарії, а прагнув лише закріпити за собою район
Добруджи37 і гирло Дунаю для того, щоб контролювати торгівлю з гре-
ками і одночасно надати допомогу болгарам у їх боротьбі з Візантією.

Про це, зокрема, свідчить те, що під час другого походу Святос-
лава його війська разом з болгарами воювали проти греків. Показовим
також є те, що Святослав під час другого походу по суті ставши господа-
рем всієї східної Болгарії, не позбавив царя Бориса II царського титулу,
до того ж, знаючи про його провізантійську орієнтацію, не ставився до
нього як до полоненого. Він не зачепив ані царський палац у Переяславлі,
ані наявних у ньому царських скарбів.

Цікаве зауваження з цього приводу зробив М. Левченко, який
присвятив значну увагу дослідженням русько-візантійських відносин тих
часів. Аналізуючи різноманітні джерела для з’ясування характеру взає-
мовідносин Святослава з болгарами, він пише: “За тональністю і змістом
відповідь Святослава (візантійському імператору Йоанну Цимісхію на
пропозицію очистити болгарські землі – П.С.) нагадує промови, з якими
Симеон колись звертався до візантійських представників. Святослав від-
чував себе наступником політичних заповітів цього болгарського царя”38.
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Чи не пов’язано це з родинними почуттями Святослава до Болгарії? Це
цікаве питання, однозначно, заслуговує додаткового дослідження.

Після відходу Святослава з Болгарії Візантія захопила всю її
східну частину і навіть дала її містам грецькі назви. Західне болгарське
царство зберегло свою політичну незалежність і деякий час вело успішні
війни з Візантією, але з 1001 р. почалось планомірне завоювання Болгарії
Візантією, що завершилось повним її підкоренням у 1018 р. Перше бол-
гарське царство припинило своє існування, Болгарія була перетворена на
візантійську провінцію.

Дві найзнаменніші події – створення слов’янської писемності
і прийняття християнства – відіграли особливо важливу роль у взаємо-
відносинах болгарського і давньоруського народу в період існування Пер-
шого болгарського царства і Київської держави, а також у дальшій історії.

Прийняття християнства було зумовлено розвитком суспільства,
якому поганська релігія уже не відповідала. Прийняття Болгарією і Руссю
нової релігії – християнства мало важливе значення в історії обох держав.
Християнство своєю проповіддю рівності всіх народів перед Богом на той
час активно сприяло укріпленню дружніх зв’язків народів Болгарії і Київсь-
кої Русі, засвоєнню ними досягнень багатовікової культури Візантії і інших
народів Європи та Близького Сходу і утвердженню власної державності.

Конкретні дати запровадження християнства – 865 р. – в Болгарії
і 988 р. – в Україні-Русі знаменують процес формування державності
обох народів. Проникнення християнства в Україну-Русь розпочалось за-
довго до офіційного акту його прийняття. Не випадково джерела пові-
домляють про прийняття певною частиною русів християнства, наприклад,
у 860 чи 944 та інших роках. О. Головко, як і Я. Дашкевич, загалом виді-
ляє такі шляхи проникнення нової релігії на терени Русі: Візантія, Хаза-
рія, західноруські (Червенські) гради, що донедавна входили до складу
Великоморавської держави, а також грецькі міста-факторії Таврики39.
Однак, як слушно наголошував академік Г. Літаврін, вирішальну роль у
цьому процесі на Русі відіграли дві країни – Візантія і Болгарія40, “при
цьому офіційними культурні зв’язки Русі були переважно з Візантією,
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а неофіційними – з Болгарією”41. В останній християнство утвердилось
раніше і це сприяло тому, що як у самому акті хрещення Русі, так і в поши-
ренні християнства до того, брали активну участь болгарські місіонери.
При цьому відіграли певну роль такі фактори, як спорідненість мови і
наявність спільної слов’янської писемності. “На час прийняття христи-
янства за Володимира Святославича (988 р.), – писав відомий учений-сла-
віст М. Державін, – руські слов’яни уже володіли всіма потрібними
книгами для культу на споріднено близькій для них болгарській мові, так
само й іншими творами, відомої болгарської писемності Х ст.”42

Утвердження християнства в Україні-Русі сприяло розширенню
політичних і культурних зв’язків між нею і Болгарією. Розвиток культури
Київської держави йшов своїм самобутнім шляхом, але в той період він
відчував сприятливий вплив болгарської писемності і культури в цілому.
Багато книг не лише з християнського культу, а й загальних наукових
знань первісно перекладались з грецької мови на слов’янську болгарсь-
кими просвітниками. В руських літописах згадується про відкриття за
князя Володимира Святославича шкіл для дітей бояр43, де, найімовірніше,
викладали болгарські інтелектуали. При цьому потрібно мати на увазі,
що в дійсності зв’язки Києва з Першою болгарською державою були
більш широкими, ніж вони відображені в різноманітних давньоруських
та інших джерелах44. Про це промовляють і фрагментарні повідомлення,
що збереглися в деяких джерелах, і очевидне зникнення таких у низці
місць літописів, де по ходу викладу вони мали б бути. У “Повісті вре-
менних літ”, наприклад, збереглась згадка про те, що матір’ю синів Во-
лодимира – Бориса і Гліба – була болгарка. Безумовно, після ґрунтовних
досліджень Н. Нікітенко45, однозначно можна стверджувати, що насправді
матір’ю княжичів була візантійська царівна Анна – сестра імператорів
Василя II та Константина VIII. Проте є знаковим, що “викреслюючи” ім’я
Анни з історії літописець замінив її саме на болгарку.
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ціонального заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали ІV
міжнародної наукової конференції “Софійські читання”. Київ, 25–26 жовтня 2007 р.
К., 2009, с. 63–79.



Також відповідні пропуски неважко помітити при більш ретель-
ному ознайомленні з літописами. В Никонівському літописі, наприклад,
декілька разів згадується про походи чи мирні візити Володимира до бол-
гар (правда, не завжди зрозуміло, до яких – дунайських чи волзьких). Під
985 р. записано: “И сотвори Володимеръ миръ съ болгары, и роты зохотѣша межь
собя, и рѣша болгари: “аще ли не будеть мира межь нами, и егда начнеть камень
плавати, а хмель на водѣ грязнути, тогда вамъ дань взяти”46. Проте в інших
літописах ці повідомлення взагалі відсутні.

Відтак саме в період Першого болгарського царства були закла-
дені ті тісні взаємовідносини між болгарами і русами, які і в подальшому
будуть успішно розвиватися між двома народами.

Зв’язки русів з болгарами не припинились і в період візантійсь-
кого панування в Болгарії. Важливу руль у їх забезпеченні в цей час віді-
гравали придунайські землі (район гирла Дунаю), де територія Київської
держави, а згодом Галицького князівства безпосередньо межувала з бол-
гарськими землями. Прикметно, що підйом визвольної боротьби болгар
проти візантійського панування часто співпадав з загостренням русько-
візантійських відносин. Так було під час першого антивізантійського по-
встання в Болгарії під проводом Петира Деляна, пов’язаного, цілком
ймовірно, з походом сина Ярослава Мудрого – Володимира на Констан-
тинополь в 1043 р., і в дальші роки, хоча інколи руські князі виступали і
союзниками Візантії, але частіше вони були союзниками болгар. Насе-
лення ж України-Русі переважно було на боці болгарського народу, а руси
придунайського регіону брали безпосередню участь у визвольній бо-
ротьбі болгар. Прихильно до цієї боротьби ставились і деякі руські князі.

Літописець Сильвестр повідомляє, наприклад, що теребовель-
ський князь Василько у 1097 р. висловлював бажання “переяти болгары
дунайскыѣ и посадити я у собе”47. Точні мотиви цих бажань Василька не ві-
домі, але з його слів явно випливає намір не захопити болгар, а звільнити
їх від візантійського панування і поселити на своїй території, на іншому
березі Дунаю, що, проте, окремі болгари самі вже робили, тікаючи від ві-
зантійського панування. Хоча цим планам не судилось збутись (Василько,
як відомо, був осліплений Святополком і Давидом48), то сам факт таких
намірів окремих князів цілком промовистий.
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Свідченням відносин і зв’язків між Руссю і Болгарією є й пові-
домлення автора “Повісті временних літ” під 1116 р., що Володимир Мо-
номах посилав на Дунай Івана Войтишича, щоби посадити посадників
там, де вже були руські поселення49. В літописах є згадки про руські міста
на Дунаї. Окрім офіційних поселенців, з метою розвитку торгівлі, в сере-
дині XII ст. на землях у гирлі Дунаю зосереджується також значна маса біг-
лих людей з руських князівств, так званих берладників, що створили там
придунайську вольницю. Всі ці руси, що проживали по Дунаю, були по-
середниками у торгівлі Русі з Болгарією і часто надавали болгарам допомогу
у боротьбі з Візантією та у відбитті нападів печенігів, а також інших ко-
чівників, що спустошували болгарські землі50. Руське населення приду-
найського регіону взяло безпосередню участь у відновленні незалежності
болгарської держави, що отримала назву Другого болгарського царства51.

В дальший період дружні зв’язки з Болгарією підтримувало одне
з найбільших руських князівств того часу – Галицьке, що досягло най-
більшої могутності за Ярослава Осмомисла (1152–1187 рр.), про якого
автор “Слова о полку Ігоревім” писав, що він своїми залізними полками
“подперъ горы Угорскыи” та “затворивъ Дунаю ворота”52. Словами “затворивъ
Дунаю ворота” автор цієї видатної давньоруської пам’ятки підкреслював,
з одного боку, що влада галицького князя поширювалась аж до Дунаю, а
з другого, – його дружні відносини з задунайською Болгарією, яку він за-
хищав від нападів кочових племен і інших ворогів.

Галицьке князівство підтримувало дружні зв’язки з Болгарією і
після Ярослава Осмомисла, в період існування Другого болгарського цар-
ства, проголошеного в результаті повстання 1185–1187 рр. під проводом
Петира і Асеня. Прикметно, що саме тоді – в рік створення Другої бол-
гарської держави – 1187 р. вперше в Київському літописі згадується назва
“Україна”. Повідомляючи про смерть переяславського князя Володимира
Глібовича, літописець записав, що по ньому плакали всі переяславці, і “о нем
же Украина много постона”53. Політичну незалежність тоді здобула лише цен-
тральна частина Болгарії, а інша частина країни ще перебувала під візан-
тійським пануванням. Прикметно, що болгарські володарі, що виступали
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за об’єднання болгарських земель і незалежність країни, неодноразово
звертались по допомогу до Галицького, а згодом Чернігівського та інших
руських князівств. Спадкоємець болгарського престолу, син ватажка по-
встання, проголошеного царем, Асеня – Іван Асень II, після вбивства його
дядька царя Калояна знайшов захист у Галицькому князівстві, де пробув
10 років і в 1217 р. з руською дружиною, наданою йому галицьким князем,
переміг ворогуючих між собою болгарських аристократів, повалив узур-
патора Борила і зайняв престол. Його правління (1219–1241 рр.) було періо-
дом дальшого розширення і зміцнення централізації Болгарської держави,
періодом нового підйому її політичної і економічної могутності54.

В той же час один зі спадкоємців київського князя Яків Свято-
слав, після захоплення Києва в 1240 р. монголо-татарами, був гостинно
прийнятий у Болгарії. Більш того, він, як писав болгарський історик
В. Златарський, – “майже двадцять років відігравав важливу роль у бол-
гарській історії”55. Цар Іван Асень II призначив його правителем гірської
області в Мізії (західний район Стара Планіна). А згодом за активну
участь у державних справах він отримав почесне звання “деспота” (само-
стійного володаря) області північно-західної Болгарії і навіть карбував свої
власні монети56, а інколи іменувався імператором57. Він воював з уграми,
захищаючи болгарські землі, однак не був послідовним політиком.

У болгаро-угорських відносинах середини XIII ст. значну роль ві-
дігравав також син чернігівського князя Михайла Всеволодовича – Ростис-
лав Михайлович. Одружений з донькою угорського короля Бели IV і будучи
удільним володарем отриманої ним від угорського короля області Мачви,
розташованої між річками Савою і Дравою, що межувала з Болгарією,
він встановив споріднені зв’язки з болгарським царем Михайлом Асенем,
одруживши з ним свою доньку. Користуючись цим, він надавав Михайлу
Асеню допомогу у зовнішньополітичній діяльності, виступаючи, зок-
рема, посередником у відносинах Болгарії з Угорщиною58.

Вихідці з України були на державній службі в Болгарії і в подальші
роки. У 20-х рр. XIV ст. талановитим болгарським полководцем і досвідче-
ним державним діячем проявив себе Іван Русин, який, за характеристикою

547

Сохань П. До історії україно-болгарських зв’язків ІХ–XIV ст.___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

54 История Болгарии в двух томах. М., 1954, т. 1, с. 140–142.
55 Златарски В. История на Българската държава.., т. III, с. 498.
56 Герасимов Т. Монети на деспот Яков Светослав // Годишник на Народния музей в
София, 1932/1933, т. VI, с. 245.
57 Златарски В. История на Българската държава.., т. III, с. 508.
58 Палаузов С.Н. Ростислав Михайлович. Русский удельный князь на Дунае в XIII веке.
СПб., 1851, с. 29–49.



сучасників, вірно служив болгарській державі, борючись за державну ці-
лісність країни. Гарнізон Філіппополя, комендантом якого був Іван Русин,
у 1323 р. витримав чотиримісячну облогу військами Олександра Палео-
лога Молодшого і болгарського магната Войсила. А у 1328 р. за наказом
болгарського царя Михайла Шишмана він здійснив успішний похід на
Константинополь59.

Отже, і в роки візантійського панування в Болгарії, і в період
Другого болгарського царства Україна і Болгарія підтримували дружні
політичні зв’язки, які допомагали їм у боротьбі проти ворогів. Показово,
що тісні зв’язки двох народів знайшли відображення і в народному епосі.
Невідомий нам автор “Слова о полку Ігоревім” писав, що коли дівиці спі-
вають на Дунаї, то їх голос і через море чути в Києві60, і в той же час голос
Ярославни, що плакала в Путивлі за загиблим військом Ігоря, і “на Дунаи
… гласъ слышитъ”61.

Поруч з політичними зв’язками в період існування Київської дер-
жави, а також Першого та Другого болгарських царств, дальший розвиток
отримали і їхні культурні взаємозв’язки. Однією з найпоширеніших форм
культурного взаємовпливу був літературний переклад, як християнських
текстів, що викладали основні положення християнського вчення, так і
світської літератури і різноманітних повчань, апокрифів, історичних хро-
нік тощо. Після створення Кирилом і Методієм слов’янської азбуки бол-
гарські діячі, особливо за царя Симеона, переклали з грецької на слов’янську
мову багато творів візантійської літератури, а також створили свої оригі-
нальні праці, багато з яких отримали значне поширення і в Київській Русі.
“Велика кількість візантійських творів, – писав відомий дослідник дав-
ньоруської літератури академік В. Істрін, – прийшло на Русь уже в гото-
вому південнослов’янському перекладі, і при тому в найдавніший час –
у перекладах болгарських. Вони продовжували приходити і пізніше, коли
на Русі уже розвинулась власна писемність”62.

В XI ст. на Русі був широко відомим збірник болгарського царя
Симеона “Златоструй” – звід обґрунтування влади царя, а також пов’яза-
ний з іменем царя Симеона “Ізборнік Святослава”, що являв собою своє-
рідну енциклопедію того часу з зоології, ботаніки, медицини, мінералогії,
космографії, логіки та граматики. За князя Ярослава Мудрого, який, як і
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болгарський цар Симеон, був великим “книголюбом” і, за повідомленням
літописця, “собра писцѣ многы и прекладаше от грекъ на словѣньское писмо”63,
були відкриті спеціальні школи, де перекладалась література як безпосе-
редньо з грецької мови на давньоруську, так і перероблялись болгарські
тексти під вимоги місцевих замовників. Так, поруч з “Ізборніком Свято-
слава” 1073 р., що був складений для київського князя Святослава Ярос-
лавича з болгарського оригіналу царя Симеона, в 1076 р. з’явився його
другий варіант, створений, на думку більшості вчених, давньоруськими
упорядниками на загальнослов’янському ґрунті, однак з елементами особ-
ливостей давньоруського суспільства. До його складу увійшли повчання
про користь від читання книг, а також повчання побутового характеру – про
злих і добрих жінок, про шкоду п’янства, про шанування батьків тощо.

Відомими на Русі були також твори болгарських авторів: “Шес-
тоднев” Йоанна Екзарха, в якому викладалась християнська космогонія,
“Про письмена” Чорноризця Храбра, в якому повідомлялось про походження
і початок слов’янської писемності, а також перекладні та оригінальні хро-
ніки Георгія Амартола, Йоанна Малали, Константина Преславського та
інші. Звісно, в той час значне місце займала література, пов’язана з по-
ширенням християнської віри. У бібліотеці відомого колекціонера
пам’яток давньоруської писемності графа О. Уварова збереглись Псалтир
і Євангелія на пергаменті болгарського письма XIII ст.64 і багато іншої
болгарської літератури пізнішого часу. Між іншим, дослідник цих
пам’яток церковний історик архімандрит Леонід, аналізуючи літературу
середньовіччя, прийшов до висновку, що вчення болгарських богомілів
було поширеним і на Русі65.

Багато сприймаючи з культури давньої Болгарії і Візантії, само-
бутня культура України-Русі, що тоді інтенсивно розвивалась, починаючи
з XI ст., своєю чергою, також справляла вплив на культуру Болгарії. Там
набувають поширення житія руських святих – Ольги, Бориса і Гліба, Тео-
досія Печерського та інших. Видатне значення не лише для Русі, але і для
всього слов’янського світу мало виникнення в Київській державі в XI ст.
такого явища в літературі, як літописання. Створюються видатні твори
давньоукраїнської літератури – “Повість временних літ”, “Повчання” Во-
лодимира Мономаха, “Слово о полку Ігоревім”, різноманітні старини про
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народних богатирів, а також оригінальні твори руського права – “Руська
правда” та інші, які справили помітний вплив і на розвиток болгарської
культури того часу.

Культурний взаємовплив відбувався в той час різноманітними ка-
налами і насамперед завдяки особистим контактам руських і болгарських
інтелектуалів, шляхом безпосереднього спілкування болгарського і русь-
кого населення в регіоні нижнього Дунаю, а також шляхом контактів вихід-
ців з Русі і Болгарії в монастирях Константинополя і Атона. За даними літо-
писця, св. Антоній Печерський прийняв постриг на Атоні66, який, очевидно,
вже тоді був добре відомим руським прочанам. Ймовірно, вже в XI ст.
мали руси і свій окремий монастир на Святій Горі67, а в Константинополі
з того самого часу існувала руська колонія, що займала цілу вулицю.

На Атоні, що являв собою своєрідний культурний центр, де ство-
рювались і переписувались книги, були і болгарські монастирі. Болгар-
ські і руські монахи та інші служителі культу, що були тоді основними
творцями писемності своїх народів, тут купували чи переписували книги,
або ж просто обмінювались ними. Джерела свідчать, наприклад, про те,
що руський монах Атанасій Русин купив на Атоні рукописи і переписані
житія Атанасія Атонського, Григорія Омиритського та інші, які привіз із
собою на Русь, а його співвітчизник ігумен Іларіон привіз з Атону “Так-
тікон” Ніколи Чорноризця. Сприяли придбанню літератури для своєї
країни і ті, хто тимчасово виїжджав в інші країни. Уже згаданий виходець
з Русі Яків Святослав, перебуваючи на державній службі в Болгарії, на
прохання київського митрополита Кирила III в 1261 р. вислав йому зроб-
лений болгарським каліграфом Йоанном Драгословом переклад “Кормчої
книги” (“Номоканона”) – збірки церковних і цивільних законів, що збе-
рігались у Тирновській патріархії68.

Широкі контакти, інтенсивні політичні та культурні зв’язки Бол-
гарії й України-Русі XII–XIV ст. сприяли вирішенню такої важливої на
той час задачі для обох країн, як досягнення автономії болгарської та
української Церков від Константинопольського патріарха, який, як пра-
вило, ставив митрополитами своїх ставлеників, що проводили часто чужу
для України і Болгарії політику. Так, завдяки сумісним зусиллям духо-
венства Болгарії і України-Русі в 1352 р. київським митрополитом став
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слов’янський монах Теодорит69. У подальшому на цьому престолі також
були вихідці з Болгарії.

Друга половина XIV і початок XV ст. характеризуються найбіль-
шим підйомом культурного життя Болгарії, ростом національної само-
свідомості болгарського народу. Серед діячів культури Болгарії того часу
спостерігається прагнення до звільнення від зростаючого духовного
тиску Візантії, до більш широкого розвитку самобутньої національної
культури. Найяскравіший вияв це знайшло в діяльності відомого болгарсь-
кого письменника, просвітника і патріарха Евтимія Тирновського – ініціа-
тора та ентузіаста проведення низки реформ і в сфері літератури, і право-
пису, спрямованих насамперед на очищення їх від колишніх запозичень,
встановлення єдиної слов’янської орфографії і визначених норм літера-
турної мови. Це виявилось у формі переписування і виправлення уже наяв-
них книг і створення оригінальних патріотичних творів – різноманітних
послань, житій святих, похвальних слів тощо.

Діяльність самого Евтимія та його учнів вийшла за рамки Болга-
рії і отримала широкий резонанс в інших слов’янських країнах і насам-
перед на Україні-Русі70. З нею пов’язаний процес так званого другого
південнослов’янського культурного впливу на Русі, що здійснювався в
другій половині XIV – початку XV ст. Болгарія була посередньою ланкою,
через яку йшло сприйняття Україною, а також іншими слов’янськими
країнами, елементів візантійської культури, рефлексованих у Болгарії на
слов’янській основі71. Насамперед свою історичну роль тут відіграла та
обставина, що давньоболгарська мова стала загальною для всіх слов’ян
церковнослов’янською мовою, що була в той же час важливим фактором
їх спілкування і національного відродження. За висновками академіка
О. Шахматова, давньоболгарська мова в Київській Русі була не лише літе-
ратурною (книжною) мовою, але вона проникла і в живу мову освічених
міських прошарків населення72.

Розвитку культурних взаємозв’язків обох країн другої половини
XIV і початку XV ст. сприяла діяльність низки вихідців з Болгарії, що
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проживали в Україні. В той період на українських землях з’явились ви-
сокоосвічені для свого часу болгари, серед яких були видатні учні і по-
слідовники культурно-просвітницької діяльності патріарха Евтимія –
Кипріан, Григорій Цамблак і інші.

Уродженці Болгарії, Київські і всія Русі митрополити (почергово,
з деякими перервами з 1375 по 1419 рр.) Кипріан і Цамблак, будучи також
талановитими літераторами, активно сприяли культурній взаємодії двох
народів і, зокрема, розвитку писемності в Україні. “Послання Сергію Ра-
донежському” Кипріана, “Похвальне слово про Евтимія” Цамблака, а
також багато інших їхніх “послань”, “сказань”, “слів”, “житій”, “бесід” тощо
користувались великою популярністю і справляли значний вплив на роз-
виток літератури, вносячи в неї новий риторичний стиль. Кипріан і Цам-
блак сприяли також надходженню з Болгарії і поширенню в Україні і в
Московській Русі значної кількості творів оригінальної і перекладної лі-
тератури. За їх активної участі в Україні в той період удосконалюється орфо-
графія, виробляється за зразком південнослов’янського нове письмо – так
званий молодший руський напівустав. Вони також виступили ініціато-
рами низки інших культурних починань, зокрема, з ініціативи Кипріана
був створений Троїцький літопис. Загалом же у творах Кипріана і Цам-
блака стверджувались ідеї централізованої влади князя, об’єднання всіх
православних слов’ян73.

Розвиток літератури і писемності в цілому, зміна їх форм і змісту,
що відбувалось в Україні під впливом взаємодії двох культур у XIV –
на початку XV ст., позитивно відобразилось на дальшому розвитку куль-
тури обох країн.

Сприятливий вплив культурного взаємовпливу проявлявся також
і в сфері мистецтва, насамперед в архітектурі, живописі, церковно-пів-
чому мистецтві, в художньому ремеслі і народній творчості в цілому, в
побуті тощо. Про це промовляють як розкопані археологами, так і збере-
жені пам’ятки культури давньої України і Болгарії.

Знайомство з такими видатними спорудами християнської куль-
тової архітектури XI–XIV ст., як Софійський собор, Золоті ворота, Кири-
лівська церква, ансамбль Києво-Печерського монастиря в Києві і Боянська
церква поблизу Софії, церква сорока мучеників у Тирново, церкви святих
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Йоанна Хрестителя, Стефана, архангела Михаїла і Гавриїла, храм Пан-
тократора в Несебрі та іншими дають змогу відмітити спільні риси, зок-
рема, в способі змішаної кладки стін, за якої ряди природного каменю і цегли
чергуються, а також у внутрішньому художньому оздобленні споруд, що
проявлялось у подібності мозаїк і фрескового живопису, іконопису, сті-
нопису, за їх стилем і змістом, за художнім виконанням, розташуванням,
за характером виробів художнього ремесла. Особливо виразними у цьому
плані є розписи Кирилівської церкви в Києві, де виділяється цілий “бол-
гарський цикл”, до того ж, за висновками дослідників, у ньому явно
брали участь болгарські майстри та художники74. Знаково, що в розписі
жертовника представлені постаті п’яти учнів Кирила і Методія, які віді-
грали видатну роль в історії Болгарської церкви. Це Климент Охрид-
ський, Наум Охридський, Ангеларій, Костянтин Преславський та
Григорій Пресвітер Мніх, які провадили активну діяльність саме за Си-
меона Болгарьского, з яким, як відмічалось вище, тісні контакти підтри-
мували руси.

Таким чином, спорідненість мови і взаємозв’язки болгар і русів
у процесі формування їх національних культур не лише сприятливо ві-
добразились на розвитку всіх сфер їх культур, але і на загальному істо-
ричному розвитку обох народів. Сформувавшись майже одночасно в
VI–IX ст. із дуже подібних і споріднених етнічних елементів, народи Бол-
гарії та України-Русі й у період IX–XIV ст. в соціально-економічному і
культурному плані розвивались у досить тісній взаємодії та взаємовпливі.
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Елена Сырцова

НАЗВАНИЯ ДНЕПРОВСКИХ ПОРОГОВ “ПО-РОССКИ”
В “DЕ ADMINISTRANDO IMPERIO”

КОНСТАНТИНА БАГРЯНОРОДНОГО:
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ПЕРЕВОДА С ГРЕЧЕСКОГО НА ГРЕЧЕСКИЙ

Сопоставление рассказа Константина Багрянородного в “De admi-
nistrando imperio” о росах1 с сообщениями арабских и латинских истори-
ков позволяют по-новому взглянуть на вопрос о днепровских порогах
в гл. 9 De adm., название которых до сих пор оставалось одним из основ-
ных аргументов в более чем двухвековой полемике вокруг гипотезы
о скандинавском происхождении, как названий порогов “по-росски”,
так и самого греческого имени oἱ Ῥῶς. Основанием для упомянутой дис-
куссии стало то, что Константин Багрянородный приводит не по одному,
а по два названия почти для всех порогов – одно “по-росски” (ῥωσιστί),
а другое “по-словенски” (σκλαβηνιστί), считая их взаимопереводными,
из чего часть исследователей сделала формально-логический вывод,
что Константин Багрянородный считал “росов” не славянами, и скорее
всего, скандинавами2.
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племени. Пг., 1919; Bury J.B. The Treatise De administrando imperio // Byzantinische Zeitschrift.
Munchen, 1906, bd. II, s. 517–557; Karlgren A. Dneprfossernes nordisk-slaviske navne // Fes-
tkrift udgivet af Københavns universitet Anledning af universitets aarsfest, november 1947.
Copenhagen, 1947, S. 1–139; Lehrberg A.C. Untersuchungen zur Erlänterung der älteren
Geschichte Russlands. SPb., 1816; Ekblom R. Die Namen der siebenten Dneprstromschnelle //
Språkvetenskapliga sällskapets förhandlingar 1949–1951. Uppsala, 1952, B. 9, S. 149–175;
Vasmer M. Zu den Namen der Stromschnellen des Dnepr bei Konstantin Porphyrogennetos //
Zeitschrift für slavische Philologie, Heidelberg, 1959, Bd, 28, H. 1, S. 98–101; Falk K.O. Dneprfor-
sarnas namen i keizar Konstantin VII Porphyrogennetos’ De administrando imperio. Lundt,
1951; Shevelov G.Y. On the Slavic Names for the Falls of the Dnepr in the “De administrando
imperio” of Constantine Porphyrogenitus // Word. New York, 1955, vol. 11, № 4, p. 511–515;



Вместе с тем, было высказано и небезосновательное несогласие
других комментаторов гл. 9 De adm. с подобным, казалось бы, логическим,
но лишь на первый взгляд неопровержимым выводом3, не получившее,
впрочем, до сих пор убедительного для оппонентов этимологического
и исторического обоснования, которое позволило бы названиям порогов
“по-росски” дать приемлемое пояснение без уже привычного обсуждения
давней гипотезы об их скандинавском происхождении и соответствую-
щей этимологии.

Проблема, однако, состояла в том, что названия порогов “по-рос-
ски” действительно являются неславянскими, но именно теми, которые
были усвоены славянским племенем полян-киян-росов еще со времен пе-
реселения на Поднепровье в конце VI – начале VII ст., и потому могли на-
зываться “росскими”, а не греческими, которыми они были на самом деле4.

Если исходить из того, что поляне двигались на Поднепровье из
тех мест за Дунаем, согласно летописцу, “гдѣ есть ныне Угорська земля
и Болгарьска”, вероятнее всего южным путем вдоль побережья Понта
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Толкачев А.И. О названии Днепровских порогов Константина Багрянородного в De ad-
ministrando imperio // Историческая грамматика и лексикология русского языка. М., 1962,
с. 29–60; В русле указанной традиции рассмотрения вопроса см. также комментарии со-
временных византинистов и скандинавистов в: De administrando.., ІІ, р. 19–50 (комм.
Д. Оболенского); Об управлении.., с. 319–326 (комм. Е.А. Мельниковой, В.Я. Петрухина).
3 Эверс Г. Предварительные критические исследования для российской истории. Кн. 1–2.
М., 1826; Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. Ч. 2. М., 1912,
с. 95–96; Брим  А.А. Путь “из варягъ в греки” // Известия, серия VII. Отдел общественных
наук, 1950 (Автор обратил внимание на отсутствие в сагах упоминаний о днепровском
пути); Юшков С.В. До питання про походження Русі // Наукові записки ін-ту мовознавства
АН УРСР. К., 1941, т. 1, с. 145 (исследователь показал, что названия “по-росски” и
“по-словенски” не являются взаимопереводными); Левченко М.В. Очерки по истории русско-
византийских отношений. М., 1956, с. 210; Лебедев Г.С. Епоха викингов в Северной
Европе. Л., 1985, с. 198; Об объяснении названий “по-росски” из нескандинавских языков –
славянского (Ф. Дурич), венгерского (И.Н. Болтни) и аланского (А.Г. Кузьмин, М.Ю. Брай-
чевский) cм.: Фомин В.В. Начальная история Руси. М., 2008, с. 62–63; Эверс Г. Указ. соч.,
с. 138; Брайчевский М.Ю. “Русские” названия порогов у Константина Багрянородного //
Земли Южной Руси в IХ–ХIV вв. История и археология. 1985; Кузьмин А.Г. Об этнической
природе варягов / К постановке проблемы // ВИ, 1974, № 11, с. 60–74; Скляренко В.Г.
Русь і варяги. Історико-етимологічне дослідження. К., 2007, с. 90 (автор обосновывает
выведение названий “по-росски” из старополабского с “некоторыми кельтскими лексе-
мами”). Согласно обозрению В.А. Мошина, “варягов” и “русь” за годы исследований при-
нимали за норманнов, славян, финнов, литовцев, венгров, хазар, готов, грузин, иранцев,
кельтов, евреев и т. д. – Мошин В.А. Варяго-русский вопрос // Slavia. Časopis po slovanskoi
filologii. Ročnik. Sesit 1–3. Praze, 1931, с. 532–533; Фомин В.В. Указ. соч., с. 6.
4 Этой теме был посвящен доклад автора данной статьи на ХХ Международном Конгрессе
византинистов в Париже, 19–26 августа 2001 года: Olena Syrtsova. Onomatologie de Rus’
chez Constantin le Porphyrogénète: le cas particulier de la traduction du grec en grec (неопубл.).



Эвксинского к устью Днепра и дальше вверх через пороги к Киевским
горам, то они не могли бы не воспользоваться помощью местных про-
водников, которые были издавна связанными, как и все борисфениты,
с греческими апойкиями Северного Причерноморья и могли сохранить
знание греческого языка или, по крайней мере, греческой топонимики
региона, даже после упадка эллинских полисов, подъема новых империй
и появления на Днепре новых “варварских” племен5. То есть, речь идет
о том, что освоение полянами Днепровских порогов могло иметь опре-
деленную предысторию освоения и варианты поименования их древне-
греческими колонистами и их грекоязычными преемниками. Поэтому
совсем не невероятно, что новоприбывшие в конце VI–VII ст. переселенцы
из Иллирика во главе с князем-“перевозчиком” (именно так, очевидно,
следует трактовать легенду о полянском князе Кие, род которого стал во
главе перемещения полян на Поднепровье) с самого начала могли позна-
комиться с уже существующими издавна греческими названиями упомя-
нутых порогов. Именно эти старинные греческие названия, усвоенные
полянами еще со времен переселения на Днепр, и могли именоваться в
трактате Константина Багрянородного названиями “по-росски” в смысле
издавна используемых росо-полянами-киянами, без осознания автором
того, что эти “росские” названия днепровских порогов есть их древнегрече-
скими наименованиями, о греческом происхождении которых за три столе-
тия поляне могли и забыть, а византийско-ромейские, константинопольские
греки – вообще не знать, поскольку, судя по тексту Константина Багряно-
родного, его информаторам-переводчикам не было понятно, что “росские”
названия порогов являются славянской транслитерацией греческих.

То, с чем мы встречаемся в данном случае, – это лингвистически
довольно интересная история неузнавания византийскими греками древ-
негреческих названий днепровских порогов вследствие опосредования
знакомства с этими названиями теми переводчиками, которые не знали
об их греческом происхождении и воспринимали их в славянском про-
изношении как иноязычные для греков. В результате эта история обернулась
парадоксальной ситуацией нескольковекового поиска исследователями
скандинавской этимологии старинных греческих названий, а также
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5 Согласно археологическим данным в VI–VII вв. в районе Киева сходились ареалы сразу
трех археологических культур: Пражско-Корчацкой, связанной со склавинами, Пеньков-
ской, оставленой антами, и Колочинской, “творцы которой были неизвестны византийским
авторам”. – Сегеда С. [Рец. на: ] Моця О. Південна “Руська земля”. К., 2007 // Філософська
думка, 2008, № 5, с. 160; Моця О. Південна “Руська земля”. К., 2007, с. 130–134.



построения аргументации в пользу их балто-скандинавского происхожде-
ния на том основании, что приведенное в De adm. определение “по-росски”
(ῥωσιστί) было отождествлено ими с определением “по-скандинавски”.

