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ПЕРЕДМОВА

Яскравою й водночас недостатньо по цінованою сторінкою української 
іс  торії є діяльність князя Василя-Кос тянтина Острозького, старанням і 
на кошти якого була заснована перша в Східній Європі школа вищого ти-
пу, Острозька академія, а також ви дана перша слов’яномовна Біблія. Ді-
яльність цього князя значною мірою була зосереджена на захисті україн-
ських земель від спустошливих наїздів кримських татар. Такі наїзди в той 
час були чи не головною проблемою для українського населення. Вони вкрай 
негативно впливали на господарське життя, забирали як матеріальні, так 
і людські ресурси, породжували в людей почуття непевності, “тимчасо-
вості”. В таких умовах годі було сподіватися на нормальний економічний, 
по лі тичний та культурний розвиток.

За часів князювання Василя-Ко с тянтина Острозького Волинь, Ки ївщина, 
ін ші українські етнічні території виявилися хоча б частково за хищені від 
та тарських наїзників. Це  стало одним із важливих чинників роз витку 
госпо дарського й культур но го життя. Сам же князь зумів зосередити в 
своїх руках величезні ма теріальні ресурси. В.-К. Острозького вважали не 
лише найбагатшим  маг натом Речі Посполитої, а й усієї Єв ропи. Його “до-
моначальний град”  Острог перетворився в одне з  найбільших міст Укра-
їни. Це був по тужний ремісничий та торговий центр, який активно роз-
будовувався.

Будучи достатньо освіченою та ерудованою людиною й продовжуючи 
культурно-освітні традиції своїх по передників, Василь-Костянтин чи мало 
уваги приділяв культурним  пи танням, які в той час були тісно по в’язані з 
церковним життям. У сфері його уваги знаходилося функ ціо нування право-
славних церковних ін ституцій. Він намагався зробити діяльність Право-
славної Церкви в Україні ефективною, здатною протистояти католицькій 
експансії. Князь цікавився справами церков но го життя й втручався в них. 
На віть виношував план створення осіб ного православного патріархату на  
українських землях.

У цьому контексті варто осмислювати його культурну діяльність. Ва-
силь-Костянтин вважав необхідним зро бити православне духовенство 
більш освіченим, здатним стояти хоча б на одному рівні з духовенством 
католицьким і протестантським. Про це він, зокрема, писав у своїх лис-
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тах. З цією метою закладав школи, фундував різноманітні церковні й бого-
словські видання. Найбільш значними у цьому плані були взаємопов’язані 
між собою такі його справи, як створення Острозької академії й видання 
Острозької Біблії. І хоча ця діяльність мала виражену конфесійну складову, 
вона вийшла за церковні межі. У Острозькій академії навчалися не лише 
люди, які пов’язували своє життя з церковною сферою. З її стін вийшли й 
відомі світські діячі. Прикладом тут можна вважати Петра Конашевича-
Сагайдачного. Щодо Острозької Біблії, то вона використовувалася не тіль-
ки для суто літургійних цілей. Судячи з маргінальних записів на окремих 
її примірниках, ця книга читалася й трактувалася людьми різних станів. 
Сама ж підготовка даного видання вимагала масштабної редакторської 
роботи, яка, в свою чергу, сприяла розвитку філологічної науки як в Остро-
зі, так і в Україні загалом.

Острог за часів існування академії був осередком, де відбувалося станов-
лення оригінальної авторської лі тератури, яка, здебільшого, в досліджен-
нях іменується по ле міч ною. Власне, ця література для то гочасної України 
й Білорусії бу ла принципово новим явищем,  по родженим культурними й ко-
му нікаційними реаліями ранньомо дер ного періоду. У перспективі роз виток 
цієї літератури міг би привес ти до виникнення національної літератури 
народною мовою. Також тут розвивалася поетична творчість, свідченням 
чого є різноманітні віршовані передмови, панегірики, “ляменти” тощо.

У Острозі виникла одна з перших  у   східнослов’янському регіоні пос тій -
но діючих друкарень. У ній, ок рім  “королеви українських книг” Ост  розької 
Біблії, побачили світ різ  номанітні друки – богослужбові кни  ги, полемічні 
твори, букварі і т. ін.  Очевидно, далеко не все, що з’я ви  лося в Острозькій 
друкарні, зберег  лося до нашого часу. Але навіть те, що  дійшло, справляє 
сильне враження.

Культурне середовище, сформо ва не в місті, сприяло й розвитку істо-
ричної свідомості. Це, зокрема, знаходило вияв у творах полемічного ха-
рактеру, в яких автори зверталися до історичного минулого, намагалися 
дати йому осмислення. Наслідком цих процесів стала поява Острозького 
літописця, де розповідалося про події, що відбувалися на Острожчині в кін-
ці ХVІ – на початку ХVІІ ст., а також поява Хроніки Острозького фарного 
костелу.

Хоча до нас дійшло дуже мало до кументів, котрі стосуються ді яль-
ності Острозької академії, не викликає сумніву, що вона, а також діячі, 
пов’язані з нею, відіграли помітну роль в розвитку української культури. 
Завдяки академії значно розширився в Україні прошарок освічених людей, 
які потім самі мали відношення до творення культурних інституцій. Ост-
розька академія підтримувала тісні зв’язки з Львівським та Віленськими 
братствами, всіляко допомагала їм у плані культурному. Вона також 
стала імпульсом, який призвів до появи релігійно-культурного осередку в 
Дерманському монастирі, шкіл Київського й Луцького братств, а потім 
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– Києво-Могилянської ака де мії. Сам же тип слов’яно-греко-латинської 
академії, започаткований і апробований в Острозі, отримав поширення в 
Східній Європі.

Діячі, пов’язані з Острозькою академією, відіграли важливу роль у пере-
творенні Києво-Печерського монастиря в потужний релігійно-культурний 
осередок. Вони заснували Скит Манявський та Ме жи гірський монастир, 
котрі стали важливими православними святинями для українців.

Варто вказати й на міжнародні кон такти Острозької академії. Вона 
під тримувала зв’язки з православни ми культурними осередками на Схо ді, 
зокрема Константинополем  і Олександрією. Із діячами Ост розь кої акаде-
мії вів переписку один  із найосвіченіших православних  іє рархів того часу, 
патріарх Олек санд рій ський Мелетій Пігас. Тут викладав Кирило Лукаріс, 
який з часом став патріархом Олександрії та Константинополя. 

Академія дала поштовх для розвитку не лише в Україні, а й у право-
славних слов’ян бібліїстики, грецистики, слов’янської філології. Саме ви-
пускник Острозької академії, Мелетій Смотрицький, уклав граматику 
старослов’янської мови, яка справила помітний вплив на фі ло ло гічну на-
уку в східно- й частково південнослов’янських народів. Тут сформувалася 
школа перекладачів із грецької, одним із найяскравіших її представників був 
Кипріан. На жаль, про цього культурного діяча зараз в Україні майже не 
знають. Але його дуже високо цінували на початку ХVІІ ст. Зокрема, автор 
анонімного “Совітованії о благочестії”, написаного на початку 20-х рр. 
ХVІІ ст., ставив Кипріана на один рівень з Іваном Вишенським.

На жаль, діяльність Острозької академії не була довготривалою. Виник-
нувши в середині 70-х рр. ХVІ ст., вона після смерті її фундато ра в 1608 р. 
почала занепадати й у 30-их рр. ХVІІ ст. припинила своє іс нування. Сталося 
це в результаті активного проникнення в Острог католиків і підтримкою 
їх з боку тодішньої власниці міста Анни-Алоїзи Ходкевич.

Однак культурні традиції, за кла де ні В.-К. Острозьким у своєму до-
моначальному місті, не зникли, а лише зазнали суттєвих змін. Конку рен-
том, який свідомо витісняв Ост розь ку академію, її альтернативою став 
єзуїтський колегіум. Заснований у 1625 р. він з певними перервами проіс-
нував до 1773 року. Це був один із найбільших і найкраще забезпечених на-
вчальних закладів такого типу Речі Посполитої. Не випадково на його базі 
після ліквідації планувалося створення університету. Однак брак коштів, а 
також події, пов’язані з розпадом та розподілом Речі Посполитої, не дали 
змоги реалізувати цю ідею. Деякий час, з 1777 р. до переходу Острога під 
владу Російської імперії в 1793 р., на базі єзуїтського колегіуму працювала 
чотирикласна школа уніатів-василіан.

За часів царської Росії в Острозі функ ціонували православна духов на се-
мінарія, повітові училища,  чо ловіча гімназія. З 1865 р. в місті офіційно по-
чало працювати жіноче учи лище графа Д. М. Блудова, яке стало значною 
культурно-ос віт ньою інституцією з потужною ма теріальною базою. 
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Йому були пе ре дані приміщення колишнього ка толицького монастиря капу-
цинів, за критого в 1832 р., а в 1913-1914 рр.  для потреб училища побудували 
ве лике двоповерхове приміщення, витримане в стилі неокласицизму.

Хоча дані навчальні заклади служили знаряддям русифікації, з їхніх стін 
вийшли люди, що зробили помітний внесок в українську національну куль-
туру. Зокрема, в Острозькій чоловічій гімназії навчалися українські вчені-
гуманітарії Агатангел Кримський та Іван Огієнко, а в жіночому училищі 
графа Д. М. Блудова – поетеса Оксана Лятуринська. Духовну семінарію в 
Острозі закінчив Орест Новицький – один із найкращих філософів України 
ХІХ ст. Звідси був родом і тут навчався Оникій Малиновський – видатний 
український вчений-правознавець. Неподалік Острога, в Дермані, народи-
лися українські письменники Микола Хомичевський, відомий під псевдоні-
мом Борис Тен, та Улас Самчук. Останній ще дитиною бував у Острозі. 
Па м’ят ки місцевої старовини справили  на  нього незабутнє враження, що 
знай шло відображення в його ро ма ні “Волинь”. Можна навести ці лу низку 
імен відомих вчених, освітян, письменників, громадських та політичних ді-
ячів, митців та мистецтвознавців, лікарів, які походили з Острога або доля 
яких була пов’язана з цим містом.

Незважаючи на свою про він цій ність,  Острог творив потужне культур-
не поле. Тому далеко невипадково в 1909 р. завдячуючи місцевій інтелігенції 
виникло Братство імені князів Острозьких, що мало на меті збереження, 
вивчення та відбудову пам’яток острозької старовини. Завдяки подвиж-
ницькій діяльності його членів було відреставровано пам’ятку архітектури 
Вежу Муровану, зібрані цінні старожитності, а в 1916 р. відкритий істо-
ричний музей. Останній зумів пережити воєнні лихоліття, зміну влад, по-
стійно поповнювався експонатами й став важливим чинником збереження 
пам’яті про діяльність князів Острозьких і Острозьку академію. 

Тому коли виникла найменша можливість відродити цей навчальний 
заклад, вона була реалізована. У період перебудови в Острозі виникло 
культурно-історичне товариство “Спадщина”, що об’єднало місцеву ін-
телігенцію. Члени “Спадщини”, власне, і висунули ідею відродження Ост-
розької академії. На той час ця ідея видавалася чистою утопією й зустрі-
чала нерозуміння, а то й від вер ту протидію.

Проте завдяки зусиллям небайду жих  людей її вдалося реалізувати. Ве -
лика заслуга в цьому належала  ке рівнику товариства “Спадщи на”  П. Ан-
друхову, відомому іс то ри ку-острожанину, професору М. Ко вальському, 
міському голові Ост  рога М. Грищуку, академіку М. Жу линському, пред-
ставнику Пре зидента у Рівненській області Р. Ва силишину, генеральному 
директору магістральних нафтопроводів “Дружба” Л. Буняку, Президен-
ту Києво-Могилянської академії, професору В. Брюховецькому та іншим 
ентузіастам. Проте головну роль у становленні Острозької академії віді-
грав професор І. Пасічник, який з самого початку очолив цей навчальний 
заклад.
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Варто відзначити, що відродження Ост розької академії стало можли-
вим лише в умовах незалежної Ук раїнської держави, коли поча ли цінувати-
ся набутки нашої на ціо нальної освіти і з‘явилося розуміння необхідності 
їхнього відновлення.

Сучасна Острозька академія прой шла непростий шлях від спе ці а лізованого 
навчального закладу,  який знаходився під опікою Ки є во-Мо ги лянської акаде-
мії, до пов но цінного університету, котрий має ста тус на ціонального. Офі-
ційний по чаток відродження академії поклав указ Пре зидента України Л. 
Кравчука від 12 квітня 1994 року, що передбачив ут во рення Острозького 
колегіуму як спеціалізованого навчального закладу. Пре зидент України Л. 
Кучма своїм указом від 5 червня 1996 року повернув  йо му стару історич-
ну назву – Острозька академія. Указами Президента  Л. Кучми Острозькій 
академії 5 червня 2000 року був наданий ста тус уні верситету, а 30 жовтня 
цього ж року – статус університету на ціо наль ного. Ще одним указом від 
21 серпня 2003 року Президент Ук ра їни Л. Куч ма взяв Острозьку ака демію 
під президентський патронат. Цим же ука зом передбача ло ся, що “універ-
ситет здійснює під готовку на основі експе ри ментальних програм, індиві-
дуальних нор мативів організації навчального про  це су,  самостійно вирішує 
питан ня  під го тов ки і перепідготовки кад рів”. 

На початку функціонування для  потреб академії були передані при-
міщення, що колись належали жі но чо му училищу графа М. Д. Блудова. Піс-
ля закриття в 1923 р. цього навчального закладу, яке стало тоді росій-
ською приватною гімназією, в його приміщеннях знаходилися різноманітні 
інституції – польська учительська семінарія, педагогічне учи лище, госпі-
таль, німецькі учи тель ські курси, німецький табір для  відпочинку військо-
вих пілотів, школи-інтернати, середня школа тощо. Часті зміни власни-
ків не могли не позначитись негативно на цих приміщеннях. Острозькому 
колегіумі вони дісталися у вкрай занедбаному стані. Тим не менше, за час 
існування відродженої Острозької академії дані приміщення були не лише 
відреставровані, а й був побудований сучасний нав чаль но-освітній комп-
лекс, де органічно поєдналися елементи старовини й сучасності. Зокрема, 
в 2000 р. було по будоване котеджне містечко для  викладачів, а в 2007 р. 
Президент  Ук ра їни В. Ющенко урочисто відкрив вір туальну бібліотеку. На 
території академії функціонує унікальний музейний комплекс, який включає 
не лише музей цього навчального закладу, а й виставки стародруків та іко-
нопису, підвали колишнього монастиря капуцинів, кімнату-музей училища 
графа М. Д. Блудова. 

Острозька академія перетворилася в місце паломництва для людей, які 
шанують українські національні свя тині. Її відвідали Президенти Ук ра їни, 
високопоставлені урядовці, пос ли іноземних держав, відомі на у ковці, полі-
тичні й громадські діячі, письменники, журналісти тощо.

Академія зуміла стати одним із най більш відомих і престижних вищих 
навчальних закладів України. За раз тут здійснюється підготовка з та ких 
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“традиційних” спеціальностей, як правознавство, економіка, історія, ук-
раїнська й іноземна філологія, по літологія, документознавство та ін фор-
маційна діяльність, психологія, кра їнознавство, міжнародні від но сини, 
релігієзнавство, державне уп равління. При цьому викладачі ака де мія на-
магаються відновлювати тра диції своєї знаменитої по пе редниці. Оскільки 
Острозька ака де мія кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. була передусім навчаль-
ним закладом релігійного спрямування, де велика увага приділялася вихо-
ванню на християнських засадах і вивченню Святого Письма, керівництво 
нинішньої академії приділяє велику увагу даним питанням. Острозька ака-
демія стала осередком, де здійснюється підготовка вчителів християнської 
етики. А в 2007 р. в ній уперше в незалежній Україні був здійснений випуск 
магістрів теології. Також, як зазначалося вище, давня Острозька академія 
стояла біля витоків становлення новочасної української літератури. Тому 
закономірно, що нинішня академія є одним із небагатьох вищих навчальних 
закладів Ук раїни, де здійснюється підготовка за спеціальністю “літера-
турна твор чість”. Заняття з майбутніми лі те ра тур ними творцями тут 
проводять не лише фахівці-філологи, а й відомі українські письменники. 

Проте в стінах академії готують не лише висококваліфікованих спеціа-
лістів. Керівництво навчального закладу спрямовує свої зусилля на те, щоб 
виховати високоморальних громадян, для яких українська ідея є не порож-
ньою фразою, а визначає їхню національну самосвідомість.

Те, що Острозька академія стала по мітним інтелектуальним, культур-
ним  осередком сучасної України, свід чать чисельні факти. Не випадково 
саме в її стінах Президент України В. Ющенко в 2007 р. проголосив свої 
соціальні ініціативи. У академії були проведені різноманітні наукові кон фе-
ренції, форуми, зустрічі, у яких бра ли участь не лише вчені, а й відомі по-
літики, культурні діячі тощо. Нав чальний заклад співпрацює з числен ни ми 
науковими інституціями як в Україні, так і за рубежем. Зокрема, плідна 
співпраця відбувається з Українським історичним товарист вом (США), 
яке очолює професор Л. Винар. Результатом цієї співпраці стали численні 
видання Товариства, здій снені на базі академії, а також створення в ній 
єдиного в Україні Ін ституту досліджень української діа спори. Система-
тичною також є спів праця Острозької академії та все української газети 
“День”, яка зо рі єнтована на інтелектуальну ау ди то рію. За ініціативою 
редактора ці єї га зети Л. Івшиної виник Острозький  клуб, котрий має на 
меті вільне спіл ку вання молодих інтелектуалів Ук ра їни.

Розбудова академії стала можливою не лише завдяки активній під трим-
ці державних структур, а й на ціонально свідомих меценатів. Велику ма те-
ріальну допомогу надали ака демії представники української діаспори США 
та інших країн Заходу. Долучилися до цієї справи й вітчизняні жертводав-
ці. Їхні імена увічнені на меморіальних дошках на території академії.

Той поступ, який зробила Острозька академія за трохи більш ніж деся-
тилітній строк свого існування, не може не вражати. Далеко не останньою 
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причиною цього є історія її славної попередниці. Чимало людей усвідомило, 
що Острозька академія, яка виникла в кінці ХVІ ст., є однією із найбільших 
культурних цінностей нашого народу, а її відродження є справою загально-
національною.

Із самого початку існування від род женої Острозької академії її пра-
цівники приділяли й продовжують приділяти увагу дослідженню Ост ро-
гіани. Результатом цих досліджень ста ли численні публікації на сто рін ках 
наукових збірників й пе ріо дич них видань. Етапними були енцик ло педичне 
видання “Острозька ака демія ХVІ-ХVІІ ст.” (1997) та ко лективна моно-
графія “Острозькі прос вітники ХVІ-ХХ ст.” 