При изменении взгляда не только на вопрос об этимологическом
значении отдельных названий порогов “по-росски”, но и на все направ-
ление поиска их этимологии, они довольно прозрачно прочитываются
как двойная – прямая и обратная – транслитерация с греческого на сла-
вянский и уже со славянского снова на греческий. Таким образом, если
после осознания особенностей указанного процесса читать названия
порогов “по-росски”, как воспринятые полянами-росами в конце VI –
начале VII ст. от местных грекоязычных проводников, то название пер-
вого порога, записанного у Константина Багрянородного как Ἐσσουπῆ
(De adm. 9. 25), может быть понятым как аоr. subj. глагола ἔσσομαι в 3-м лице
единственного числа – Ἐσσωθῇ – в значении порога, который “будет по-
бежден” или “может быть побежден”. При этом предложенное информа-
торами Константина Багрянородного греческое толкование этого
названия μὴ κοιμᾶσαι (De adm. 9. 25–26) могло появиться вследствие об-
ратного перевода на греческий неточной славянской транскрипции гре-
ческого произношения “на слух”, лишь фонетически похожего на славянское
“не спи” и его приблизительную греческую транслитерацию Νεσσουπῆ.
В таком виде действительный исходный смысл греческого названия
“по-росски” оставался семантически непроясненным. Что касается приве-
денного в трактате “значения” названия порога “не спи”, то оно не могло
быть исходным ни для славянского, ни для иноязычного названия, поскольку,
преодолевая этот порог, как поясняется в гл. 9 De adm., росам надо было
переносить моноксилы на плечах волоком, идя по воде, так, что ни о каком
сне, или – метафорически – о невнимательности не могло быть и речи.

Название второго порога “по-росски” – Οὐλβορσί (De adm. 9. 40) –
также может быть понятым как старинное греческое наименование
в форме деепричастия, производного от значений глаголов ὄλλυμι
и βιβρώσκο и прилагательного οὐλβόρος в значении порога “смертельно
поражающего”, “поглощающего”6 .

Название третьего порога “по-росски” – Γελανδρί (De adm. 9. 44)  –
читается как, возможно, производное от греческих слов γελάω
(“смеюсь”) и γελανής (“тот, что смеется”) в значении шума порога, кото-
рый напоминает человеку смех, или вероятнее, – от передачи на слух
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6 Bailly A. Dictionnaire grec-fransais / Ed. revue par L. Sechan et P. Chantraine. Paris, 1963,
р. 1422, 1369.



греческого названия Ἑλανδρί от гр. ἕλανδρος в значении “того, который
забирает людей”7.

Названию четвертого порога “по-росски” – Ἀειφόρ (De adm.
9. 46) – соответствует древнегреческое значение слова ἀειφόρος –
“вечнопорождающий”, “вечнонесущий”.

Название пятого порога “по-росски” – Βαρουφόρος (De adm.
9. 58) – на греческом означает “тот, что несет бремя или опасность”.

Название шестого порога “по-росски” в перечне гл. 9. De adm. как
Λεάντι (De adm. 9. 62), может быть понятым от греческих слов λεαίνω –
“полирую”, “стираю” и λεαντικός (слово встречается у Аристотеля)
в значении “полирующий”.

И, наконец, название седьмого порога – Στρούκουν или по другим
чтениям Στρούβουν (De adm. 9. 64) может быть производным от гре-
ческих глаголов στρομβό-ῶ или στροβέω-ῶ и слова ὁ στρόβος в значении –
“тот, что закручивает” (воронками), что, очевидно, соответствовало
естественным характеристикам этого порога.

Поскольку славяне поляне, пришедшие под предводительством
князя Кия из Иллирика в VI–VII ст. южным путем, и балтийская группа
руси-славян, пришедшая под предводительством князя Олега в конце IX cт.
с севера, появились на Днепре в разное время, при разных обстоятель-
ствах и пришли на Поднепровье разными маршрутами, соответственно
южным и северным8, то очевидно, что тогда, как первые использовали
издавна известные в регионе греческие названия порогов, вторые упо-
требляли сначала лишь новейшие славянские, воспринятые от словен-
новгородцев. Когда же во второй половине ІХ ст. славяно-варяжская Русь,
которая раньше господствовала лишь на юго-западе Балтики, перемести-
лась на восток, сначала на Ладогу и в Новгород, а затем в Киев, то лишь здесь
ею были переняты издавна употребляемые киевлянами греческие назва-
ния порогов, которые и были пересказаны Константину Багрянородному,
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7 Название Ἑλανδρί от гр. ἕλανδρος (ἑλεῖν, ἀνήρ), отмеченого ещё в “Агамемноне” Эсхила,
записанное информаторами Константина Багрянородного в фонетической ретранскрип-
ции как Γελανδρί достаточно наглядно обнаруживает ситуацию неузнавания ими древнегре-
ческих названий именно на слух. – См.: Bailly A. Op. cit., с. 643. Vasmer M. Op. cit., р. 100.
8 Этот северный маршрут, очевидно, также был морским и скорее всего не мог совпадать
с тем сухопутным, которым в 839 г. намеревались возвращаться “к себе” общеизвестные
“свеи” “Бертинских анналов”, представившиеся, согласно Пруденцию, посланцами
народа Rhos при дворе ромейского, а потом германского (франкского) императора, однако
были идентифицированы последним, как шведы (sueones), а потому и задержаны им
по подозрению, что выдают себя за тех, кем на самом деле не являлись. См.: Annales
Bertiniani // MGHS. Hannover, 1826, т. 1, р. 434.



как названия “по-росски”, то есть, как те названия порогов, которые
использовались и киевскими росо-полянами, и новоприбывшими с бал-
тийского побережья русами-ругами, вместе составлявшими на Днепре
во времена Константина Багрянородного единый, происходящий от на-
рентан Иллирика (“нарци, еже суть словѣне”) славянский народ oἱ Ῥῶς9.
Вместе с тем, та значительная роль, которую играли в походах киево-росов
на Константинополь связанные с полянским Киевом словены-новгородцы,
обусловила дальнейшее параллельное использование наряду с киевскими
названиями “по-росски” также и новгородских названий “по-словенски”,
что и привело к недоразумению с объяснением истолкователями названий
“по-росски” и “по-словенски” как взаимопереводных, хотя на самом деле
это были названия, освоенные полянами-киевлянами и принятые слове-
нами-новгородцами в разное время и при разных обстоятельствах. 
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9 См.: “Повесть временных лет” / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. Пер. и коммент.
Д.С. Лихачева. М. Л., 1950. Ч. 2, с. 210; Памятники литературы Древней Руси. ХІ – начало
ХІІ века / Сост. и общая ред. Л.А. Дмитриева, Д.С. Лихачева. Комментарий О.В. Творо-
гова. На с. 421 сказано: «“нарци” (норики) – жители римской провинции Норик, распо-
ложенной по течению Дуная. Кем-то из древнерусских книжников они были отождествлены
со славянами»; Толстов С.П. “Нарци” и “волхи” на Дунае. Из историко-географических
комментариев к Нестору // СЭ, 1948, № 2, с. 8–38 (автор связывает нарцев с Нориком,
хотя и признает, что это не находит подтверждения ни в античных, ни в византийских ис-
точниках (с. 12); Вилкул Т. Толковая Палея “Повесть временных лет”. Сюжет о “разделе-
ние язык” // Ruthenica, т. VI, с. 40, 56, 57, 76; прим. 18, 159, 161. Хотя и этот автор по традиции
также связывает летописных “нарцев” с нориками – неславянским народом, “жившим
в Альпах к югу от Дуная” (с. 18), сопоставление источников упомянутого сюжета пока-
зывает, что там, где в греческом тексте перечня народов у Ипполита Римского, в Пасхаль-
ной Хронике и у Георгия Амартола стоит Ἰλλυρίς, в ПВЛ читается “Илюрикъ словѣне”,
а там, где у Ипполита и в Пасхальной Хронике стоит просто Νωρικοί, в древнейшем
списке ПВЛ читается “нарци” (Лавр.) и лишь в позднейших “норци” (Ипат., Акад.,
Хлебн.) с прибавлением “еже суть словѣне”. Из этих двух тождественностей “Илюрикъ
словѣне” и “нарци словѣне” можно сделать вывод, что там, где упоминаются нарци,
летописец имеет в виду именно славян Иллирика и вероятнее всего – Далмации, а “нарци”
Далмации – это “нарентане”, населявшие в VI–Х ст. Наренту-Паганию в долине Неретвы
(veteribus Naro). Идентификация “(н)арентан” в описании Константина Багрянородного
и упоминания “нарци, еже суть словѣне” у Нестора/Сильвестра обосновывается в статье:
Сырцова Е.Н. Апокриф об апостоле Андрее и концепция пути “изъ Варягъ въ Греки
и изъ Грекъ по Днѣпру” как пути вокруг Европы (В печати).



Василий Ульяновский

БЫТЬ УЧЕНИКОМ КЛАССИКА: МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ПИСЕМ ДМИТРИЯ АЙНАЛОВА

КОНСТАНТИНУ ШИРОЦКОМУ)

В жизни каждого ученого особое место занимает учитель, являю-
щийся “отправной точкой” на пути в науку. От учителя и его школы часто
многое зависит в дальнейшей судьбе ученика. Однако этот процесс на-
учного общения не однолинеен, поскольку ученик должен в некоторой
степени соответствовать учителю, особенно если учитель – классик в своей
области знаний. Дмитрий Айналов, конечно же, был именно классиком,
поэтому его, пусть и не многочисленные ученики (Владимир Мясоедов,
Николай Сычов, Николай Окунев, Леонид Мацулевич, Константин Широц-
кий), обязаны были соответствовать уровню учителя. Так ли было в реаль-
ности? Это можно “проверить” двусторонним методом: выявить
отношение/оценку Айналова конкретного ученика и рассмотреть твор-
чество этого ученика. Попытаемся сделать это на примере Константина
Широцкого1 – одного из самых близких к учителю воспитанников
в науке, основная творческая жизнь которого прошла в Украине.

Сразу отметим: Айналов очень любил всех своих учеников, имел
к каждому личные отношения, принимал всех у себя дома в Петербурге
и на даче в Козельце, организовывал коллективные экскурсии в Великий
Новгород, Киев, Чернигов2. К Широцкому учитель “привязался” еще
и потому, что он занимался не только древнерусским, но также специально
украинским искусством, а также часто навещал Дмитрия Власьевича
в его козелецких пенатах под Черниговом. 

В сборнике в честь Д.В. Айналова Д. Гордиенко уже опубликовал
пять писем Дмитрия Айналова Константину Широцкому из фондов
ИР НБУВ3. Мы же публикуем и анализируем другие письма и заметки
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1 Во всех дореволюционных текстах и документах он (как и его отец священник Виталий)
писался Шероцкий, но поскольку сам Кость Витальевич после 1917 г. стал употреблять
форму своей фамилии как “Широцкий”, мы также везде придерживаемся именно этой
формы. В историографии параллельно сосуществуют Шероцкий и Широцкий.
2 См.: Анфертьева А.Н. Д.В. Айналов: жизнь, творчество, архив // Архивы русских
византинистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995, с. 276.
3 Гордієнко Д. З листування Дмитра Айналова з українськими діячами (листи до В. Анто-
новича, В. Ляскоронського, К. Широцького, В. та Н. Лазурських та В. Маслова) // Софія
Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю
з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). К., 2012, с. 84–88.



Айналова, отложившиеся в части личного фонда Широцкого в Националь-
ном художественном музее Украины (Документально-архивный фонд,
ф. 2, оп. 1, ед. хр. 2). Очень важно то, что здесь сохранились ранние обра-
щения учителя к ученику, отражающие самое начало творческой биогра-
фии Широцкого, а также начало его научных контактов с Айналовым.

Константин Широцкий имел очень важную особенность –
“духовную закваску”, позволяющую ему достаточно органично соединить
знания искусствоведа и знатока Церкви, судить о церковном искусстве
как бы изнутри, не только рассматривая и анализируя его, но и чувствуя.
Кроме того, что Широцкий был сыном священника4 (родился 26 мая /
7 июня 1886 г.), он еще и учился в церковно-приходской школе отца
(с. Ольшанка-Бершадская Ольгопольского уезда, Подольской губ.), затем
в Тульчинском духовном училище и Подольской духовной семинарии
(в Каменце-Подольском). Впрочем, позже Широцкий вспоминал о семи-
нарии, как о “зря потерянных годах”5, хотя именно там он постиг азы
богословия и церковного искусства, пригодившиеся ученому позже.
У мальчика также был талант к рисованию, поэтому он одновременно
прошел обучение в художественно-промышленной школе у живописца
В. Розвадовского, прочувствовав “изнутри” и сам процесс художествен-
ного творчества, при этом главным образом на примерах украинского
искусства Подолии и Галиции. Однако в Подольской семинарии Широц-
кому не удалось окончить курс, как считают, из-за его ярко выраженного
украинофильства, и среднее образование он завершал в Новочеркасской
духовной семинарии. Об украинофильской закваске Широцкого вспоми-
нал Владимир Сичинский: Кость был членом семинарской украинской
Громады, возглавляемой в будущем известным деятелем автокефального
движения Владимиром Чехивским; он был “переконаний український
самостійник і радикальний в питаннях соціальної натури, не терпів ком-
промісів з російською владою і вірив лише в революційний шлях укра-
їнської боротьби”6. А сам Чехивский говорил, что Широцкий был всегда
смелым, решительным и энергичным, его в “Громаде” все любили7. Здесь
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4 См. послужной список отца ученого – священника Виталия Широцкого: ИР НБУВ,
ф. 152, ед. хр. 13, л. 1–4 (1905 г.).
5 Середа А. Некролог: Кость Віталієвич Широцький (1886–1919) // Збірник секції мис-
тецтв Українського наукового товариства. К., 1921, с. 127.
6 Січинський В.. Кость Широцький (Спомини з нагоди шестих роковин смерти) // Іваневич Л.,
Трембіцький А. Кость Широцький (у працях істориків і дослідників-мистецтвознавців
України Євфимія Сіцінського та Володимира Січинского). Хмельницький, 2004, с. 27.
7 Середа А. Вказ. праця, с. 127.



следует напомнить, что сам Кость всегда указывал, что происходит
из знаменитого украинского рода Шеичей-Широцких, поэтому если
поначалу он писался по отцу Шероцким, то в дальнейшем, в частности
во всех украиноязычных изданиях – только Широцким8.

Этот сплав духовного образования, художественного таланта
и украинофильства изначально давал возможность Широцкому стать
уникальным специалистом в области украинского сакрального искусства.
И вот с таким багажом в 1906 г. Константин поступил на историко-
филологический факультет Санкт-Петербургского университета (просьба
о зачислении была отправлена из родной Белоусовки Ладыжинского
уезда, Подольской губернии 27 июля 1906 г.9). Естественно, интересы
Широцкого сразу привели его на курс истории искусства, к Дмитрию
Айналову. Став учеником профессора, Кость вместе с другими студен-
тами ученого участвовал в еженедельных собраниях у Айналова, где мо-
лодые исследователи делали доклады и всесторонне их обсуждали10.
Студент сразу же решил показать свои дарования и продемонстрировать
сферу интересов, став не только членом, но и соорганизатором студен-
ческого украиноведческого кружка, где выступал с рефератами по исто-
рии украинского искусства11. Он сам писал об этом в одной из статей12.
В его съемной квартире собиралась украинская молодежь для решения
насущных вопросов в области украинства, хотя это не всегда удавалось,
особенно когда к хозяевам приезжали “чужие для украинских интересов
люди”13. Собирая в летние каникулы этнографические материалы и изучая
памятники церковного искусства Подолии, Широцкий во все годы обуче-
ния у Айналова достаточно много публиковался в украинских периоди-
ческих изданиях и местных органах печати (“Православная Подолия”)14.
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8 Білецький Л. Проф. Кость Широцький: некролог // Україна: щоденна газета, 1919, № 29,
16 вересня, с. 2.
9 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 14, л. 1.
10 Середа А. Вказ. праця, с. 128.
11 Отчет Кружка украиноведения при СПб. университете // Отчет о состоянии и деятель-
ности СПб. университета за 1910 г. СПб., 1911, с. 302–304; Отчет Кружка украиноведения
при СПб. университете // Отчет о состоянии и деятельности СПб. университета за
1914 г. СПб., 1914, с. 237.
12 К.Ш. Наукові змагання нашої академичної молодіжи в Петербурзі // Рада, 1909, ч. 63.
13 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 68, л. 1.
14 Широцкий К. Подольские “колядки” и “щедривки” // Православная Подолия, 1908,
№ 1–4; Широцкий К. Черты античной и древнехристианской живописи на украинских
писанках // Православная Подолия, 1909, № 15–18; Широцкий К. Новогодние праздники
на некоторых памятниках древнерусской живописи // Православная Подолия, 1909, № 1; 



Важно также и то, что Широцкий параллельно закончил Петербургский
археологический институт (1911 г.), где получил хорошие знания о мате-
риальных источниках, способах их добывания и научного анализа,
а также был избран действительным членом Императорского Археоло-
гического общества. Более того, еще студентом (1911 г.) он стал действи-
тельным членом Русского археологического общества (вследствие
многочисленных публикаций по “подолике”).

Самой интересной, на наш взгляд, работой молодого исследова-
теля этого раннего периода является статья о резных каменных и дере-
вянных крестах, эволюция их форм и проявления народного понимания
христианской эстетики. Автор не только максимально зафиксировал все
сохранившиеся памятники и представил 88 их зарисовок, но и попытался
искать корни изменения форм, влияния разных эпох и традиций. Для
своего времени эта работа была определенным образцом15. Но уже в ней
сильно превалировала национальная идея, идеология украинства как са-
модостаточного культурного явления, и эта патриотическая идея “пре-
вышала” собственно искусствоведение как метод, указывая на важную
тенденцию, особенно развитую автором в трудах 1917–1918 гг.: украин-
ская идея важнее самого искусства как такового. Не случайно эта статья
появилась во львовском издании “Наукового товариства імені Шевченка”,
редактируемом М.С. Грушевским, с которым автор начал личную пере-
писку16. Неким визави указанной публикации была статья в “Православной
Подолии” об украинских писанках. Здесь речь шла о подобии орнамен-
тальных схем писанок росписям древнегреческих ваз депилонского и ми-
кенского стиля, а также римской керамики первых веков христианства.
Автор доказывал, что указанное влияние античности в Украину пришло

563

Ульяновский В. Быть учеником классика: мера ответственности___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Широцкий К. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский // Православная Подолия, 1910,
№ 32; Широцкий К. Расписная пасека // Православная Подолия, 1912, № 44; Широцький К.
Надгробні хрести на Україні // ЗНТШ, 1908, кн. 2, с. 10–29; Широцький К. Різдвяні свята
на деяких пам’ятках староруського мистецтва. К., 1908; Широцький К. Дещо з української
іконографії // Рада, 1911, ч. 168; Широцький К. Дещо з української творчости артиста-
маляра Тропініна // ЗНТШ, 1911, кн. 3, с. 98–112; Ладиженко К. Національне мистецтво
і завдання мистецтва на Україні // Украинская жизнь, 1912, кн. 3, с. 46–56. Переиздания:
Минуле Подільської землі // Вінницькі вісті, 1941, № 8–9, 14–15, 17, 20–21; Нарис з історії
художньої культури Галичини // Вінницькі вісті, 1941, № 40, 42; 1942, № 2–3; Подільські
колядки та щедрівки. Хотин, 1991; Знамениті українські артисти-співці // Музика, 1993,
№ 3; Музика й співи в Україні // Культура і життя, 1995, 13 вересня.
15 Широцький К. Надгробні хрести.., с. 10–29; переиздание: До 1000-ліття літописання
та книжкової справи в Україні. Одеса, 1998, т. 1, с. 143–165.
16 См.: письмо Д.И. Дорошенко к К.В. Широцкому с упоминанием о М.С. Грушевском //
ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 88, л. 1.



через Византию, но одновременно настаивал на своеобразии писанок как
специального явления народной культуры, приведя западноукраинскую
легенду о божественном происхождении писанок17. В обеих работах
видны были начала школы Айналова, но автор пока работал самостоя-
тельно, без руководства ученого, посему в его публикациях весьма стран-
ным образом переплелись общеевропейский контекст, стремление показать
древние аналоги на материалах мировых цивилизаций и ярко выражен-
ное желание возвысить украинское народное искусство, поставить его
на особое место в мировой культуре. Но все эти “линии” в статьях пока что
довольно слабо “срастались”, существуя как бы обособленно, в чем про-
являлось отсутствие должного мастерства автора и самой научной школы.

Это мастерство не могло прийти само по себе – нужен был хоро-
ший учитель. Им стал классик Айналов. Поначалу это проявлялось в пас-
сивной форме обучения – слушании лекционных курсов ученого. В архиве
Широцкого сохранились законспектированные им тексты лекций Дмитрия
Айналова: “История древнехристианского искусства”, “История русской
живописи XVI–XIX вв. (Виклад проф. Айналова р. 1908–1909)” и “История
древнерусского искусства” (6 октября 1909 г. – 2 марта 1910 г.). В этих
конспектах немало графических зарисовок, заметок студентом своих собст-
венных мыслей и, конечно, уникальный стиль изъяснения учителя18.

Но Широцкий не оставлял своего главного убеждения – украин-
ства: слушая Айналова, он и сам стал преподавать историю украинского
искусства на нелегальных украинских университетских курсах “Наша
школа”. По словам современников, его лекции пользовались успехом,
хотя лектор и не обладал талантом изложения, но он показывал “туман-
ные картинки”, знакомя слушателей с реальными шедеврами украинского
искусства19. Айналов не знал об этом: в тот ранний период их отношения
были официальными и исключительно профессиональными. Наверное,
Дмитрий Власьевич даже не догадывался о публикациях своим молодым
учеником в украинской прессе популярных очерков об украинском ис-
кусстве, не имевших научного характера, но призванных популяризиро-
вать национальное искусство хотя бы среди земляков20. В противном
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17 Шероцкий К. Черты античной и древнехристианской живописи в украинских писан-
ках // Православная Подолия, 1909, № 15–18, 25 с.
18 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 162, л. 1–95об., ед. хр. 116-а, л.1–29.
19 Січинський В. Вказ. праця, с. 28–29.
20 Шероцкий К. Национальное искусство и задачи искусства на Украине // Украинская жизнь,
1912, № 3, с. 45–56; Шероцкий К. Мотивы украинского орнамента // Украинская жизнь, 1912,
№ 11, с. 64–70; Широцький К. Дещо про давні портрети // Сяйво, 1914, № 7–9, с. 198–202;



случае, классик не мог не удивиться ряду постулатов Широцкого, напри-
мер, о сравнении украинских орнаментов с древнеегипетскими, древне-
ирландскими и румынскими и утверждении, что украинский орнамент,
переработавший западные и восточные мотивы, вместе с тем, следует
считать “наидревнейшим и наиоригинальнейшим”. Говоря о специфике
украинских старых портретов, молодой исследователь “раскрывал” суе-
верия старосветских украинцев: с натуры писалось все “доличное”, а лицо
“дописывалось” после смерти портретируемого, посему портреты – свое-
образное мемориальное надгробие, в котором фигура условна и статична,
а все вещи вокруг – символичны и многозначительны. Подобными
“открытиями” пестрели почти все публикации молодого искусствоведа,
но они оставались вне критики из-за невнимания профессионалов к мест-
ным и популярным печатным органам.

И вот неожиданность, о которой не знал никто из биографов
Широцкого: летом 1910 г. он подал прошение о переводе в Университет
Св. Владимира в Киев! Что было причиной такого шага, которой мог
изменить всю его карьеру и отрешить от школы Айналова – неизвестно.
Судьбе было угодно, чтобы этот проект не был осуществлен: до конца
сентября он ждал в Киеве ответа на свое прошении, когда же срок записи
на курсы был завершен, Широцкий обратился к проректору Санкт-
Петербургского университета о восстановлении его в качестве студента
(там запись на лекционные курсы заканчивалась 15 октября) с просьбой
вытребовать из Киева его взнос за обучение (25 руб.). Администрация
Университета Св. Владимира отказалась возвращать деньги, поскольку
Широцкий был зачислен в число студентов, но Кость, ограниченный
в средствах, просил петербургскую университетскую администрацию
осуществить перевод денег через Министерство народного просвещения,
к которому принадлежат оба университета. В дальнейшем на протяжении
1910–1911 гг. он исправно платил за обучение в Петербурге21. В Киев же
он в очередной раз съездил в конце августа 1911 г. “на богомолье”,
как говорилось в его студенческом удостоверении22.
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Широцький К. Дещо з української іконографії // Рада, 1911, № 168; Широцький К. Дещо
з української творчости артиста-маляра Тропініна // ЗНТШ, 1911, т. 103, кн. 3, с. 98–112;
Широцький К. Український національний колір // Рада, 1911, № 179; Широцький К. Дещо
про художню обстановку старого українського театру // Сяйво, 1913, № 7–9, с. 198–203;
Широцький К. Українське малярство в XVII ст. К., 1915; Шероцкий К. Искусство // Укра-
инский вопрос. М., 1915, с. 108–113.
21 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 1–3, 11.
22 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 7.



Успехи Широцкого на сугубо академическом научном поприще
способствовали тому, что в 1912 г. по окончании университетского курса
он, по ходатайству Айналова, был оставлен при факультете как профес-
сорский стипендиат (сохранилось уведомление попечителя Санкт-Петер-
бургского учебного округа от 16 марта 1913 г., что Широцкий “внесен
в список кандидатов на просимую должность”23, а также справка, что пред-
ложением от 6 февраля 1913 г. он утвержден в звании профессорского
стипендиата с 1 января 1913 по 1 января 1915 г.24). Этому предшествовали
напряженные занятия молодого ученого под руководством классика в Музее
искусств университета, о чем свидетельствует первое из публикуемых
ниже рекомендательных писем профессора. Этот факт сотрудничества
и поддержки Широцкого говорит о том, что учитель увидел в молодом
исследователе талант, достойный его школы и ученичества. Теплое по-
слание учителя с приглашением в Козелец (21 июня 1913 г.) также ука-
зывает на это25. В мае-июне 1913 г. Русский музей и Императорская
Археологическая комиссия командировали “профессорского стипен-
диата” в Подольскую губернию для археологических изысканий26. В конце
мая 1915 г. Кость Витальевич получил от Императорской Археологиче-
ской комиссии “открытый лист” на право изучения “церковных древностей
Киева” и фотографирование их27. Отчитываясь о проведенных работах
за время пребывания профессорским стипендиатом, Широцкий указывал,
что активно занимался изучением искусства Византии, а также его про-
явлений в памятниках Киева, Чернигова, Галича, Новгорода, Владимира
(это все – по плану Айналова). При этом молодой исследователь отмечал:
“Южнорусские памятники, как наиболее близкие мне по месту рождения,
меня занимали больше всего, особенно же неизданные архитектура и фрески
Бакоты, Буши, Галича и Сутковец”. Часть собранных материалов (о Бакоте)
он опубликовал, а также обнаружил неизвестный иконостас и портреты
работы В. Тропинина. Кроме того, осенью 1913 г. наблюдал за археоло-
гическими исследованиями в Полоцке церквей Бориса и Глеба, Софийского
собора и Спасо-Преображенской церкви. Не преминул Широцкий
указать, хоть это было и вне программы, а также могло “сработать” про-
тив него, что составил и подготовил к изданию альбом рисунков и живо-
писных произведений Тараса Шевченко28.
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23 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 6, л. 1.
24 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 21.
25 Гордієнко Д. Вказ. праця, с. 84.
26 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 8–9.
27 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 7, л. 1.
28 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 6–6об.



Его научные изыскания под руководством учителя неуклонно ста-
новились все более профессиональными и научно обоснованными.
Однако магистерские экзамены Широцкий смог выдержать не сразу, лишь
к 1 октябрю 1916 г.29, что и дало ему право стать приват-доцентом кафедры
истории искусств и ассистировать своему учителю. Биографы Широц-
кого, опираясь на факт окончания им стипендиатства 1 января 1915 г.,
пишут о начале преподавания именно с этого времени. Однако ситуация
была сложнее: Широцкий не смог сдать магистерские экзамены к этому
сроку. 20 апреля 1916 г. О. Браун писал ему, что Айналов по болезни соби-
рается вскоре выехать из Петербурга, поэтому пусть Широцкий обсудит
с учителем вопрос об экзаменах: либо 30 апреля, либо отложить до осени,
либо просить Б.В. Фармаковского проэкзаменовать магистранта вместо
Айналова30. По существовавшим правилам, приват-доцентство можно
было получить только после экзаменов и пробной лекции. Таким обра-
зом, преподавать Широцкий начал все же с осеннего семестра 1916 г.
В Петроградском университете Константин Витальевич читал курсы
по древнерусскому и галицкому искусству, а также об украинских
(по происхождению) художниках31 и даже о художественном творчестве
Ломоносова32. В это время, как свидетельствует рекомендательное
письмо- ходатайство Айналова, Широцкий работал в фондах император-
ского Эрмитажа. Однако в ноябре-декабре 1916 г. и начале 1917 г. Кость
Витальевич был в Киеве, совершая временные поездки в Москву33 –
наверное, это было связано и со сбором материала для своих работ,
и с общественной деятельностью (на поле украинства). 

Одновременно он продолжал свою патриотическую украино-
фильскую деятельность, с головой окунувшись в работу украинских
общественных организаций Петербурга/Петрограда. В связи с этим моло-
дой ученый занялся изучением художественного наследия Тараса Шевченко
и на протяжении 1913–1914 гг. опубликовал об этом несколько важных
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29 Справка историко-филологического факультета Петроградского университета от 20 апреля
1916 г., выданная в том, что К.В. Шероцкий держит магистерские экзамены, которые
должен закончить к 1 октября 1916 г. // ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 8, л. 1.
30 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. 1, л. 12.
31 Шероцкий В. Жизнь и деятельность Григория Кирилловича Левицкого // Искусство
в Южной России, 1914, № 5–6, с. 175–189; Широцький В. Артист-маляр Іван Сошенко //
Рада, 1913.
32 Широцький К. Ломоносов яко художник // Рада, 1911, № 252; русский вариант:
Ломоносов как художник // Искусство, живопись, графика, художественная печать, 1911,
№ 11, с. 468–470.
33 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 132–134, л. 1–3.



работ34. Некоторые из этих публикаций ценятся и до сего времени. Они
весьма оригинальны даже по сюжетам и отдельным моментам, которые
автор впервые увидел в произведениях украинского гения (о турецких
мотивах; образе могилы и смерти35, религиозных мотивах). Ученый
увидел в творчестве Шевченко влияние Рембрандта, голландской и фла-
мандской школы живописи. Но все же, Широцкий выдвигал и немало
спорных идей, например, о том, что графика Шевченко возникла из-за его
неудовлетворенности передачей красками всего многообразия украин-
ской природы, посему он перешел к заострению внимания на формах –
отсюда любовь к офортам; более того, автор утверждал, что графика –
самый лучший из видов изобразительного искусства в принципе. В этом
случае Широцкого не сдерживала “школа” и ответственность перед
учителем – он был самостоятельным исследователем. И именно в этих
публикациях рано проявилось его стремление к оригинальности на грани
с эпатажем, что затем сильно разовьется в его новых трудах, наполнен-
ных необоснованными сравнениями и постулатами.

В 1913–1914 гг. Широцкий подготовил к изданию свой самый
капитальный из опубликованных трудов – “Очерки по истории декора-
тивного искусства Украины. Художественное убранство украинского
дома в прошлом и настоящем”36. Именно по поводу этой рукописи в архиве
ученого сохранилось обстоятельное письмо к нему Д. Айналова
с многочисленными замечаниями. Учитель после подробных указаний
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34 Шероцкий К. Невеста Шевченко // Искусство. Живопись, графика, художественная
печать, 1911, № 2, с. 70–82 (более полный украинский вариант: Літературно-науковий
вістник, 1911, кн. 2, с. 275–289); Шероцкий К. Портретные произведения Тараса Шев-
ченко // Искусство в Южной России. Живопись, графика, художественная печать, 1914,
№ 1–2, с. 17–41; Шероцкий К. Шевченко-художник // Русский библиофил, 1914, № 1,
с. 28–47; Широцький К. Шевченко як ілюстратор // Шевченківський збірник. Пгр., 1914,
т. 1, с. 90–119; Шероцкий К. К. Брюллов и Т. Шевченко // Украинская жизнь, 1913, № 2,
с. 55–59; Шероцкий К. Гравюры Шевченка // Украинская жизнь, 1914, № 2, с. 49–57;
Широцький К. Деякі портрети, роблені Тарасом Шевченком // Рада, 1911, № 76–77;
Широцький К. Заняття Т. Шевченка старовиною // Рада, 1911, ч. 49; Широцький К. Туреч-
чина в картинах Т.Г. Шевченка // Збірник памяти Тараса Шевченка (1814–1914). К., 1915,
с. 91–98; Широцький К. Шевченко – художник // Сяйво, 1914, № 2, с. 44–53; Широцький К.
Сама собі в хаті господиня // ЗНТШ, 1911, т. 101, кн. 1, с. 101–108; Широцький К. Русалки:
картина Т. Шевченка // Літературно-науковий вістник, 1914, кн. 2, с. 282–287.
35 Широцький К. Могила й смерть на картинах Т. Шевченка // Діло (Львів), 1911, ч. 54.
36 Широцкий К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. Художественное
убранство украинского дома в прошлом и настоящем. К., 1914. Предварительная публика-
ция материалов была осуществлена в специальном периодическом издании: Шероцкий К.
О живописном убранстве украинского дома в прошлом и настоящем // Искусство в Южной
России, 1913, № 4–5, 6, 9–10; 1914, № 1–2, 3–4, 5–6.



и критических замечаний констатировал: “Ваша работа представляет значи-
тельный интерес. Однако, ее надо освободить от общих мест, от длинно-
стей и во многих случаях сделать новые разыскания. У Вас есть свежий,
отличный материал – его надо систематизировать иначе, чем это сделано,
и отбросить ненужное. С удовольствием читал все разыскания, касаю-
щиеся отдельных сюжетов, но Вы можете сделать эту часть еще лучше.
Надо приникнуть к источнику всеобщей европейской истории искусств
и в нем ожить. Ваша тема очень разрослась, но это ее достоинство,
т. к. Вы на всем пространстве ее старались ее сделать научной работой.
Теперь можете взяться за отделку периодов”. Наверное, по поводу данной
рукописи Айналов в конце февраля и начале октября 1914 г. назначал ин-
дивидуальные встречи ученику37.

Именно эту работу К. Широцкого можно назвать его лучшей
и самой фундаментальной и по замыслу, и по воплощению, и по массе
материала, и по эрудиции, и по аргументированности, и по самому уровню
искусствоведческого профессионализма. Это едва ли не единственная
книга, да и вообще публикация Широцкого, которой он показал свою ре-
альную принадлежность к школе классика, а также то, что он достоин
называться учеником Айналова. В указанном исследовании молодого
ученого было все, что относилось к убранству дома – от архитектуры
и живописи (картин, икон, рисунков на стенах) до ковров, посуды и т. п.,
хотя, по словам самого же автора, многое осталось “за бортом” (резные,
скульптурные украшения, инкрустация, привески и прицепные узоры из
бумаги и соломы). Автор представлял убранство покоев шляхты и казац-
кой старшины, духовенства, мещан и крестьян. Все сюжеты и приемы он
рассматривал в ретроспективе, с подробными сравнениями с подобными
явлениями в мировой истории искусства. Ценным было также то, что Ши-
роцкий активно использовал все виды письменных источников от сред-
невековых актов до записок иностранцев. То есть, в данном труде было
все, что должно было быть в фундаментальной классической работе вы-
сокого научного уровня. Кроме того, автор вводил массу нового мате-
риала именно из области украинского искусства. Этот материал сам
по себе указывал на своеобразие, богатство и ценность украинского
искусства, без всяких авторских акцентов и патриотических лозунгов,
без нарочитого подчеркивания уникальности и “древнейшести”. Именно
в этом произведении проявилась высокая школа Айналова и исключи-
тельно научный подход к анализу материала. 
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37 Гордієнко Д. Вказ. праця, с. 84–85.