Нині, у зв’язку з новими дос лід женнями в цій сфері, виникла необхідність 
перевидання ен цик лопедії “Острозька академія”. Ре дак цій на колегія, готу-
ючи до друку цю ро боту, свідомо зберегла її структуру та специфіку, які 
були притаманні пер шому виданню. Ця структура й спе цифіка значною 
мірою була визначена її попереднім відповідальним редактором, нині вже 
покійним професором М. Ковальським. Шануючи пам'ять про цього видат-
ного вченого, ми не вважали за потрібне йти на радикальні зміни в даному 
плані, а також намагалися максимально зберегти й представити у ниніш-
ньому виданні його напрацювання. 

Як уже зазначалося, в силу різ них  обставин, збереглося небагато доку-
ментів, котрі стосуються Ост розької академії ХVІ-ХVІІ ст. Біль шість з 
них мають опосередкований ха рактер. Певно, не всі документи ви явлені. 
Проте на сьогоднішній день нам не відомі джерела, які б висвітлювали осо-
бливості функ ціо ну вання цього навчального закладу, склад його викладачів 
та студентів. Ін терпретація ж опосередкованих дже рел, закономірно, 
може мати ши рокий діапазон, а окремі висновки  дос лідників гіпотетич-
ний, а то й дис кусійний характер. 

Авторський колектив попереднього видання енциклопедії, враховуючи особ-
ливості документальної бази, прагнув звертатися не лише до автентичних 
джерел, а й до їхньої інтерпретації, соціокультурного кон тексту, в  якому 
функціонувала Ост розька академія, та до історичної па м’яті про неї. 

У нинішньому ж виданні більше ува ги приділено матеріалам, які сто-
суються безпосередньої діяльності Ост розької академії ХVІ-ХVІІ ст.,  ді-
ячам, котрі були пов’язані з нею. Зокрема, детально розгля да ються питан-
ня Острозької Біб лії, підготовку якої до видання здійс ню ва ли викладачі й 
можливо студенти ака демії.

Статті в цьому, як і в попередньому,  виданні різні за об’ємом залежно 
від теми, джерельної бази й стану вивчення даної проблематики. Авто-
ри використали здобутки і досягнення попередніх студій, зазначаючи це в 
списках літератури і роблячи вказівки на джерело-археографічну продук-
цію та архівні збірки.

За змістом статті енциклопедії скла дають такі групи: оглядові стат ті 
про Острозьку академію і со ціо культурний контекст, у якому во на функці-
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онувала; персоналійні стат ті  про викладачів і випускників ака де мії,  діячів 
культури ХVІ-ХVІІ ст., які ма ли відношення до неї; статті про Ост розьку 
друкарню та її продукцію; пер соналійні статті про вчених XIX-XX ст., 
котрі досліджували історію Ост рога та Острозької академії, а також 
історіографічний огляд Ост ро гіани, в якому розглядаються  та кож напра-
цювання сучасних дос лідників; статті про окремих діячів та інституції, 
котрі сприяли збереженню історичної пам’яті про Острозьку академію.

Окрему структурну частину цієї кни ги становлять ілюстративні ма -
теріали-кольорові і чорно-білі фо  тографії, репродукції гравюр і портретів, 
старовинних ікон і скульп тур. Вони мають наукове і піз навальне значення.

Завершується видання короткими під сумками (резюме) українською, 
анг лійською, французькою, ні мець кою, польською, латинською та  росій-
ською мовами з метою оз на йомлення з ним ширшого кола чи та чів.

Сподіваємося, що дане видання стане ще одним вагомим кроком на шля-
ху дослідження Острогіани і допоможе багатьом людям пізнати яскраву, 
але не достатньо відому сторінку нашої історії.

Ігор Пасічник, Петро Кралюк.

Усі авторські права текстів цього видання захищені позначкою  
© (Copyright).
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а) назви книг, збірників статей, 
джерельних публікацій  
та періодичних видань

Акты ЗР – Акты, относящиеся к истории 
Западной России

АЮЗР – Архив Юго – Западной России
ВзВ – Волання з Волині
ВЕВ – Волынские епархиальные ведо-

мос ти 
Возняк. Іст. укр. літ. – Возняк М. С. Іс-

торія української літератури: У 2-х кн. 
– 2-ге вид., випр. – Львів, 1992. – Кн. 
1; 1994. – Кн. 2.

ВЧ – Воскресное чтение (Варшава)
ВИ – Вопросы истории
Грушевський. Історія укр. літ. – Грушев-

ський М. С. Історія української літе-
ратури. – Київ, 1995 (перевид.). – Т. 
5. – Кн. 2: Перше Відродження (1580-
1610)

Грушевський. Історія України-Руси – 
Грушев ський М. С. Історія України-
Руси. – Київ (факси міль не перевидан-
ня), 1991-1995. – Т. 1-8.

Грушевський. Культ.-нац. рух – Грушев-
ський М. С. Культурно-національний 
рух на Україні в XVI-XVIІ віці // Духо-
вна Україна: Зб. тв. – Київ, 1994. – С. 
136-255.

ЕУ – Енциклопедія укра їно знав ст ва
Єфремов. Історія... – Єфремов С. Істо-

рія україн ського письменства. – Київ, 
1995 (перевид.)

ЖіС – Життя і слово (з грудня 1990 р.), 
Острозька районна газета

Загайко – Загайко П. К. Українські пись-
мен ники-полемісти кінця XVI – почат-
ку XVII ст. в боротьбі проти Ватікану і 
унії. – Київ, 1957.

ЗНТШ – Записки Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка

ЗК – Зоря комунізму, Острозька районна 
газета

Ісаєвич Я. Літературна спадщина – Ісає-
вич Я. Д. Літера турна спадщина Івана 
Федорова. – Львів, 1989.

ИОНЛ – Историческое общество Нестора  
ле топис ца при Киевском ун-те св. Вла-
ди мира

Исаевич. Преемники – Исаевич Я. Д. Пре-
емники первопечатника. – Москва, 
1981.

КС – Киевская старина
Кн. – Книга (Тематичний збірник науко-

вих праць з книгознавства). – Москва.
Максимович. Письма – Максимович М. 

Письма о князьях Острожских графи-
не А. Д. Блудо вой. – Київ, 1866.

Марченко. Іст. укр. культури – Марченко 
М. І. Історія української культури. З 
най давніших часів до середини XVII ст.  
– Київ, 1961.

Махновець. Укр. письменники. – Ук-
раїнські письменники. Біо-біб ліо-
гра фічний словник: у 5-ти томах. – 
Київ, 1960. – Т. 1. Давня українська 
література (XI-XVIII ст. ст.) / Уклав  
Л. Є. Махновець.

Мицько І. Матеріали... – Матеріали до іс-
торії Острозької академії (1576-1636): 
Бібліограф. довідник / Упор. Мицько 
І. З. – Київ, 1990.

Мицько І. Острозька... академія. – Миць-
ко І. З. Острозька слов’яно-греко-ла-
тин ська академія (1576-1636). – Київ, 
1990. 

ОИДР – Общество истории и древностей 
россий ских при Московском универ-
ситете

Список прийнятих скорочень 
в енциклопедичних статтях:
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Описи Острожчини  – Описи Острожчи-
ни  другої половини XVI – першої по-
ловини XVII ст. / Упоряд. В. Ата ма-
ненко. – Київ – Острог – Нью-Йорк, 
2004.

ОРЯИС – Отделение русского языка и 
словес ности

Острозька давнина – Острозька давни-
на. Дослідження і матеріали. – Львів, 
1995.

ППЛ – Памятники полемической ли те ра-
ту ры в Западной Руси

Перлштейн I. – Перлштейн А. Описание 
города Острога // Чтения ОИДР. – 
1847. – № 4. – С. 137-142.

Перлштейн ІІ. – Перлштейн А. Несколько  
слов о княжестве Острогском // Вре-
мен  ник ОИДР. – 1852. – Кн. 14. –  
С. 33-48.

Полєк – Полєк В. Т. Історія української лі -
те ратури Х-ХVII століть. – Київ, 1994. 

РЕІУ – Радянська енциклопедія історії 
України

РИБ – Русская историческая библиотека / 
изд. архео графической комиссией

Теодорович. Описание... – Теодорович Н. 
И. Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Волынской епар-
хии. – Почаев, 1889. – Т. 2..

Укр. поезія. Кінець XVI – поч. XVII ст. – 
Українська поезія. Кінець XVI – поча-
ток XVII ст. / Упоряд. В. П. Колосова, 
В. І. Крекотнень. – Київ, 1978.

Укр. поезія XVII ст. (перш. пол.) – Ук ра-
їн ська поезія XVII століття (перша по-
ловина). Антологія / Упоряд., вступ. 
стат тя та примітки В. В. Яремен ко. – 
Київ, 1988.

УРЕ – Українська Радянська Ен ци к ло пе дія 
ФЧ – Федоровские чтения
Харлампович К. Западнорусские... школы.  

–  Харлам по вич К. Западнорусские 
пра вослав ные школы XVI и начала 
XVII века, отноше ние их к инослав-
ным,  религиозное обучение в них и за-
слуги их в деле защиты православной 
веры и церкви. – Казань, 1898.

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обще-
стве Нестора летописца

Яковенко. Українська шляхта... – Яковен-
ко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV 
до середини XVII століття (Волинь і 
Центральна Україна). – Київ, 1993.

* * *
Вольфф – Wolff J. Kniaziowie litewsko-

ruscy od końca czternаstego wieku. – 
Warszawa, 1895

Кардашевич – Kardaszewicz S. Dzieje 
dawniejsze miasta Ostroga. Materiały do 
historyi Wołynia. – Warszawa; Kraków, 
1913

РВ – Rocznik Wołyński

* * *
HUS – Harvard Ukrainian Studies
WzW – Wołania z Wołynia

б) каталоги та описи стародруків
Быкова. – Быкова Т. А. Каталог изда-

ний Острож ской типографии и трех 
передвижных типогра фий. – Л., 1972

Бычков. – Бычков А. Ф. Заметки о не-
ко торых церковно славянских ста ро-
печатных книгах // Отчет импер. Пуб-
лич ной библиотеки. – С.-Петербург, 
1886.