Верификация текста учителем до его публикации накладывала на
Широцкого высокую ответственность именно перед учителем и его на-
учными требованиями. Не удивительно, что написанная под непосред-
ственным наблюдением классика книга его ученика также стала
составной частью классического научного наследия украинского искус-
ствоведения начала ХХ века. Большая роль Айналова в подготовке дан-
ного труда была подчеркнута Широцким в предисловии: “Настоящая
работа о художественном убранстве южно-русского дома, посвящаемая
Многоуважаемому Учителю моему Дмитрию Власьевичу Айналову в юби-
лейный год Его ученой деятельности”38. Отметим некую двойственность
автора в определениях: на титуле речь шла о “декоративном искусстве
Украины”, а в предисловии – о “южно-русском доме”. Широцкий как бы
“раздвоился” между собственным ярким патриотизмом и официальной
терминологией русского искусствоведения, используемой и его учителем.

Интересно отметить, что в 1914 г. Широцкий применил все свои
знания и художественный талант на практике: он руководил росписью
(художник Г.А. Золотов39) церкви и иконостаса с. Белоусовки на “малой
Родине”, в Гайсинском уезде Подольской губернии (там служил на при-
ходе его отец), более того40 – Кость сам расписал панель в бабинце и панель
на хорах, а затем в специальной публикации рассмотрел особенности на-
ционального стиля в искусстве41. В этой работе максимально проявилось
его давно выработанное устремление возвысить украинское искусство
через сравнение с античным, западным, восточным; демонстрация древ-
них корней, влияний и творческой переработки украинскими мастерами
всего лучшего из мирового искусства (например, ренессансных мотивов),
а также демонстрации ярких отличий от “московского стиля”. Автор посту-
лировал, что в Белоусовской церкви органично соединилось национальное
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38 Шероцкий К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. Вып. 1: Художе-
ственное убранство дома в прошлом и настоящем. К., 1914, с. I.
39 С П. Золотовым К. Широцкий поддерживал отношения и в дальнейшем, например, в 1917 г.
заказывал у него обложки для изданий Общества охраны памятников старины и искусства;
см.: ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 93, л. 1. По сведениям В. Зуммера, Григорий Александрович
Золотов сотрудничал с издательством В.С. Кульженко, оформил в украинском стиле столо-
вую в квартире Кульженко, написал для него портрет Иоганна Гуттенберга, с 1927 г. работал
в Баку, где до 1930 г. был преподавателем Бакинского художественного училища, оформлял
книги и нарисовал портрет самого Зуммера; см.: ИР НБУВ, ф. 70, ед. хр. 487, л. 1–2.
40 В одной из частей архива К.В. Широцкого сохранилась рукопись его отца – “Церковная
летопись Свято Михайловской церкви села Белоусовки Гайсинского уезда Подольской
епархии” (ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 164, 232 л.). Здесь также описана история храма
и росписи в нем, вклеены фотографии и зарисовки (л. 63об.–66об.).
41 Середа А. Вказ. праця, с. 129.



искусство прошлого и современности. Широцкий зачем-то попытался
дать общий обзор европейского и украинского искусства от древности
до современности в весьма странном и упрощенном виде, акцентируя
именно на современности, утратившей национальные традиции, одновре-
менно выступая против простого возрождения старины, поскольку жизнь
не стоит на месте, требуя новых форм и в архитектуре. Широцкий хвалил
росписи кисти Ижакевича в Киеве и Устиановича в церкви с. Липовицы,
который в образах святых представил “портреты идейных украинских
деятелей” (арх. Михаил – Б. Хмельницкий; Св. Николай – Т. Шевченко),
а также Панкевича, изобразившего Христа и Богоматерь в украинских
одеждах. По словам К. Широцкого – росписи белоусовской церкви могут
считаться современной классикой, где украинская старина переделана
“на новый лад”, поэтому именно здесь “відчувається українське лице,
дух рідної природи, багацтво минулої культури…, розвивається самобут-
ній національний художній світогляд”42. 

Вряд ли все эти идеи могли быть восприняты Айналовым, тем более,
что приведенные в публикации иллюстрации не позволяли столь высоко
оценивать росписи провинциальных живописцев (кроме Г.А. Зотова –
Я.П. Шатов, К.И. Крунталь, А.Е. Чижский). Да и на кого в Одессе могла
быть рассчитана эта публикация? Тем не менее, именно она показывала,
что, отойдя от учителя и физически и интеллектуально, Широцкий всегда
оставался в своем исключительно украинском мире высокого патрио-
тизма, стремившегося вернуть своих соотечественников к истокам,
шедеврам национального искусства и привить им стремление в современ-
ной жизни активно использовать все наработки национальной культуры
прошлого. Конечно, в этом патриотическом порыве он жертвовал про-
фессионализмом искусствоведа, школой, полученными знаниями, сводя
все “потоки культуры” к одному украинскому знаменателю. Символично,
что именно возле этого храма, рядом с его настоятелем и родным отцом
был похоронен и сам Кость Витальевич – его бренное тело осталось
в том месте, которое он считал образцом современного украинского
сакрального искусства. 

Некий занавес над историей с росписями и публикацией раскрыл
сам Широцкий в письме к редактору издания А.В. Никольскому
(от 12 августа 1915 г.): статья была написана с трудом из-за отсутствия
необходимых материалов, слабы по качеству были и иллюстрации,
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42 Широцький К. Білоусівська церква // Основа. Одеса, 1915, кн. 2, с. 44–59; отд. отт.:
Одеса, 1915, 16 с.



поскольку не было необходимой техники. Однако Широцкий считал своим
долгом показать, что художники серьезно работали с образцами украин-
ского искусства, он также указал, что по настоянию властей им пришлось
“все перемалювать”, а его отец – настоятель храма, еле “вивернувся”
от обвинения в “мазепинстве”. Широцкий считал, что эта роспись есть
образцом для возобновления украинского стиля в современных церков-
ных росписях, поэтому ее нужно популяризировать. Интересно, что автор
так торопился, что даже заглавия своей работы не придумал – это сделал
уже редактор43. В указанной рукописи отца Виталия Широцкого также
говорится, что по доносу священника соседнего села Александра Лотоцкого
местный благочинный произвел ревизию росписей и приказал “изменить
их стиль, сообразуясь с строгими требованиями “канонического” визан-
тийского искусства”. Художники смягчили стиль, “переодели” святых
в античные хитоны и гиматии и “сообщили лицам нейтральные интер-
национальные черты” (священник подробно перечислил все изменения),
но алтарь и средник храма были расписаны по первоначальной задумке
в украинском стиле XVII–XVIII вв. (перечислялись все образцы с под-
робным описанием всех росписей, их символики и красок)44.

Но вот что важно: сам Айналов постоянно подталкивал ученика
к идее, что украинское искусство, по крайней мере, с XIV в., достаточно
сильно тяготеет к западным образцам, требуя от Широцкого сравнений,
более широкого контекста памятников искусства и использования
специальной иностранной литературы. Широцкий воспринял эту идею,
но не совсем адекватно ее применял в своих исследованиях. Примером
могут служить не только названные выше его публикации, но и другой
“киевский материал” того времени. В частности, укажем на специальную
статью ученого о новооткрытых Зверинецких пещерах в Киеве, опубли-
кованную под псевдонимом Ладыженко (Белоусовка располагалась возле
Ладыжина)45. Автор лично имел возможность осмотреть пещеры после
раскопок. И вот Широцкий, исходя из “западнической установки”,
заявил, что в древних Зверинецких пещерах (тогда они датировались
домонгольским временем) речь должна идти о римско-католическом обы-
чае положения духовных лиц головами в одну сторону, а светских –

572

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

43 ИР НБУВ, ф. 226, ед. хр. 272, л. 2–4об.; ед. хр. 273, л. 4–5об.
44 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 164, л. 63об.–66об.
45 Ладиженко К. Староруський некрополь у Київі на Звіринці // Рада, 1913, № 2, 3/16 січня,
с. 2–3. Ср. подобную по стилю публикацию: На руїнах Бакоти // Літературно-науковий
вістник, 1912, кн. 1, с. 71–80.



в другую, а посему уверенно датировал эти погребения XVI–XVIII вв.,
опираясь на обнаруженные там кожаные монашеские пояса с вытиснен-
ными изображениями, которые, по его мнению, следовало датировать
именно XVI–XVII вв., хотя специалисты (археологи, палеографы, источ-
никоведы, как то академики А.И. Соболевский и Н.П. Лихачев, а также
профессор Н.И. Петров) датировали пояса XIV–XV вв. Широцкого это
не смутило и он даже “привязал” находки к весьма конкретной церковно-
политической ситуации, месту и социальной группе, приписав данные
погребения монахам Выдубицкого монастыря, который в 1596–1632 гг.
был переведен в унию. Это была весьма умозрительная и противоречивая
идея, поскольку открытые к тому времени надписи на стенах исследова-
тель все же датировал XI–XII вв. Но вновь едва ли не первым он привел
экстравагантное и сомнительное предположение: до начала исследований
пещеры несколько лет подряд грабились, поэтому, возможно, тогда и были
сделаны надписи, а значит они сфальсифицированы, хотя сам автор
с этой идеей не соглашался (зачем же она вообще ему понадобилась?).
Особое место Широцкий уделил подземному храму, считая, что он был
сделан в последнее время создания пещер под влиянием романо-готиче-
ского склепа, хотя список игуменов над жертвенником признавал старин-
ным (т. е., до времени распространения указанного архитектурного
стиля). Анализируя изображения на монашеских поясах (которые он,
напомним, датировал XVI–XVII вв.), исследователь оценивал их как
весьма примитивные по технике, но с архаическими формами иконогра-
фии – старая византийская архаика совмещена с местными “примесями”
апокрифического типа; при этом как это накладывается на “латинскую
традицию” униатов – оставалось для читателя загадкой. Неточность
авторских интерпретаций в целом подчеркивалась его замечанием, что все
найденные в пещерах вещи выставлены в витрине в небольшом помеще-
нии, сооруженном монахами Выдубицкого монастыря, который реально
никакого отношения ни к строениям, ни к пещерам не имел. Такой фейер-
верк гипотез, предположений, почти фантастических интерпретаций
и заключений способен был сбить с толку неискушенного украиноязыч-
ного читателя: древние надписи, униаты, католики, православные – все
смешалось в Зверинецких пещерах! Но главное, что в структуре мышле-
ния самого Широцкого необоснованно смешалось стремление воплотить
установочную идею о “западном влиянии” с не укладывающимся в эту идею
конкретным материалом. Ему совершенно еще не хватало ни эрудиции,
ни широты взглядов, ни интуиции, ни способности концептуально мыслить –
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то есть, ученик, когда он действовал самостоятельно, был еще очень и очень
далек от уровня своего учителя. Тем не менее, он стремился ему подра-
жать именно в “западничестве”, и сравнительных аналогиях и чисто
искусствоведческих определениях, искусственно “привязанных” к архео-
логическому материалу, требующему иного ракурса исследования и совсем
других аналогий. Все сказанное будет вновь подтверждено материалами
путеводителя по Киеву 1917 г., где можно видеть все те же тенденции,
перегибы и неточности – но об этом чуть ниже.

Следует все же подчеркнуть, что “западнические” взгляды Широц-
кого могли быть сильно подкорректированы, изменены и даже концепту-
ально переосмыслены в связи с запланированной поездкой по странам
Западной Европы и античного мира с целью изучения памятников старины
и искусства воочию. Именно это всегда “переиначивало” молодых иссле-
дователей, поскольку они встречались с реальным контекстом западного,
византийского и восточного искусства разных времен и народов. После
таких поездок древнерусские и украинские памятники воспринимались
уже совсем в ином свете и контексте. Однако Широцкому все это “пере-
иначивание” не удалось: путешествие по Европе, начавшееся в 1914 г. с Ита-
лии, быстро оборвалось еще не начав приносить плоды – помешала
война. Широцкий остался на территории Галиции и Буковины, изучая
местные памятники искусства во всех их формах и проявлениях. Здесь
он подготовил (в соавторстве) целое исследование об истории и искус-
стве Галиции, Буковины и Угорской Руси46. Затем он выехал в Петербург,
где в начале 1917 г. вновь работал, но больше на научном поприще. В письме
к В.Е. Козловской от 19 февраля 1917 г. Широцкий писал: “Столичне
життя своєю надмірною різносторонністю не дає можливости людям
мати між собою об’єднання на якомусь іншому полі крім наукового. Усі
гуртуються коло своїх катедр та коло наукових товаришів. Щодо мене, то я,
яко українець, окрім наукових російських закладів беру участь у деяких
громадських інституціях українських”47. Краткие воспоминания о неко-
торых сюжетах жизни Широцкого в Петербурге указанного времени оставила
Надежда Суровцева, которая познакомилась с ученым уже в 1915 г., вместе
они ездили по селах Уманщины, собирая этнографический материал. Она
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46 Баладыженко К. (Широцкий К., Балицкий П.). Буковина и ее прошлое. Пг., 1915;
Баладыженко К. (Широцкий К., Балицкий П.). Иллюстрированная история Галичины
в кратких очерках. Пг., 1915; Баладыженко К. (Широцкий К., Балицкий П.). Краткая ис-
тория Галицкого княжества. Пгр., 1915.
47 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 70, л. 2.



писала о продолжении Широцким лекций по истории искусства в “укра-
инском университете”, об их общем “походе” по революционному Петер-
бургу48, наконец, о самом творческом стиле работы Костя: “Я пригадую,
як один рік у Ленінграді я прожила в комуні – два доценти (М.П. Сычев
и К.В. Широцкий – сост.) і я в квартирі батьків одного з них. Обидва
вони працювали по-різному: один до світанку, другий на світанку тільки
розпочинав, і кожний агітував мене за свій метод. Мабуть тепер я стала
б на боці другого”49.

Нельзя не упомянуть и о работе Широцкого в иной “географиче-
ской точке”, за границами украинских земель, но связанной с искусством
Киевской Руси. Имеем в виду публикацию о Софии Полоцкой50. Интересно
отметить, что эта статья появилась под давлением редактора записок Рус-
ского археологического Общества, который отказался взять статью “об Иор-
данских сооружениях”, но настоятельно рекомендовал сделать материал
о Полоцкой Софии, который “крайне желателен”51. Вот так и появилась
эта публикация: буквально заказанная редактором и написанная в стиле
и по требованиям академического издания.

В этой публикации Широцкий как бы “возвращается” к русло
школы Айналова и предлагает классический образец описания собора:
приводит все письменные памятники и упоминания в них, сравнительные
материалы из Софийских соборов Киева и Новгорода, результаты натур-
ного изучения сохранившихся при перестройках древних частей Полоц-
кого собора в контексте древнерусской храмовой архитектуры. Из западных
аналогов ученый упоминал лишь соборы Вормса и Бамберга, указав
на некое отражение романского стиля в полоцком храме, но подчеркнув
превалирующее влияние киевской, новгородской и черниговской архи-
тектуры. Широцкий датировал Софию Полоцкую второй половиной XI в.
и приписывал ее строительство князю Всеславу (ум. 1101 г.). В этой пуб-
ликации как бы представал совсем иной автор. Публикации Широцкого
“под покровом” учителя и под влиянием украинской национальной идеи
были настолько разными по наполнению, стилю, самой аналитической
манере, что кажется, будто речь должна идти о двух разных авторах и
ученых. Один из них – ответственный ученик Айналова, а другой – яркий
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50 Шероцкий К.В. Софийский собор в Полоцке. Пгр., 1916, 14 с. (из: ЗОРСА РАО, т. Х,
1915, с. 77–90).
51 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 10–11.



представитель украинского национального движения и идейный борец
за традиции украинского искусства любой ценой, даже ценой уровня про-
фессионализма. Конкретный штрих к сказанному – украиноязычное
представление Софии Полоцкой, которое просто кардинально отличается
не только по стилю, но и идейной направленности от академической
статьи52. Заметим, что Широцкий имел заказ и планировал написать работу
и о памятниках Новгорода. Об этом ему напоминали А. Грабарь и Н. Сычов
в дружеском послании от 5 июня 1918 г.53 Однако в то время ученый уже
с головой ушел в украинскую жизнь и ее проблемы.

Для истории древнерусского искусства и киевоведения, конечно
же, самой важной была его книга по Киеву, вышедшая в 1917 г. под гри-
фом “Путеводителя” по главным районам города (Старый город; Подол;
Плоское, Щекавица и Оболонь; Сады и Печерск; Крещатик, Липки, Новое
Строение и окрестности) с подробным изложением истории и описанием
всех памятников старины и искусства54. 5 сентября 1917 г. в Университете
Св. Владимира на заседании Общества изучения искусств книга Широцкого
была специальной темой обсуждения. Председательствовал С.А. Гиляров.
Очень обстоятельно выступал Ф.Л. Эрнст с похвалой издания, однако он
все же отметил немалое количество фактических ошибок, обусловленных
недостаточным знакомством с литературой некоторых вопросов и излиш-
ним “локальным патриотизмом” – желанием видеть специальные
украинские черты даже там, где их нет. Обсуждение было достаточно
продолжительным и бурным, поскольку выступали как научные светила,
так и киевоведы-любители: Г. Павлуцкий, В. Щербина, В. Базилевич,
Г. Жураковский, С. Гиляров, М. Алексеев и многие другие55. Как уже
отмечалось нами выше, в этом издании ученый вновь продемонстрировал
свое несоответствие уровню учителя-классика, значительные перегибы
и не только в сторону “западничества”, но и “украинства”, примеры
которых указывали на превалирование заданных идей над самим праг-
матическим материалом56. Для “проверки” возьмем материал о Звери-
нецких пещерах, поскольку на протяжении 1913–1917 гг. уже появились
подробные исследования о них ученых, специально изучавших пещеры
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52 Шероцький К. Пам’ятки старовинного мистецтва в Полоцьку // Рада, 1913, № 229.
53 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 6, л. 1–2.
54 Шероцький К. Киев. Путеводитель. К., 1917 (репринт: К., 1994).
55 Новый путеводитель по Киеву // Киевлянин, 1917, 7 сентября, № 210.
56 Критические рецензии на издание были опубликованы профессором Н.И. Петровым
(Записки історико-філологічного відділу Української Академії наук, 1919, кн. 1, с. 123–124)
и О.И. Левицким (Книгарь, 1917, ч. 2, с. 85–86).



и все артефакты, связанные с ними57. И что же пишет Широцкий? Указав
на неотделенность престола от восточной стены в подземной церкви
и помещение его просто в нише, что предшественники автора видели
также в ранних храмах Инкермана (Крым) и в раннехристианских храмах
Востока, Широцкий вновь необоснованно “западничает”: он указывает,
что это “сближает его (подземный храм на Зверинце – В.У.) с устрой-
ством католических престолов”. Далее автор не соглашался с датировкой
графити со списком игуменов над жертвенником домонгольским време-
нем, заявлял, что это “едва ли справедливо в виду несоответствия с такой
датой палеографических признаков этих надписей … и более позднего
происхождения сделанных здесь находок” (XIV–XVI вв.). Привязывая
возникновение пещер к Выдубицкому монастырю, Широцкий вновь по-
вторяет свою ошибку, будто именно этот монастырь “ныне устроил в них
свой скит”58. Вряд ли эти идеи нужно комментировать. Тенденция автора
ясна: она отвечает ранним установкам “западничества”, умозрительных
построений и несовладания с конкретным материалом. Подобное можно
проследить и на других статьях путеводителя (например, автор считал,
что в Софии Киевской видны черты романских соборов Вормса и Трира;
с другой стороны, он указывал, будто трипольская культура из Украины
была через Балканы перенесена в Грецию и стала основой классической
культуры античности), поэтому его критика Ф.Л. Эрнстом и другими
была справедлива. Широцкий прибегал к широким мазкам, обзорам ог-
ромных пластов культуры и искусства разных стран и народов, влияние
которых видел в украинском искусстве, но все это было слишком общо,
поэтому выглядело бездоказательно и сильно упрощенно. Однако сам
автор, по-видимому, чувствуя шаткость своих постулатов, считал доста-
точным просто указать на “необычайные открытия” Милеева и Хвойки,
которые “кладуть староруську штуку в зовсім нове освітлення, якого вона
ще ніколи до сеї пори не мала”59. Мало кому известно, что Широцкий
в 1917 г. по просьбе Археологической комиссии (письмо от 3 октября
1917 г., адресованное настоятелю Десятинной церкви протоиерею
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57 Эртель А.Д. Древние пещеры на Зверинце в Киеве. К., 1913; Каманин И. Зверинецкие
пещеры в Киеве (их древность и святость). К., 1914; Серапион, иеромонах. Новооткры-
вающиеся древние пещеры в Киеве, на Зверинце. К., 1914; Петров Н.И. Ученые труды
по исследованию ново-открытых в Киеве Зверинецких пещер. Пгр., 1917. Подробнее см.:
Воронцова О.А. Дослідження та відродження Звіринецького печерного комплексу у Києві –
середньовічної пам’ятки історії та культури України // Лаврський альманах. Спецвипуск 9:
Дослідження монастирських печерних комплексів. К., 2010, с. 7–53.
58 Шероцкий К.В. Киев. Путеводитель.., с. 324–325.
59 Широцький К. Українська штука за часів старокнязівських та її виучення. К., 1918.



П. Вельмину “Археологическая Комиссия покорнейше просит Ваше
высокопреподобие не отказать выдать подателю сего приват-доценту
Петроградского университета Константину Виталиевичу Шероцкому
чертежи к раскопкам Д.В. Милеева и сына Вашего С.П. Вельмина для
доставки в Археологическую Комиссию”) получил дневники и зарисовки
Милеева и Вельмина по материалам раскопок 1908–1914 гг., которые так
и остались в его личном архиве60. Некоторые же исследователи безосно-
вательно считали, будто сам Широцкий участвовал в раскопках Десятин-
ной церкви, что является ошибкой61. Относительно Викентия Хвойки,
то Широцкий имел ввиду его исследования трипольской культуры, кото-
рая “связывает нашу древность с архаической Грецией”62. Тем не менее,
эти ссылки не могли быть полноценными аргументами, тем более указан-
ных постулатов самого автора, поскольку совершенно их не касались.
Подчеркнем, что в указанном труде о системе изучения “украинского
искусства старокняжеских времен” Широцкий упоминал и своего
учителя (Д.В. Айналова), но лишь в перечне имен, тогда как Н.П. Конда-
кова характеризовал в качестве “начинателя нового направления”.

К сожалению, мы не знаем реакции на сочинение ученика его учи-
теля-классика и меры ответственности автора перед ним. Тем не менее,
как представляется, планка Широцкого была занижена: даже весьма
спорные построения Д.В. Айналова были представлены куда более дока-
зательно и изящно. Поэтому не случайно, что Широцкий, даже при усло-
вии публикации оставшихся в рукописях его трудов, не смог бы стать
классиком63. Но это суждено не многим, тем более, мало кому из учеников
удавалось достичь уровня своего классика-учителя. Сказанное требует
и от нас некоего объяснения: автор статьи ни в коем случае не собирается
умалять талант и творческие достижения Константина Широцкого,  а лишь
пытается показать некое далеко не условное соотношение талантов
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60 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 163, 5 тетрадей и записки.
61 Іваневич Л., Трембіцький А. Вказ. праця, с. 9.
62 Широцький К. Рец. на: Козловская В. Светлой памяти В.В. Хвойки. Одесса, 1917 //
Книгарь, 1917, ч. 1, с. 34.
63 В этом суждении мы расходимся с оценкой искусствоведов: “Його наукові ідеї, теорії,
методи належать до найвагоміших досягнень українського мистецтвознавства доби ста-
новлення. Ґрунтовне знання дуже значного фактологічного матеріалу, інтерес до деталі,
аналіз поодиноких явищ переростає в його працях у прагнення узагальнити широке коло
питань, дати об’єктивну наукову оцінну характеристику тій чи іншій проблемі. Провід-
ною тенденцією його публікацій завжди залишаються бажання утвердити значимість і
своєрідність українського мистецтва” (Антонович Є., Удріс І. Українське мистецтвознав-
ство кінця ХІХ – початку ХХ століття: національне образотворче мистецтво в працях уче-
них київської школи. К., 2007, с. 134–135).



учитель – ученик, поскольку каждый ученик, особенно в то время
научной этики, должен был стремиться быть ответственен за свою школу
и соответствовать ее уровню.

Для полноты биограммы Костя Витальевича, нам остается обра-
титься к последним двум годам его жизненного пути. Некоторое время
Широцкий был комиссаром Городенковского уезда в составе русской
администрации Галиции и Буковины от Временного Правительства64.
В качестве комиссара Широцкий активно добивался помощи уезду, в кото-
ром троекратно реквизировалось продовольствие и скот и слабо уродили
зерновые в 1916 г., а морозы и засуха текущего года также уничтожили
почти весь урожай; войска постоянно требовали фуража и продуктов –
комиссар настоятельно просил запретить реквизиции и наладить снаб-
жение города промышленными товарами, сахаром и мукой65. Как свиде-
тельствуют письма Надежды Суровцевой, комиссар писал ей о “горе
и злыднях” в своем районе и очень печалился этим66. О своих пережива-
ниях иного рода, то есть, разочаровании в общей массе народа, Широц-
кий писал отцу, который отвечал (8 июля 1917 г.): “Разочарован ты,
видимо, людьми, порядками и создавшейся обстановкой. … Там, на верхах,
когда изменяли строй – не знали народа с его грубостью, некультур-
ностью и дикостью. Судили по интеллигентным городским фабричным
и др. рабочим и даровали право на полное самоуправление: Живи как хо-
чешь, как знаешь, лишь бы ты был доволен; угнетай всех тех, кто выше тебя
по уму и средством к существованию! И вот мы видим, насколько ошибо-
чен такой взгляд и насколько поспешно дарование “Пресловутых свобод”!
Теперь что ни село – то своя республика, в каждом селе живут по-своему
и делают то, что показывает дикость инстинкта: бесконтрольно властво-
вать, своевольничать и вообще жить не по разуму и не по совести...”67.

Широцкий не смог долго быть комиссаром при полной анархии,
выехав сначала в Петроград для решения своих дел, в начале осени 1917 г.
он вернулся в Киев. Из его возмущенного послания в Совет профессоров
Украинского народного университета от 15 октября 1917 г. узнаем,
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64 Справка о службе Городенсковским уездным комиссаром от 10 июля 1917 г. // ИР НБУВ,
ф. 152, ед. хр. 9, л. 1; Оттиск печати комиссара Временного Правительства по Городен-
ковскому уезду, которой пользовался Широцкий // НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 28.
65 Доклад комиссара К. Шероцкого от 17 мая 1917 г. и ответ Главного комитета по оказа-
нию помощи пострадавшему от войны населению от 14 июня 1917 г. // ИР НБУВ, ф. 152,
ед. хр. 15, л. 1–2.
66 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 139, л. 1.
67 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 152, л. 5–5об.



что в Киев его вызвал лично Михаил Грушевский, предложив работу
в этом университете. Широцкий, как писал сам, долго колебался, но его
уговорил Иван Стешенко – только Кость мог профессионально читать
курс украинского искусства. В сентябре он подал программу курса и полу-
чил предложение купить книги для университетской библиотеки и заня-
тий студентов. В Петроградском университете он оформил отпуск
до начала занятий 1917–1918 учебного года68. В начале октября 1917 г.
Широцкий приехал в Киев. 13 октября он пошел к декану историко-
филологического факультета проф. Г. Павлуцкому, чтобы узнать о распи-
сании своих лекций, но услышал от него, что лектором факультета и его
членом вообще не является, что курс украинского искусства читает сам
Павлуцкий, что его вообще не ждали. Это буквально ошеломило Широц-
кого. В своем представлении в Совет он писал, что “протестує принціпі-
ально проти неправди, вчиненої наді мною”, ученый утверждал, что не имеет
нужды в этом курсе, “бо на українстві як инші кар’єри робити не зби-
рався, а тільки мав на увазі інтереси рідного університету: інтереси рідної
культури та наукової правди, про котру збирався дбати у викладах совісно
і повно”. Ожидая официального ответа от Совета, а не только одного
Павлуцкого, Щироцкий решительно указывал, что если сейчас его не при-
мут, то и в весеннем семестре можно на него не рассчитывать – он возвра-
тится в Петроградский университет69.

Возможно, именно по этому вопросу у Широцкого был конфликт
с Григорием Павлуцким, о котором идет речь в октябрьском 1917 г.
письме Айналова: “Ума не приложу, почему Павлуцкий может иметь против
Вас что-либо. Не найдете ли Вы полезным, чтобы я написал ему, прося
его оказать Вам содействие и рекомендовать Вас его вниманию… Письмо
мое, быть может, и послужит противоядием, если он что-либо имеет про-
тив Вас”. Может быть, оппонент был задет весьма критическим выступ-
лением Широцкого по поводу планируемой Академии искусств?70

По-видимому, Широцкого все же успокоили и уговорили. Вадим Модза-
левский постарался привлечь его к составлению подробной инструкции
об охране памятников искусства Черниговщины71. Другие напирали
на его патриотизм (письмо подпоручика Рябоконя)72.
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68 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 26.
69 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 5–5об.
70 Широцький К. Про Академію мистецтва // Вільна українська школа, 1917, № 23, с. 192–194.
71 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 1, л. 22–22об.
72 НХМУ ДАФ, ф. 2, ед. хр. 7, л. 1–2об.



Конечно же, Широцкий с его высокоразвитым национальным
самосознанием сразу стал активным деятелем Украинской Центральной
Рады: в департаменте искусств Генерального секретариата народного обра-
зования, в отделе охраны памятников старины (председатель Н.Ф. Беля-
шевский) он возглавил секцию охраны памятников истории искусства.
Интересно, что Широцкий выступил против ликвидации царских памят-
ников в Киеве из-за их художественной ценности.

В начале декабря 1917 г. для решения вопроса об охране памятни-
ков старины Широцкий командировался в Полтаву и Константиноград73.
Константин Витальевич оставался в отделе охраны памятников Главного
управления искусств и национальной культуры и при Гетманате74. В 1918 г.,
когда по благословению митрополита Антония (Храповицкого) был соз-
дан комитет по реставрации Софийского собора, Константин Витальевич
вошел в него75, так же как и в комитет по исследованию и реставрации
церкви Богородицы Пирогощи на Подоле (этим конкретно занимался
Михаил Бойчук, протекцию которому перед церковными властями сделал
Широцкий76). Его постоянно приглашали на разнообразные заседания
для решения сложных вопросов: проектов государственных ценных
бумаг (рисунок и оформление), составления списка культурных ценно-
стей для реституции из России, решения вопроса о судьбе Киевской ху-
дожественной школы, даже конкурса на оформление игральных карт77.
Однако болезнь уже тогда не давала ученому плодотворно работать: в январе-
марте 1918 г. он находился у родителей, страдая на суставной ревматизм78.
28 января 1918 г. Широцкий писал В.Е. Козловской в Киев: “Я застряг
на селі і ніяк звідси не виберуся, хоч приємностей тут сидіти немає нія-
ких. Навкруги Пугачовщина, людська ненависть, здичавіння … перебу-
ваю тут у якомусь чаду – в атмосфері вогню, грабунків і убивств… Я тут
без книжок і без всякої роботи дуже знудився… У нас інтелігенції вже нема
зовсім – всіх повиганяли й просто повикидали з сел. Терплять ще духовних
осіб, бо треба вінчатися, родитися й вмирати, чого люде без церкви ще
не навчились робити”79. В середине-конце марта 1918 р. Широцкий
неотвратимо собирался в Киев80. Однако лишь в апреле 1918 г. ученый
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80 ИР НБУВ, ф. 152, ед. хр. 72, л. 5–6.



вернулся в Киев и сразу же окунулся в общественную деятельность. В част-
ности, в конце апреля он в отделе пластических искусств под началом
Ф. Эрнста деятельно обсуждал вопрос об организации Института исто-
рии искусства81. В это время он был назначен председателем секции
охраны памятников старины и искусства и на время отсутствия Н.Ф. Бе-
ляшевского исполнял обязанности председателя отдела охраны памятни-
ков старины и искусства82.

Своим специальным заданием Широцкий считал охрану и пре-
зентацию памятников, связанных с Тарасом Шевченко83. Одновременно
(с октября 1917 г.) ученый поддерживал идею высшего народного обра-
зования (он все же стал преподавателем истории искусств в Украинском
народном университете в Киеве84). Его учитель Д. Айналов титуловал уче-
ника “профессор”85. В 1918 г. молодой ученый был избран экстраорди-
нарным профессором по кафедре истории украинского искусства
Каменец-Подольского Государственного украинского университета.
В связи с этим Надежда Суровцева писала ему: “Ґратулюю Вас з призначен-
ням до Камянецького університету, і безмежно Вам в тім заздрю – мусите
бути страшно щасливі. Оскільки позволите, приїду колись послухати
Ваших відчитів і подивитись, головне, як Ви виглядатимете”86. Суровцева,
в то время “легко влюбленная” в “пана професора”, по просьбе Широц-
кого представляла ему свое видение общей политической ситуации,
которая так интересовала искусствоведа в его “глуши” (находился на излече-
нии у родителей, Суровцева отмечала: “Вам же все одно нудно на селі,
і мабуть не багато людей з таким захопленням і такою приємністю щиро
Вам надокучатимуть”): “На мою думку все йде більш-менш добре.
Національний союз (всі партії наших) зачинає порозуміватись з урядом,
і під загрозою бурхливих хвиль повстань, він, гадаю, піде на далеко
більші уступки, ніж можна було сподіватись. Громадянство ж, зі свого
боку, нарешті кине опозицію, що не приносить жадної користи, і перейде
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до творчої роботи, для котрої уряд мусить створити, і очевидно створить,
сприяючи умови”87.

Учитель звал Широцкого в Петроград для общих трудов в Союзе
деятелей искусства и для продолжения преподавательской деятельности:
“Приезжайте поскорее работать в Союз деятелей искусства вместе”88.
Ученик отвечал: “Как бывший комиссар Временного правительства в Гали-
ции и на Буковине, я нахожусь в настоящее время в резерве военных
чинов в Киеве; это дает мне возможность существовать здесь и зани-
маться своим делом… Я теперь не знаю … с чем и для чего возвращаться
в Петроград… Теперь Киев особенно нуждается в том, чтобы кто-либо
своими маленькими силами оставался на страже его культурно-художествен-
ных интересов; здесь совершаются великие дела, и хотелось бы не только
быть свидетелем происходящего, но и участником – сбывается то, что лелея-
лось целыми поколениями… Словом, оставаться в Киеве меня зовет
долг”89. Конечно, Широцкий не поехал в Петроград, тем более, что и сам
Айналов революционные события пережил в Козельце. Дмитрий Влась-
евич писал из Козельца в Киев Широцкому, беспокоясь о древних памят-
никах города. Из этого письма становится ясным, что Широцкий
собирался выехать в Вену: произошел переворот, Гетманат был ниспро-
вергнут Директорией УНР, руководство которой также в начале 1919 г.
должно было выехать из Киева под напором большевистских войск и
осесть в Каменце-Подольском. В это трудное время Широцкого постигла
беда – он тяжело заболел (туберкулез кишечного тракта90) и вынужден
был сразу после торжественного открытия Каменец-Подольского универ-
ситета уехать в деревню Белоусовку к родителям. При этом он все время
мечтал о своем возвращении если не в Киев, то ходя бы для преподаватель-
ской деятельности в Каменец – об этом он постоянно писал своему другу
Л. Белецкому, преподававшему в местном университете. В последнем, бук-
вально предсмертном письме он сообщал, что дарит Каменец-Подольскому
университету свою библиотеку и собрание памятников искусства91.

Огромный интерес для реконструкции двух последних лет жизни
ученого представляют его письма к художнику и деятелю памятнико-
охранного дела Антону Середе, с которым Широцкий переписывался ре-
гулярно, и как свидетельствовал он сам, только Середа ему из всех
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киевских знакомых и отвечал, посему эта переписка весьма откровенна,
наполнена эмоциями и глубокими переживаниями автора особенно в мо-
мент неотвратимого приближения смерти. 

Уже в начале июня 1918 г. Широцкий сообщал, что тяжело болен,
и собирался лето провести у родителей. Вместе с тем, он решил оставить
Министерство в связи с несогласием с деятельностью Н.Ф. Беляшевс-
кого, но только после защиты перед ним своих сотрудников: “Біляшівсь-
кий у мою відсутність почав розганяти моїх співробітників, це мене гризе
й не дає права піти з міністерства негайно, не ставши в оборону звільне-
них ні за що, ні про що. Чудні діла у них діються “демократами” й з де-
мократами! Дійсно що то якесь брудне болото, а не міністерство”92. В
Широцком боролись два начала: он и хотел, и не хотел в Киев. 12 июня
ученый писал: “Нудьгую я тут страшенно і зовсім не поправляюся, а йду
далі по старому шляху обезсилення”. Доктора рекомендовали ехать в Одессу,
иначе начнется туберкулез. Размышляя над этим, Кость Витальевич пес-
симистически констатировал: “Бере страшенний жаль: я жив надією дати
нашому громадянству дещо з того, що я мав в своїх матеріалах, а тепер
бачу, що мої надії можуть не справдитися, а тут якраз в сільському за-
тишку і в глибокій зосередливости одноманітного життя священицької
родини могла б дійсно виспіти якась хоча й би погана, але не зайва праця,
котра і могла заспокоїти і переконати котрогось з невідающих, що тво-
рять, наших ворогів”. Он как бы подсознательно чувствовал приближение
конца земной жизни. Лишь толика надежды и творческие планы поддержи-
вали его силы. Тем не менее, Широцкий констатировал, что в Министерство
не возвратится, “бо мене напевно Біляшівський звідте вижене”93. Как это
ни печально осознавать, но в небольшой среде киевских интеллигентов
все время происходили какие-то недоразумения, дрязги, противостояние,
что, естественно, очень мешали делу. На какой почве возникла неприязнь
между уважаемым ученым и общественным деятелем Николаем Беляшевс-
ким и Константином Широцким – не ясно, но она именно и показывает всю
неприглядность ситуации в среде деятелей и защитников искусства, каждый
из которых сам по себе был в то время буквально на вес золота. Возможно,
некий свет на эти отношения проливает указание на научную школу: “Нам
“петербуржцям” дуже важко пристосовуватися до Київа… і з київським
людом тяжко жити й працювати”. Однако Широцкий понимал, что разрывать
с Киевом совсем нет смысла: это столица, притом “наша, своя”94.
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Широцкий таки выехал в Одессу, но вынужден был вернуться
с дороги: началась забастовка железнодорожников. Он занялся пчеловод-
ством на пасеке отца, но не мог ничего есть – ни фруктов, ни меда, а также
купаться. Кругом бурлила крестьянская жизнь. Ученый сокрушался, что
село постепенно прибирают к рукам “австрияки”, а уездный староста
ликвидировал собственной властью волостное управление. При этом
крестьяне не протестуют, они все взвинчены, сказывается отсутствие
культуры, образования и воспитания. “А ми, сидячи в столиці, уявляємо
собі все в такому благонадійному стані…”, – констатировал ученый95. Его
тревожили и вести из Киева, обуревало желание немедленно двинуться
на его “защиту”: “Свободу рідного краю як не класти найвище за все?”.
Широцкий буквально задыхался в атмосфере сельской анархии и бескуль-
турья, рвался в город, в среду интеллигенции, пытаясь одновременно ее
просвещать в отношении неверного понимания и знания украинского
села (писал статьи в “Раду” о “язвах села”), считая, что сам сделал боль-
шую ошибку, выехав на деревню и застряв там96. В письме к П.И. Зайцеву
ученый сетовал: “Нас тут пограбовано, терирозовано, знівечено, гадав
спочити й відійти душею, а вийшло навпаки, ще й до Києва не добратися.
Я опинився відрізаним від всього світу, стремлю, щоб як-небудь утекти
з цеї юдолі страхів, і туди, де ще є хоч надія на щось краще, і не можу… Ми
опинилися в повній атмосфері анархії”. Широцкий писал, что распростра-
нился “клич”, будто Центральная Рада дает землю, и под этим предлогом
крестьяне разорили все состоятельные фольварки и хозяйства, грабят все,
даже мебель, скот, реманент, срывают крыши, полы и разбирают сами
здания, вырубают сады и спускают пруды. “Селяне озвіріли … під про-
водом солдат-большевиків”, угрожали отцу-священнику, отобрали уро-
жай и грозились отобрать имущество. Ученый особо опасался за свою
библиотеку и собрание старины. “Деякий час ми тут не спали по ночам
і готові були кулями зустріти розбишак”. Широцкий порывался в Киев
даже пешком, но опасался, что по дороге может быть убит97.

Осенью 1918 г., несмотря на свою болезнь, Константин Виталь-
евич все же съездил на официальное открытие Государственного укра-
инского университета в Каменце-Подольском. Эта акция ему очень
понравилась, праздник был “хорошим и теплым”, Широцкий познако-
мился с профессурой, главным образом из галичан (как он сообщал
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в письме от 26 октября) и получил приглашение создать кабинет искусств,
посему планировал перебраться в город после Рождества, тем временем
ученый собирался посетить Киев98. Но ему пришлось остаться в Бело-
усовке из-за слабого здоровья. Деревня его удручала своими настрое-
ниями, ужасным нравственным состоянием крестьян и пр. Широцкий
писал (10 ноября 1918): “У нас тепер всяка політика згубила кредіт, окрім
тої, що ведуть московські монархісти. Про Україну навіть не думайте
говорить. Селяни сподіваються мати хліб, добрі гроші і лад лише від
руського царя. Наші діячі всі поховалися або сидять по тюрмах, і селяни –
подумайте собі – тому радіють, мовляв, так і треба, нащо революцію
робили або нащо йшли проти більшовиків: якби не українці, то не було б
панів і поліції, а була б свобода, Росія ще свого покаже! В такій атмосфері
я тепер жию, і самі можете уявити собі як себе почуваю: лиш книжка та
розмова на якусь культурну тему може розв’язати той жах, що кругом нас
тут обгортає, в зв’язку ще з безперестанними грабунками, вбивствами,
погрозами. Словом, на селі зле, хочеться вже до Києва… Коли б вже
справді нові времена приходили!”99. Он все время сидел дома, вынуж-
денно пребывал на жесткой диете, а кроме того, не имел теплых вещей
и обуви – все осталось в Киеве, куда добраться по бездорожью и прекраще-
нию железнодорожного сообщения было невозможно. А 24 января 1919 г.
ученый сообщал своему корреспонденту весьма неутешительные новости
о себе: “діялося зо мною дуже зле – я мало не вмер, а тепер такий безсилий
після півторатижневого лежання, що робити прямо таки нічого не можу;
проте сили потрошку прибувають і я сяду знов за працю. Жиєш – то пра-
цюй, дарма що про тебе забули всі і нікому ти не потрібний. Я ж, їй Богу,
не для себе жию, особистого життя я не мав зовсім і не знаю. Часом огля-
даюся навкруги і нічого втішного для себе не бачу. Заїдає хвороба та гірке
окруження”100. Кроме того, очень пугала местная публика: из армии воз-
вращались дезертиры и “пройдысвиты”, и эта “наволочь” стреляла людей
ни за что, крестьяне стали грубой “чернью” – «чи як її звуть тепер по-
милково “народ”», все подряд – “злодеи и воры”. Более того, в соседнем
селе сами крестьяне закрыли украинскую школу и изгнали учителя,
начались еврейские погромы.

Широцкий не мог дождаться весны, когда все крестьяне займутся
работой и “придут в себя”. Он также провел некий эксперимент: закупил
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100 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 13–13об.



шерсть, ее тонко спряли, сделали ткань, из которой сшили одежду – это
должно было доказать местному Земству, что “таким чином можна було
б одягнути всю Україну, не заглядаючи в зуби Москві чи кому там”101.
Широцкий развивал идею о возрождении народных промыслов, однако
для этого не было мастеров-учителей и доброй воли местных верховодов.

19 июля 1919 г. Широцкий писал, что его самочувствие не стало
лучше, силы уходят, и вся борьба за жизнь и здоровье не приносит
результатов. “Були б крила – зірвав би ся, десь полетів, хоч би дивився
на працю інших”, – надрывно чуть ли не выкрикивал ученый. Тем не
менее, он планировал собрать все оставшиеся силы и съездить в Каменец
и Киев. Предчувствие неминуемого заставило Широцкого принять реше-
ние о передаче своего собрания Каменец-Подольскому университету102.

В деревне Широцкому ничего не оставалось, как пытаться рабо-
тать. В частности, он сообщал А. Середе (10 ноября 1918 г.), что собира-
ется издавать свой путеводитель по Киеву в переводе на украинский язык,
но не имел ни желания, ни возможности самостоятельно заниматься
переводом103. Через неделю ученый сообщал, что работает не менее
восьми часов в день. Он редактировал и рукопись “Истории украинского
искусства”, а затем планировал засесть за “начерки по історії нашої куль-
тури; маю до них інтересний і досить багатий матеріал”. Тем не менее,
спокойно работать Широцкий не мог из-за общего нервозного состояния
общества: “… тут якось в атмосфері розбою боїся за кожен день, за кожну
годину… дуже невесело й небезпечно тепер на селі жиється – ніби й не
жиєш”104. Время шло, Широцкий все болел, хотя и продолжал работать
над рукописями. В частности, он готовил работу “про поліхромію поганських
часів на Україні для УНТ”105. 24 января 1919 г. он предлагал Середе для
издания свой Словарь терминов (“Словник термінів з малярства, будів-
ництва, артистичних промислів і ін.”, который ранее предназначался для
издательства “Час”) и “Начерк з історії декоративного мистецтва”, а также
на выбор какую либо из брошюр на темы: “Друкарство, ткацтво и шитво,
гончарство й скло, металеві вироби, різьбярство (сніцарство), сучасне
народне мистецтво”. Широцкому крайне нужны были деньги, и он готов
был через силу все же подготовить пару изданий. Ученый был возму-
щен, что издательство “Друкарь” “заробляє собі на моїх матеріалах
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101 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 13об–14.
102 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 15–16.
103 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 5.
104 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 7–8об.
105 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 20–21.



(ще й брешуть, що я їх редактував – а просто взяли малюнки з Історії
й продають) та на писанях, а я тут, якби не у батьків жив, то певно б вже
з голоду пропав”. Речь шла об издании 144 открыток из предоставленных
им иллюстраций к “Истории украинского искусства”106. Ученый просил
А. Середу: “Нагадайте в “Друкарі”, що я ще живий. Вони вперто не хо-
тять відповідати на мої листи, й я до них більше писати не буду”107. Про-
шло некоторое время, и Широцкий 19 июля 1919 г. вновь спрашивал
о “Друкаре”, сообщая: “я продав їм “Історію українського мистецтва”
і дуже велику потребу маю якось цю справу розв’язати, бо сижу без гро-
шей і прямо таки бідую ще від Нового року”108. Он констатировал, что
очень болен, но … “мені про себе байдуже, аби Україна жила й цвіла”109.

Конечно, главным трудом ученого была его “История украинского
искусства”, редактирование которой непрестанно продолжалось, хотя автор
и не был уверен, что она увидит свет (“колись то вона вийде?”)110. Отвечая
А. Середе именно по поводу возможного издания этого труда  в “Друкаре”,
Широцкий писал, что рукопись пока у него, а не в издательстве. И тут
всплыл “конкурент” – Щербаковский, который также начал издание очерков
под общим названием “История украинского искусства”. Широцкий не мог
не прокомментировать этот факт: “Це якась слабість Щербаківських – все
їм відоме тільки самим і першим публікувати, навіть нікому не сказавши
про те, зате у других все випитавши про їхні пляни. А дещо й перехопивши
з того, що у других є. Єзуїтизму цього не люблю й не визнаю”111. Заметим,
что главный, в понимании автора, его труд “История украинского искус-
ства” так никогда и не был опубликован, хотя уже после его смерти
в “Друкаре” шла речь об издании рукописи: дискуссия об этом происхо-
дила в октябре-ноябре 1919 г., когда решалось дело об издании “Истории”
и сборника памяти Широцкого112. Однако даже в 1924 г., когда М. Грушевский
и С. Ефремов публиковали некрологи “Заслуженных для украинской
науки и украиноведения деятелей, умерших в 1918–1923 гг.”, они также
отмечали, что большой двухтомный труд Широцкого “История украинского
искусства” так и остается неопубликованным113.
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106 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 13–13об.
107 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 13об.
108 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 15об.
109 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 20–21.
110 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 22–23 об.
111 ЦГАМЛИУ, ф. 375, оп. 1, ед. хр. 298, л. 26–27 об.
112 ИР НБУВ, ф. 251, ед. хр. 5, л. 3.
113 Грушевський М., Єфремов С. Заслужені для української науки і українознавства діячі,
що померли в рр. 1918–1923 // Україна, 1924, кн. 3, с. 190.



В период пребывания в вынужденной “ссылке” в деревне патрио-
тические мотивы особо остро проявились в трудах Широцкого, о чем
свидетельствует его брошюра о Колиивщине (восстании 1768 г. во главе
с Иваном Гонтой и Максимом Зализняком), написанная в духе народничес-
кой традиции с многочисленными негативными эпитетами в отношении
“гнобителей украинского народа” и воспеванием его самоотверженной
борьбы за независимость – автор не смущался многочисленными натяж-
ками в изложении общей исторической обстановки, публицистическими
клише и отсутствием серьезной работы с источниками, не говоря уже
об аналитической составной114. Выход этой брошюры, по-видимому, дол-
жен был аккумулировать патриотические чувства у читателей в момент
нового обострения борьбы за независимость Украины, но это все же не оправ-
дывало значительной препарации фактов и сведений источников. Впро-
чем, в то время такая метода была не исключением в творчестве
Широцкого. Например, он не только постулировал, что древнерусское,
в частности киевское искусство X–XII вв. не является проявлением ви-
зантийских стандартов, а есть ярким примером адаптации и художествен-
ной переработки с учетом местных особенностей, но также постулировал,
что оно “глубоко народное” и имеет влияние как Востока, так и Запада.
В частности, Десятинная церковь сравнивалась с храмами Кавказа и Малой
Азии, а в отношении Софии Киевской ученый отрицал влияние Софии
Константинопольской, постулируя большое уподобления храмам Сирии,
Армении, Малой Азии, Трира и Вормса, хотя прямого аналога не находил
нигде, представляя собор как “самостійну пам’ятку світової умілости,
що стоїть на своєрідному ґрунті”115. Ученый также настаивал на том, что
после монгольского нашествия искусство в украинских землях стало ориен-
тироваться на западные образцы (у византийцев превалировали мозаики,
а в Украине – фрески, как в Италии), тогда как в северорусских – консервиро-
валась именно византийская старая основа; с этого времени в Украине пре-
валирует “культура західно-європейского типу”, которая “перейшла до
наших часів”116. Идея о самобытности и самостоятельности украинской
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114 Широцький К. Коліївщина (Гайдамаччина в 1768 році). К., 1918. См. авторскую руко-
пись: ИР НБУВ, ф. 251, ед. хр. 49, л. 1–68 и рецензию В. Данилевича (Наше минуле, 1918,
ч. 3, с. 168–169).
115 Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні // Хрестоматія по історії української лі-
тератури / Упор. О. Дорошкевич, О. Білецький. К., 1918, т. 1, кн.1, с. 9.
116 Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні.., с. 65–85; Широцький К. Українська
штука за часів старокнязівських та її виучення // Наше минуле, 1918, ч. 1, с. 85–97;
Широцький К. Хто був автором плану Києва 1638 р. // Записки історичної і філологічної



художественной культуры, ее “соразмерности” лучшим мировым стан-
дартам (например, Збручский идол приравнивался к древнегреческим
изваяниям117) стала для Широцкого альфой и омегой творчества118.
В жертву этой идее приносился академизм и научная школа. Пытаясь
объяснить этот факт, который невозможно “завязать” лишь на патриоти-
ческом чувстве, мы обрели объяснение в записках Е. Сицинского, который
писал, что в работах Широцкого видна “конспективність, якась сквапли-
вість, поспішність”, “праці ескізні, ніби конспекти, особливо в загальних
оглядах українського мистецтва”119. Да, так и есть: труды Широцкого
1918 г., написанные в Белоусовке без специальной литературы, авторских
заготовок и выписок, по памяти и в болезненном состоянии очень эскизны,
его идеи представлены в слишком конспективном, а посему неубедитель-
ном виде, упрощенно. Но при этом автор позволял себе постулировать
весьма странные положения, что отметил Федор Вовк: Широцький
“часами робить засміливі гіпотези та висновки”120. 

Его “лебединой песней”, как уже указывалось, стала работа над
трехтомником “Истории украинского искусства”, который не был завер-
шен, и тем более – не издан. Заказавшее труд издательство “Друкарь”
выпустило лишь часть иллюстраций к исследованию в виде открыток
(144 в 13 сериях). В опубликованной библиографии трудов (в том числе
рукописных) Широцкого указывалось, что первый том был передан в ре-
дакцию “Друкаря”, второй – остался в Белоусовке. В частности А. Середа
свидетельствовал, что у родителей ученого сохранилась рукопись части
второй 1-го тома (с. 219–382 рукописи), а также части 3–4 второго тома
(381+80 с.), примечания и иллюстрации ко всем частям, черновые мате-
риалы121. В контексте большого труда Широцкий готовил отдельные работы
по истории украинского искусства: “Искусство в Галиции”, “Искусство
Буковины”, “Искусство юго-западной России”, “История изучения
староукраинского искусства”, “История украинского портрета”, “Спас
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секцій УНТ в Києві, 1918, кн. 17, с. 98–102; Широцький К. Церковний обряд на Україні.
К., 1918; Широцький К. Церковні стародруки // Книгарь, 1918, ч. 14, с. 809–814; Широць-
кий К. Наше стародавнє інтролігаторство // Книгарь, 1919, ч. 17, с. 1031–1034; Широць-
кий К. Продажа книжок у давньому Київі // Книгарь, 1919, ч. 18, с. 1097–1102.
117 Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні.., с. 9.
118 Удріс І. Концепція української мистецької класики Костянтина Широцького // КС, 1994, № 4.
119 Сіцінський Є. Праці К.В. Широцького по історії українського мистецтва // Іваневич Л.,
Трембіцький А. Вказ. праця, с. 26.
120 Січинський В. Вказ. праця, с. 28.
121 Биковський Л. Бібліографія праць К.В. Широцького // Збірник секції мистецтв Українсь-
кого наукового товариства. К., 1921, с. 143–144.



на Берестове”, “Троицкая церковь на святых вратах Киево-Печерской
Лавры”, “Кто был автором плана из Тератургимы А. Кальнофойского”,
“Киев или Новгород”, “Историческое развитие образа Саломеи в искус-
стве”122. В издательстве “Друкарь” народный учитель Марко Збис перевел
на украинский пять частей путеводителя по Киеву Широцкого (372 с.),
но рукопись перевода не сохранилась. Среди рукописей ученого сохра-
нилась и книга о Софии Киевской123. Л. Быковский привел информацию,
что возле умирающего ученого находился А. Середа, который и озабо-
тился сохранностью архива Широцкого124.

Смерть резко оборвала все планы, проекты и начатые новые труды
Константина Витальевича. Он умер после продолжительной болезни
13 сентября 1919 г. от туберкулеза. “Любимым сыном Украины, имени-
тым ученым и восхищенным исследователем старины нашего роскош-
ного Родного края” назвал Широцкого глава Директории Украинской
Народной Республики, лично знакомый с ученым, Симон Петлюра.
Высокую патриотическую планку и чувство ученого и социалиста-феде-
ралиста по партийной принадлежности (сначала был членом Товариства
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122 Биковський Л. Вказ. праця, с. 143–144. Подробнее о жизни и творчестве К.В. Широц-
кого см.: Зайцев П. К. Широцький // Книгарь, 1919, ч. 25–26; Середа А. Вказ. праця;
Ковпаненко Н.Г. К.В. Широцький: сторінки життя // Історія України. Маловідомі імена,
події, факти. К., 1999, вип. 6, с. 335–340; Ковпаненко Н.Г. Широцький (Шероцький)
Костянтин Віталійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому
русі України. Біографічний довідник. Ч. 2. К., 2005, с. 294–299; Ханко В. Кость Широць-
кий // Образотворче мистецтво, 2005, № 1, с. 90.
123 Аннотация: краткая история от основания до 19 века (л. 1–9); архитектура: сравнение
архитектуры с византийским, романским, грузинским, армянским искусством, подчер-
кивание слабости аналогии с Софией Константинопольской (л. 9–36); стенопись и укра-
шения интерьера: мозаики, фрески, плохая реставрация 1848–1854 гг., описание сцен
охоты в башнях – “звериный стиль”, любовь князей к охоте (л. 38–96); резьба: карнизы,
гробница Ярослава (л. 99–107); престол, иконостас, царские врата, чудотворные иконы,
зарисовка Страшного Суда в 18 в. (л. 108–123); ризница: кипарисовый крест митр. Ма-
кария, кресты Феодосия и Иосифа Тукальского, панагии, в том числе Гедеона Балабана
1580 г., напрестольные Евангелия, ризы (Гедеона Четвертинского, Рафаила Заборовского),
саккос Иоасафа Кроковского, грузинский (сирийский) омофор, орлецы патриарха Никона
(л. 123–125); библиотека (л. 125–126); другие строения Софийского подворья, некрополь
(л. 126–130); задачи изучения Софийского собора: “Треба рішуче відкинути питання про
реставрацію собору в первісному стані: прибудови пізнішої пори не повинно рахувати
недостойними давньої святині. Їм достойности надала наша пізніша давнина, така сама
дорога для нас як і пора старокнязівська” (л. 131). НХМУ ДАФ, ф. 2, № 28. Широцький
“Св. Софія у Київі”. Ср. статью К. Широцкого “Про публікацію Солнцева “Киевский
Софийский собор” в “Древностях Российского государства г. 1871–1887” // Україна, 1917,
кн. 1–2, с. 128–132.
124 Биковський Л. Вказ. праця, с.143.



украинских поступовцев)125 подчеркнул и глава правительства Исаак Ма-
зепа126. А Леонид Белецкий торжественно назвал его “великим громадяни-
ном Української народної республіки”127. Все эти характеристики  целиком
отвечали действительности. В них не хватало лишь характеристики уровня
профессионализма и соответствия школе классика. Отчасти это восполнил
в некрологе Павел Зайцев, указав основные труды Широцкого по истории
искусства, подчеркнув религиозность и высокое эстетическое чутье уче-
ного с юношества, похвалив (с некоторой критикой) его путеводитель
по Киеву, в котором присутствует “душа” города и “широкий культурно-
исторический фон”, показавший значимость украинской столицы
с княжеских и казачьих времен. Особо подчеркнул Зайцев значение
неопубликованных работ ученого: “Киев или Новгород” (о влиянии киев-
ского искусства на новгородское) и две части “Истории украинского ис-
кусства”, издание которой “было бы лучшим памятником покойному”128.
Впрочем, в этом некрологе также превалировали заслуги Широцкого перед
украинским движением и мало говорилось о его профессиональном
уровне. Наверное, что-то в этом смысле написал Г.К. Лукомский,
поскольку сам занимался историей искусства, но его публикация оста-
лась для нас недоступной129.

1. Д. Айналов – К. Широцкому, Санкт-Петербург – Санкт-Петербург,
29 сентября 1911 г.130

Прослушавшему полный курс наук историко-филологического
факультета Константину Витальевичу Шероцкому разрешается посеще-
ние Музея древностей для занятий.

Заведующий музеем ординарный профессор Д. Айналов131.
СПб. 1911 г., 29 сентября.

НХМУ ДАФ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1, автограф.
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125 Некролог-соболезнование по поводу смерти своего члена К.В. Широцкого поместил
в прессе Каменец-Подольский комитет партии социалистов-федералистов: Україна:
щоденна газета, 1919, № 29, 16 вересня, с. 1.
126 Завальнюк О.М. Вказ. праця, с. 164; Гордієнко Д. Вказ. праця, с. 86.
127 Білецький Л. Вказ. праця, с. 2.
128 Зайцев П. К.В. Широцький: некролог // Книгарь, 1919, ч. 25–26, с. 1783–1785.
129 Лукомский Г. Венок на могилу пяти деятелей искусства. Берлин, 1921, 32 с.
130 Штамп Музея древностей Санкт-Петербургского университета. Текст выполнен иным
почерком, Д. Айналов лишь подписал его, выполнив запись должности и подпись.
131 Подпись Д. Айналова.



2. Д. Айналов – Е. Придику, Петроград – Петроград, 5 марта 1915 г.

Петроград
1915 г., 5 марта

Многоуважаемый Евгений Мартынович132.
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой дозволить оставлен-

ному при университете Константину Виталиевичу Шероцкому восполь-
зоваться некоторыми изданиями Вашей библиотеки для его работы.

Пользуясь случаем, приношу Вам и О.Ф. Вальдгауэру133 свою
благодарность за отличные фотографии.

С истинным уважением и преданностью остаюсь
Д. Айналов.

НХМУ ДАФ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1, автограф.

3. Д. Айналов – К. Широцкому, Санкт-Петербург – Санкт-Петербург,
1913–1914 г.134

NB. № 1. В архитектуре резьба была очень развита: ср. Николай
Макаренко. Памятники украинского искусства // Зодчий. 1908 г. и деревян-
ные “князи” в доме св. Феодосия Черниговского и в Черниговской музее.
Резная прекрасная балка … Ставни окон, лудки окон и дверей резные135.

593

Ульяновский В. Быть учеником классика: мера ответственности___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

132 Придик, Евгений Мартынович (19.08.1865–1935) – выпускник историко-филологического
факультета Дерптского университета со степенью кандидата древнеклассической филоло-
гии, обучался в Берлинском университете, магистр древнеклассической филологии (1893),
изучал памятники античной Греции и Италии, принимал участие в раскопках германского
археологического института; с 1898 г. – в императорском Эрмитаже: ассистент старшего
хранителя Отделения монет (1898), хранитель Отделения монет (1899); старший хранитель
Отделения древностей (1904–1918), хранитель Отделения классической нумизматики (1919–
1930); профессор Петроградского университета (1899–1924). См.: Сотрудники император-
ского Эрмитажа. 1852–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2004, с. 118–120.
133 Вальдгауэр, Оскар Фердинандович (02.03.1883–14.01.1935) – выпускник Мюнхенского
университета со степенью доктора философии (диссертация о портретах Александра Ма-
кедонского), с 1904 г. и до последних дней – сотрудник императорского Эрмитажа: хранитель
(1913–1918) и заведующий (1918–1926) Отделения древностей, член Совета Эрмитажа
(1917–1926), заместитель директора (1926–1929), и.о. директора (1927–1928) и зав. отделом
античного общества (1929–1935) Государственного Эрмитажа. См.: Сотрудники император-
ского Эрмитажа. 1852–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2004, с. 30–31.
134 Публикатор посчитал нецелесообразным давать комментарии к множеству сюжетов, при-
веденных в замечаниях, с целью сокращения текста, а также в связи с тем, что Широцкий
учел замечания и предложения в книге “Очерки по истории декоративного искусства
Украины. Художественное убранство украинского дома в прошлом и настоящем”. (К., 1914).
135 К. Широцкий развил эту идею в тексте, говоря о резных украшениях архитектурных форм,
в частности резных капителях колонн в Чернигове и дав ссылку на печатный курс лекций
по русскому искусству Д.В. Айналова: Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 3, прим. 4.



№ 2. Необходимо привести эти надписи в Вашем тексте136.
№ 3. Из Павла Алеппского необходимы выписки. Из сообщений

Павла Алеппского Вы увидите, должны увидеть влияние Польши
и Запада. Важно, чтобы не остаться без руководящих предметов, всегда
датировать памятники137.

№ 4. Почему? Есть и теперь сохранились более древние
строения138.

№ 5. Также в музеях: Тарновского в Чернигове, и в Черниговском
городском музее; в Полтаве, у Эварницкого139.

№ 6 и 13. Кто такой Есхарий? Его надо искать в сонме аллего-
рий140.

№ 7. Эти длинности надо сократить, оставить общий их смысл
и искать объяснений аллегорической живописи в истории искусства XVI–
XVII веков141. См. дальше.

№ 8. О журавле с камнем хорошо, но надо искать первоисточник
в изображениях142.

№ 9. Так можно обратить внимание на “Триумф смерти” в “Campo
Santa” в Пизе и на песнопение Космы Маюмского в связи с Афонскими
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136 По-видимому, речь идет о надписях под картинами с изображением запорожцев,
приведенных П. Кулишом. К. Широцкий также целиком приводит эти надписи в примеча-
ниях: Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 22–24.
137 О Павле Алеппском и интерпретации его сообщений в тексте Широцкого (ему “везде
бросались в глаза черты западной жизни и искусства”) см.: Шероцкий К. Очерки
по истории.., с. 15, 18.
138 К. Широцкий писал о “величественных зданиях” местечек и сел “по историческим
актам” XVII–XVIII вв. См.: Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 16.
139 По-видимому, речь идет о казацких портретах в интерьерах домов и изображениях
на кафельных плитах. См.: Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 17.
140 К. Широцкий приводит опись сюжета “ложная живота надежда” с изображением муж-
чины в красной тоге и с оголенной лысой головой, на которую орел с высоты сбрасывает
черепаху – она должна убить человека; в стихе под картиной он назван Есхарием. Автор
сначала объяснил аллегорию рисунка: “Жизнь человека такова, что ни случай, ни смерть
с ним не церемонится”, “Непрочность нашей жизни”. Само имя Есхарий он выводил
из греческого слова “сильный” и сопоставил с рассказом Плиния о поэте Эсхиле, которого
живописец неверно транскрибировал как Эсхарий или Эсхилий; жизнь Эсхила оборва-
лась именно так, как изображено на рисунке с орлом и черепахой. См.: Шероцкий К.
Очерки по истории.., с. 48–49, 51, 69–70.
141 Об аллегорической живописи и дискуссии по этому поводу см.: Шероцкий К. Очерки
по истории.., с. 28–32, 44–50.
142 К. Широцкий описывал изображение на дверях дома священника в Луке Мелеш-
ковской Подольской губернии: трое журавлей, крайние спят, а средний сторожит, держа
в приподнятой лапе камень. Автор не смог найти “корней” этого символа. См.: Шероц-
кий К. Очерки по истории.., с. 49–51, 82–84.



росписями (Кондаков. Путешествие на Афон) и J. Strzigowsky. Die Serbi-
schen Psalter illustrationes. Также “Триумфы” Сиенской пинакотеки143.

№ 10. О мудрецах в росписях см. также гр. А.С. Уварова.
Христианская символика, стр. 17 и другие144.

№ 11. Это очень верное наблюдение. Браво!145

№ 12. Это сближение надо указать. Едва ли оно верно. Не амуры ли
это, так часто несущие венки и держащие их над головами. Поищите
в XVII–XVIII веках в светской живописи146.

№ 14. Особенно сравните роспись капеллы “Spagnoli” во Флорен-
ции XIV века147.

№ 15. Это “мысленное древо” Слова о полку Игореве, а ранее
“древо науки” Иоанна Златоустого148.

№ 16. Какое это место?
№ 17. Значительно раньше. Беато-Анжелико149. Встречается

обыкновенно в Распятиях XIV и позднее веков. Ср. Venturi. Storia
dell’Arte Italiane.

№ 18. Это не могли быть картинки “скабрезного” содержания.
Надо различать порнографию от принятых западом свободных форм чело-
веческой натуры, которые могли казаться соблазнительными на Руси.
И на западе восставали против этой свободы (Савонарола), но трезвый
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143 К. Широцкий сполна реализовал это указание, приведя более точные сведения из ли-
тературы (Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне.., с. 38; Die
Miniaturen des Serbischen Psalters des Biblioteken in Munchen / Strzygovski mit einleitung
Jagic. Wien, 1906): Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 54.
144 О мудрецах в росписях К. Широцкий писал подробно: Шероцкий К. Очерки по исто-
рии.., с. 54–55.
145 Возможно, речь идет о сюжете “суета сует” с изображением человека, выдувающего
мыльные пузыри. См.: Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 71–72.
146 Об амурах К. Широцкий действительно написал, излагая сюжет о двух отроках, вен-
чающих друг друга – как тему евангельской любви к ближнему: “Наша композиция скорее
всего представляет собою известных в ренессансе, особенно в позднейших его стилях
барокко и рококо, путтов или амуров, так часто обнимающих друг друга, несущих гир-
лянды цветов и венки…”. См.: Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 72–74.
147 Речь шла о символическом изображении ордена доминиканцев: в капелле Spagnolli
в картине Орканьи “Триумф Доминика” изображены собаки, бросающиеся на ложных
пророков. К. Широцкий использовал этот сюжет: Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 62.
148 Речь идет о сюжете “доброй науки” в виде древа – “мысленного древа” “Слова о полку
Игореве” и “Древа науки” Иоанна Златоуста. Эти примеры К. Широцкий ввел в текст:
Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 81.
149 Речь идет о сюжете “благого молчания”. Беато Анджелико изобразил св. мученика
Петра, который молчит с приложенным пальцем к губам. См.: Шероцкий К. Очерки
по истории.., с. 69.



ум последующего поколения оправдал эту свободу, приняв ее без край-
ностей, как “божественную красоту” (Рафаэль, Микеланджело)150.