Запаско, Ісаєвич. – Запаско Я., Ісаєвич Я.  
Пам’ятки книжкового мистецтва. Ка-
та лог стародруків, виданих на Україні. 
–  Львів, 1981. – Кн. I (1574-1700).

Запаско Я. Мистецтво... – Запаско Я. П. 
Мис тецтво книги на Україні в XVI-
XVIII ст. – Львів, 1971

Зьор нова. – Зернова А.С.Книги ки-
рил ловской печати, хранящиеся в 
заграничных библиоте ках и не из вест-
ные в русской библиографии // Тр. 
Гос. Биб-ки СССР им. В.И. Ленина, 
1958. – Т. 2.

Каменева, Гусева. – Каменева Т. Н., Гу-
се ва А. А. Украинские книги ки рил-
ловской пе чати XVI-XVIII вв. Каталог 
изданий, хра нящихся в Государствен-
ной биб лио теке СССР им. В. И. Лени-
на.  –  Моск ва, 1978. – Вып. I. 1574 г. 
– пер. пол. XVII в.

Ка ратаев І. – Каратаев И. П. Описание 
славяно-русских книг, напечатанных 
кирилловскими буквами. – С.-Пе тер-
бург,  1883. – Т. 1.

Ка ратаев ІІ. – Каратаев И. П. Хро но ло-
гическая роспись славянских книг, 
напечатанных кирилловскими бук ва-
ми. 1491-1730. – С.-Петербург, 1861.
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Максименко. – Максименко Ф. П. Ки ри-
личні стародруки українських дру ка-
рень, що збері гаються у львів ських 
збір ках. – Львів, 1975.

Малышевский. – Малышевский И. И. 
Алек сандрий ский патриарх Мелетий 
Пигас и его участие в делах русской 
церкви. В 2-х т. – Киев, 1872. – Т. 2.

Петров, Бирюк, Золотарь. – Петров С. О., 
Би рюк Я. Д., Золотарь Т. П. Славянс-
кие книги кирилловской печати XV-
XVIII вв. Описание книг, хранящихся 
в Государ ственной публич ной библи-
отеке АH УССР. – Киев, 1958.

Родосский. – Родосский А. Описание ста-
ро  печат ных и церковно-славянских 
книг, хранящихся в библиотеке С.-
Пе тер бургской духовной академии. –  
С.-Пе   тербург, 1891. – Вып. І.

Свенцицкий – Свенцицкий И.С. Каталог 
книг церковно-славянской печати. – 
Жовква, 1908.

Строев І. – Строев П. М. Описание 
старопечатных книг славянских и рос-
сийских, хранящихся в библиотеке 
графа Ф. А. Толстова. – Москва, 1829.

Строев ІІ. – Строев П.М. Описание 
старопечатных книг славянских, нахо-
дящихся в библиотеке И. Н. Царского. 
– Москва, 1836.

Ундольский. – Ундольский В. М. Очерк 
сла вяно-русской библиографии. – 
Мос ква, 1871.

Ундольский – Кастерин – Каталог сла-
вя  но-руских книг церковной печати 
биб  лиотеки А. И. Касте рина / Сост. В. 
Ун  дольский // Чтения ОИДР. – 1848. 
– Т. 9.

в) скорочення назв архівів,  
музеїв, бібліотек,  

академічних установ
БАНР – Бібліотека АН Росії або РАН (в 

Санкт-Петербурзі)
ВР – Відділ рукописів
ВУА – Военно-ученый архив
ВУАН – Всеукраїнська Академія наук
ВОКМ – Волинський обласний кра єз нав-

чий  музей (у Луцьку)
ДБР – Державна бібліотека Росії (колиш. 

Держав на бібліотека СРСР ім. Леніна)

ДІМ – Дніпропетровський історичний 
 музей

ЛІМ – Львівський історичний музей
ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України – 

Львів ська наукова бібліотека ім. В. Сте-
фаника НАН України

НАН – Національна Академія наук
НБ С.-петербурзького ун-ту – Наукова 

біб ліотека С.-петербурзького. ун-ту
НМЛ – Національний музей у Львові (ко-

лиш. Львівський музей українського 
мис тецтва)

ОДІКЗ – Острозький державний історико-
культурний заповідник

РГАДА – Российский государственный 
архив древних актов (у Москві)

РГИА – Российский государственный ис-
то риче ский архив (у Петербурзі)

РДАДА – Російський державний архів 
дав ніх актів (у Москві)

РДВІА – Російський державний військово-
історич ний архів (у Москві)

РДІА – Російський державний історичний 
архів (у Петербурзі)

РНБ – Російська національна бібліотека 
(колиш. Державна публічна бібліотека 
ім. М. Салти кова -Щедріна)

ЦДІА – Центральний державний іс то рич-
ний архів

ЦНБ ім. В. Вернадського НАН України – 
Цент раль на наукова бібліотека ім. В. 
Вернадського НАН України

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych
AS – Archiwum Sanguszków

г) назви держав
ВКЛ – Велике князівство Литовське

д) список скорочень слів
авт. – автор, автори
вид. – видання
випр. – виправлений
вип. – випуск
газ. – газета
друк. – друкарський, друко ваний
енцикл. – енциклопедія
журн. – журнал
ін-т – інститут
кн. – князь
конф. – конференція
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краєз. – краєзнавча, – ий
кс. – ксьондз
літ. – література
м. – місто
обл. – область
од. зб. – одиниця зберігання
оп. – опис
о. – отець
Острозька академія – ОА
передм. – передмова
перероб. – перероблений, пере роб лена
прим. – примітка
публ. – публікація
р-н. – район
рукоп. – рукопис
св. – святий
с. – село
спр. – справа
стовп. – стовпчик
стлб. – столбец
т-во – товариство
ун-т – університет
ф-т. – факультет
ф. – фонд
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Акт поділу володінь 
кн. В.-К. Острозького 

між його синами Янушем і 
Олександром 1603 р.

Один із найважливіших до-
ку ментів історії Острога періо-
ду ді яль ності ОА. Ще за життя її 
фундатора кн. В.-К. Острозького 
(1526-1608) між його нащадками, 
синами Янушем (1554-1620) і Олек-
сандром (1571-1603), відбувся поділ 
усього батьківського нерухо мого 
майна – земельних володінь кня-
зів Острозь ких. Був занесений до 
гродської книги міста Нового Кор-
чина біля Сандомира (Поль ща) 20 
березня 1603 року. Опис володінь 
розпочався 10 березня того ж року 
і тривав до 17 березня. Зберегла-
ся низка копій цього опису в архі-
вах України, Польщі, Росії. В акті 
зафіксо вана то гочасна топографія 
Острога. Вка зується розташування 
вулиць і будівель, оборонних, куль-
тових, замкових, публічних і при-
ватних (міщанських і шляхет ських) 
споруд, імена власників будинків, 
професії мешканців міста, їх пови-
нності і обов’язки, розмір податків 
міського населе ння. Перера ховані 
села і фільварки великої території 
не тільки цього, а й сусідніх регіо-
нів. Також вказано місце розташу-

вання ОА – на території так званого 
“Приго родка”  – біля Замкової гори 
в напрямку до міста (з північного 
боку). Тут знаходились “друкар ня і 
школа” (тобто ОА), які перебували у 
спільній юрис дик ції обох князів, си-
нів кн. В.-К. Остро зького. У цьому 
ж описі наявні імена трьох острозь-
ких друкарів і місця їх прожи вання: 
“Федор Друкар” мешкав на “Заріччі 
і Залужжі за монастирем і ятками”, 
“Іван Друкар” прожи вав на Зарван-
ській вулиці, а “Тишко Друкар” – на 
“Заваллі” (тобто за міським валом). 
Згаданий піп Наливайко, “Ігнатій”. 
Кілька разів трапляється прізвище 
Лятош. У другій частині міста в 
“При го родку” записа но: двір, “де 
Ля тош мешкає”, а в першій частині 
міста після опису “Завалля” зазначе-
ні селяни (“хлопи”) різних власни-
ків, з них “хлопи панські, що Лятош 
держить”, їх перераховано 10 імен, 
а після жителів Бельмажа (сучасна 
околиця Острога) значить ся: “хло-
пи, коториє Лятос держит на Хо-
люсе” (у польській транскрипції ця 
місце вість названа “Хорноща”). Там 
вказані 15 імен селян, назви двох по-
рожніх ділянок, млиночок, солодов-
ня і бровар. Вперше в науковій літе-
ратурі фрагменти тексту цього акта 
подав Я. Перлштейн.

Дж.: ЦДІА України. Київ. – Ф. 223. Ко-

А
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лекція серія “Б”. – Од. зб. 332; РДІА 
(С.-Петербург). – Ф. 823. – Оп. І. – 
Канцелярія митрополитів греко-уніат-
ських церков. – Од. зб. 262.; ЛНБ 
ім. В.Стефаника НАН України. – Ф. 
Радзимінь ських. – № 181 – VI, Ч. 4; 
Краківський воєвод ський архів. Сек-
ція І (на Вавелі). Архів Сангушко (AS). 
– Од. зб. 63. 

Видання: Описи Острожчини. – С. 75, 77, 
78, 79, 82.