Ваша работа представляет значительный интерес. Однако, ее надо
освободить от общих мест, от длинностей и во многих случаях сделать
новые разыскания. У Вас есть свежий, отличный материал – его надо
систематизировать иначе, чем это сделано, и отбросить ненужное.
С удовольствием читал все разыскания, касающиеся отдельных сюжетов,
но Вы можете сделать эту часть еще лучше. Надо приникнуть к источ-
нику всеобщей европейской истории искусств и в нем ожить. Ваша тема
очень разрослась, но это ее достоинство, т. к. Вы на всем пространстве
ее старались ее сделать научной работой. Теперь можете взяться за отделку
периодов. Советую начать с данных древнейшего периода еще языческого.
Постановку вопроса о влияниях на древнюю Русь найдете у акад. Конда-
кова “Русские клады”. Указание на живопись палат и повалуши встретите
у Забелина (Русское искусство) и в моей статье “Летопись о начальной
поре русского искусства”. О состоянии Киева в XIV веке читайте Антоно-
вича “Очерки юго-западной России” и, если можете, проверьте и допол-
ните выписками по архивных данных об искусстве, которые он указывает.
Это – крайне важная для Вас работа. По части быта, а затем бытовой обста-
новки, отложившейся в русской живописи, найдете в моих же статьях:

1) Два примечания к тексту Даниила Заточника // Известия Ака-
демии наук. 2 отд. 1908 г.151

2) Миниатюры Радзивилловской летописи152.
3) Примечания к тексту Антония Новгородского // Журнал м. н.

просв. за153.
Справляйтесь у Даля, Срезневского, Савваитова относительно

частностей старинного быта, а затем тащите за бока и меня, что буду
знать, скажу. Для этого периода рекомендую: Glossarium Дю-Канна,
Lexicon Sophokles’a.

Относительно сомнительных изображений древностей надо обра-
щаться к этим словарям, а затем к Физиологам. Целую отличную работу,
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150 К. Широцкий развил свое описание “галантных сцен” с “разнузданными нравами”.
См.: Шероцкий К. Очерки по истории.., с. 110–111.
151 Айналов Д.В. Очерки и заметки по истории древнерусского искусства: 1. Два примеча-
ния к Слову Даниила Заточника // ИОРЯС, 1908, т. XIII, кн.1, с. 352–365.
152 Айналов Д.В. Очерки и заметки по истории древнерусского искусства. 3: О некоторых
сериях миниатюр Радзивилловской летописи // ИОРЯС, 1908, т. XIII, кн. 2, с. 290–323.
153 Год не указан. Айналов Д.В. Примечания к тексту книги “Паломник” Антония Новго-
родского // ЖМНП, 1908, XVIII, отд. 2, с. 81–107.



как видно, можно было бы сделать, взявши Физиолог и Бестиарий в сочи-
нениях Голятовского и других и сопоставив со средневековым и более позд-
ним Физиологом запада. Но это только экскурс для помощи общей теме154.

Вам надо кроме того читать западную литературу о символиче-
ских сюжетах XIV–XVII веков. Для начала ознакомьтесь хотя бы вкратце
с пизанским “Campo-Santo”, с росписями капеллы Spagnoli. Возьмите
Вермана и вычитайте из него для себя литературу. Здесь встретите и фило-
софов, и символы, и разные добродетели и пороки. В Сиене изучите рос-
пись Amaroggio Zorezetti и циклы, связанные с нею. В будущем году я буду
подробно читать обо всем этом, а Вы займитесь этим и у Вас будут
настоящая историко-художественная почва.

Знаете ли Вы атлас выставки Харьковского съезда, изданный
Е.К. Рединым155?

Для кафелей надо порыться в новых журналах как то: Мир ис-
кусства, Художественные сокровища России и особенно смотреть атлас
Суслова “Русское зодчество”, где изданы некоторые кафельные печи156.
У меня есть в материалах дома тоже кое что по этому роду искусства. 

Найдите время со мною переговорить подробно.
Весьма удовлетворительно.

Д. Айналов.
НХМУ ДАФ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1–3об., автограф.

4. Д. Айналов – К. Широцкому, Козелец – Киев, 25 октября 1917 г.

Козелец. 25 окт[ября] 1917 г. Николаевская ул., свой дом.
Дорогой Константин Виталиевич!

Только что получил Ваше письмо. Крайне благодарен за указание
относительно моих прав на мой кабинет, столовую и спальню. Я не знал
моих прав, и потому очень беспокоился на счет постоя войск.

Не знаю, успею ли я Вас застать своим письмом в Киеве до 28,
но все же обращаюсь к Вам еще с одной большой просьбой. Гуляя по
Крещатику (если только я не обижаю Вас этим выражением), будьте
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154 Все эти общие замечания Д. Айналова, особенно в отношении литературы и перекомпо-
новок (но не сокращений) были реализованы в опубликованной работе К. Широцкого. Вот
только проверку актов, приводимых в трудах В. Антоновича по рукописям в Центральном
архиве древних актов Университета Св. Владимира К. Широцкий осуществить не смог. 
155 Редин Е.К. Каталог выставки XII Археологического съезда в Харькове. Харьков, 1902.
156 К. Широцкий дополнил раздел о кафелях многочисленными материалами. См.:
Шероцкий К. Очерки по истории .., с. 397–414.



любезны зайти в магазин музыкальных инструментов Индржишека или
в какой-нибудь другой большой музыкальный магазин, имеющий в про-
даже физ-гармонии, музыкальные шкатулки и т. п. и попросите, чтобы
магазин прислал мне прейскурант с ценами. Если такового нет, будьте
любезны узнать на какие цены (самые недорогие) есть 1) Физ-гармонии
и 2) музыкальные шкатулки. Мы здесь живем крайне одиноко, и я хочу,
хотя бы звуками немного скрасить свое существование. Я прошу Вас ука-
зать только цены или прислать прейскурант, и уже выпишу письмом
я сам, или закажу через комиссионера. 

Ума не приложу, почему Павлуцкий157 может иметь против Вас
что-либо. Не найдете ли Вы полезным, чтобы я написал ему, прося его
оказать Вам содействие и рекомендовать Вас его вниманию. Я с ним был
хорош при встречах и жены наши также. Письмо мое, быть может, и по-
служит противоядием, если он что либо имеет против Вас.

Мы пока не думаем покидать Козельца. Живем понемногу, при
страшной дороговизне. Нашему краю грозит голод, хотя, конечно, здеш-
ний голод, при обеспеченности населения овощами, мясом не может быть
очень страшным.

Напишите мне также, в каком положении Вы оставили Ник. Петр.
в Петрограде158. Что-то он долго не отвечал на мое письмо. Напомните
нам о Петрограде.
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157 Павлуцкий, Григорий Григорьевич (12.10.1861–15.03.1924) – искусствовед, историк
искусства. Выпускник историко-филологического факультета Университета Св. Влади-
мира, ученик историка-классика Ю. Кулаковского. Доктор истории искусств (1897), при-
ват-доцент (с 1888), экстраординарный (1897) и ординарный (1906) профессор кафедры
истории искусств Университета Св. Владимира и Киевского института народного обра-
зования (с 1920). Был председателем секции истории искусств Украинского научного
общества в Киеве (с 1907 г.), член Софийской комиссии Всеукраинской Академии наук
(1921), один из организаторов Украинской Академии искусств (1917). В 1918 г. был
начальником отдела пластических искусств Главного управления по делам искусства
и национальной культуры Министерства народного образования правительства гетмана
Павла Скоропадского, принимал участие в работе комиссии по возвращению культурных
ценностей Украины из российских собраний (составлял списки, выдвинул концепцию
передачи не только украинских памятников, но и части общеимперского достояния в рав-
ных долях, включая “шапку Мономаха”, все памятники Северного Причерноморья и Крыма).
Последовательно отстаивал национальный характер и особенности украинского искус-
ства. Самые известные труды: Деревянное и каменное церковное зодчество Украины
(К., 1912); Історія українського орнаменту (К., 1927). См.: Сторчай О. Викладацька
та мистецька діяльність Г. Павлуцького // Сторчай О. Мистецька освіта в Київському
університеті (1834–1924 рр.). К., 2009, с. 174–192, 315–335.
158 Сычёв, Николай Петрович (27.04.1883–16.07.1964) – историк искусства, художник,
реставратор. Выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского



Возможно, что я здесь заведу телефон, тогда нам можно будет
иной раз разговаривать лично. О Киеве мы также мало имеем сведений.
Напишите что-нибудь о киевских делах. Впрочем, если Вы очень заняты,
то не беспокойтесь и не тратьте времени.

Жена и я шлем Вам наш искренний привет.
Будьте здоровы. Ваш Д. Айналов.
Моя книжка пока еще только боевой, сокращенный клич159.

Работать же будете Вы и Ваши товарищи.
НХМУ ДАФ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1–2об., автограф.
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университета (1910), магистр истории искусств (1914). Член Общества художников
(1921). Профессор Ленинградского государственного университета и Академии худо-
жеств, директор (1922–1926) Русского музея, автор художественной реставрации памят-
ников старины во Владимире: реставрировал Успенский собор и фрески Андрея Рублева.
См.: Кызласова И.Л. Николай Петрович Сычев (1883–1964). М., 2006, 328 с.
159 По-видимому, речь идет о книге Д.В. Айналова “Византийская живопись XIV
столетия” (Пгр., 1917, 174 с.).



Полина Яницкая

РЕСТАВРАЦИЯ ОБРАЗА
“ПОКЛОНЕНИЕ ИКОНЕ ЖИРОВИЧСКОЙ БОГОМАТЕРИ”

ИКОНОСТАСА СВЯТО-УСПЕНСКОГО СОБОРА
ЖИРОВИЧСКОГО МОНАСТЫРЯ: НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

О национальном колорите и своеобразии иконописи Беларуси впер-
вые заговорил немецкий искусствовед Альберт Иппель в 1918 г. В 1920-х гг.
изучением древнебелорусского искусства занимался Николай Щекотихин,
которому принадлежит ряд серьезнейших исследований, определивших
дальнейший ход искусствоведения Беларуси. Именно он впервые обозначил
некоторые национальные особенности белорусской живописи XVII–
XVIII вв., ее тонкую балансировку между византийской традицией и запад-
ноевропейскими направлениями, близость к народной культуре. Сегодня
трудно судить о локальных иконописных школах, над изучением которых
в свое время работал Щекотихин, т. к. огромное количество памятников
погибло в годы Второй мировой войны и лихолетья атеизма.

Новый всплеск интереса к древнебелорусскому искусству возни-
кает после опубликования Указа Президиума АН СССР от 1967 г. о под-
готовке “Собрания памятников истории и культуры народов СССР”.
Сотрудники Института искусствоведения, этнографии и фольклора
АН БССР, сотрудники Государственного художественного музея БССР
и других музеев республики выезжают в научные экспедиции по изуче-
нию памятников истории и культуры Беларуси. Результатом этой работы
стало активное формирование коллекций в музейных собраниях БССР,
начинается реставрационная и научно-исследовательская работа, возни-
кает целый ряд публикаций и изданий, на которых сегодня базируется
изучение истории древнебелорусского искусства. Тем не менее, и сегодня
многие из сохранившихся памятников находятся под позднейшими запи-
сями. Необходимость реставрационного вмешательства позволяет раскрыть
совершенно новые аспекты в уже достаточно хорошо исследованной
области иконописи Беларуси, уточнить датировки, стилистическую при-
надлежность произведений. Недавним и ярким примером этого может
служить памятник “Поклонение иконе Богоматери Жировичской”, происхо-
дящий из иконостаса Свято-Успенского собора Жировичского монастыря.
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Сам монастырь возник на месте чудесного явления иконы Богома-
тери. Маленький каменный образок, согласно преданию, явленный на груше
пастухам, до сих пор является главной святыней обители. История мона-
стыря точнейшим образом отражает все религиозно-политические пери-
петии белорусских земель, а собственно переход из одной конфессии
в другую. Именно в униатский период монастырь достигает своего расцвета
как духовно-просветительский и культурный центр. Благоволение к унии
королевских особ и представителей высшей знати способствовало матери-
альному благосостоянию обители. С 1629 по 1694 гг. в монастыре прохо-
дили конгрегации базилиан1. Главный собор монастыря представляет
собой трехнефную крестово-купольную базилику с полукруглой абсидой2.
Храм строился на протяжении 1600-х гг., однако фасад его претерпевал не-
которые изменения и в более позднее время. Одним из главных украшений
внутреннего убранства собора являлся трехъярусный иконостас, состоя-
щий из местного, апостольского и пророческого рядов. Согласно сохра-
нившемуся контракту, он был сработан столярами Петром Пролуским
и Франтишком Притуцким в 1732–1733 гг.3 Памятник представлял собой
барочный ансамбль, которых в Беларуси сохранилось совсем немного.

В 2000-х годах начался процесс обновления иконостаса, в связи
с чем иконы пророческого, апостольского рядов и образ “Поклонение
иконе Богоматери Жировичской” были извлечены из комплекса для
замены новыми. Благодаря кандидату искусствоведения А. Ярошевичу,
памятники поступили в собрание Национального художественного музея
Республики Беларусь в 2009 г.

Образ “Поклонение иконе Богоматери Жировичской” занимал
центральное место в пророческом ряду иконостаса. Композиция произве-
дения включает коленопреклоненных иерархов православной церкви
в невысоких округлых митрах, посохи патриархов увенчаны сулоками.
В центре произведения размещается стилизованная груша, на которой была
явлена чудотворная икона Богоматери. С двух сторон от дерева погрудное
изображение парящих ангелов, а сверху композицию венчает фигура Гос-
пода Саваофа и нисходящего Святого Духа в образе голубя. Все изображе-
ния располагаются на гладком золотом фоне, который лишь внизу уступает
место условному пейзажу. В целом весьма характерный облик для иконо-
писи Беларуси XIX столетия, как изначально и датировался образ.
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1 Ярашэвіч А.А. Жыровіцкі Свята-Успенскі манастыр. Минск, 2006, с. 35.
2 Праваслаўныя храмы Беларусі: Энцыкл. давед. / А.М. Кулагін. Маст. З.Э. Герасімовіч,
У.П. Свентахоўскі. Минск, 2007, с. 162–165.
3 Ярашэвіч А.А. Указ. сач., с. 48.



Состояние памятника показывало необходимость срочного рестав-
рационного вмешательства, т. к. обнаружилось вздутие красочного слоя.
Первоначальные расчистки выявили авторский слой, который значи-
тельно отличался от позднейших поновлений. Это небольшое открытие
разошлось с прежним мнением А. Ярошевича о том, что: “Иконостас
Успенского собора … подвергся небольшим изменениям 2-й половины
XIX в., затронувшим лишь образа местного ряда”4.

Позднейшая запись, выполненная, вероятнее всего, фабричными
красками, поддавалась смывке довольно легко. Обнаружились места
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Рис. 1. Вид иконастаса Свято-Успенского собора Жировичского монастыря
в начале 2000-х гг. (по А. Ярошевичу)

__________________________________________________________________

4 Ярашэвіч А.А. Указ. сач., с. 48.



прежних утрат грунта. Примечательно, что в некоторых местах его хими-
ческий состав походил на некое смолистое вещество, твердое и инертное
к растворителям и воде, а в иных местах левкас был светлый, клее-мело-
вой. Также стало очевидно, что эти вставки выполнены в разное время
и икона поновлялась дважды.
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Рис. 2. Деталь иконы “Поклонение иконе Жировичской Богоматери” XVIII в. (?).
Из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь



Расчистки авторского слоя выявили живопись эпохи барокко.
Кучевые облака расступаются перед фигурой Саваофа, обнажая золотое
свечение горнего мира. Взгляд Творца устремлен вниз, к миру дольнему,
где на груше дивным образом является двум предстоящим иерархам образ
Девы Марии. Свидетельствуют этому и парящие в пышных облаках
херувимы. Дерево подано на фоне идиллического ландшафтного пейзажа
с низкой линией горизонта, тающей в голубых далях. Именно пейзажный
фон, насыщенный пространством голубого неба, придает произведению
поразительную воздушность.

Как можно судить, после реставрационного вмешательства
композиция произведения фактически не изменилась, однако стали оче-
видны интересные детали. Если раньше у обоих коленопреклоненных
священнослужителей было православное облачение, то теперь только
у одного. Иерарх с левой стороны остался в православном облачении,
с палицей и посохом, увенчанным сулком – деталью, характерной именно
для православной атрибутики. А вот иерарх с правой стороны оказался
в облачении униатском и его посох утратил сулок, т. к. он являлся поздней
записью, под которой обнаружились утраты авторского грунта и его
предыдущее восстановление. Несколько изменилась и форма головных
уборов – из округлой она стала продолговатой, вытянутой вверх.

Следует отметить, что на сегодняшний день среди памятников
древнебелорусского искусства крайне мало произведений, которые можно
с полной уверенностью отнести к униатскому наследию. Открытия,
сделанные художником-реставратором 2-й категории С. Шатило, позво-
ляют нам с полной уверенностью добавить к памятникам изобразитель-
ного искусства униатской конфессии еще один – “Поклонение иконе
Богоматери Жировичской”.

Икона выполнена в смешанной технике. Чрезвычайно интерес-
ной видится живописная манера, в которой исполнена работа. По тому,
какими живописными средствами решены образы Саваофа, ангелов
и пейзажный фон, можно вычленить совершенно разный подход. Словно
не один, а несколько мастеров трудились над образом. Так, например, изоб-
ражение ангелов создается по имприматуре светло-серого цвета, которая
проступала в небольших потертостях красочного слоя. Сами фигурки
выполнены легкими, воздушными, прозрачными мазками. Особенно
хорошо это читается в трактовке золотистых волос и крыльев. Органич-
ной и близкой этому видится манера, в которой трактованы окружающие
ангелов воздушные облака. А вот в фигуре Саваофа и расступающегося
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перед ним облачного массива живопись выглядит иначе, более осязаемой
и плотной. Что касается пейзажной среды, а именно деревьев справа,
то их купы трактованы в шаровидной форме, насыщенной темной зеле-
нью, поверх которой набросаны гораздо более светлые, очень тонкие
мазки, напоминающие штрихи. Подобными “пробелами” охвачены и не-
большие скалистые “лещадки” в центре композиции. На их фоне способ
передачи листвы груши, выстроенный на градации светлых и темных,
достаточно широких мазков, выглядит более брутальным. В целом
произведение вызывает восхищение гармоничностью цветовых решений
и композиционных форм, его отличает высочайшее живописное мастерство
неизвестного автора(-ов).

Конечно, восстановленный облик иконы позволил появиться на
свет множеству вопросов. И важнейший из них, насколько хорошо сегодня
белорусские исследователи представляют себе ход тех художественных
процессов, которые влияли на развитие белорусского искусства в пред-
шествующие века.

Раскрытие авторского слоя дало возможность увидеть памятник,
можно сказать, в своей первозданной красоте и осветить целый спектр
дальнейших исследований. Реставрационные работы привели к сверше-
нию исторической справедливости. Пусть лишь отчасти, т. к. произведе-
нию “Поклонение иконе Богоматери Жировичской” уже не занять место
в иконостасе, для которого она была сработана.

Яницкая П. Реставрация образа “Поклонение иконе Жировичской Богоматери”___________________________________________________________________________



HIC MORTUI VIVUNT ET MUTI LOQUUNTUR
[Рец. на кн.: Фомин М.В. Погребальная традиция и обряд

в византийском Херсоне (IV–X вв.). Харьков: Коллегиум, 2011, 290 с.]

Розташований за межами сучасної міської забудови Херсонес (Хер-
сон) для історичної науки є унікальною пам’яткою. В той же час, Херсон
як провінційне місто Візантії досить рідко потрапляв на сторінки писем-
них джерел, тому першочергового значення в його дослідженні набува-
ють археологічні джерела.

Варто відмітити, що вивчення Херсонеса (Херсона) важливе не лише
для візантиністики, а й історії України, особливо доби Середньовіччя.
Адже саме Корсунь-Херсон відіграв видатну роль у запровадженні христи-
янства на Русі1, релігії, що стала формотворчою для української культури.

Попри те, що Херсонес (Херсон) досліджується вже понад 200
років2, з них понад 100 – систематично, ціла низка питань залишаються
маловивченими, серед них і проблема утвердження християнства в місті.
Саме на висвітлення цих питань і спрямована монографія М. Фоміна.
Безпосереднім предметом дослідження автор обрав поховальну традицію
і обряд. На сьогодні поховальні комплекси Херсонеса ще не стали “звич-
ним” об’єктом візантійської археології3, що визначає актуальність рецен-
зованого дослідження. Тут також варто відмітити, що окрім безпосеред-
нього відображення релігійних уявлень поховальні пам’ятки дають змогу
відповісти на цілу низку інших питань, як, наприклад, соціальна стра-
тиграфія суспільства, елементи пережитку античного спадку в культурі
міста тощо. Значення поховальних комплексів для історії міста відзнача-
ється і тим, як зауважує сам М. Фомін, що “період поширення християнства,
поступове посилення його ролі серед городян і остаточна перемога нової
релігії в Херсонесі – Херсоні співпадають з часом формування християнської
поховальної традиції і обряду в цілому” (с. 38), що надає цим пам’яткам
особливого значення. Щодо цієї теми, то Херсонес дає багатющий мате-
ріал – на сьогодні відкрито понад 5000 поховальних комплекси.
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Таким чином монографія М. Фоміна, що підготовлена за канди-
датською дисертацією4, є першою спробою цілісного, комплексного
дослідження ранньосередньовічних поховальних пам’яток Херсонеса.
Враховуючи малодослідженість питання, автор цілком логічно обмежу-
ється в своєму дослідженні поховальними пам’ятками лише з Херсонеса
і його найближчої околиці. 

Однак одразу варто відмітити, що чітко окресливши предмет до-
слідження, в роботі не зовсім коректно прописана нижня хронологічна
межа як кінець III–IV ст., що обумовлено “часом появи християнської об-
щини в місті” (с. 6). Адже можна припусти, що перші християнські общини
мали виникнути в місті значно раніше. Тим більше сам М. Фомін в ін-
шому місці відмічає, що “перше знайомство з новою релігією мало відбу-
тись уже наприкінці I ст.” (с. 117). На початок IV ст. християнська релігія
постає вже терпимою в імперії (медіоланський едикт 314 р.), а отже і в
Херсонесі як складовій частині держави, хоча, безумовно, з усіма обмов-
ками. Проте в другому розділі нижню хронологічну межу (кінець III–
IV ст.) автор обґрунтовує тим, що саме тоді “з’являються перші християнські
пам’ятки на території некрополя” (с. 39), що видається більш прийнятним.
Натомість у монографії чітко означена верхня хронологічна межа – Х ст.,
що визначається остаточним переміщенням кладовищ у межі міста (с. 6).
Таким чином дослідження охоплює період з III–IV до Х ст. включно.

Книга складається з трьох розділів. У першому “Історія вивчення,
джерела та історіографія ранньосередньовічного поховального обряду і
традиції Херсонеса-Херсона”, традиційно, автор дає огляд і аналіз істо-
ріографії та джерельної бази. Власне історіографічному аналізу передує
огляд історії дослідження Херсонеса, який поділяється на чотири етапи.

Перший визначається спорадичними дослідженнями пам’ятки і да-
тується кінцем XVIII–1888 р. В цьому періоді особливу увагу автор при-
діляє постаті графа О. Уварова (с. 14–15). Другий етап М. Фомін визначає
1888–1914 рр., що обумовлено передачею археологічних досліджень Хер-
сонеса під контроль Археологічної комісії, представником якої на місці був
К. Косцюшко-Валюжинич. Саме в цей період на території пам’ятки роз-
почались систематичні дослідження, відповідно, вперше в науковий обіг
були введені “звіти”, що друкувалися в “Известиях” Археологічної комісії.
Наступний – 3-й етап автором датується досить широко – 1920-ми – 1991 рр.
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Фактично нижньою межею є 1925 р., коли був відкритий Херсонеський
музей. Відповідно, останній – 4-й період виділено як кінець ХХ – початок
XXI ст. Проте сам огляд історії досліджень некрополей Херсонеса да-
ється строго хронологічно і за змістом вичерпно.

Однак автор не зазначає, який принцип покладено в основу періо-
дизації. Якщо перший період визначено бездоганно і його можна назвати
“донауковим”, то вже в другому, пов’язаному з діяльністю Археологічної
комісії, виникає питання, чи припинила вона свій контроль над пам’ят-
кою в 1914 р.? Початок Великої війни призвів до згортання асигнувань
держави загалом на науку і культуру, що, природно, негативно позначи-
лось і на дослідженні Херсонеса. З наукової точки зору доцільним є ви-
ділення 1925 р. – появи музею як межової, однак зовсім не зрозумілою
залишається доля Херсонеса і його поховальних пам’яток у період 1914–
1925 рр. Не зрозуміло, чи були в цей період втрати якихось пам’яток, руй-
нування чи пограбування поховальних комплексів? Так само дискусійною
є й дата 1991 р., що, очевидно, позначає проголошення незалежності Ук-
раїною і розпадом СРСР. Однак з монографії не зрозуміло, чи сталися в
1991 р. якісь принципові зміни в дослідженні пам’ятки, щоб виділити ок-
ремий науковий період. Таким чином, цілком слушно уникнувши в пе-
ріодизації радянського штампу поділу на “дожовтневий” та “радянський”
періоди, автор повністю не зміг оминути політичну складову з 1991 р.
Натомість у межах третього періоду автор виокремлює 1975 р., коли від-
булось “суттєве зрушення в дослідженні заміського некрополю” (с. 22),
що було пов’язано з початком робіт на пам’ятці Античного відділу Ін-
ституту археології АН УРСР під керівництвом В. Зубаря. Логічним було
б виділити цю дату як межову у періодизації херсонеських досліджень. 

Власне в огляді історіографії М. Фомін зупиняється лише на укра-
їнських та російських дослідженнях переважно узагальненого характеру.
Попри, на перший погляд, фрагментарність такого підходу, він видається
цілком слушним. У ситуації відсутності спеціальних цілісних досліджень
з зазначеної теми, в тому числі в зарубіжній науці, перерахунок згадок
про поховальні пам’ятки лише переобтяжив би монографію зайвою ін-
формацією. Так само цілком виправданим є залучення дотичної історіо-
графії, що стосується поховальних пам’яток античного періоду. Логічним
виглядає і проблемний поділ історіографії, де автор виділяє такі блоки, як:
1) проблема часу християнізації міста; 2) датування розписних склепів
Херсонеса і 3) питання визначення меж середньовічного цвинтаря. Однак
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не зовсім зрозумілим у контексті теми монографії є історіографічний роз-
бір статті А. Романчук, присвяченої постаті К. Косцюшко-Валюжинича5.

Джерельну базу дослідження автор поділяє на 5 видів: 1) археоло-
гічні джерела; 2) нумізматичні; 3) писемні, насамперед агіографічні;
4) епіграфічні (епітафії) і 5) антропологічні. Загалом джерельна база
є вичерпною, однак видається доцільним виділити в окрему групу “ре-
чові” джерела, куди увійшли б, наприклад, скляні посудини та світиль-
ники з поховальних комплексів, що в монографії розглядаються в підрозділі
археологічних джерел.

Наступні два розділи безпосередньо присвячені висвітленню теми
дослідження: “Поховальна традиція і поховання Херсонеса-Херсона”,
що, фактично, розрізняються лише періодизацією. Так, розділ II присвя-
чено IV–V ст., відповідно III-й – VI–X ст.

Цілком логічно М. Фомін розпочинає розкриття теми з підрозділу
2.1.1 “Формування християнської общини”, з одного з найдискусійніших
питань історії ранньосередньовічного Херсонеса, однак, знову ж, варто
було б чітко визначити саме поняття “община”. Щодо часу її появи, на
сьогодні в науці існує дві основні точки зору: одна група дослідників від-
носить цей процес у місті на IV–V ст.6, натомість друга – на кінець III–
IV ст.7. М. Фомін фактично приєднується до другої групи і стверджує,
що “перше знайомство з новим вченням могло статись ще в перші віки
н. е., але християнська община сформувалась лише на кінець III – початок
IV ст. і була нечисленною і маловпливовою” (с. 49). Знайомству херсо-
несітів з новою релігією ще наприкінці I – початку II ст., на думку автора,
сприяли економічні зв’язки “Херсона з провінціями Римської імперії і,
особливо, з Малою Азією, де християнство… на II ст. уже мало широкий
вплив” (с. 44), відтак дослідник припускає, що першими християнами в
Херсонесі були саме вихідці з Малої Азії (с. 49). Щодо даних “Житія
св. єпископів херсонських” М. Фомін приходить до висновку,  що події,
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описані в пам’ятці, відбулись “задовго до 80-х років IV ст.” (с. 45). Однак
щодо часу виникнення херсонеської єпархії, чому присвячено підрозділ
2.1.2, М. Фомін пристає до загальноприйнятого погляду на її виникнення
у 80-х рр. IV ст. (с. 50).

З поширенням християнства в Херсонесі пов’язує автор витіснення
в місті обряду кремації інгумацією, а не з загальним поширенням в ім-
перії східних синкретичних культів, як то інколи розглядається в істо-
ріографії8 (с. 46). В цьому контексті важливим є висновок дослідника, що
“зміна… релігійних уявлень сім’ї не приводила до зміни поховальних
споруд” (с. 48, 118), чим пояснюється продовження використання склепів
попереднього часу і в християнську епоху – власне від античності до
Х ст., що було однією з особливостей християнських поховань Херсонеса.

Однак автор дещо собі перечить стверджуючи, що у Середні віки
склепи належали не окремій сім’ї, а всій християнській общині (с. 72),
тим більше, що в дослідженні часто мовиться саме про сімейні склепи
(наприклад, с. 105, 118).

Щодо базового питання розглядуваної теми – ідентифікації похо-
вань, автор приходить до висновку, що такі “традиційні” атрибути хрис-
тиянських поховань, як зорієнтованість тіла по осі схід – захід, схрещення
рук на грудях тощо, в херсонеських пам’ятках строго не витримані.
Таким чином, ключовим критерієм є знаходження в похованнях предме-
тів, з явно вираженою християнською символікою (с. 66, 119). До остан-
ніх автор відносить кубки з написами “пий, радій” і “та буде милостивий
до мене Бог” (с. 79); світильники з християнською символікою (зобра-
ження риби, чотирипелюсткові розетки тощо), свічки, лампади, натільні
хрести тощо (с. 78–82). Натомість наявність у похованнях монет, а також
інших звичайних побутових предметів, вказує на збереження дохристи-
янських традицій у новому культі (с. 87). Однак, і на сьогодні залиша-
ється дискусійною атрибуція скляних посудин з червоною рідиною9. За
припущенням М. Фоміна, в них поміщався освячений “єлей, який вико-
ристовували при требі соборування померлого” (с. 81).

Поховальний інвентар у VI–X ст. помітно скорочується порівняно
з V–VI ст. (с. 178). З VII ст. зникають колби-бальзамарії, що, на думку
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8 Наприклад: Зубарь В.М., Хворостяный А.И. От язычества к христианству. Начальный
этап проникновения и утверждения христианства на юге Украины (вторая половина III –
первая половина IV вв.). К., 2000, с. 54; Шевченко Т.М. Особливості релігійного світогляду
населення античного Херсонеса: Автореф. … канд. і. н. К., 2008, с. 10.
9 Див., наприклад: Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. СПб.,
1990, с. 28.



дослідника, було пов’язано з арабськими завоюваннями територій, де
традиційно виготовлялись ароматичні олії, що використовувались і для
єлеосвячення. Таким чином “якщо до VII ст. в поховання поміщали цілу,
хай і невелику посудину, наповнену єлеєм, то тепер, очевидно, могли об-
межуватись декількома каплями, що возливались безпосереднього на по-
кійного” (с. 181).

Власне формування християнського кладовища розглядається в
підрозділах 2.1 і 3.1. У зв’язку з цим М. Фомін зупиняється і на питанні
спорудження перших церков та аналізує інші пам’ятки (світильники, зоб-
раження тощо), з явно вираженою християнською символікою. Дослід-
ник пропонує висновок, що початок формування може бути віднесеним
до кінця III – початку IV ст., “однак християнське кладовище як цілісна
організація… склалось лише на кінець V ст.” (с. 53).

М. Фомін чи не вперше в науці чітко відмітив, що херсонеський
“некрополь фактично неперервною лінією опоясував місто по всій до-
вжині від Пісчаної до Карантинної бухти” (с. 124), хоча з дослідницькою
метою поділяє його на такі ділянки: 1) Кладовище за Західною оборон-
ною стіною (с. 124–128), що функціонувало до IX–X ст. Його характер-
ною рисою було багаторазове використання поховальних споруд; у кінці
VIII – початку IX ст. культовим центром цього кладовища став монастир-
ський комплекс з церквою св. Созонта; 2) Некрополь за Південною обо-
ронною стіною (с. 128–131), що також, за висновками автора,
функціонував у середні віки, центром якого був храмовий комплекс на
Дівичій гірці; 3) Некрополь у районі Карантинної бухти (с. 131–140)
також продовжував функціонувати з використанням склепів античної
епохи. Центром цього кладовища з кінця VI – початку VII ст. був монас-
тир Богородиці Влахернської. Територія кладовища була поділена на три
частини, кожна з яких мала свій храм.

Протягом VI–X ст. Херсон перетворився на значний християнський
центр, що відіграв важливу роль у місіонерській діяльності візантійської
церкви серед навколишніх народів. Саме в цей час на зміну заміському
некрополю прийшли внутрішньоміські поховання. Таким чином, як
влучно пише М. Фомін: “стирається строго фіксована грань між “містом
живих” і “містом мертвих” (с. 140–141). Перші могили в межах міста ви-
никли в VI–VII ст. і можна цілком погодитись з автором, що вони належали
духовенству, а також місцевій знаті (с. 169). Однак “практика влашту-
вання поховань поза лінією міських стін, на різних ділянках кладовища
зберігається в Херсоні протягом всього раннього середньовіччя” (с. 124).
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Серед внутрішньоміських поховальних комплексів, М. Фомін
зосереджує увагу на таких: 1) Мартирії при базиліакальних комплексах
(с. 145–165) (Уварівська базиліка – місце поховання херсонського єпис-
копату (с. 148); Західна базиліка – меморіальний комплекс, пов’язаний з
пам’яттю св. єпископа Василея; Східна базиліка – один з найбільших по-
ховальних комплексів міста); 2) окремо розглядаються внутрішньохра-
мові поховання (с. 165–171) (Північна базиліка; базиліка 1932 р.; базиліка
Крузе; квартальні поховальні храми, що являли собою завершений етап
формування поховальної традиції Херсона).

Для історії Херсонеса важливим є висновок М. Фоміна, що “явного
скорочення площі некрополя з IV ст. не спостерігається” (с. 61, 123)10,
що спростовує думку про занепад міста в цей період і різке скорочення
населення.

Самі поховання і поховальні пам’ятки аналізуються в підрозділі
3.2. Серед поховальних споруд автор виділяє склепи (с. 172–177) і,
власне, могили (с. 177). Відмічає дослідник і те, що до кінця досліджу-
ваного періоду з поховальної практики витісняються надгробки (с. 181–
182), що пояснюється втратою епітафією свого значення. За припущенням
М. Фоміна її роль “починають виконувати поминальні списки, що збері-
галися в церквах, прихожанами яких були померлі” (с. 78).

Початок формування християнської поховальної традиції і обряду
в Херсонесі автор також датує кінцем III – початком IV ст. (с. 54–59).
Проте саму реконструкцію обряду і традиції М. Фомін проводить пере-
важно за аналогією, хоча й відмічає, що цей метод для раннього періоду
є малоприйнятним. Власне херсонеську особливість виявити не вдається.
Враховуючи фрагментарність даних, з автором на разі доводиться просто
погоджуватись або ні. За висновками дослідника, лише на Х ст. сформу-
вались поховальна традиція і обряд, що з деякими змінами дійшли до на-
шого часу (с. 122, 202, 211).