Літ.: Кардашевич. – С. 43, 44, 96-100; Ко-
вальський М. П. До історії Острозької 
друкарні (кінець XVI – поч. XVII ст.) 
// Тези доповідей Другої наук. конф. 
Криворізького загальнонаукового 
фак-ту (Дніпро петров ського держун-
ту). – Кривий Ріг, 1965. – С. 31-33; 
Ковальский Н. П. Акт 1603 г. раздела 
владений князей Острожских как ис-
торический источник // Вопр. отече-
ственной историо гра фии и источни-
коведения. – Днепропетровск, 1975. 
– Вип. 2. – С. 113-137; Ковальский Н. 
П. Острог как политико-администра-
тивный, эконо мический и политичес-
кий центр XVI в. // ФЧ. 1981. – Мо-
сква, 1985. – С. 48-56; Ковальський 
М. П. Докумен тальні письмові джере-
ла з історії Острога // Матеріали І-ІІІ 
наук. – краєз. конф. “Острог на порозі 
900-річчя” (1990-1992 рр.). – (Острог), 
1992. – Ч. І. – С. 92-98; Мицько. Ма-
теріали... – С. 28, 83, 84; Перлштейн І. 
– С. 137-139; Перлштейн ІІ. – С. 35-40, 
45-47; Тучемський М. Город Острог. – 
Почаев, 1913. – С. 12-16.

Віктор Атаманенко
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Акти (хроніка) Острозь-
кого парафіяльного 

костьолу

(“Akta kośсioła farnego ostrogs-
kie go”) – комплексне на ра тив но-
документальне джерело. Збе рі га єть-
ся під № 1031 в Державному архіві 
у Кракові (Польща) в збірці князів 
Сан гушків. Структура АХОПК схо-
жа на структуру діаріушів або хро-
нік: більшість тексту розміщена у 
хронологічному порядку, по ві  дом-
лення продатовані. Це дає підстави 
на зивати джерело не просто актами, 
записами, а хронікою. Більш точ-
но – хронікою, яка писалася при  
острозькому парафіяльному кос-
тьолі, оскільки не всі вміщені по-
ві домлення стосуються виключно 
іс торії храму; автор звертає увагу й 
на події, що відбувалися за межа ми 
Острога. Джерело виконане, пере-
важно, польською мовою, хоча іс-
ну ють включення, іноді об’ємні, 
латинських текстів; частина текс ту 
наводиться паралельно двома  мо-
вами – староукраїнською та поль-
сь кою; уміщено невеличкий фраг-
мент по-гебрейськи. Помітним є 
пе ресипання мови повідомлень, 
особ ливо тих, які описують період 
пер ших десятиліть XVIII ст., ла-
тин  ськими формулами. АХОПК, 

най  вірогідніше, почали писатися у 
пер  шій третині XVII ст. місцевим 
ка толицьким плебаном Вітковським 
Вой цехом. Авторство наступних 
частин, за невеликими винятками, 
у дже релі не зазначається. Можна 
при пустити, що писалися АХОПК 
нас тупниками Вітковського або 
людь ми з їх найближчого оточення.  
Хро нологічно джерело охоплює від-
тинок від близько першої полови ни 
XV ст. до 1804 року. У тексті при-
сутні часові прогалини. За про дов-
жу ваністю АХОПК загалом можна 
по ділити на три основні частини: 
прибл. 1 пол. XV ст. – 1497 р., 1616 
– 1648 рр., 1699 – 1804 рр., окрім 
яких є тексти, датування кот рих ви-
ходить за межі означених пе ріодів. 
Кількість сторінок з деякими  піз-
нішими додатками становить 368. 
Під час написання АХОПК викорис-
товувалися усні та письмові джере-
ла. Окрім оригіналу, АХОПК відомо 
про два списки джерела. Перший був 
виконаний Станіславом Кардаше-
вичем (сином острозького історика 
С. Кардашевича) у 1894 році. Міс-
цезнаходження цього списка невідо-
ме. Інший неповний список АХОПК 
зберігається в ЦДІАУ у м. Києві. Він 
виконаний паралельно польською 
та російською мовами. Назва “Akta 
kościoła farnego ostrogskiego, które 
zbierał i pisać począł Xiądz Wojciech 
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Witkowski około roku 1620” – “Ле-
топись церкви фарной острожской, 
которую собирать и писать начал 
ксендз Войцех Вит ков ский около 
1620 г.”. Справа на раховує 30 арк. 
рукописного тесту, який є скороче-
ним варіантом виписок найважли-
віших розділів із АХОПК і доведе-
ний не до 1804 р., а до 1799 року. 
В кінці справи запис: “Ці винятки 
з оригіналу, що його мені уділив 
п. Кардашевич (очевидно, йдеться 
про С. Кардашевича-молодшого, бо 
його батько помер у 1887. – Авт.), 
переписував пан Фе лікс Весолов-
ський в Гощі для ме не, я ж займався 
пошуком (певно, ві до мос тей, доку-
ментів. – Авт.) з розпорядження гр. 
Ігнатьєва, київ ського і волинського 
генерал-гу бернатора, ко ли йшлося 
про від будову острозького костьо-
лу. Гоща, 22 липня 1898 ро ку. Олек-
сандр Злот ницький”. Низка виписок 
з АХОПК зберігається у фонді З. Л. 
Рад зимінського у Від ділі рукопи-
сів ЛНБ ім. В. Стефа ника. АХОПК 
значною мі рою використав при на-
писанні праці з історії Ост рога С. 
Кардашевич. У 30-х ХХ ст. фраг-
мент джерела опублікував у видан-
ні “Rocznik Wołyński” Я. Гоф фман. 
Археографічну пуб лі кацію фраг-
ментів АХОПК на  сто рінках часо-
пису “Wołanie z Wo ły nia=Волання з 
Волині” роз по ча  то  проф. М. П. Ко-
вальським та кс. В.-Й. Ковалівим у 
1996 році. Зараз пуб  лікацію АХОПК 
здійснює Т. Ви  хованець. Джерело 
містить три згадки про Острозьку 
академію у XVII ст.: під 1617 пові-
домляється про бакалавра з академії 
Валентинуса Зак ліковича, котрий 
певний час працював у прикостьоль-

ній шко лі, і через недогляд якого в 
ос тан ній трапилася пожежа; учні 
ка то лиць кої прикостьольної школи 
на 1620 ще (можливо, після пожежі, 
яка трапилася у школі в 1617) нав-
ча лися при “Академії Руській під 
Ке рівництвом ректора Руського”, 
піс ля пожежі в католицькій при-
кос тьольній школі у 1619 р. її учні 
пев ний час навчалися в “академії 
русь кій під керівництвом руського 
рек  тора”; повідомляється про Ва-
лен тинуса Закліковича, бакалавра з 
ака демії, який певний час працював 
у прикостьольній школі; третя згад-
ка про академію як “школу” міс-
тить ся у фундації А.-А. Ходкевич 
ост розькому парафіяльному кос тьо-
лові від 1624 року. Тут же міс тять ся 
унікальні відомості про си нів Олек-
сандра Острозького – Ада ма та 
Януша, Дорогобузького ар хи манд-
рита Луку, козацького гетьмана Бо-
родавку.

Дж.: Archiwum państwowe w Krakowie 
(Polska). Archiwum Sanguszków. 
Rękopisy. – Sygn. 1031; Відділ ру ко-
писів ЛНБ ім. В. Стефаника. – Радз. 
№ 181/VI, 4 (ч.2). – Арк. 1-10; Цен-
тральний державний історичний архів 
України у м. Києві. – Ф.2227. – Оп.1. 
– Спр. 710.

До історії латинської школи в Ост-
розі. “Bu dynek Szkoły Ostrogskiej 
przy Koś ciele Ostrogskim (1620)” /
Підг. М. Ковальський // Wołanie z 
Wołynia=Волання з Волині. – 1996. – 
№ 9. – С.37-39 (згадка про острозьку 
ака демію); Початок острозької Хро ні-
ки  / Підг. М. Ковальський // Там само. 
– 1997. – № 19. – С.45-47; Хроніка Ост-
розької парафії. [Rok Pański 1618]. 
Śmierć Xzążęcia Konstantego / Підг.  
Т. Ви хованець // Там само. – 1999. 
– № 31. – С. 46-47; Kronika parafii 
Ostrogskiej. [Rok Pański 1619]. Śmierć 
i testament X. Janusza. Testament X. 
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Janusza /Підг. Т. Вихованець // Там 
само. – 2000. – № 32. – С. 44-47; Kronika 
parafii Ostrogskiej. [Rok Pański] 1617. 
Odmiana w rządzie kościelnem / Підг. 
Т. Вихованець // Там само. – 1999. – 
№ 30. – С. 45-46 (згадка про острозьку 
академію); Kronika parafii Ostrogskiej. 
[Rok Pański] 1621. Najazd kozacki do 
Os[t]roga szkodlywy / Підг. Т. Вихова-
нець // Там само. – 1999. – № 29. – С. 
46-47; Rok Pański 1621. Dzial wieczny 
/ Підг. Т. Вихованець // Там само. – 
1999. – № 28. – С. 46-47; Akta kościoła 
farnego Ostrogskiego od 1622 r. /Wyd. J. 
Hoffman // Rocznik Wołyński. – Równe, 
1934. – T. III. – S. 192-212. Див. також 
Вітковський Войцех.

Літ.: Вихованець Т. Акти (хроніка) Ост-
розького фарного костелу // Острозь-
кий краєзнавчий збірник. – Острог, 
2004. – Вип.1. – С. 6-9; Його ж. Войцех 
Вітковський (р.н. невід. – 1623) // Ост-
розькі просвітники XVI – XX ст. – Ост-
рог, 2000. – С. 148-154. Його ж. Хро-
ніка острозького фарного костьолу як 
джерело до вивчення генеалогій ост-
розьких міщан // Генеалогічні записки 
Українського геральдичного товари-
ства. – Біла Церква, 2002. – Вип. 3. – С. 
125-135. Його ж. Хроніка острозького 
фарного костелу як джерело до історії 
Острозької Академії // Студентські на-
укові записки. – Острог: РВВ Універ-
ситету “Острозька Академія”, 2000. 
– Т.1. – С. 26-32; Ковальський М.П. 
Документи родинного фонду Сангуш-
ків Краківського Державного Воєвод-
ського Архіву як джерела з соціально-
економічної історії України XVI-XVIII 
ст. // Архіви України. – 1983. – № 3. – 
С. 60-63; Gorczak B. Katalog rękopisόw 
archiwum XX. Sanguszkόw w Sławucie. 
Ułożył i historyą tegoż archiwum 
skreslił Bronisław Gorczak, konserwator 
zbiorόw sławuckich. – Sławuta, 1902; 
Kardaszewicz S. Dzieje.

Тарас Вихованець 
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Актові  
книги 

Узагальнена назва для книж ко -
вої документації судово-ад мі ніст ра-
тивних установ, які діяли протягом  
ХV–ХVІІІ ст. на українських землях, 
що входили до складу Велико го  кня-
зівства Литовського та Поль сь ко го 
королівства (після 1569 р. – Речі По-
сполитої). Варіанти назв АК: книги 
судово-адміністративних установ, 
урядові, судові, замкові, ґрод ські, 
земські, підкоморські, місь кі (лави, 
війтівські). При повній втраті архі-
вів ОА та міських установ Острога 
є наймасовішим джерелом, у якому 
наявні дані про пов’язаних з нею 
світських та релігійних діячів.

На підпольських українських 
зем  лях (Галичина, Західне Поділля) 
по  ява актових книг пов’язана із за-
провадженням коронного права у 
1434 р. (Руське воєводство) і в 1462 
р.  (Белзьке воєводство), яке спричи-
ни ло уведення в дію ґродських і 
земських судів, що існували в кож-
но му повіті. На підлитовських ук ра-
їн ських землях (Київщина, Східне 
По ділля, Волинь) АК поширилися 
про тягом другої третини ХVІ ст. 

Види записів в АК: 1) документи 
офі ційної влади (публічно-правові 
ак ти): розпорядження (привілеї, уні-
вер сали, листи), верховної влади 

(короля польського і великого князя 
литовського); 2) нотаріальні акти: 
заповіти, дарчі, купівля-продаж, за-
става, обмін маєтків; 3) судові до-
кументи: судові листи, вироки, де-
крети, присяги, процесуальні дії; 
4) заяви про збитки й шкоди, скарги, 
свідчення уповноважених, свід ків; 
5) записи про виконання судових 
вироків, двосторонніх угод та запо-
вітів: уведення у володіння, сплата 
боргу, передача застави, межування 
земель, реєстрація майна, інвентари-
зація замків і маєтків. Найбільшими 
є дві останні групи.

На Волині до судово-ад мі ніст ра-
тивної реформи 1564–1566 рр. ак-
тові книги запроваджувалися як у 
господарських замках (Луцьк, Во-
лодимир, Кременець) – на під ста ві 
великокняжого права, так і маґ нат-
ських (Острог, Заслав, Дубне, Рів-
не, Олика тощо) – на підставі до-
меніального права. Найраніший із 
відомих виписів з луцьких замко-
вих книг датується 12 березня 1520 
ро ку. У Кременці замкові книги  
бу ли запроваджені бл. 1541 р., у 
Во лодимирі найраніші виписи із  
зам кових книг сягають 1550-х рр.  
Після реформ 1564–1566 рр., ко ли 
були запроваджені ґродські, зем сь кі 
і підкоморські суди, замкові уря ди 
і книги залишилися у сфе рі домені-
ального судочинства маґ на тів, а нові 
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установи шляхетсько го самовряду-
вання (земські й під ко мор ські суди) 
отримали право вести власні урядо-
ві книги. Замкові ве ли кокнязівські 
уряди трансформува ли ся у ґродські 
суди, відповідно зам кові книги ста-
ли називатися ґрод ськими. 

У маєтках князів Острозьких АК 
(зам кові) велися на підставі до ме ні-
ального права власників. В Ост ро-
зі вони з’явилися не пізніше 1522 
року. В акті 1542 р. на введення у во-
лодіння Острозькою волостю Беати  
і Гальшки Острозьких міститься 
уні кальна згадка про 21 книгу, які 
збе рігалися в Острозькому замку.  
У ХІХ ст. окремі міські книги Ост-
ро га були в архіві Сангушків у Сла-
вуті; віднайдений лише фрагмент 
однієї, з документами 1662-1703 рр. 
(виявлена П. Кулаковським у  Черні-
гівському історичному музеї ім. В. 
Тарновського). Збереглася зам  кова 
книга Заслава за 1574–1576 рр.   (Кра-
ківський воєводський архів на Ваве-
лі) та міська із Козлина. 

До нашого часу дійшли лише 
згадки про ведення замкових книг в 
Острозі, а також поодинокі виписи 
з острозьких замкових книг, внесе-
них до книг інших установ або та-
ких, що фігурують у формі виписів. 
Розташування володінь Острозьких 
по всій Речі Посполитій, поріднення 
князів з магнатами України, Біло-
русі, Литви та Польщі, посідання 
ними різних державних урядів мало 
наслідком відкладення свідчень про 
них в АК різних реґіонів держави. 

АК з українських земель Речі 
Пос политої зберігаються в Цент-
раль ному державному історичному 
архіві України у м. Києві (Волинь, 

Київщина, Поділля) і Центрально-
му державному історичному архіві 
України у м. Львові (Галичина).

Найбільше матеріалів, що стосу-
ють ся діячів та покровителів ака де-
мії, дослідники виявили у луцьких 
АК. Зокрема, тут віднайдені не ві-
до ма раніше згадка про фундування 
Гальшкою Острозькою ОА, низка 
до кументів про Івана Федорова, 
міс цевих літераторів, публіцистів, 
книжників, друкарів.

Перспективним є виявлення ана-
ло гічних матеріалів в АК і в період 
піс ля закриття академії, коли часто 
підтверджувалися давніші маєткові 
документи.

Літ.: Андріяшев О. В. Актові книги Ки-
їв ського центрального архіву давніх 
ак тів // Центральний архів стародавніх 
актів у Києві. – Київ, 1929. – Вип. 1; 
Дашкевич Я. Р. Адміністративні, су-
дові й фінансові книги на Україні в 
XIІІ – XVIIІ ст. (Проблематика, стан 
і методика дослідження) // Історичні 
джерела та їх використання. – Київ, 
1964. – Вип. 4; Заповіт княжни Галь-
шки Острозької 1579 р., березня 16 / 
Підг. Л.Демченко // Острозька давни-
на. Дослідження і матеріали. – Львів, 
1995. – Вип.1. – С. 110-111; Кіку І. О. 
Значення актових книг як джерела з іс-
торії України XVI – XVIII ст. // VІХ. – 
1983. – № 11; Ковальский Н. П. Источ-
никоведение истории Украи ны XVI 
– первой половины XVII в. – Днепро-
петровск, 1979. – Ч. 4; Малышевский 
И. И. Нове данные для биографии 
Ивана Федорова, русского первопе-
чатника // Чтения в Историческом 
об-ве Нестора-летописца. – Киев, 
1893. – Кн. 7. – С. 461-478; Мицько 
І. Острозька … академія. – С. 81-115; 
Описи Острожчини другої половини 
XVI – першої половини XVII століття 
/ Упоряд. В. Атаманенко. – Київ, Ост-
рог, Нью-Йорк, 2004; Першодрукар 
Іван Федоров та його послідовники на 
Україні (ХVІ – 1 пол. ХVІІ ст.): Зб. до-
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кументів. – Київ, 1975; Проценко Л. А. 
Актові книги ЦДІА УРСР у м. Києві як 
джерело до вивчення історії міст і сіл 
України // Друга наукова конференція 
з архівознавства та інших спеціальних 
історичних дисциплін: Матеріали. – 
Київ, 1963; Пташицкий С. Л., Иван 
Федоров, московский первопечатник. 
Пребывание его во Львове. 1573-1583. 
Очерк по неизданным материалам. – 
Русская старина. – Москва, 1884. – Кн. 
3. – С. 461-478; Яковенко Н. Цікавий 
документ // Жовтень. – Львів, 1985. – 
№ 2. – С. 128; Bardach J., Leśnodorski 
B., Pietrzak M. Historia ustroju i prawa 
polskiego. – Warszawa, 1998.

Володимир Поліщук
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Андрухов Петро  
(5 липня 1924, Острог –  

† 6 серпня 1996, Острог)

Історик, краєзнавець, освітній  і   
громадський діяч, засновник і  пер-
ший голова Острозького на у   ково-
краєзнавчого товариства “Спад   щина” 
ім. кн. Острозьких  (1989-1996), член 
і один із зас нов ників Острозько го 
осередку ук ра їн ського історично-
го товарист ва, керівнику наукового 
Центру вивчення спадщини Острозь-
кої академії, Почесний про фесор цієї 
ж Академії.

Своїм подвижництвом він став 
нарівні з просвітниками XVI століт-
тя, видатними краєзнавцями кінця 
XIX – початку XX століть. Силою 
свого прикладу до благословенних 
дій по відродженню національних, 
духовних і культурно-освітніх тра-
дицій рідно го краю ніс світло науки, 
культури і просвітництва в широкі 
верстви насе лення. Будучи патріо-
том України, глибоким знавцем іс-
торії Волині, він протягом останніх 
років (1991-1996) опублікував ряд 
історико-краєзнавчих праць і окре-
мих книжок, які по праву можна 
назвати енциклопедією Волині. Це, 
зокрема, книги: “Волинська земля 
(Ровенщина) з глибини століть до 
сьогодення” (мала хронологічна та-
блиця), “Волинська земля” (хроніка-

джерела-постаті), “600 імен в історії 
Великої Волині”, “Волинь в леген-
дах і переказах”, “Волинь: події, 
імена, джерела”. 