В монографії подана приблизна реконструкція організації похорон
(підпункт 3.2.2). За аналогію дослідник бере практику Константинополя.
Така паралель є досить дискусійною, адже столиця завжди вирізняється
від провінції в організації своєї життєдіяльності. Однак далі дослідник
слушно відмічає, що похорони могли відбуватись у “відповідності з міс-
цевими традиціями і звичаями” (с. 193). Спірним є і припущення дослід-
ника, що “видатки на поховання, найімовірніше, брала на себе церква, таким
чином, підкреслюючи рівне право всіх на народження і на похорони”
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(с. 183). Ця рівність суперечить іншим висновкам автора про соціальну
стратиграфію суспільства, що прослідковується за поховальними пам’ят-
ками (наприклад, с. 191). Скоріше, йдеться про те, що церква брала на
себе похорон лише незаможної частини херсонського соціуму.

М. Фомін припускає застосування в місті і атонської поховальної
традиції. В Херсоні такі поховання здійснювались у кістницях комплексу
Західної базиліки; ймовірно, в Заміському монастирі Богородиці Вла-
хернської; цілком можливо, що кімітірії-“кістотеки” могли бути при Ува-
рівській базиліці та низці інших (с. 190–191). Враховуючи, що атонська
традиція поширена насамперед у середовищі монашества, “наявність
таких поховань при церквах Херсона може бути опосередкованим під-
твердженням приналежності деяких храмів саме до монастирських ком-
плексів, хоча максимально впевнено про це можна говорити лиш щодо
комплексу “дома св. Леонтія”, на північно-західній околиці міста” (с. 191).

Прослідковується на херсонеських пам’ятках і обряд поминання і
панахид, на що вказує наявність у могилах свічників і залишок христи-
янських трапез, а головне – каплиць і церков при цвинтарях (с. 193–196).

Цікавим для історії ідей є розділ 2.3 “Формування християнських
уявлень про смерть серед жителів Херсонеса”. В цьому питанні зміни
світоглядних парадигм херсонесітів не є унікальними. Місцевого мате-
ріалу надзвичайно мало. Однак висновки М. Фоміна є достатньо обґрун-
тованими, насамперед на основі епіграфічного матеріалу. Так, автор
відмічає, що “ранні християнські надгробки зазвичай містять лише імена
покійних. Окрім того, короткі молитви, що трапляються, … звернені до
Бога як Судді з надією на прощення, милість щодо почившого” (с. 85).
Долучає автор до дослідження і розписи ранньохристиянських склепів і
надгробків Херсонеса. На сьогодні відкрито 13 поховальних споруд, що
містять фрески і малюнки (що складає 0.37% досліджених поховальних
пам’яток). Дослідник приходить до висновку, що смерть сприймалась як
третє народження, на що вказує традиція поховання в хрещальнях-мемо-
ріях. Наприклад, такі поховання були виявлені в хрещальні при Північ-
ному заміському храмі (с. 86, 120).

Загалом автор приєднується до думки, що поява розписних хрис-
тиянських склепів пов’язана з сирійсько-християнським впливом на ста-
новлення християнства у місті. Однак у цьому контексті дискусійним є
висновок, що численні зображення кораблів у склепі 1/2006 можуть вка-
зувати на його належність сім’ї, пов’язаній з морем (с. 105), адже кора-
бель є поширеним християнським символом. Хоча, можливо, що тут
поєдналась життєва практика з християнською символікою.
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Для християнської топографії цікавим є дослідження М. Фоміна
становлення некрополя Херсонеса як сакрального топосу міста11. Одним
з перших сакральних топосів Херсонеса став “кам’яний стовп” з хрестом,
що був установлений, на думку вченого, на місці загибелі єпископа Ва-
силія, одного з перших проповідників нової віри в місті. Саме з іменем
цього святого М. Фомін пов’язує відомий з літописів12 корсунський хрес-
топодібний храм св. Василія (Василея), збудований у ранньому середньо-
віччі на агорі (храм № 27) (с. 89). З цим самим святим автор пов’язує
і гробничний храм “Г”, що в пізніший час входив до комплексу Західної
базиліки, а також підземний храм-меморій на головній вулиці, спору-
джений на місці печери, в якій ніби то ховався святий (с. 90–93).

Окремо М. Фомін зосереджує увагу на такому важливому питанні
християнського культу, як пошанування мощей святих у херсонських хра-
мах (підрозділ 3.2.3). Автор відмічає, що в Херсоні відомо кілька типів
отворів покладання мощів. Наприклад, у вівтарній частині Західної ба-
зиліки був виявлений хрестоподібний отвір, вирублений у скелі. Подібні
отвори могли бути під вівтарями базиліки 1935 р. та Уварівської (с. 197).
Натомість заглиблення для ковчега з мощами церкви Богородиці Вла-
хернської як і храма № 19 мали прямокутну форму (с. 197–198). Загалом
М. Фомін слушно припускає, що “в кожній херсонській церкві були на-
явними мощі чи частинки мощей святих” (с. 199). Ця традиція згодом пе-
рейшла з Херсона-Корсуня і на Русь.

З почитаннями херсонітами мощей св. папи римського Климента
автор пов’язує “дім св. Леонтія” та єпископський католікон св. апостолів
Петра і Павла (“велика базиліка”). Однак зовсім необґрунтованим є ви-
сновок дослідника, що глава папи Климента, вивезена Володимиром Свя-
тим у Київ, “і сьогодні знаходиться в печерах Києво-Печерської лаври”
(с. 198). Як відомо, святиня зникла в XIII ст. і місце її зберігання не ві-
доме13. Так само дискусійним є висновок щодо саркофага Ярослава Муд-
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ческой топографии византийского Херсона // Древности 2012. Харьковский историко-ар-
хеологический ежегодник. Вып. 11. Харьков, 2012, с. 211–222.
12 Розповідь про хрещення Володимира під 988 р.: “Крести же ся в церкви святаго Василья, и
есть церкви та стоящи въ Корсунѣ градѣ, на мѣстѣ посреди града, идѣже торгъ дѣють корсуняне”
[Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., статьи и комм. Д.С. Лихачева; под ред.
В.П. Адриановой-Перетц. – Изд-ние 2-е, испр. и допол. СПб., 1999, с. 50].
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Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.) / Від. ред. д. іст. наук, проф., член-кор. НАН
України П.С. Сохань; упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. К., 2012, с. 132; Вереща-
гина Н.В. Климент Римский – небесный покровитель Киевской Руси. Одесса, 2011, с. 106.



рого, в якому автор приєднується до позиції, що він є “відомим “кам’яним
гробом” Климента Римського” (с. 70–71).

В ході дослідження паралельно з розкриттям основної теми, авто-
ром розкрито цілу низку дискусійних питань історії ранньосередньовіч-
ного Херсонеса-Херсона. Так, у контексті розгляду кладовища біля
Карантинної балки проведено ґрунтовне дослідження Влахернського
комплексу, що “являв собою випадок поєднання культових, меморіальних
і цілительних функцій” (с. 140). Цікавим є висновок дослідника, що хрес-
топодібні меморіальні церкви на великій агорі і на кладовищі в Каран-
тинній балці, хрестоподібні каплиці-кімітірії при Західному і Східному
базилікальних комплексах виникли під впливом церкви св. Апостолів у
Константинополі (с. 142). На сьогодні загрозливого характеру набуло по-
грабування пам’яток, як писемних, так і археологічних. Тому важливо,
що М. Фомін мародерів прямо називає “грабіжниками” (с. 96), а не не-
йтрально “чорними археологами”, як то на сьогодні переважно прийнято.
Наука не може бути поза суспільством і вчені мають висловлювати своє
ставлення до тих чи тих подій і явищ, особливо в сфері культури, освіти
та, власне, науки.

Значну цінність містить бібліографія дослідження, що нараховує 569
позицій. Однак недоліком її оформлення є порушення алфавітного порядку,
починаючи з позиції 545, що знижує самодостатність бібліографії. Інфор-
мативно значно доповнюють монографію додатки, що містять як плани-
схеми поховань, так і зображення поховальних пам’яток. Особливо варто
відмітити цінність доданих мап Херсонеса з позначенням заміських (до-
даток Б, мал. 1) і внутрішньоміських поховань (додаток Б, мал. 2).

Таким чином монографія М. Фоміна є вагомим внеском як в україн-
ську історіографію, так і візантиністику загалом. Монографія вирізняється
захопливим викладом матеріалу і сміливими висновками. Автору вдалось
створити новаторське дослідження, вперше ввести в науковий обіг значний
джерельний матеріал, окреслити ціле коло дослідницьких проблем, що від-
криває значні перспективи у дальших дослідженнях як Херсонеса, так і
взагалі поширення і утвердження християнства та землях України-Руси.
На відміну від багатьох вітчизняних колег-археологів, в яких за артефак-
тими не видно людини, власне творця історії, М. Фоміну вдалось подати
живий виклад і змусити заговорити завідомо мовчазний матеріал. 

Дмитро Гордієнко

Гордієнко Д. Hic mortui vivunt et muti loquuntur___________________________________________________________________________



Деякі зауваги з приводу публікації Є. Архипової
та Т. Бобровського “Археологічні дослідження на території

Софійського заповідника”

Нещодавно в одному з випусків журналу “Пам’ятки України”
з’явилась публікація Є. Архипової та Т. Бобровського, у якій автори за-
далися претензійною метою дати підсумок усім попереднім археологіч-
ним дослідженням території Софійського заповідника та запропонувати
“певні принципи та підходи до археологічної спадщини цієї території”1.

Вже претензійна назва “Археологічні дослідження на території Со-
фійського заповідника” викликає подив, адже “територія Софійського за-
повідника” включає у себе не тільки Софійський собор з його подвір’ям
та монастирськими спорудами XVIII ст., а також і філіали: Золоті ворота,
Андріївську та Кирилівську церкви з їх територіями у Києві та генуезьку
фортецю у м. Судаку (АРК). На всіх цих пам’ятках упродовж десятиріч
провадились численні, часом доволі масштабні, археологічні дослідження.
Аби тільки коротко оповісти про них, необхідно було б, принаймні, при-
святити цій темі увесь випуск журналу. Однак у своїй коротенькій статті
Є. Архипова та Т. Бобровський далеко не у повному обсязі згадують ок-
ремі дослідження виключно на території Софійського подвір’я, тож зміст
їх статті не відповідає грандіозному “обсягу” її назви, що вже само собою
викликає певні питання, які посилює та пікантна обставина, що обидва
ці автори не займались археологічними дослідженнями на цій території.
Втім, справедливості заради мусимо зазначити, що у 2004 р. один з авто-
рів критичної статті Т. Бобровський обстежував провалля, що інтерпре-
тувалось ним як залишки монастирського льоху ХVІІІ ст.2

Отже, обидва автори критичної статті мають до означеної пробле-
ми вельми опосередковане відношення, саме тому з перших рядків при-
пускаються помилки, декларуючи, що “археологічно ця територія вив-
чена недостатньо повно, хоча більша її частина не зазнавала пізніших за-
будов або істотних руйнацій”3. Адже насправді все абсолютно навпаки –
територія Софійського подвір’я протягом тривалого часу підлягала діям
антропогенних чинників: яри засипалися, зводились та руйнувались

616

__________________________________________________________________

1 Архипова Є., Бобровський Т. Археологічні дослідження на території Софійського запо-
відника // ПУ, 2013, квітень, спецвипуск №1 (186), с. 18–25.
2 Бобровський Т.А. Підземні споруди Києва від найдавніших часів до середини XIX ст.
(спелео-археологічний нарис). К., 2007, с. 36.
3 Архипова Є., Бобровський Т. Вказ. праця, с. 18.



монастирські споруди різного призначення; у XX ст. софійське подвір’я
вкрилось цілою сіткою різноманітних підземних комунікацій, що зруй-
нували культурний шар. Перекручення фактів знадобилось авторам статті,
аби задекларувати необхідність розроблення для заповідника “комплекс-
ної програми археологічних досліджень” Софійського подвір’я4. В рам-
ках розробки цієї програми у статті представлена “Археологічна карта
території Національного заповідника “Софія Київська” і Софійського со-
бору”5, що мала на меті графічно показати ділянки софійського подвір’я,
що підлягали археологічним дослідженням. Попри всю важливість такої
роботи, маємо констатувати, що ця карта не відображає реальної ситуації,
адже на ній не знайшла відображення значна кількість археологічних
шурфів, що виконувались протягом 2002–2011 рр. археологом М. Нікі-
тенком за участю В. Піоро та, пізніше, В. Корнієнка, як на території по-
двір’я Софії, так і в самому соборі. Причому з “археологічної карти”
В. Козюби “зникли” як невеликі шурфи, так і доволі великі за розмірами
об’єкти (наприклад, споруда XVIII ст. на північний схід від “Брами Забо-
ровського”, що досліджувалась у 2010 р.); не знайшли відображення
також і об’єкти (насамперед, залишки архітектурних споруд XI та XVIII–
XIX ст.), що були виявлені під час спостереження за земляними робо-
тами, які проводились на теренах заповідника (наприклад, залишки
кладки XVIII ст. біля західного рогу бурси, біля північого рогу будинку
митрополита, фрагменти доріжок XVIII та XIX ст. біля східних воріт на
подвір’ї, шурф біля західної стіни флігеля за бурсою тощо). Окрім того,
вказівка розташування розкопів не завжди співпадає з реальним місцем,
а в деяких випадках контури суттєво змінені (наприклад, західна частина
контурів митрополичої кухні XVIII ст.).

Варто зауважити, що під час складання паспортів архітектурних
об’єктів Національного заповідника “Софія Київська” співробітниками
відділу науково-історичних досліджень (Н. Нікітенко, М. Нікітенком,
В. Корнієнком) були підготовлені довідки про археологічні дослідження
всіх споруд Софійського подвір’я та територій біля них. Проте інформація,
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4 Втім, як виявляється, така “Комплексна програма археологічних та спелеологічних до-
сліджень на території Софійського ансамблю” вже розроблена: Апостолова-Сосса Л.,
Зливкова О. Концепція плану організації території Національного заповідника “Софія Ки-
ївська” (в межах ансамблю Софійського собору та його охоронної (буферної) зони) // ПУ,
2013, квітень, спецвипуск №1 (186), с. 9.
5 Архипова Є., Бобровський Т. Вказ. праця, с. 20. Укладачем цієї карти-схеми зазначений
археолог В. Козюба, який, до речі, сам також не проводив жодних археологічних дослі-
джень пам’яток Софійського подвір’я.



що зберігається в заповіднику, з якихось причин залишилась невико-
ристаною ані “картографом” В. Козюбою, ані авторами-“археологами”
Є. Архиповою та Т. Бобровським. Окрім того, М. Нікітенком була підго-
товлена археологічна карта-схема подвір’я із нанесенням усіх зазначених
шурфів, що передана до фондів Національного заповідника “Софія
Київська”. Тож подання неповної карти археологічних досліджень
софійського подвір’я не можна списати на “відсутність матеріалів”, це
було зроблено авторами статті та укладачем карти свідомо, аби довести
читачам, що робота археологів заповідника, звільнених у 2012 р. із
приходом нового керівництва, була “неякісною”.

Цей нехитрий закид Є. Архиповою та Т. Бобровським висвіт-
люється однією фразою: “Дослідження ж, здійснені у садибі собору на
початку XXI століття (йдеться про роботу М. Нікітенка та його колег. –
М.Н., В.К.), взагалі мали характер безсистемних шурфувань та закла-
дання розвідкових свердловин, які, щонайбільше, дали змогу дещо з’ясу-
вати особливості стародавнього рельєфу цієї місцевості”6.
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6 Архипова Є., Бобровський Т. Вказ. праця, с. 23.



Тут можна поставити питання: а для археології (і для пам’ятко-
охоронної справи) визначення давнього рельєфу подвір’я, чим ніхто і
ніколи не займався, багато чи мало? Для наших критиків це настільки мі-
зерно мало, що його не слід помічати, а то вже – наслідок повного
нерозуміння проблеми через непрофесіоналізм. Ми ж вважаємо, що в
цьому напрямку нами було зроблено багато, і не лише через обсяг наших
робіт, а передусім через те, що ці роботи можуть бути стимулом для роз-
гортання в майбутньому таких робіт на подвір’ї в більшому масштабі,
можливо, з видозміненою методикою буріння. А це дасть колосальну ін-
формацію і про сам собор, подвір’я якого, на наше переконання, є в пев-
ному сенсі фізичним продовженням цієї унікальної пам’ятки.

Окрім нас, рикошетом “дісталось на горіхи” і нашим попередни-
кам, до речі, маститим археологам: “Не торкнулися цієї території (судячи
з тексту статті, подвір’я собору – М.Н., В.К.) і масштабні розкопки: усі
попередні дослідження тут проводилися досить безсистемно та нерегу-
лярно”7. Було б непогано, якби Є. Архипова та Т. Бобровський пояснили,
чому розкопки на подвір’ї собору обов’язково мусять бути масштабними,
“системними і регулярними”? Якби автори публікації мали базову архео-
логічну освіту, ази якої даються на перших курсах університету, то знали
б, що масштабні (стаціонарні) розкопки можуть бути розпочатими лише
після ретельної археологічної розвідки і встановлення типу археологічної
пам’ятки, меж і потужності її культурного шару тощо8.

Хоча шурфування на подвір’ї у межах давньої садиби проводи-
лись впродовж доволі тривалого часу, до сих пір чітко вираженого куль-
турного шару тут не виявлено. Немає жодних даних про нього в працях
М. Каргера, а також І. Тоцької9, не відкрито його і нашими розвідками,
що проводилися з 2002 по 2011 рр. І це все зафіксовано в наших наукових
звітах і публікаціях, які Є. Архипова і Т. Бобровський чи то взагалі не чи-
тали, чи то читали, але свої висновки будували не на об’єктивних даних,
на власний суб’єктивний розгляд відкидаючи “зайве”.

Абсолютно очевидно, що публікація Є. Архипової і Т. Бобровсь-
кого, яка виносить вирок колосальній праці кількох поколінь археологів –
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7 Архипова Є., Бобровський Т. Вказ. праця, с. 18.
8 Тому в “Інструкції про розкопки” Інститут археології виділив два види археологічної
розвідки: з шурфуванням (“Відкритий лист” форма 2) і без шурфування (“Відкритий
лист” форма 3).
9 І. Тоцька виявила за межами давнього подвір’я, між Хлібнею і Георгіївською церквою,
в “охвісті” невеликого яру биту плінфу, фрагменти розчину тощо, переміщені сюди, во-
чевидь, під час відновлення собору митрополитом Петром Могилою, чи, імовірно, цей
матеріал походив зі зруйнованої Георгіївської церкви.



“загальний стан археологічної дослідженості” Софійського собору та
його території “треба визначити як незадовільний”10 – не є об’єктивною,
а її зміст не відповідає реальному стану проблеми. Стаття написана з
метою брутального приниження досягнень попередників, тому чимала
кількість опублікованих ними праць не потрапила до переліку літератури,
тож ця публікація не має навіть довідкового характеру про проведені на
подвір’ї Софії Київської розкопки. У такому вигляді ця публікація Є. Ар-
хипової та Т. Бобровського позбавлена наукової цінності, виконує цілком
певну роль: читачеві подається упереджена і викривлена версія проведе-
них на софійському подвір’ї археологічних досліджень.

Саме тому, як безпосередні виконавці археологічних розкопок на
теренах Софійського подвір’я, ми зобов’язані дати стислу об’єктивну до-
відку про хід та результати археологічних досліджень у заповіднику про-
тягом 2002–2011 рр. з вказівкою необхідної літератури для ознайомлення
всіх охочих.

У зв’язку з вирівнюванням подвір’я в ХVІІ–ХІХ ст., на давній ле-
совій платформі, на якій було побудовано собор, неодноразово проводились
підсипки чорноземом на 1.2–1.8 м у західній частині і до 4 м – у східній.
За відсутності суцільного культурного шару давньоруського часу закла-
дення шурфів “навздогад”, якщо в попередньому шурфі нічого не було
знайдено, є непродуктивним. Тому нами було розроблено комплексну
програму розкопок, що включала не тільки шурфування, але й метод по-
шукової геології – ручне розвідувальне буріння буром “Геолог” з діамет-
ром робочої колонкової труби 3 см. У різних місцях подвір’я було
закладено півтори сотні свердловин. За піднятим керном визначалась
стратиграфія насипного чорноземного шару і абсолютна глибина заля-
гання материкового лесу. Отримані дані використовувались нами для ви-
значення особливостей давнього рельєфу на софійському подвір’ї
(наявність водорозділів і ярів) і для складання плану давнього лесового
плато, на якому побудовано собор.

Ручним бурінням нами встановлено, що по подвір’ю проходив
гребінь водорозділу, який тягнувся з південного заходу на північний схід,
у бік дзвіниці. На ньому було побудовано Софію (звідси її орієнтування на
північний схід), а пізніше – Будинок митрополита і Браму Заборовського.
Водорозділ понижувався з південного заходу на північний схід та закін-
чувався біля яру, що знаходився між собором та дзвіницею. Крила водо-
розділу понижувалися від гребеню на північний захід та на південний
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10 Архипова Є., Бобровський Т. Вказ. праця, с. 23.



схід, піднімаючись потім до вул. Стрілецької і Володимирської відпо-
відно; у низьких частинах “перегину” протікали сезонно-дощові потоки.
Південно-східний яр було пристосовано для оборони собору. З’ясувалось,
що давня кам’яна стіна його садиби була поставлена вздовж північно-за-
хідного обриву яру11. До речі, ефективну розвідку ручним бурінням на-
міряються використати і наші опоненти при реалізації своїх планів
подальших досліджень на софійському подвір’ї12, навіть не згадуючи при
цьому, що цей метод вперше був масштабно застосований тут нами.

Пробуривши свердловини до лесу біля західного входу в собор і біля
його центральної апсиди, ми визначили профіль давнього лесового май-
данчика, на якому побудовано собор. Це кінцева частина водорозділу з
крилами і гребенем, що понижуються в обидва боки; його падіння на пів-
нічний схід складало 12 см завширшки на 5 м завдовжки (1 градус). Тобто
лес у східній частині собору знаходився значно нижче, ніж у західній, що
підтверджується і даними шурфів М. Каргера13.

Іншим важливим напрямком нашої роботи, про який опоненти
ніяк не згадують, було кількарічне дослідження цегляної монастирської
огорожі XVIII ст. З цією метою було закладено низку шурфів біля її фун-
даментів. Нами встановлено, що стіни і фундаменти, які збереглися,
мають різну товщину, різні за конструкцією карнизи і фундаменти. Це стало
підґрунтям для виділення трьох хронологічних будівельних періодів
у спорудженні цієї огорожі14.
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ріали Перших науково-практичних Софійських читань (м. Київ, 27–28 листопада 2002 р.).
К., 2003, с. 155–156; Никитенко Мих.М. Древняя топография ближайшего окружения Софии
Киевской // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы II Судакской
международной конференции. Ч. ІІІ–IV. К.; Судак, 2004, с. 100–102; Никитенко М.М. То-
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участков // Могилянські читання 2004. Збірник наукових праць. К., 2005, с. 423–428; Ни-
китенко Мих.М. Топографическая карта древнего подворья Софии Киевской (по мате-
риалам разведочного бурения) // Могилянські читання 2005 р. “Доля музейних зібрань”.
Збірник наукових праць. К., 2007, ч. 1, с. 336–339.
12 Архипова Є., Бобровський Т. Вказ. праця, с. 24 (пункт 4).
13 Каргер М.К. Древний Киев. M.; Л., 1961, т. 2, с. 206–213.
14 Никитенко М.М. Ограда подворья Софии Киевской // Могилянські читання 2005: Мо-
настирські комплекси у контексті християнської культури. Збірник наукових праць. К.,
2006, с. 405–409; Никитенко Мих.М. Новые данные о кирпичной ограде XVIII в. Софий-
ского монастыря // Могилянські читання 2007. Збірник наукових праць. К., 2008, с. 428–
434; Никитенко Мих.М. Подворье Софии на карте Киева 1745 г. и этапы строительства
кирпичной монастырской ограды первой половины XVIII в. // Софійські читання. Мате-
ріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний
контекст християнського мистецтва” (м. Київ, 28–29 травня 2009 р.). К., 2010, с. 435–440.



Крім того, в результаті наших досліджень на подвір’ї було від-
крито фундаменти 8-ми давно втрачених будівель XVIII – початку
XIX ст.15 Більшість з них можна співвіднести з будівлями на відповідних
архівних планах. Саме ці архітектурно-археологічні об’єкти опоненти,
без усяких посилань на наші дослідження, пропонують музеєфікувати
“тим чи іншим способом”16.

Зрештою, Є. Архипова і Т. Бобровський зовсім не згадують наші
дослідження в Софійському соборі, які проведені вперше за останні три
десятиріччя і дали унікальні й вельми значимі результати. Йдеться про
розвідки без шурфування на першому і другому поверхах Софії (2010 р.)
і в східному торці північно-західної зовнішньої галереї (2011 р.)17.

Було отримано дані, які дали змогу по-новому подивитись на кон-
струкцію давньої підлоги. Виявилось, що підошва давньої смальтової
підлоги (в апсиді центральної нави) є вищою на 120 см материкового ле-
сового майданчика, тобто передбачуваного дослідниками загального кот-
ловану для фундаментів собору насправді не було. Вдалося встановити,
що за відсутності котловану внутрішні кам’яні перегородки були влашто-
вані безпосередньо на нахиленому лесовому майданчику; в деяких місцях –
на збереженому давньому чорноземі. Утворені при цьому “кам’яні кліті”
були засипані до рівня майбутньої смальтової підлоги лесом або піском.
З’явилася так звана “чорна підлога”, по якій ходили до завершення внут-
рішніх робіт. Заливка підлоги була одноразовою, смальта вдавлювалась
безпосередньо в неї, чи в “підмазку” – у тих випадках, коли заливка виявля-
лась дещо нижчою необхідного рівня. Нахилена до стінки підлога в централь-
ній апсиді й в апсидах вівтарів Петра і Павла, а також Георгія зроблена
спеціально вручну на оброблених з нахилом відкосах лесової підсипки.
Раніше хибно вважали, що нахилена до стін підлога – наслідок просі-
дання стін і стовпів на 30–35 см, але це неможливо, оскільки призвело б
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15 Никитенко Мих.М. Утраченные сооружения XVIII–XIX вв. на подворье Софии Киев-
ской по данным археологических раскопок последних лет // Могилянські читання 2008.
Збірник наукових праць. К., 2009, с. 337–342.
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17 Никитенко М.Н. Смальтовый пол Софии Киевской // Могилянські читання 2009 p. Збір-
ник наукових праць. К., 2010, с. 280–286; Никитенко Мих.М. Древний смальтовый пол в
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наук, проф. H.M. Нікітенко. К., 2011, с. 120–126; Никитенко Мих.М., Корниенко В.В. Ис-
следование полов в Софии Киевской в 2010 г. // Могилянські читання 2011 p.: Християнсь-
кі реліквії: вивчення, збереження, експонування. К., 2012, с. 417–422.



до повної руйнації конструкцій собору. З урахуванням свідчень джерел
про символіку вівтаря, ми дійшли висновку, що підвищена підлога з від-
косами сприймалася віруючими як Голгофа, тобто цей чисто технічний
засіб посилював сакральну значимість вівтарної частини собору.

Архітектурно-археологічний обмір у княжій усипальні (східний
торець північно-західної зовнішньої галереї), де нами відкрито первісну
підлогу часу спорудження собору, дав можливість остаточно вирішити
головне питання усипальні: її вбудовано в галерею не в середині XI ст.,
як прийнято вважати, а одразу після завершення будівництва храму, спо-
рудженого в 1011–1018 рр.18, тобто, близько 1019 р., коли Ярослав посів
київський стіл.

Несподіваним за результатами виявилось відкриття в різних міс-
цях собору значних ділянок підлог XI і кінця XVII – початку ХVІІ ст. Між
західною баштою і аркбутаном нами відкрито давню шиферну підлогу, яка
знаходиться на тому ж рівні, що й збережена біля західного входу в собор
шиферна плита на вапняній заливці. Це дуже цікаво, якщо врахувати не-
вирішеність проблеми покриття долівки галерей. Можливо, обидві пів-
денно-західні галереї собору мали підлогу, зроблену з плит шиферу.

В апсидах вівтарів Андрія Первозваного і Миколи Мокрого на
хорах відкрито давню поливну підлогу, поверх якої на піщаній підсипці
лежить підлога з невеликих квадратних керамічних плиток кінця XVII –
початку XVIII ст., що відноситься до часів реконструкції собору часів
гетьмана Івана Мазепи.

З таких самих плит зроблено підлогу у митрополичому склепі під
північно-східним членуванням південно-західної зовнішньої галереї, ви-
никнення якого відносять до часів митрополита Рафаїла Заборовського
(1731–1747). Проте, виходячи з особливостей підлоги склепу, нами
вперше висловлено думку, що він виник раніше і готувався як родова уси-
пальня гетьмана Мазепи, котрий виводив себе з Рюриковичів. Лише зго-
дом, після відомих подій початку XVIII ст. і наступної за ними перерви
(1709–1747) тут почали ховати Київських митрополитів, першим з яких
був Рафаїл Заборовський, котрому царський уряд повернув цей титул.

Такими є основні результати здійснюваних нами протягом 2002–
2011 рр. систематичних щорічних археологічних досліджень, наукові звіти
про які зберігаються в архівах Інституту археології та Національного
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18 Докл. див.: Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие граффити Софии Киевской и его
датировка. К., 2012.



заповідника “Софія Київська”19. Вважаємо, що ці результати отримані
завдяки застосуванню правильної методики, коли за відсутності суціль-
ного культурного шару перед закладанням шурфу дана територія досліджу-
валась із застосуванням розвідувального буру. Ми виходили з класичного
для археології принципу – перш, ніж досліджувати, треба знайти об’єкт
дослідження, а не навпаки, як те випливає з позиції наших опонентів.

Підведенню підсумків цих досліджень присвячена окрема
стаття20, яку Є. Архипова та Т. Бобровський свідомо проігнорували, хоча
вона опублікована у виданні, наявному в багатьох бібліотеках, у тому
числі – Національного заповідника “Софія Київська” та Інституту архео-
логії НАНУ.

Відтак, маємо констатувати, що стаття Є. Архипової та Т. Боб-
ровського, рівно як і виконана В. Козюбою археологічна карта софійсь-
кого подвір’я, виконані на низькому професійному рівні, носить не
стільки науковий, як декларативний характер, тому не розкриває постав-
леного у її заголовку завдання, містить неповні та, у деякій мірі, спотво-
рені дані, внаслідок чого не дозволяє читачеві скласти повноцінне
уявлення про історію археологічних досліджень на території подвір’я
Софії Київської.

Михайло Нікітенко, Вячеслав Корнієнко

Спроба  викреслити з історії Могилянське відродження
Софії Київської у контексті “здобутків” Т. Лютої

Останніми роками опубліковано кілька статей Т. Лютої щодо істо-
рії Софії Київської в XVII – на початку XVIIІ ст., у яких дослідниця
заявила свою засадничу позицію: “заперечення ідеї реставрації Софійського
собору Петром Могилою, що її впровадила ще історіографія ХІХ ст., яка,
своєю чергою, оперувала панегіристичними текстами могилянських Спу-
деїв – “вокальних Орфеїв” першої половини XVII ст. – на честь самого
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митрополита про “сирітство” митрополичої катедри”. Посилаючись
на власні публікації1, вона дратівливо закидає на нашу адресу: “Уже двічі
опубліковано матеріали про реставрацію храму уніатами, про яку не знав
основний інформатор сучасних ініціаторів датувань Софійського собору –
Степан Голубєв і яка зостається “непоміченою” навіть у час активних
суперечок про дату будівництва собору, яка, маємо надію, завершилася
офіційним святкуванням його тисячоліття”2.

Проте роздратування Т. Лютої безпідставне, оскільки ми неодно-
разово публікували матеріали, які засвідчують, що уніатська адміністра-
ція всіляко намагалась у міру своїх сил і можливостей відродити
“митрополію руську”, а з нею – роль і значення Київської Церкви3. Інша
справа, що намагання уніатського митрополита Йосифа Рутського відно-
вити собор були дуже швидко перервані подіями 1633 р. Відродити
Софію Київську, та й то не повністю, бо обсяг робіт був колосальним,
зміг лише такий, поза всякими сумнівами, визначний і вельми впливовий
у тогочасному світі церковно-політичний діяч, як митрополит Петро Могила.
Людина династичного роду, він був пов’язаний родинними стосунками
зі знатними сім’ями Речі Посполитої, користувався підтримкою як польського
короля Владислава IV, так і московського царя, та що найголовніше –
місцевого населення. Могила зосередив у своїх руках потужні ресурси,
позаяк мав численних дародавців, був архімандритом Києво-Печерської
лаври і встановив контроль над Михайлівським та Пустинно-Миколаїв-
ським монастирями в Києві. Його роль у відродженні митрополичого
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1 Люта Т. Документи про юрисдикційний статус та економічне становище Свято-
софійської митрополичої катедри і Києво-Печерської архимандрії в перші роки після
Берестейської унії // Ковчег: науковий збірник із церковної історії / За ред. о. Б. Ґудзяка,
І. Скочиляса, О. Турія. Львів, 2000, число 2, с. 313–328; Люта Т. Конфлікт навколо собору
Святої Софії у Києві у першій половині XVII ст. // Die Union von Brest (1596) in Geschichte
und Geschichtssshreibung: Versuch einer. Zwischenbilanz. Lviv, 2008, s. 194–207; Люта Т.
Могилянський “Theatrum Gloriae” Івана Мазепи: політичні та мистецькі інтенції // Іван
Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII
століть. Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс, А. Фелонюк; Упоряд.
І. Скочиляс. Львів, 2011, с. 184–206; Люта Т.Ю. Софійський собор у могилянському кон-
тексті мазепинської доби // Наукові записки НаУКМА, 2012, т. 130: Історичні науки, с. 14–23.
2 Люта Т.Ю. Софійський собор.., с. 14. При цьому вона посилається на матеріали круг-
лого столу “Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань” (7 квітня
2010 р., м. Київ). К., 2010. На її наївну думку, публікація цих матеріалів начебто завершила
собою дискусію про час будівництва Софійського собору, хоча це просто неможливо
як з точки зору складності цієї 200-річної проблеми, так і з огляду на результати його
новітніх досліджень (див. прим. 12).
3 Відбудовчі роботи уніатів у Києві, в тому числі і в Софійському соборі, неодноразово під-
тверджені в сучасній українській історіографії не тільки завдяки згаданим статтям Т. Лютої,



храму і створенні при ньому православного чоловічого монастиря надійно
засвідчують як писемні документи, так і сама Софія.