Поважне місце належить цілій 
низці його статей у періодичній пре-
сі з суспільної, краєзнавчої та істо-
ричної тематики, таких як: “Укра-
їнський Кембридж”. “До 420-річчя 
Острозької Академії”. “Як не сьо-
годні – то коли?”, “Вулиці нашого 
міста”, “Україна і українці” та ін.

Проблема відродження рідного 
краю органічно увійшла в коло йо-
го наукових зацікавлень, а також 
ак тивної громадсько-освітньої ді-
яль ності в пору, коли український 
на ціональний рух вступив у свою 
най вищу стадію – політичну і по-
ставив на порядок денний питання 
про відновлення влас ної незалежної 
держави, утвердження національної 
символіки. Завдяки його ініціати-
ві і постійній наполегливості були 
по вер нені історичні найме нування 
ву лицям міста, в назвах яких уві-
ковічені прізвища істориків, дос-
лід ників минулого Острога та його 
околиць.

З Острогом пов’язане все життя  
Пет ра Андрухова. Тут він народив-
ся 5 липня 1924 року в родині служ-
бов ців. Його батько, Зот Пантелей-
монович Андрухов, був старши ною 
УНР. Після невдалих визвольних 
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змагань 1918-1921 рр. осів на тере-
нах Волині. Він був людиною, відо-
мою своїми прогресивними погля-
дами, відданою українській ідеї. Ці 
риси в повній мірі успадкував його 
син Петро. У довоєнні роки Петро 
Андрухов навчався в Острозькій ба-
зовій вселюдній школі при держав-
ному педагогічному ліцеї. 

7 березня 1944 року Андрухов 
був  мобілізований у Червону Ар-
мію. У червні 1944 р. у складі 190-го 
гвардійського стрілецького Ленін-
град ського фронту отримав перше 
бо йове хрещення. Участь у наступ-
них військових операціях продов жу-
валася аж до 9 травня 1945 року. Вій-
ну закінчив під Кенігсбергом в чині 
ко мандира взводу. Демо білізувався 
у березні 1947 року. 

У перші повоєнні роки працював 
ра хівником у заготівельній конторі. 
У 1949 р. вступив до Острозького 
пе дагогічного училища (заочно), 
пов ний курс якого закін чив у серп-
ні 1950 р., отримавши кваліфіка-
цію  вчителя початкових класів. По 
за кін чен ні педучилища працював 
вихователем дитячого будинку, а 
згодом учителем Білашівської семи-
річної школи.

У 1952 р. вступив на заочне від-
ді лення історико-філологічного фа-
культету Львівсько го педагогічного 
інституту, який закінчив у 1957 році, 
отримавши спеціальність учителя 
історії середньої школи. Працював 
учителем Острозької вечірньої шко-
ли, а згодом – учите лем Острозької 
СШ № 1.

З серпня 1965 по квітень 1968 
року був директором Острозького 
краєзнавчого музею.

З 1968 р. він продовжував працю-
вати в СШ № 1. Він перший в облас-
ті у процес вивчення історії впрова-
див системно-краєзнавчий принцип, 
розробивши програми з історичного 
краєзнавства для загальноосвітніх 
шкіл.

Найбільшою заслугою Андрухо-
ва бу ло створення за його ініціати-
вою на уково-краєзнавчого Товари-
ства “Спад щина” ім. кн. Острозьких. 
Пер шим головою цього Товариства 
і був обра ний.

Головним показником діяльності 
“Спадщини” було започаткування 
у вересні 1990 р. з ініціативи Пет-
ра Андрухова постійних щорічних 
на   уково-краєзнавчих конференцій 
“Ост рог на порозі 900-річчя”. Для 
про ведення конференції був створе-
ний організаційний комітет. Го ло вою 
оргкомітету обрали острожанина, 
доктора історичних на  ук, професо-
ра, зав. кафедрою іс  торіографії Дні-
пропетровського дер ж університету 
Миколу Коваль сь  кого, заступником 
– голову місь кої Ради Миколу Гри-
щука, від повідальним секретарем 
– Пет ра Андрухова. Для участі в 
май бут ніх щорічних конференціях 
бу ли  запрошені науковці Острога, 
Кре мен  ця, Рівного, Луцька, Києва, 
Льво ва, Дніпропетровська та ін. На 
за прошення відгукнулась значна 
кіль кість учасників.

Завдяки старанням Андрухова 
вже опубліковані ма теріали шести 
науково-краєзнавчих конференцій 
“Острог на порозі 900-річчя” і двох 
бюлетенів Товариства “Спадщина” 
ім. кн. Острозьких.

За проблемно-тематичним прин-
ципом ці матеріали поділяються на 
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сім надцять груп. Серед них: історія 
Ост рога, Острожчини та Волині з 
най  давніших часів до сучасності, 
праці та зібрання джерел західної 
української діаспори, архівні збірки, 
музеї та музейні колекції, культу-
ра, освіта, літе ратура, образотворче 
мистецтво, музика, природа, меди-
цина та ін.

Таким чином, публікації ма те-
ріалів Острозьких науково-кра єз-
нав чих конференцій та бюлетенів, 
присвячені багатогранним аспектам 
історично го краєзнавства, культури 
та освіти – результат студій значної 
когорти дослідників Волинського 
краю, впровадження до наукового 
обігу цілої низки історичних дже-
рел, повернення із забуття видатних 
культурних, дер жавних і політичних 
діячів Волині та Острожчини.

Конференції стали засобом згур-
тування інтелігенції різних регіо-
нів України з метою історичного, 
культурного та духовного відро-
дження ста  ровинного міста Остро-
га, Ост рож чини та Волині. Завдяки 
їх прове денню і політичному зрос-
танню престижу Острога в Україні 
стало можливим у 1994 р. віднов-
лення в ньому вищого навчального 
закладу під назвою Колегіуму, який 
у 1996 р. одержав статус Академії. 
Андрухов на лежав до співробітників 
цього вищого навчального закладу, 
був першим Почесним професором 
Академії.

Заслуги Петра Зотовича високо 
оцінені громадськістю міста. Його 
іме нем названо провулок (колишній 
ім. Куліша), де він проживав, і в 1997 
р. встановлено меморіальну дошку 
на його будинку. В Академії запо-

чаткована стипендія ім. П. Андрухо-
ва кращим спудеям-історикам. 

Публ.: Літературна спадщина П. Ан-
друхова – окремі книги: Волинська 
земля (Ровенщина) з глибини століть 
до сьогодення (мала хроно логічна та-
блиця). – Ровно, 1991. – 48 с.; Волин-
ська земля (Хроніка-джерела-постаті). 
– Сокаль, 1992. – 88 с.; 600 імен в іс-
торії великої Волині. – Острог, 1993. 
– 98 с.; Волинь: події, імена, джерела. 
– Острог, 1996. – 264 с.; Волинь в ле-
гендах і переказах. – Острог, 1995. – 
58 с.

Статті у періодиці: Спокута (із серії 
“Легенди волинського краю”) // Зоря 
комунізму. – Острог. – (далі – “ЗК”). 
– 1990. – 17 липня; Вулиці нашого міс-
та // Життя і слово. – Острог. – (далі 
– “ЖіС”). – 1991. – 23 і 27 квітня; 18 
травня; Усім близька “Спадщина” 
(бесіду вела А. Вертелецька) // ЖІС. – 
1991. – 20 липня. – № 84; Як не сьогод-
ні – то коли? // ЖіС. – 1991. – 29 жов-
тня. – № 127; Україна і українці // ЖіС. 
– 1992. – 22 серпня; Тіні Замкової гори 
// ЖіС. – 1993. – 27 листопада – 1 груд-
ня; Втікачі // ЖіС. – 1994. – 11 трав ня; 
Віщий дзвін. Легенди рідного краю // 
ЖіС. – 1994. – 26 травня; Відступник. 
Легенди рідного краю // ЖіС. – 1994. 
– 27 липня. – № 56; Український Кемб-
рідж. До 420-річчя Острозької Акаде-
мії // Волинь /Рівне/. – 1996. – 9 серп-
ня; Ко вальський М. Петро Андрухов // 
Українська національна ідея: історія 
і сучасність. Наук. збірник (80-річчю 
УНР, 90-річчю від дня наро дження О. 
Ольжича присвячується). – Житомир, 
1997. – С. 148; Ковальський М. Петро 
Андрухов (5.07.1924-6.08.1996) // Ук-
раїнський історик, 1997. – 1-4 (132-
135). – С. 328-329.

Мирон Кушнір
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Аннич Тимофій 
(* ? – † ?)

Викладач ОА. 16 травня 1584 ро-
ку  “Тимофей Аннич, діяк школы 
рус ской острозской” разом із дер-
манським боярином Федором Нау-
мо вичем Гарабурдою купив і по-
дарував Дерманському монастирю 
“Чет вероєвангеліє”. Інших згадок 
про  Т.А. не виявлено. Є. Немировсь-
кий ототожнював Т.А. з Тимофієм 
Ми хайловичем, який майже у той са-
мий час підготував і видав у Остро зі 
предметно-алфавітний покажчик до  
Нового Завіту “Книжка собраніє ве-
щей нужнійших…”. Судячи з вище-
наведеної згадки про Т.А., можна 
при пустити, що він викладав у ОА 
старослов’янську мову.