Однак у той час як радянська історіографія замовчувала роль
уніатів у процесі відновлення Софії у XVII ст., Т. Люта впадає в іншу
крайність і заперечує вирішальний вклад Петра Могили у відбудову митро-
поличої кафедри, зовсім недоречно залучаючи для цього гравюру Іларіона
Мигури на честь гетьмана Івана Мазепи – будівничого українських храмів.
Власне, ця гравюра 1705 р. і стала об’єктом її останнього дослідження,
в якому вона сприймає цей твір за “особливу форму гетьманського пане-
гірика могилянської традиції, що була притаманна Києво-Могилянській
академії від початків її заснування”4. Такий собі чудернацький кульбіт
Лютої змушує згадати приказку: “На городі бузина, а в Києві дядько”.
Зате цей кульбіт дає змогу нашій авторці “підкріпити” її “новаторську”
позицію щодо “заперечення ідеї реставрації Софійського собору Петром
Могилою”, а заодно навести критику на наше тлумачення згаданої гра-
вюри, яку ми, на відміну від Лютої, сприймаємо як витвір суто Мазепиної
доби, базований на власних ідейно-мистецьких засадах. Оскільки надто
важко розділити штучно зліплених воєдино “сіамських близнюків” Лютої
(“могилянський контекст мазепинської доби”), зупинимось окремо
на двох, на наше переконання, різних темах: 1. Репарація Софії Петром
Могилою. 2. Гравюра Іларіона Мигури.

Перша тема складається з двох підтем: а) інформація писемних
джерел; б) дані архітектури та живопису Софії. Стосовно писемних до-
кументів про реставрацію Софії у першій половині XVII ст. Т. Люта обме-
жується закидом на адресу згаданих “вокальних Орфеїв” і скепсисом
щодо достовірності інформації “Тератургими” (1638), яка, мовляв, мусить
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а й цілою низкою інших досліджень та публікацій джерел: Нікітенко Н. Свята Софія
Київська: історія в мистецтві. К., 2003, с. 224–227; Никитенко Н. Святая София Киевская.
К., 2008, с. 43– 45; Ульяновский В. Выдубицкий чуда архангела Михаила монастырь. К., 2009,
с. 115–119, 239–241; Пам’ятки. Т. 3: Архів української церкви. Вип. 1. Документи до історії
унії та Волині та Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. / Упорядн. М.В. Довби-
щенко. К., 2001, с. 285–388; Сінкевич Н.О. Унійний період Софії Київської в світлі судових
і ревізійних документів // Софійські читання. Матеріали IV міжнародної науково-прак-
тичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний
діалог поколінь” (Київ, 25–26 жовтня 2007 р.). К., 2009, с. 328–332; Сінкевич Н. Унійний
період історії Софії Київської: запустіння чи відновлення митрополичої кафедри в першій
третині 17 ст. // Архів Української Церкви. Серія 1: Дослідження. Вип. 1: Історія Унії на
Київщині: 1596–1839 рр. Львів, 2011, с. 79–89; Sinkewycz N., Kornijenko W. Nowe źródła
do historii Kościoła Unickiego w Kijowie: graffiti w absydzie głównego ołtarza katedry
św. Sofii // Studia źródłoznawcze. Warszawa, 2012, t. 50, s. 73–78.
4 Люта Т.Ю. Софійський собор.., с. 14.



сприйматися “як агіографічне джерело, але аж ніяк не свідчення про
достеменні події”5. По-перше, “вокальні Орфеї” жодним чином не черпали
свої мотиви “з небес”, а керувалися тогочасними реаліями; в іншому разі
їхні панегірики сприймалися б як улеслива брехня, отже, як відверте зну-
щання над митрополитом. Тим більше, уніатські автори не упустили б
можливості спростувати такі твердження православних “орфеїв”, адже
не варто забувати, що полемічна напруга в руській літературі відчувалася
до середини XVIII ст.

По-друге, наша авторка, вочевидь будучи налаштованою у давно
віджилому дусі “наукового” атеїзму, наївно гадає, що агіографічне джерело
полишене всякої достовірності. Звісно, це далеко не так – Афанасій Каль-
нофойський прагнув інтерпретувати в агіографічному ключі сучасні йому
історичні події, однак зовсім не вигадував факти чи підтасовував їх.
“Тератургима”6, як і “Патерикон” 1635 р.7 згадують триваючі в 1630-х рр.
масштабні відбудовчі роботи митрополита Петра Могили. Ці згадки спов-
нені елементами життєвої конкретики, але аж ніяк не є фантазіями
чи панегіричними кліше.

Зрештою, дослідниця чи то не знає, чи то навмисно “забуває” над-
звичайно важливі свідчення архідиякона Павла Алеппського, котрий суп-
роводжував Антіохійського патріарха Макарія у його подорожі до Московії
у середині XVII ст. Зокрема, дізнаємося, що Софія перебувала в руїнах
аж до часів Петра Могили, який “ставши митрополитом країн руських…
постарався по силі можливості реставрувати її і привести до теперіш-
нього вигляду”8. Із захопленням описуючи відновлену Могилою Софію,
архідиякон Павло згадує дві каплиці, закриті пишно декорованими заліз-
ними гратами, чудовий різьблений позолочений іконостас із храмовою
іконою Святої Софії. З опису цього іконостаса випливає, що Петро Мо-
гила відновив вівтарі основного ядра собору і вони функціонували. Під-
тверджує це і вигляд відреставрованого східного фасаду собору на
малюнку 1651 р. А. ван Вестерфельда9. Більше того, репараційну діяльність
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5 Люта Т.Ю. Софійський собор.., с. 14.
6 Kalnofoyski A. Teraturgima lubo cuda, ktore byly tak w samym... Monastyru... Kiiowskim...
Kijów, 1638, s. 24.
7 Kossow S. Paterikon albo żywoty ss. Oycow Pieczarskich. Kijów, 1635, s. 181.
8 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине ХVІІ века,
описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с. арабского Г. Муркоса.
М., 1896–1898, вып. 2, кн. IV, с. 68.
9 Путешествие Антиохийского патриарха.., с. 70–71; Смирнов Я.И. Рисунки Киева 1651 года
по копиям их конца XVIII века // Труды XIII археологического съезда в Екатеринославе
(1905). М., 1908, т. 2, с. 197–206, илл. V; Нікітенко Н. Головний іконостас Софії Київської
як історико-культурний феномен // ПУ, 2007, ч. 1 (154), с. 23.



Петра Могили високо оцінювали не лише православні, а й католики. У
передмові до спрямованої проти православних “Перспективи” (1642) Ка-
сіян Сакович писав: “Взяв отець Могила церкву святої Софії в Києві, яка
за багато століть опустіла, а нині так її відновив, що від усіх отримав по-
хвалу”10. То кому ж маємо вірити: Т. Лютій чи сучасникам Петра Могили?
Питання вочевидь риторичне. Доводиться констатувати, що авторка
не знайома з усім масивом писемних джерел, а базує свої висновки тільки
на кількох опублікованих нею документах.

Тепер щодо даних архітектури і монументального живопису
Софії. Т. Люта намагається піддати критиці наш висновок, що у втіленій
Могилою в Софії церковно-політичній програмі “виразно простежуються
чотири пункти цієї програми, засвідченої в ктиторському написі Могили,
у поновленому ним княжому портреті, у присвяті одного з вівтарів
св. Володимиру і в каплиці, вбудованій у північну зовнішню галерею”11.

Опонентка починає свою критику, як вона пише, з “так званого
ктиторського напису” Петра Могили на чотирьох попружних арках цен-
трального купола Софійського собору, напису буцімто “вичерпно дослі-
дженого у статті О. Толочка”, додаючи до цієї згадки лише власну вельми
поверхову критику деяких “російських лексем”, що, мовляв, доводять
“пізнє походження цього напису (принаймні початок XVIII cт.)”12

Ми неодноразово показували, наскільки “вичерпно” дослідив цей напис
О. Толочко, тож відішлемо читача до наших критичних публікацій13.
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10 Sakowicz K. Epanorthosis albo Perspektywa i objaśnienie błędów, herezjej i zabobonów
w grekoruskiej cerkwi disunitskiej tak w artykułach wiary jako w administrowaniu sakramentów
i w inszych obrządkach i ceremoniach znajdujących się. Kraków, 1642, k. 9 v.
11 Див..: Нікітенко Н. Свята Софія Київська.., с. 235.
12 Люта Т.Ю. Софійський собор.., с. 15.
13 Оскільки Т. Люта однозначно поділяє позицію учасників (передусім – О. Толочка та П. То-
лочка) згаданого нею погромницького круглого столу, наведемо перелік наших критичних
публікацій з цього приводу, які чомусь не викликали жодної відповідної реакції опонентів,
що саме по собі засвідчує явну упередженість та поверховий, щоби не сказати дилетантський,
рівень їхньої критики. Див.: Нікітенко Н., Корнієнко В. Щодо матеріалів круглого столу
“Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань (7 квітня 2010 р.,
м. Київ) // Час заснування Софії Київської: Пристрасті довкола мілленіума. К., 2010, с. 45–49;
Нікітенко Н. Нова концепція датування Софії Київської: обґрунтування, параметри дис-
кусії // Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми. К., 2011, с. 215–250;
Корнієнко В.В. Об’єктивна критика чи химери кривого дзеркала? (З приводу “епіграфічних
нотаток” Т. Бобровського) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики.
Збірка наукових праць. К., 2011, ч. 19; Никитенко Н.Н., Корниенко В.В., Рясная Т.В. Новая
датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции? К., 2012,
с. 12–15; Нікітенко Н., Корнієнко В., Рясная Т. Нова спроба дезавуювати ювілей Софії
Київської // УАЩ, 2012, вип.16–17, с. 111–128; Никитенко Н., Корниенко В. Древнейшие
граффити Софии Киевской и время ее создания. К., 2012, с. 45–50; Нікітенко Н., Корнієнко В.
Ще раз про натурні дослідження Софії Київської // УАЩ, 2012, вип. 16–17, с. 129–150.



Мабуть, Т. Лютій також варто з ними познайомитися, аби вона не робила
скороспішних висновків щодо ктиторського напису Петра Могили.

Ще більш уразливою і поверховою є її критика нашого висновку
про каплицю часів Петра Могили, вбудовану у північну зовнішню гале-
рею. Коли читаєш цю критику, складається стійке враження, що Т. Люта,
по-перше, геть не розуміється на цьому матеріалі, по-друге, дуже не-
уважно прочитала монографію Н. Нікітенко, яку так хвацько критикує.
Ось категоричний висновок Лютої: “каплиці-капели Петра Могили на
честь князя Володимира у соборі в часи гетьманування Івана Мазепи
(1687–1709) не існувало. Відповідно, до початку реставраційних робіт
храм був без так званих капел зовнішніх галерей”14.

Передусім зазначимо, що присвячена Богородиці каплиця часів
Петра Могили з усіма притаманними тій добі традиційними архітек-
турно-художніми формами в своїх основних рисах збереглася донині,
тобто те, що вона існувала, є безперечним і загальновідомим фактом15.
Натомість Т. Люта, заперечуючи факт існування цієї каплиці-капели, припус-
кається явної плутанини, бо ототожнює каплицю Петра Могили у зовнішній
галереї з Володимирським вівтарем (де стоїть саркофаг Ярослава) –  у внут-
рішній. А після того береться спростовувати вже власний висновок про при-
свячення могилянської каплиці св. Володимиру: “Аргументи Н. Нікітенко
на користь будівництва Могилою у північній галереї Володимирової
каплиці (престолу) не переконливі”. Якщо Нікітенко щодо присвяченої
Богородиці могилянської каплиці застосовує термін “каплиця-усипальня
Володимира”, то має на увазі те, що тут мала стояти рака з його мощами,
виявленими Могилою в руїнах Десятинної церкви. Люта ж, не давши собі
ради розібратись у суті справи, хибно переносить поняття призначення кап-
лиці на її присвячення. Саме ж присвячення каплиці Богородиці, до речі,
збереглося до Мазепиних часів; щоправда, каплицю за митрополита Гедеона
Четвертинського перебудували на вівтар Благовіщення Богородиці –
ця перебудова добре простежується в його архітектурі й стінописі. Тим не
менш, митрополит Гедеон усе ще звично називає цей вівтар “каплицею”16.
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14 Люта Т.Ю. Софійський собор.., с. 15.
15 Див.: Нікітенко Н. Свята Софія Київська.., с. 235, 243–245.
16 Тестаментъ (Духовное Завещанїе) остатней воли блаженной памяти Преосвященного
Архїепископа Митрополита Кїевского Галицкого и всея Малыя Россїи, Епископа Луцкого
и Острожского православного киръ Гедеона Святополка, Князя Четвертенского, пре-
ставльшогося въ лето отъ созданїя Мїра 7198, отъ Рождества же Христова 1697, месяца
Апреля дня 6 // [Евгений (Болховитинов)]. Описанїе Кїевософійськаго собора и Кїевской
їерархїи съ присовокупленїемъ разныхъ грамматъ и выписокъ, объясняющихъ оное,
также плановъ и фасадовъ Константинопольской и Кїевской Софїйской церкви и Яро-
славова надгробїя. К., 1825, с. 116.



Отже, вихідні для дослідження Т. Лютої обставини, анонсовані
нею, є цілком надуманими і непереконливими.

Друга тема. Беручись далі тлумачити гравюру Іларіона Мигури
“у могилянському контексті мазепинської доби”, наша опонентка фак-
тично знов-таки намагається заперечити Могилянське відродження як ок-
ремий визначний культурний феномен в історії Софії. Вона не дає собі звіт
у тому, що софійна тема в мистецькому оформленні зовсім по-різному ви-
рішувалася в добу Могили, коли Україна була у складі Речі Посполитої,
і Мазепи, коли відбувалась розбудова Гетьманщини; тож і тема Софії
мала в ці різні епохи різне звучання. Для цього досить порівняти описа-
ний Павлом Алеппським храмовий образ Святої Софії в іконостасі Петра
Могили зі згаданою гравюрою, образні мотиви якої активно розроблялися
за доби Мазепи і склали іконографію Святої Софії Премудрості Божої у її
київському варіанті17. Якщо в могилянському образі Святої Софії акцент
ставився на актуальному для часів відродження Православної Церкви в
Україні мотиві боротьби з мусульманством і полеміки з католицтвом, то
в храмових образах Святої Софії XVII і XVIII ст. наголошується тема
церковності і соборності18, підпорядкована у згаданій гравюрі державотворчій
концепції “Київ – град Софії”19. Тому неможливо тлумачити гравюру Ми-
гури “у могилянському контексті мазепинської доби”, інакше отримаємо
історичний нонсенс, що і трапилося у випадку Т. Лютої.

Щоби зайвий раз переконатися у цьому, звернемо увагу на начебто
декодований Лютою “політичний контекст” створення гравюри. За її ще
однією “новаторською” тезою (крім “заперечення ідеї реставрації Софій-
ського собору Петром Могилою”), “засадничою умовою реконструкції
Софійського собору І. Мазепою було правління царівни Софії Олексіївни”.
Мовляв, “тісні стосунки гетьмана з реґентською адміністрацією, а головне –
з “генералісімом” Василем Голіциним, першою особою уряду царівни
Софії, свідчать про цілковиту орієнтацію гетьманського правління на мос-
ковський двір”20. Оскільки немає жодного джерела, яке підтвердило б цей
екзотичний висновок, Люта вдається до словесних маніпуляцій з ідеоло-
гемою “Софія”, аби виправдати винайдене нею химерне поєднання мос-
ковської царівни з Софією Київською. Результатом такого словоблуддя стає
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17 Див.: Путешествие Антиохийского патриарха.., с. 70–71; Нікітенко Н. Свята Софія Ки-
ївська.., с. 271–273; Нікітенко Н. Головний іконостас Софії Київської.., с. 24.
18 Пор. Нікітенко Н. Головний іконостас Софії Київської.., с. 33.
19 Нікітенко Н. Свята Софія Київська.., с. 272–273, 282, 292.
20 Люта Т.Ю. Софійський собор.., с. 15. У такому разі Лютій варто було б перефразувати
назву своєї статті на “Софійський собор у московському контексті мазепинської доби”.



її висновок: “Таким чином, софійні сюжети виникають у мистецтві Мазе-
пиної доби одночасно з реґентським правлінням Софії Олексіївни Рома-
нової… Отже, можна впевнено стверджувати, що політичні реалії були
константою ідеологічних засад реставрації Софії Київської Іваном Мазе-
пою, на що не звертали увагу донині, натомість розглядаючи реставрацію
головної катедри собору як винятково мистецьке явище”21.

Тут авторка явно дезінформує читача, бо якраз на цю обставину
ми звертали пильну увагу, дійшовши висновку, що “ідеологічні засади”
реставрації Софії Мазепою були зумовлені “політичними реаліями” роз-
будови суверенної Гетьманщини в умовах входження її до Московського
царства, в яких гетьман змушений був всіляко боронити права і привілеї
української Церкви проти централізаторської та русифікаторської полі-
тики московської влади, яка намагалась встановити повний контроль над
Київською митрополією. Причому культуротворча політика Мазепи
інспірувалась не “цілковитою орієнтацією гетьманського правління
на московський двір”, як те стверджує Люта, а спиралась на традицію
попередників гетьмана, яка простежується з часів Петра Сагайдачного,
коли Київ, як і в давньоруські часи, був проголошений “другим Єрусалимом”,
“богоспасаємим градом” Премудрості Божої. Власне, ця державотворча
ідея покладена і в основу гравюри Іларіона Мигури, композицію якої вінчає
семистовпний храм-ротонда, названий у ній Тріумфальною Церквою
Премудрості Божої, заснованою на святих київських горах22.

Думку Лютої щодо структурної відповідності гравюри планові
Софійського собору можна було б назвати конструктивною, якби, аргумен-
туючи її, дослідниця не припустилася б заморочливої плутанини з топо-
графією і присвяченням вівтарів, що знов-таки засвідчує поверхове
знайомство як і з самим собором, так і з дотичними йому джерелами. Досить
сказати, що згаданий Павлом Алеппським праворуч від західного входу
вівтар Богоявлення або Хрещення (де здавна знаходиться хрещальня)
раптом виявляється у Лютої на хорах, а наприкінці цього ж абзацу вона
фактично вказує розміщення Богоявленського вівтаря вже на першому
поверсі, у західній частині північної зовнішньої галереї, де за Мазепи
насправді виник вівтар Собору Йоанна Предтечі (згодом Стрітенський)23.
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21 Люта Т.Ю. Софійський собор.., с. 15–16.
22 Нікітенко Н. Свята Софія Київська.., с. 257–259, 272–273 та ін.
23 Т. Люта при цьому посилається на митрополита Євгенія Болховітінова, але не помічає
того, що він називає “придел во имя собора св. Иоанна Предтечи” у переліку придільних
храмів першого поверху. Див.: Болховитинов Е. Описание Киево-Софийского собора
и Киевской иерархии // Митрополит Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва.
К., 1995, с. 64–65.



Згаданий же архідияконом Павлом праворуч від головного вівтаря
вівтар Різдва Богородиці (давній Якима та Анни – дияконик) вона визна-
чає як головний вівтар і т. д. Таке “блукання” вівтарів супроводжується,
за її виразом, “цікавими метаморфозами” із “головним князівським (?)
Георгіївським престолом собору”, де нібито Павло Алеппський згадує
зображення під “Євхаристією” київських митрополитів Олексія і Петра,
буцімто патронів царів Олексія і Петра Романових. Мовляв, “могилянські
кола були цілком упевнені у правонаступності династичного зв’язку”. А далі
у Лютої слідує кумедна побудова щодо “царських патронів владної на той
час династії Романових”, і ця патронімія начебто відобразилася в соборі24.

Насправді Павло Алеппський бачив зображення Петра і Олексія
між вікнами головного (але ніяк не Георгіївського!) вівтаря, в “Святи-
тельському чині”, де ці зображення, до речі, збереглися донині. Така плу-
танина, сповнена безпідставної чехарди з присвяченнями вівтарів “від
Лютої” (мовляв, ніхто не міг, а вона нарешті одним махом з цим розібра-
лася), позбавляє її побудову здорового глузду.

Особливо вразливим є її підхід до тлумачення вівтарної компо-
зиції приділу Дванадцяти апостолів, або “капели Івана Мазепи” (назва
запропонована Н. Нікітенко)25. Тут обабіч тронного Спаса26 з розкритим
Євангелієм зображено князя Володимира і княгиню Ольгу із відповід-
ними написами-іменами. Свого часу Н. Нікітенко було обґрунтовано тезу,
що Володимир і Ольга виступають тут символічними прообразами геть-
мана Мазепи і його матері Марії Магдалини Мазепиної, тому зображення
Ольги наділено іконографічними рисами св. рівноапостольної мироно-
сиці Марії Магдалини – патронеси матері гетьмана. Причому зображення
Ольги як мироносиці – єдина в своєму роді, суто київська іконографія
святої княгині, на що вочевидь вплинуло замовлення самого Мазепи27.
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24 Люта Т.Ю. Софійський собор.., с. 21.
25 Нікітенко Н. Свята Софія Київська.., с. 270–271. Т. Люта закидає нам: “Не згадує жодне
джерело про наявність у Софійському соборі “Мазепиної капели” (Люта Т.Ю. Софійсь-
кий собор.., с. 21, прим. 1). Звісно, ця назва умовна, але вона чітко визначає призначення
цього вбудованого за часів Мазепи приміщення, створеного на кшталт своєрідного палацо-
вого “храму в храмі”. Присвячення капели Дванадцяти апостолам ще за Мазепи не викликає
сумнівів, адже це присвячення засвідчується фактом існування тут відповідного іконостаса,
встановленого на зламі XVII–XVIII ст. Див.: [Лебединцев П.Г.] Возобновление Киево-
Софийского собора в 1843-1853 гг. // Труды КДА, 1878, т. ІІІ, с. 399; [Лебединцев П.Г.]
Описание Киево-Софийского кафедрального собора. К., 1882, с. 14.
26 Т. Люта хибно називає його Христом-Емануїлом (Люта Т.Ю. Софійський собор..,
с. 21), хоча цей іконографічний тип представляє Христа в дитячому віці, а в даному разі
фігурує дорослий Христос Учитель.
27 Нікітенко Н. Свята Софія Київська.., с. 267–271; Нікітенко Н. Відкриття нових сюжетів
в капелі Івана Мазепи // Могилянські читання. Мазепинська доба в культурі України: збір-
ник наукових праць. К., 2010, с. 96–97.



На думку Т. Лютої, в цій композиції “образ Марії Магдалени було
легко переправити у Святу Ольгу, а роль князя Володимира досі “виконує”
Іван Хреститель. Мовляв, лише подальші реставраційні роботи цього роз-
пису можуть дати уявлення про первісні образи собору Мазепиного
часу”28. Що тут можна сказати і як можна пояснити цю нісенітницю?
По-перше, Ольга була зображена на цьому місці від самого початку і донині
залишається Ольгою, а роль князя Володимира досі “виконує” князь
Володимир, а не Іван Хреститель, образу якого тут ніколи не існувало.
По-друге, з вивчених Н. Нікітенко реставраційних звітів, що зберігаються
в архіві Національного заповідника “Софія Київська”, зовсім не випливає
якесь “переправлення” одних персонажів на інших; можна лише говорити
про поновлення пошкодженого живопису; по-третє, у 2008–2009 рр. всі
сюжети капели Мазепи було реставровано і відкрито для експонування29.

Легковажне ставлення до вивчення Софії Київської, яку Т. Люта
не знає і не розуміє навіть на рівні елементарних понять, вона демонструє
своїми “пошуками” в соборі програмних моментів його розпису в кінці
XVII–XVIII ст., спрямованих на звеличення гетьмана Мазепи і його спод-
вижника митрополита Варлаама Ясинського. До вигаданих нею самою ви-
щезгаданих образів Івана Хрестителя і Марії Магдалини в капелі
Мазепи Люта додає “збережений донині у ктиторському ряду сюжет Хре-
щення Христа” з образом Йоанна Предтечі, що нібито засвідчує “гетьман-
ську патронімію”30. Підкажемо Лютій, що в цьому ж самому номері
журналу є цілком професійна стаття її колеги Т. Рясної, в якій ілюстро-
вано й описано цей сюжет 1894 р. відомого художника І. Селезньова31.
Досить навіть одного погляду, аби побачити, що цей сюжет є пізнім, ніяк
не пов’язаним з добою Мазепи!

Ще одним курйозом є такий висновок Т. Лютої: “у соборі мав
бути сюжет Премудрості Божої у вигляді Софії Премудрості та трьох її
дочок – Віри, Надії та Любові, як ознака царювання цариці Софії Олек-
сіївни, яка на початку митрополитства Ясинського ще була при владі”32.
Згідно Лютій виявляється, що Софія Премудрість (абстрактне поняття,
властивість другої іпостасі Трійці – Ісуса Христа) “народила” згаданих трьох
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28 Люта Т.Ю. Софійський собор.., с. 21.
29 Нікітенко Н. Свята Софія Київська.., с.  271. Нікітенко Н. Відкриття нових сюжетів..,
с. 94–101.
30 Див.: Люта Т. Варлаам Ясинський і Софійська митрополича катедра // ПУ, 2013, спец-
випуск № 1 (186), квітень, с. 31.
31 Див.: Рясна Т. Твори художника Івана Селезньова в Софії Київській // ПУ, 2013, спец-
випуск № 1 (186), квітень, с. 41.
32 Люта Т. Варлаам Ясинський.., с. 31.



дочок. Невтямки Лютій, що сюжет із зображеннями свв. Софії та її дочок
Віри, Надії і Любові (до речі, присутній у фресковому розписі собору)
має на увазі конкретних мучениць, а сюжет “Софія Премудрість Божа”
із зображенням названих алегоричних чеснот – складна богословська
побудова, ілюстрована в храмовій іконі Софії Київської.

Про абсурдність висновку щодо відображення в соборі патронімії
царівни (а не “цариці”!) Софії Олексіївни ми писали вище, додамо лише,
що “на початку митрополитства Ясинського” (1690 р.), котрий начебто
звеличував її в розписі, вона вже не була при владі, оскільки її регентство
скінчилось роком раніше. Крім того, на зламі XVII–XVIII ст. давні
фрески були забілені під новий розпис, який почав з’являтися не раніше
початку XVIII ст., що надійно засвідчено джерелами33.

Перелік ляпсусів і помилок Т. Лютої в її спробі інтерпретувати
архітектуру і живопис Софії Київської можна продовжувати без кінця,
та це марна праця, позаяк у цьому випадку маємо цілину неорану…

Не можемо оминути і запропоновану Т. Лютою атрибуцію зобра-
жень на гравюрі І. Мигури. Авторка пропонує такий варіант – у ряді свя-
тих патронів Мазепи зображені зліва направо: Йоанн Кущник, Йоанн
Милостивий (патріарх Олександрійський), апостол Андрій, Йоанн Хре-
ститель, Йоанн Богослов, Йоанн Золотоуст, Йоанн Ліствичник. Однак така
інтерпретація неузгоджена з іконографією постатей – шоста зліва фігура є
зображенням молодого чоловіка у світському вбранні (за нашою версією –
св. Йоанна Воїна34), а не Йоанна Золотоуста, якого абсолютно завжди пред-
ставляли у святительських ризах. Йоанна Золотоуста можемо ідентифі-
кувати тільки з постаттю, що зображена на гравюрі другою ліворуч – святий
у патріаршому вбранні з піднятим догори перстом є, вочевидь, не Йоанном
Милостивим (його традиційно зображують з книгою або торбинкою гро-
шей), а саме Йоанном Золотоустом, характерними рисами якого в іконописі
першої половини XVIII ст. є округлість обличчя, густе і довге волосся,
окладиста борода35.

Дивною і плутаною є й інтерпретація постатей третього компо-
зиційного ряду – авторка вказує, що вони схожі на муз, однак атрибутує
їх як алегорії наук, куди входить астрономія, історія (не вважалася на той час
наукою), філософія, Софія Премудрість Божа (не є ні наукою, ні музою),
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33 Див.: Нікітенко Н. Свята Софія Київська.., с. 265–267.
34 Сінкевич Н. Ідея Софії, благодаті, чеснот і патронату святих у гравюрі-тезі на честь
Івана Мазепи // ПУ, 2013, № 3, с. 24–27.
35 Маханько М.А. Иоанн Златоуст. Иконография // Православная энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступу: http://www.pravenc.ru/text/541598.html#part_23.



Феміда (теж не є наукою) та геометрія. Така дивна мішанина понять і але-
горій, яка існує у статті Т. Лютої, була абсолютно виключеною у творчому
задумі І. Мигури. Авторка чомусь не звертає увагу на написи, подані на
картушах, які не дають ніякої можливості для атрибуції постатей як але-
горій наук, а вказують чесноти гетьмана Мазепи. Саме тому ми атрибу-
туємо постаті у третьому композиційному ряду гравюри як сім алегорій
богословських і кардинальних чеснот, які часто зображувалися в того-
часному живописі. Звісно, ця інтерпретація може також дискутуватися,
проте очевидно, що композиційний ряд на гравюрі мав бути цілісним,
зрозумілим глядачеві і там не могли бути хаотично згруповані постаті,
взяті із різних семантичних площин, що випливає з аналізованої статті.

Загалом, попри те, що стаття Т. Лютої, присвячена гравюрі І. Ми-
гури, не позбавлена окремих цікавих спостережень (зокрема щодо гер-
бових знаків), її явно недостатня компетентність, прагнення до сенсації,
поспіх та апріорне бажання розкритикувати попередніх дослідників,
спричинили перелічені вище казуси та плутанину.

Залишається тільки порадити Т. Лютій не легковажити дослі-
дженням таких глобальних тем, як Могилянське відродження і Мазе-
пинська доба, і такої великої пам’ятки, як Софія Київська. Втім, порада
Т. Лютій притримуватися професіоналізму і наукової етики вже звучала
на сторінках українських наукових видань36.

Надія Нікітенко, Наталя Сінкевич
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36 Упередженість і фахову некомпетентність Т. Лютої, її претензію на істину в останній
інстанції у працях із “києвознавства” відмітила Н. Білоус, слова якої можемо сповна
віднести і до “софієзнавчих студій” нашої опонентки: “У даному випадку маємо справу
не тільки з браком професіоналізму, а й з дилетантською маніпуляцією, перекручуванням
фактів”: Білоус Н.О. Імітація рецензії (із приводу вміщеної в “Українському історичному
журналі” (2008, № 5) рецензії Т.Ю. Лютої на книгу Н.О. Білоус “Київ наприкінці XV –
у першій половині XVІІ століття. Міська влада і самоврядування” (К.: Видавничий дім
“Києво-Могилянська академія”, 2008) // УІЖ, 2009, вип. 2 (№ 485), с. 208, 215.
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шевського НАН України, автор
понад 500 публікацій1, заснов-
ник сучасної української бол-
гаристики, редактор цілої
низки провідних українських
наукових видань, у тому числі
нашої збірки “Софія Київська:
Візантія, Русь, Україна” Павло
Степанович Сохань.

Саме з діяльністю П. Соханя як організатора, засновника та ди-
ректора Інституту археографії та джерелознавства пов’язаний докорінний
злам в українській сучасній історіографії. Протягом багатьох років істо-
рична наука була поставлена в підпорядковане становище до потреб біль-
шовицької партії, коли були введені в “науковий” обіг в якості першо-
джерел такі монстри, як праці основоположників марксизму-ленінізму,
а сама історія майже не виконувала властивих їй функцій як науки. Ар-
хеографічна діяльність також була підпорядкована потребам режиму. На-
віть ті корпусні видання джерел, як, наприклад, “Документи Богдана
Хмельницького” (К., 1961), були далеко не повними. Джерела піддава-
лись ретельному партійному відбору за наперед заданою схемою, щоб не
пропустити небажані теми. До цього додавались тотальні погроми укра-
їнських істориків, особливо 30-х рр. ХХ ст., що вкрай негативно позна-
чилось на розвитку цієї науки. Лише в діаспорі могла вільно розвиватись
українська археографія, як, наприклад, у Гарвардському університеті, де
була започаткована серія “Пам’ятки староукраїнської літератури до
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1798 р.”. Однак, відірваність від основної джерельної бази не давала
змоги повноцінно розвиватись зарубіжній україніці. Відтак з крахом то-
талітарної радянської системи, розпадом СРСР і здобуттям Україною по-
літичної незалежності постала проблема відродження української
історичної науки, переосмислення штампів минулого, вироблення нових
методологічних підходів, упровадження в науковий обіг колосальної дже-
рельної бази, без якої немислимий історіографічний розвиток. Саме ос-
таннє – базове для історичної науки завдання – й поставив перед
створеним ним Інститутом української археографії та джерелознавства
Павло Степанович Сохань.

Наукові заслуги і громадська діяльність П. Соханя були відзначені
Державною премією президії АН УРСР ім. Д. Мануїльського (1976), По-
чесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1976), Державною пре-
мією УРСР у галузі науки і техніки (1980), орденом “Знак Пошани” (1986),
Премією НАН України імені М. Грушевського (1993), званням Заслуже-
ного діяча науки і техніки України (1997), орденом Ярослава Мудрого 5 сту-
пеня (2006), медаллю НАН України “За наукові досягнення” (2011),
болгарськими нагородами – орденом Кирила і Методія I ступеня (1973)
та п’ятьма медалями. Проте найкращою нагородою та відзнакою Павла
Степановича є значні здобутки на ниві публікації історичних джерел ви-
плеканого ним Інституту української археографії та джерелознавства, до
ідеї створення якого вчений йшов мало не все своє свідоме наукове життя.

Народився Павло Степанович 18 листопада 1926 р. в с. Новоіва-
нівці Білопільського району Сумської області. Дитинство майбутнього
вченого було далеко не райдужним. Голодомор 1933 р. забрав з життя
матір, двох малолітніх братів і сестру. Однак, попри всі потрясіння ди-
тинства, Павло Степанович назавжди залишився чуйною і доброю лю-
диною, готовою кожного підтримати і кожному допомогти. Як відмічав
В. Даниленко, “це було покоління, якому не раз доводилося вести бо-
ротьбу за життя, вперто торувати в ньому власну стежину. Можливо тому
таким людям притаманні наполегливість, цілеспрямованість, душевність,
загострене відчуття несправедливості та чужого болю”2.

У 1940 р. Павло Степанович вступив до Білопільського педаго-
гічного технікуму, однак на заваді закінчення освіти стала війна. Допи-
савши собі 3 місяці до сімнадцятиріччя, П. Сохань пішов до війська. Він
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був направлений до полкової школи молодих командирів стрілецької
дивізії у м. Луганську. Бойове хрещення Павло Степанович пройшов на
Далекосхідному фронті у складі 1-ої Сталінградської механізованої ди-
візії у війні проти Японії. За бойові заслуги майбутній вчений був наго-
роджений орденом Вітчизняної війни та тринадцятьма медалями.

У лавах радянської армії П. Сохань залишався до 1951 р. За цей
час він екстерном склав іспити за середню освіту та закінчив три курси
заочного відділення історичного факультету Владивостоцького педінсти-
туту. Після мобілізації з армії з відзнакою закінчив здобуття вищої освіти
в Харківському педагогічному інституті імені Г.С. Сковороди. Цей же на-
вчальний заклад став стартом його педагогічної та наукової кар’єри, тут
він працював спочатку лаборантом, потім викладачем та завідувачем на-
вчальною частиною. З 1956 р. вчений викладає у вишах Харкова, зокрема
в авіаційному інституті, тоді ж з’явилися і перші публікації. Як зазнача-
ють С. Віднянський та В. Павленко3, серед цих ранніх наукових розвідок
була й перша праця з болгаристики – рецензія4 на видані твори діяча бол-
гарського та міжнародного робітничого руху Георгія Димитрова (1882–
1949), особою якого молодий вчений зацікавився ще за часів військової
служби. Науковий інтерес до цієї постаті спонукав Павла Степановича
до подальших розшуків – і вчений розпочав плідну роботу з поглибленого
вивчення творів та біографії болгарського революціонера.

Ця робота вже тісно пов’язана з Києвом, куди Павло Степанович
переїздить у 1961 р., де вступає до аспірантури Інституту історії АН УРСР.
Вже наступного року вийшла його монографія, присвячена життю і ді-
яльності Г. Димитрова5, а у 1963 р. з цієї ж теми він достроково захищає
кандидатську дисертацію “Полум’яний революціонер. Життя та револю-
ційна діяльність Георгія Димитрова”. Тема Болгарії та україно-болгарсь-
ких відносин на довгі роки стане провідною в науковому житті вченого.
П. Сохань регулярно буватиме в Болгарії, ретельно опрацьовуватиме архівні
джерела, на їх основі буде створювати численні праці, що залишаються
актуальними і нині. Робота з архівними джерелами дасть можливість вче-
ному значно розширити власні розвідки про Георгія Димитрова, тож у
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1969 р. вийшло друге видання монографії про Г. Димитрова6, яке було
перевидане за чотири роки у Монголії з назвою “Цогм Хувьегалч” (Улан-
Батор, 1972), а 1982 р. з’явилось нове дослідження, присвячене Г. Димит-
рову, паралельно присвячене і Україні7.

Знаковою подією в науковому житті УРСР був вихід у 1976 р. мо-
нографії Павла Степановича “Очерки истории украино-болгарских свя-
зей” (К., 1976). Адже в ній Павло Степанович вперше комплексно розкрив
весь спектр українсько-болгарських відносин, від часів давніх держав
(Київської держави та Першого Болгарського царства) до сучасності. Тож
не дивно, що означена книга згодом була перевидана і у Болгарії8.

Про те, що праці вченого були помітним явищем у науковому
світі, свідчать численні на них рецензії, що виходили як в Україні, так і
в Болгарії. Так само болгарські видавництва нарівні з вітчизняними ви-
давали праці Соханя. Прикладом оцінки наукового доробку вченого з
проблем болгаристики є слова віце-президента Болгарської Академії
Наук академіка Н. Тодорова: “У кожній своїй роботі професор Сохань
вводить у науковий обіг ряд щойно відкритих документів болгарських і
радянських архівів. Як важливе джерело він уміло використовує безліч
матеріалів болгарської і радянської преси, критично і плідно залучає ра-
дянську, болгарську й іноземну літературу… Його висновки, оцінки й
узагальнення багато документовані, науково витримані і переконливі”9.
З 1968 р. П. Сохань був членом Комісії істориків СРСР – Болгарія, він був
обраний заступником голови Українського комітету Міжнародної асоціації
з вивчення і поширення слов’янських культур при ЮНЕСКО та заступ-
ником голови Українського комітету славістів. 1986 р. Павла Степановича
було обрано Почесним членом Болгарського філологічного товариства,
1991 р. він обраний президентом товариства Україна – Болгарія, а 1997 р.,
за внесок у розробку історії слов’янських народів, учений був обраний
дійсним членом Міжнародної слов’янської академії у м. Києві.

У рамках Радянського Союзу політична самостійність союзних
республік була суто декларативною. Відповідно в таких умовах знаковим
став вихід колективної монографії, серед авторів якої був і П. Сохань,
“Украина и зарубежные социалистические страны” (К., 1965). Попри те,
що виклад давався цілком у рамках панівної ідеології, заявка авторів про
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Україну як окремий суб’єкт міжнародного права була помітним явищем
у суспільному українському житті.

У 1974 р. П. Сохань успішно захищає докторську дисертацію
“Економічне, науково-технічне і культурне співробітництво СРСР і На-
родної Республіки Болгарія та участь у ньому Української РСР: 1944–
1970-ті рр.” і призначається на посаду заступника директора Інституту
історії УРСР (1974–1991), а через 7 років – у 1981 р. здобуває звання профе-
сора, через чотири роки – у 1985 р. стає член-кореспондентом АН УРСР.
З цих часів окрім своєї магістральної теми україно-болгарських зв’язків
вчений активно розробляє і питання історії безпосередньо України. Так,
помітними явищами в науковому світі, до яких доклав значних зусиль і
Павло Степанович, став вихід десятитомної “Історії УРСР” та тритомної
“Історії Києва”. Втім, питання історії міжнародних зв’язків не випадало
з поля зору П. Соханя, а з 1988 р. він очолив відділ історії міжнародних
зв’язків України, яким керував до 1991 р.

З початком Горбачовської відлиги починається і новий етап у на-
уковому житті П. Соханя. Вчений, що сам базував свої праці на вагомій
джерельній базі, чудово розумів введення джерел у широкий науковий обіг,
“адже провести об’єктивну і всебічну реконструкцію історичного процесу,
розкрити так звані “білі плями” в історії, виробити нові підходи, нові трак-
товки, зрештою, поставити нові проблеми, розширити тематику і хроно-
логію досліджень, повернути історії забуті імена і події можна лише на
основі фундаментальної джерельної бази”10, – наголошував П. Сохань.
Тому не випадково саме Павло Степанович став одним з ініціаторів від-
родження археографічної комісії при АН УРСР, зі створенням якої став
її першим і незмінним головою. Перед Археографічною комісію ставились
досить широкі завдання. Окрім власної роботи з дослідження, публікації
джерел та вироблення відповідної методології, на Комісію покладалось
завдання і координації зусиль усіх наукових установ України з археографіч-
ної діяльності, “що повинна охоплювати всі напрями її роботи і всі галузі
археографії, зокрема і такі, як камеральна археографія, польова археог-
рафія та ін.”11 За час існування Комісії (1987–1991 рр.) під керівництвом
і за активної участі П. Соханя були видані такі важливі для української
національної історіографії публікації джерел, як, наприклад, тритомник
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“Кирило-Мефодіївське товариство. Документи і матеріали”. Тоді ж була
перевидана тритомна “Історія запорізьких козаків” Д. Яворницького, що
здійснила потужний поштовх для відновлення і розвитку козакознавчої
тематики в українській історіографії. Загалом перспективна програма,
поставлена перед комісією П. Соханем, була досить широкою і мала “від-
повідати найсерйознішим вимогам. Насамперед, вона має бути концепту-
альною, і представлені в ній джерела повинні розкривати всі сторони багато-
вікового історичного буття українського народу”12, до того ж у цій про-
грамі “не може бути хронологічних, регіональних і тематичних лакун”13.

Однак обмежені рамки Комісії виявились затісними для запитів
української історичної науки. Коло “невідомих” джерел, що потребували
негайного введення в науковий обіг, було настільки великим, що нагально
поставала потреба розширення археографічної інституції в рамках
АН УРСР. І знову ж саме завдяки зусиллям Павла Степановича Соханя
25 квітня 1991 р. Кабінет Міністрів УРСР видав розпорядження про ство-
рення Інституту української археографії АН УРСР, що швидко здобув ав-
торитет у науковому світі, в тому числі за кордоном, і став одним з про-
відних і найпотужніших наукових центрів України.

Археографія як будь-яка інша наука має свою історію розвитку,
протягом якої змінювався і сам об’єкт та предмет цієї науки. За визна-
ченням П. Соханя, на сучасному етапі під об’єктом української архео-
графії мається на увазі вся писемна спадщина, “яка зберігається в архівах,
бібліотеках, музеях і охоплює всі сфери розвитку української культури
та науки, всі види і типи документів, будь-коли складених на території
України, а за її межами – про Україну, або складених українцями, які зро-
били вагомий внесок у розвиток світової культури”. Відповідно “предмет
української археографії становить весь комплекс теоретичних досліджень
і науково-практичної діяльності, пов’язаної з введенням історичних дже-
рел (і передовсім рукописних матеріалів та архівних документів) до на-
укового і суспільного обігу”14. У відповідності до такого бачення об’єкта
і предмета археографії П. Сохань сформулював і першочергові завдання,
що ставились перед Інститутом української археографії:
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1) розробка теоретичного обґрунтування та створення методоло-
гічного інструментарію вітчизняної археографії з урахуванням кращих
традицій української історичної науки;

2) науково-інформаційне забезпечення археографічної діяльності,
де планувалось створення зведеного електронного банку даних “Архівна
та рукописна Україніка”;

3) закінчення та доопрацювання попередніх едукаційних проектів;
4) публікація праць видатних вчених минулого, насамперед істо-

ріографічного та джерелознавчого характеру;
5) здійснення координації археографічної діяльності різних на-

укових установ України;
6) підготовка нових наукових кадрів з української археографії15.
Павло Степанович став першим директором новоствореного Ін-

ституту, яким успішно керував протягом більш як 20 років. Саме на його
плечі лягла реалізація поставлених них самим завдань. За ці роки Інсти-
тут підготував численні публікації джерел з історії України, серед яких
особливо вагомими є серійні тематичні видання, згруповані в 25 серій,
як, наприклад, багатотомний “Літопис УПА”, “Альбоми де ля Фліза”,
“Требник Петра Могили”, Литовська (Волинська метрика), Описи Хар-
ківського та Київського намісництв, Описи Лівобережної України, Архів
Коша Війська Запорожського.

Особлива увага в роботі Інституту приділяється дослідженню і
публікації творчої спадщини найвидатнішого українського історика і по-
літичного діяча М. Грушевського, ім’я якого, за стараннями директора
П. Соханя, було присвоєно Інституту української археографії 1995 р. Саме
з ініціативи Павла Степановича і за його редакції було перевидано сто-
тисячним тиражем найвидатніший твір з української історії “Історію Ук-
раїни-Руси” М. Грушевського, а також його ж “Ілюстровану історію
України та щоденники”. На сьогодні Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського продовжує видання повного зіб-
рання творів Великого українця, що має охоплювати понад 50 томів. І за-
вершення цього проекту буде найкращим пам’ятником як самому
Михайлові Сергійовичу Грушевському, так і Павлу Степановичу Соханю.
Вагому увагу Інститут приділяє і введенню в науковий обіг спадщини
інших відомих українських діячів, як, наприклад, Д. Яворницького,
В. Липинського, Д. Дорошенка, М. Драгоманова та багатьох інших, а на
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сторінках збірки “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна” – і українських
вчених-візантиністів.

Інститут налагодив співпрацю з багатьма науковими установами
за кордоном, першою з яких був Гарвардський університет. Важливим
для розвитку української гуманітаристики та суспільних наук було пере-
несення в Київ бібліотеки О. Ольжича, що розташувалась у стінах Інсти-
туту. Прикметно, що її співголовами стали П. Сохань та останній президент
України в екзилі М. Плав’юк.

З проголошенням незалежності України П. Сохань включається
і в активну громадсько-політичну діяльність. Саме він на засіданні Вер-
ховної Ради України 19 лютого 1992 р. виступив з питання Державного
Герба України, в якому, як 85 років перед ним М. Грушевський, підтримав
Тризуб – княжий знак Володимира Великого як Малий Герб України, що
є найбільш обґрунтованим з точки зору української політичної традиції.

Ще на початку діяльності Археографічної комісії однією з най-
болісніших проблем української археографії була кадрова16. Павло Сте-
панович Сохань залишив нам багато учнів і послідовників. У його доробку
понад 50 підготовлених кандидатів і докторів наук з різних сфер історич-
ної науки. Як відмітив В. Даниленко, “своїм учням він прищеплював не
лише любов до історичної науки, а й демократичні погляди та переко-
нання, відданість ідеям соборної незалежної Української держави”17. Від-
повідно наслідком кадрової діяльності директора П. Соханя є першокласний,
з високим творчим потенціалом колектив Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського.

Щодо діяльності Павла Степановича в роки незалежності влучно
підмітив С. Білокінь у статті, присвяченій пам’яті директора Львівського
відділення Інституту Я. Дашкевича. Вчений писав: “Дивний симбіоз ут-
ворився у нього (Я. Дашкевича – Авт.) хіба що з фахівцем із співробіт-
ництва СРСР і Болгарії та участі в ньому Української РСР Павлом
Степановичем Соханем. Повіривши один одному й дуже поспішаючи,
вони разом з 1991–1992 рр., здавалося б, намагалися надолужити згаяний
час. Наслідок їхньої співпраці перед нами – у вигляді, умовно кажучи,
цілої шафи першокласних книжок”18. Як людину, вченого яскраво харак-
теризують слова іншого видатного українського археографа І. Бутича,
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який відмічав, що Павло Степанович людина, яка вміє наживати друзів і
не вміє наживати ворогів19. Цю рису відмічав і всесвітньовідомий вчений –
іноземний член НАН України О. Пріцак, який у листі до П. Соханя писав:
“я був свідком того як Ти, Павле, із нічого створив Інститут, підібрав з
творчою інтуїцією надійних співробітників, завоював два рази відповідне
приміщення, зібрав фахову бібліотеку і, незважаючи на тяжкі економічні
можливості, видав кількасот публікацій, чим створив міцну базу для цієї
покривдженої науки”20.

Зі власних спогадів, Павло Степанович любив повторювати один
тост, “щоб у всіх і кожного все було добре!”. Його не стало, однак зали-
шився невмирущий його оптимізм, залишились його ідеї, реалізація яких
буде найкращим вінком на могилу цього видатного Вченого і чудової Лю-
дини.

Дмитро Гордієнко, Вячеслав Корнієнко
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Gordiyenko D., Korniienko V. Yegor Kuzmych Redin: Scholar and
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Redin Y. Autobiography / Published and edited by D. Gordiyenko .............22
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life and work of the scholar as of 1905.

Korniienko V. Letters by Andriy Somov and Ivan Tolstoy to Yegor Redin
Concerning the Biography of Apollon Matushynskyi ................................25

In the article, the letters to Yegor Redin from Andriy Somov and Ivan Tolstoy
are published. They present episodes from the biography of Apollon Matushynskyi.
The emergence of these epistles is explained by the fact that Y. Redin had have pre-
pared a study on A. Matushynskyi. These materials had been subsequently included
in his article.

Korniienko V. From the Correspondence Between Yegor Redin and
Mykola Sumtsov ..........................................................................................29

In the article, the letters by Yegor Redin to Mykola Sumtsov which were not
included in the monograph of the latter are published. The circumstances of emergence
of the epistles as well as their importance for the study of relationship between both
scholars are analyzed.

Gordiyenko D., Nitsovych R. From the History of Anniversary Publications
on the Occasion of the Kharkiv University centary (the Letter by Y. Redin to
J. Komarnytskyi of 18(24) April, 1897) .......................................................45

The article is devoted to the history of the anniversary editions to the cen-
tennial of the Kharkiv University, which was celebrated in 1905. At that time, collec-
tive monographs on the history of the three faculties – of medicine, of history and
philology, and of physics and mathematics – were prepared. A separate monograph
was prepared by D. Bagalii. The article focuses on the scholars searching for the ne-
cessary materials for writing of the mentioned pieces, namely concerning the biography
of prof. Leopold Umlauf. The article is supplemented by archeographical publication
of the letter by Y. Redin to the rector of the Lviv University J. Komarnytskyi.

Gordiyenko D. “Serving Art is Serving the Good, the Blessing, the Higher
Beauty” (Congratulatory Address of Yegor Redin to Illia Slatin)  ....................57

This paper is the archaeographic publication of Redin congratulatory address
to Slatin on the occasion of 30th anniversary of his working activity. The address com-
plements the information on both the life and work of Slatin and Redin. Primarily,
it covers their cooperation in the Kharkiv Historical and Philological Society.
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Korniienko V. Reflection of Research and Teaching Activities of 
Yegor Redin in the Epistolary Heritage .......................................................61

In the article, the letters by Yegor Redin to Yakiv Novytskyi, Borys Poznan-
skyi and Vyacheslav Alexandrov are published. They are thematically related to the
preparation and organization of the exhibition for the 12th Archaeological Congress.
The letter to Ivan Franko considers the issue of preparing the collection dedicated to
the 30th anniversary of the academic activities of Mykola Sumtsov. Letters to famous
artists Mytrofan Fedorov and Mykola Berkos are also included to the article as they
address the issues of purchasing a projector for the art school. The circumstances of
emergence of the epistles are analyzed.

Gordiyenko D. Basil Liaskoronsky and Yegor Redin: an Episode of
Relationship in the Context of the 12th Archaeological Congress ...............85

In this paper, a letter by Yegor Redin to Basil Liaskoronsky is published.
The relationship between the two scholars is analyzed which makes possible to de-
velop an idea about circumstances of the emergence of the epistle.

Gordiyenko D. On the Participation of Volodymyr Antonovych
in the 12th Archaeological Congress in Kharkiv in 1902
(Based on the Letters by Yegor Redin) .........................................................93

The article considers the issue of V. Antonovych participating in the prepa-
ration to the 12th Archaeological Congress in Kharkiv and its activity. For the first time
in historiography, the focus is directed at his cooperation with the secretary of the Kharkiv
Congress Preparation Committee Y. Redin. The archeographic publication of 3 letters
by Y. Redin to V. Antonovych, published for the first time, is added to the article.

Gordiyenko D. On the History of Kupiansk District of Kharkiv Province
Archaeological Research (Note by Y. Redin to K. Melnyk) .....................108

The article is devoted to the history of archaeological research on the territory
of Kharkiv region, and mostly Kupiansk district. These studies were carried out in prepa-
ration to the 12th Archaeological Congress in Kharkiv in 1902. The excavations were
carried out by kyivan researcher K. Melnyk, for which, perhaps, was intended the Note
by Y. Redin about archaeological monuments of Kupiansk district. Together with
K. Melnyk the archaeological research was guided by Y. Trifilyev and B. Danylevych.
Archeographic publication of the mentioned notes of Y. Redin is added to the article.

Korniienko V. Yegor Redin as the Guardian of Archaeological Monuments
(the Letter to the Kharkiv Governor-General) ..........................................115

In this paper, a draft letter by Yegor Redin to the Kharkiv Governor-General
Ivan Obolensky is published. In the letter, the scholar presented the problem of pro-
tection of archeological monuments near the village Verkhniy Saltiv. The circum-
stances of the emergence of this epistle are analyzed.

Gordiyenko D., Domanovska M. On Participation of the Nizhyn Historical
and Philological Society in the Kharkiv Archaeological Congress:
the Problem of Returning the Exhibits (Based on the Correspondence
Between Y. Redin and M. Berezhkov) .......................................................119

The article is devoted to the preparation and holding of the 12th Archaeological
Congress in Kharkiv and contribution of the Nizhyn Historical and Philological So-
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ciety to this activity. First and foremost, it focuses on collecting the pieces for exhibition
of the Congress and their subsequent return and partial donation to the funds of Kharkiv
museums. Archeographic publication of the 5 letters from correspondence between
Y. Redin and M. Berezhkov as well as some other sources is added to the article.

Korniienko V. From the Correspondence Between Yegor Redin
and Borys Hrinchenko ................................................................................140

In this paper, the three letters by Yegor Redin to Borys Hrinchenko are pub-
lished. Circumstances of emergence of the epistles as well as their importance for the
study of relationships between both scholars are analyzed.

Gordiyenko D. Letter by Y. Redin to M. Hrushevsky on
October 12, 1905 .......................................................................................143

The article investigates the political views of Y. Riedin. The development of
general political and Ukrainian national movement in Kharkiv in the end of 19 and
early 20th centuries and the role of intelligentsia in it is traced. It is found that the for-
mation of political views of Y. Redin was definitely influenced by his inner circle –
M. Sumtsov, D. Bagalii and V. Danylevych. A visit to Kharkiv of M. Hrushevsky made
a significant impact on the persuasion of the scholar. The publication of the letter by
Y. Redin to M. Hrushevsky is added to the article.

Gordiyenko D. From Correspondence with Yegor Redin and Basil
Danylevych  ...............................................................................................156

The analysis of the relationship between the two scholars, based on letters
by Y. Redin to B. Danylevych is defined in the article. Letters are of business as well
as of private character. There is an issue related to the preparation of 12 and 13 archae-
ological congresses, primarily archeological excavations. Y. Redin wrote in letters about
issues related to the celebration of the 25th anniversary of D. Bahalii scientific work
and the 100th anniversary of the Kharkiv University. The topic of Kharkiv Museums
is described in the letters, and there are some other issues that generally complement
biography of Y. Redin and B. Danylevych. Archeographic publication of fifteen letters
by Y. Redin to B. Danylevych, dating from 1902 to 1904 years, is added to the article.

Gordiyenko D., Starykov H. Dmytro Bahalii and Yegor Riedin: Several
Relationships Episodes (Based on Epistolary Sources) ............................176

The article is devoted to the relationship of two outstanding Kharkiv’s scho-
lars D. Bahalii and Y. Redin. This paper focuses on the scholars collaboration in prepa-
ration 12 Archaeological Congress in Kharkiv and in the development of museums
and libraries in Kharkiv. Also, there are a few episodes of their scientific cooperation
and participation in social and political life of Kharkiv. In the article the conclusion is
proposed that D. Bahalii with M. Sumtsov had a decisive influence on the Y. Redin’s
political views formation. The archeographic publishing of the letters by Y. Redin and
his wife to D. Bahalii dating from 1900 to 1914 years is added to the article.

Fayda O. Yegor Redin and Mykola Petrov: on the History of
Scholars’ Cooperation ................................................................................201

The article features three letters by Yegor Redin to Mykola Petrov. Circum-
stances of the emergence of these epistles and their importance for the study of rela-
tionships between both scholars are analyzed.
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Pobozhiy S. From correspondence D. Aynalov’s  and A. Mironov’s to
M. Sumtsov of 1900th–1910th .......................................................................211

The article presents some letters of folklorist M. Sumtsov from art historians
D. Aynalov and A. Mironov, in which the life and work of top art historian, professor
of Kharkiv University Y. Redin are highlighted.

Narizhnyi S. Kharkiv Historical and Philological Society / Published
and edited by D. Gordiyenko ....................................................................220

The piece is the publication of an article of the Ukrainian emigrant historian
S. Narizhnyi, which focuses on the activities of the Kharkiv Historical and Philological
Society, first published in 1944. This article defines the place of the Kharkiv Society
in Ukrainian historical science.

Articles. Notes. Publications.
Alferov A. Molivdovuls of Unknown from the Sources of Ruthenian 
Bishops John of Galych and Nicholas of Bilgorod (Based on
the Sphragistic Collection of A. Sheremetyev) .........................................241

The publication introduces into scientific circulation two Ruthenian episcopal
seals. The first one belonged to the Galizian bishop John, the second one – to the
archiereus of Bilgorod Nicholas. In the sources of Kyivan Rus’ period, there is no
mentioning of both the clergymen. Bishop John is mentioned only in the rather late
list of 18th century. Both molivdovuls, based on several reasons, are dated by the author
as those originating from the late 12th century.

Unresolved issues include the iconography of the Bilgorod bishop’s sphragis,
whereas the image of St. Nicholas of Myra and not Virgin Mary (as generally recog-
nized symbol of the Kyiv metropolitanate) is depicted on the obverse.

Ananyeva T. Between the Sacred and the Secular: the Forgotten Finding
of the 1830th – Kyiv’s “Cross” of Andrew the Apostle ..............................256

In the article one of the early episodes in history of the archaeological re-
search of the ancient Kyivan artefacts in 1830th – the socalled find of “Cross” of An-
drew the Apostle is analyzed. On the basis of the sources of personal origin – diaries,
letters, messages of amateur archaeologist Kondrat Lokhvickyi, the analysis is given
of local cultural and historical terms (their social and mental components, interper-
sonality relations, role of elites, authorities, religious factors), in which different forms
of historical knowledge were encountered and formed, interest to antiquities was in-
creased, a social request for researching was formed. Interconnection of the saсred
and the secular as two aspects of culture is traced.

Bolgov N., Bolgov K. “De Laude Iustini Minoris” by Corippus  ...............271
The article is analyzes the important monument of literature and the history

of the Early Byzantine – “Eulogy for Justin Younger” (“De Laude Iustini Minoris”),
written by Flavius Сreskonius Corippus in Constantinople in the 2nd half of the VI
Cent. This work is the last Latin emperor’s eulogy. The writing is an important histo-
rical source for the coronation ceremony of the Byzantine emperors, after the order
of burial, in the history of the Early Byzantine court ceremonies.

Veklenko V., Nesprava M. On the Issue of Attribution of Small Religious Slate
Products from the South-Western Lands of Novgorod the Great ..............281
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The article is devoted to the study of small religious stone sculpture of An-
cient Rus’, which originates in the lands of Novgorod. Collection of these soapstone
icons is stored in a private collection, so the material is actually introduced in the sci-
entific use for the first time.

Vereschagina N. The cult of Princess Olga in the Context of Formation
of the Ancient Rus’ Spiritual Tradition .....................................................293

The material dedicated to the veneration of princess Olga in Ancient Kyiv is
examined in the article. The data about the formation of the cult of Olga’s relics and
hallows are analyzed. The making of forms of church veneration of the princess is traced.

Gornova І. “The Science of Governance” by Michael Psellus ..................302
The article is devoted to the studying of one of the aspects of political thought

of Michael Psellus, prominent Byzantine scholar of 11 century. The focus of the article
is on the ideas of Michael Psellus about the principles of governance. The study was-
conducted by analyzing of the “Chronography” and small works of this author. In the
frames of the article the notions of Michael Psellus about the role of the Emperor’s
advisor in the administration of the state, about the foundations of royal power and
about external indicators of successful government and also the attitude of historian
to the rebellions and plots against the imperial power are considered.

Korniyenko V. The St. Sophia in Kyiv in the Correspondence Between
Volodymyr Grabar and Natalia Polonska-Vasylenko ................................308

In this paper, the correspondence between Volodymyr Grabar and Natalia
Polonska-Vasylenko is published. The main focus is made on the analysis of the refe-
rences to the St. Sophia in Kyiv, which show different aspects of the monument’s re-
search process in 1930th and their perception of the two scholars.

Kornienko V. Curriculum Vitae of Ipolyt Morgilevskyi  ............................327
The article is devoted to publication of the autobiography of I. Morgilevskyi,

a researcher of medieval architectural monuments of Ukraine, composed by himself
in 1941, shortly before his death. The circumstances of emergence of the document
are analyzed.

Kyzlasova I. On Pavel Yukin and his memories ........................................337
P.I. Yukin Memories. 40 Years of my Work /
Published end edited by I. Kyzlasova ..................................................345

The paper contains general outline of the 20th century outstanding conservator
(born in 1883 / old-belief village Mstyora – died in 1945) activity. Since 1904, after
splendid training, he has worked in remarkable Medieval centers being also engaged
in dealing with Greco-Roman and other monuments.

As a person who really devoted himself to the profession Yukin always in-
troduced research principles in his work. Both repressions (since 1931) and the war
(1941–1945) could not shake the master’s consideration for his pursuit. Since 1918
he has worked in a series of conservation centers and played outstanding role in con-
servation and protection of the great number of icons and frescoes painted by Theo-
phanus the Greek, Andrei Roublyov, Dionysius and masters of their circle. Yukin has
made evaluable contribution to research and conservation of almost the oldest Kyiv
temples decorated with wall paintings and mosaics. In the first place we mean St. Sophia
church. The conservator took part in dismantling the wall paintings and cleaning their
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removed fragments in the church of St. Archangel Michael in St. Michael’s Golden-
Domed monastery (blasted in 1937).

The second part of the publication contains fragments of the unique manu-
script by Yukin – “P.I. Yukin Memories. 40 Years of my Work” (about 1944) dedica-
ted for his work in the Crimea (1927, 1928), but mainly in Kyiv (1934–1941) and
Chernigiv.

Latyšev B. On the Literary Activities of Constantine Porphyrogenitus /
Translated and edited by Dmytro Gordiyenko  ..........................................371

The paper analyzes the Byzantine well-known literary monument of the mid-
dle of the 10th century – the legend of carrying of the Image of Edessa to Constantino-
ple. Proposed to conclude that the author was Constantine Porphyrogenitus as
indicated in the text of the literary monument.

Mavrin O. On Participation of Yaroslav Dashkevych in the Second
Ukraine-Armenia Session: Searching for Information About Armenologist
Olena Nikolska  ..........................................................................................378

In the article, the circumstances of Yaroslav Dashkevych searching for ma-
terials about Ukrainian armenologists in order to deliver a speech on the second
Ukraine-Armenia session are analyzed. The author focuses on the aspect of the scholar
searching for data on the repressed Kharkiv armenologist Olena Nikolska.

Margolina I. On the Issue of Attribution of the Authors of the 19 century
Paintings of the St. Cyril’s Church in Kyiv  ..............................................398

The article analyzes the compositions made by artists of the 19th century, who
worked on the restoration of painting interior of the St. Cyril’s church. Several story-
lines are determined based on the analysis of archives’ data and painting manner. They
are created by artists Kharyton Platonov, Mykhailo Klimanov, Fedir Zozulin, Ivan
Yizhakevych, Samuyil Hayduk and others.

Nikitenko N. Christianization of Rus’ in the Focus of Data of the St. Sophia
in Kyiv ......................................................................................................415

In the article, the idea content of fresco paintings of the stair towers of the
St. Sophia in Kyiv is analyzed. The study of the wall painting made it possible to es-
tablish and develop the idea that these storylines illustrate the history of the match-
making of Prince Volodymyr to Princess Anna via his factotum.

Nikitenko N., Korniienko V. Tomb of Yaroslav the Wise in the St. Sophia
in Kyiv ......................................................................................................442

The article investigates the grand tomb of Yaroslav the Wise which had been
located in the St. Sophia Cathedral soon after its completion. It is discovered that the
tomb was originally located in the eastern part of both the northern galleries of the
cathedral: in the external gallery, there was a parekklesion for burial of the dead, in
the internal one – the sarcophagus with the body of Yaroslav the Wise. Study of the
graffiti on the surface of the marble sarcophagus including data from written sources
allowed to determine that the sarcophagus was located in this point from the very be-
ginning of the tomb creation.
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Nikitenko M. Structure of the Caves of the Kyiv Lavra in the Focus
of Hesychasm Tradition: a Hierotopic Perspective  ...................................472

In the article the structure of caves of the Kyiv-Pechersk monastery is exam-
ined through the prism of studies of great isihasts – stt. Simeon New Theologian and
Nikita Stifat, living in a period most chronologic close to time of origin of the Kyiv-
Pechersk monastery. Drawn conclusion that a structure of caves is embodiment of ap-
pearance-paradigm “Tree of Life”. This appearance has deep eucharist symbolism
which in isihasm understood in the context of idea of human tšwsij.

Nikitenko Mykh. The Plan of the South-Western Part of the Upper Kyiv
at the Late 16th century in the Travel Notes by Martin Gruneweg ............489

In this paper, based on the analysis of the topography of the Upper Kyiv, a
Martin Gruneweg’s plan of the small district with the St. Sophia Cathedral and the
Golden Gate, created during his visit to Kyiv in 1584, is explored. It is discovered that
the plan – which was originally directed by Gruneweg to the east – in such form almost
completely corresponds to the historical topography of this district.

Putsko V. Sloboda Ukraine Icon Painting of the 17–18 Centuries: Problem
of the Genesis  ............................................................................................497

The article investigates the topic which has been a focus of scientific interest
of Yegor Redin. The author analyzes some of the monumental art of Sloboda Ukraine
in the context of regional development of local Ukrainian iconography.

Romensky О. The Baptized Rhoses Seen from Byzantium ......................509
The article deals with the problem of Byzantine perception of the christia-

nization of Rus’ through the mirror of narrative sources. The perception of Rhoses as
wild and cruel heathen fits into typical byzantine stereotypes about the barbarians.
The “Enigma of Silence” about baptism of Prince Volodymyr Sviatoslavych and Rus’
in the end of 10th century is explained not only to the persistence of traditional pre-
judices, but also by internal events in the history of the Byzantine Empire and Church
at the same period.

Sinkevych N. Byzance apres byance: Byzantium from the Perspective of Rus’
Intelectuals at the End of the 16th – Middle of the 18th Centuries ..............523

Byzantium, Byzantines and Byzantine history are special topics for Ukrainian
and Byelorussian (Ruthenian) Modern historiography. The Church Union of Brest
(1596) provoked an intellectual awakening and strong confessional polemics in
Ruthenian literature. Literary controversy around the Union led polemists directly to
the problems of Byzantine history. The main thrust of Ruthenian Orthodox-Uniate
polemics was the relationship of the Kyiv metropolitan See with Constantinople and,
on the other hand – the relations between Constantinople and Rome. Today I would
like to direct your attention to the problem of usage and reception of Byzantine histo-
riography by Ruthenian authors of 17th century.

On the History of Ukraine-Bulgarian Relations of the 9–
14th centuries ..............................................................................................532

In this paper, the peculiarities of Ukraine-Bulgarian relations in 9–14 cen-
turies are considered in the broad historical background and taking into account current
research.
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Syrtsova О. The Rhos Names of the Falls of the Dnipro in “De administrando
imperio” of Constantine Porphyrogenitus: the Particular Case of
the Translation from Greek in Greek  ..........................................................554

In the description of  the falls of the Dnipro in the ch. 9 of  “De administrando
imperio” by Constantine Porphyrogenitus gives almost for all of them two different
names, the first one as used by Rhos (ῥωσιστί) and the second one as given by the
Slaves (σκλαβηνιστί). The names from Rhos for a long time were explained in the
commentaries as ethymologically Scandinavian or Celtic. The new examination of
the question allows to understand, that the ῥωσιστί names are those, that was accepted
by Poljans/Rhos of Kyiv, when they arrived on Dnipro, from the local navigators who
conserved the old greek names of the falls. By mistake these names were presented
by the informators to Constantine VII as the translation of the Slavonic names
(σκλαβηνιστί), used by novgorodiens, while in fact the (ῥωσιστί) names were the old
greek, so by origine, as by ethymology. The article restores the particular greek read-
ings and meanings of the falls of the Dnipro, “translated” into greek from greek in
“De administrando imperio”.

Ulianovskyi V. Being a Student of the Classic: Measure of Responsibility
(a Few New Letters of Dmitriy Ainalov to Constantin Shyrotsky) ...........560

On the example of communication of Dmitriy Ainalov and Constantin Shy-
rotsky, the problem of teacher-student relationship is being analyzed. Having consid-
ered all the main stages of the creative activity of Shyrotsky and analyzed his main
works, the author claims that his best works in the field of art history were written
under the influence, control and edition of Ainalov – they met the high standards of
science. Later, in independent works, Shyrotski – fascinated by the national idea and
proraganda of the uniqueness of Ukrainian art – has distanced himself from the high
standards of the teacher, subordinating everything to patriotic feelings and the wish
to develop Ukrainian art to the world standards; at the same time, the scientific method
of research suffered, as the author turned to numerous strained interpretations and sim-
plifications, gradually distancing from the principles of the obtained scientific school.
In the annex, the unknown letters of Dmitriy Ainalov to his student from the National
Art Museum of Ukraine are published.

Yanitskaya Р. The Restoration of the Image of “The Adoration of the Icon
of the Virgin Mary of Zhyrovichy” of the Iconostasis of the Holy Dormition
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ration of the Icon of the Virgin Mary of Zhyrovichy”. In general, the work is admirable
with harmony of colors and compositional forms.
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