Літ.: Голубев С. Археологические замет-
ки  о памятниках старины, находящих-
ся в некоторых местностях волынской 
епар хии // Труды Киевской духовной 
ака демии. – 1876. – Т. 1. – С. 626; 
Миць ко. Острозька… академія. – С. 
101-102; Немировский Е. Начало кни-
гопечатания на Украине. Иван Федо-
ров. – Москва: Книга, 1964. – С. 128-
129.

Петро Кралюк 

Антиризис  
(1599-1600)

Твір, написаний Іпатієм Потієм 
– одним з ініціаторів Берестейської 
цер ковної унії, Володимирсько-Бе-
рестейським єпископом, а по тім 
Київським митрополитом. Опуб-
лікований як українською, так і 
польською мовами. Це була по ле-
мічна відповідь на твір Христофора 
Філалета “Апокрисис”. У “Апори-
сисі” автор намагається від кинути 
аргументи щодо не пра во мірності 
укладення унії між православними 
й римо-католиками. Зо крема, І. По-
тій звертав увагу на кри зові явища 
в православній церкві України й Бі-
лорусі. Православні священики, за 
його словами, в деяких місцях при-
рівнені до селян. А це веде до їхньої 
моральної деградації. Деякі з них, 
нехтуючи церковними канонами, по 
кілька разів одружуються, ченці шу-
кають “ситнішої страви”, ошукують 
один одного і т. ін. Незадоволення 
І. Потія викликало й те, що серед 
православних віруючих є люди, які 
з підозрою ставляться до єпископів, 
вимагають, щоб церковні питання 
вирішувалися на соборах. Вихід із 
складного становища, в якому опи-
нилася православна церква, І. Потій 
бачив в унії. Вона, на його думку, має 
не ли ше сприяти направі церкви, а й 
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зрів няти в правах римо-католиків та 
уніатів. У цьому сенсі унія є корис-
ною для України та Білорусі. Але на 
заваді цьому, вважав І. Потій, сто-
ять єретики, власне, протестанти. 
Вони руйнують “руську” віру, на-
магаються відвернути православних 
від католиків. Водночас І. Потій ви-
ступав за те, щоб зберегти традиції в 
“руській” церкві, яка пішла на унію 
з римо-католиками. При написанні 
“А” автор використовував різнома-
нітний документальний матеріал, 
в т.ч. й своє листування з кн. В.-К. 
Острозьким. “А” є цікавим джере-
лом, що допомагає висвітлювати 
церковну й культурну діяльність 
князя, ті процеси, які відбувалися 
в церковному й культурному житті 
України того часу.

Дж.: Потей И. Антиризис // Русская исто-
рическая библиотека. – С.-Петербург, 
1903. – Т. ХІХ. 

Літ.: Возняк. Іст. укр. літ; Грушевський.  
Історія укр. літ; Грушевський М. Іс-
торія України-Руси. – Київ, 1995. – Гру-
шевський М. Культурно-національний 
рух.

Петро Кралюк
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Апокрисис  
(“Апокризис”)  

1598-1599 рр.

“Апокрисис” у перекладі з 
грець  кої мови – відповідь. Твір ук-
ра  їнської полемічної літератури, 
опубліко ваний вперше 1597 р. у Кра-
ко ві польською мовою в друкарні 
ан титринітарія Олексія Роде цького 
невідомим автором під псевдоні-
мом Христо фор Філалет. Під цим 
псевдо німом слід розуміти ім’я діяча 
Остро зького літера турно-наукового 
гуртка другої половини XVI ст. про-
тестанта Мартина Броневського. У 
1598-1599 рр. цей твір було перекла-
дено українською книжною мовою і 
видано (4°, 222 арк.) в Острозі під 
назвою “Апокрисис або відповідь 
на книжки про собор берестейський 
від імені людей старожитньої релігії 
грецької через Христофора Філалета 
швидко подана”. У перекладі були 
опущені незрозумілі вислови і сло-
ва. До розповіді Христо фора Фі ла -
лета про Флорентій ську унію 1439 
р. перекладач додав уривки з “Історії 
про лістрикій ський синод”  Клі рика 
Остро зького, що дало під с таву С. 
Голубєву і М. Возняку при пустити 
його (Клірика Остро зь кого) безпо-
середню причет ність до  перек ладу. 
“Апокрисис” написаний  з позиції 

критика книжки Петра Скар ґи “Со-
бор Брестський”, що вип равдовувала 
Берестейський уні ат ський собор 
1596 р., а також захисника прав 
дисидентів (православ них і протес-
тантів) у тодішній Речі Пос по литій. 
Основну увагу автор зосередив не на 
теологічних питаннях, а на питаннях 
політичних і правових. Зокрема, до-
водив, що рішення Берестейського 
уніатського собору є порушенням 
прав “руського народу”, власне, 
православної ук ра їнської й біло-
руської шляхти. Ав тор “Апокриси-
са” доводив, що світська влада має 
обмежуватися державним законом, 
а взаємини між правителем і підда-
ними ґрун ту ва тися на суспільному 
договорі як на добровільній згоді, 
законі Божому і природному праві. 
Важливим моментом твору є захист 
релігійної то лерантності. Не випад-
ково “Апокрисис” був присвячений 
впливовому польському політику 
то го часу Яну шу Замойському, який 
мав славу захисника шляхетських  
віль нос тей   та віротерпимості. Ймо-
вірно, кни  га була написана на замов-
лен н я князя кн. К.-В. Острозького, 
який у той час різко виступив проти 
Берестейської церковної унії. Від-
повідно виснов ків дослідника цього 
твору М. Скабалановича, автор “А” 
в основному викорис то ву вав  каль-
віністську літературу. Джерельна 
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база твору налічує понад 60 праць 
різного характеру і 3 переклади 
Біблії. Аргументація автора “А” 
є дуже подібною до аргумен тації 
каль віністського теолога Себранда 
Лю берта, наведеної в книзі “Про 
Рим ського папу” (1594). Структур-
но “Апокрисис” складаєть ся з 4-х 
час тин. Перша частина присвячена 
засудже нню дій організаторів Бе-
рес тейської унії, у другій стверд жу-
ється законність православ ного ан-
ти уніат ського собору в Бересті, що 
від бувався паралельно із собором 
уні ат ським і яким фактично керував 
кн. В.-К. Остро зький. При цьому 
автор не  відкидає думки про можли-
вість злу ки (унії) всього православ’я 
з католицизмом. Як відомо, на пози-
ціях такої “універсальної унії” стояв 
кн. В.-К. Остро зький. У третій час-
тині ав тор, апелюючи до фактів з іс-
торії пер ших століть християнства, 
спро с товує твердження П. Скар ґи  
про безаль  терна тивність єдино влад-
дя Рим ського папи як Божого на-
міс ни ка. Тут він демонструє високу 
еру дицію, використовуючи праці 
істориків церкви, документи цер-
ковних соборів, листування ієрар-
хів тощо. У четвертій частині автор 
“Апо крисиса” зосереджує увагу на  
проблемах відносин “руського  на-
роду” й “грецької церкви”, яка пе ре-
бу ває під владою турків. Водночас 
ана лізуючи тогочасну ситуацію в 
Ук ра їні та Білорусі, він застерігає, 
що по рушення прав “руського на-
роду”, зокрема, права на сповідання 
“своєї” релігії, може призвести не 
лише до конфліктів, а й до грома-
дянської війни, в результаті чого Річ 
Посполита опиниться беззахисною 

перед зов нішніми ворогами. Поява 
“А” вик ликала гостру реакцію з боку 
при хильників унії, зокрема І. Потія, 
який написав “Антиризис…” – роз-
горнуту полемічну відповідь на цей  
твір. “А” належить до найкращих  
зраз ків полемічної літератури. Для 
православних полемістів вона слу-
жи ла своєрідним джерелом, звідки 
во ни брали інформацію та аргу мен-
ти для відстоювання своєї ан ти у ні-
ат ської позиції.

Місця зберігання: Україна – Київ: ЦНБ 
ім. В. І. Вернад ського НАН України; 
Львів: НМЛ, ЛІМ; Росія – Москва: 
РДАДА, РДБ, Б-ка Моск. держ. ун-ту; 
Санкт-Петербург: РНБ, БАНР (при-
мір ник  з автографом Петра Могили), 
Б-ка СПб. Держ. ун-ту; Литва – Віль-
нюс: Б-ка Вільнюс. ун-ту; Польща – 
Варшава: Національна б-ка та ін.

Видання: “Апокрисис” Христофора Фи-
лалета в переводе на современный 
русский язык. – Київ, 1870; “Апокри-
сисъ”. Сочиненіе Христофора Фи-
лалета // РИБ.– С.-Петербург, 1882. 
– Т. 7. – ППЛ в Западной Руси. – Кн. 
2. – Стлб. 1003-1820; Broniewski M. 
Apokrisis abo odpowiedź na książki o 
synodzie brzeskim 1596. – Wrocław; 
Warszawa; Kraków, 1994.

Каталоги стародруків: Быкова. – № 15. – 
С. 35-36; Запаско, Ісаєвич. – 1. – № 44. 
– С. 32; Каменева, Гусева. – № 9. – С. 
13; Каратаев І. – № 151. – С. 277-279; 
Каратаев ІІ. – № 124. – С. 20; Макси-
менко. – № 196. – С. 27; Петров, Би-
рюк, Золотарь. – № 38. – С. 28; Свен-
цицкий. – № 488(677). – С. 137; Строев 
І. – № 38. – С. 84-85; Ундоль ский. – № 
132. – С. 21.

Літ.: Возняк. Іст. укр. літ. – Кн. 1. – С. 469-
475; Голубев С. Библиографические 
замечания о некоторых старопечат -
ных книгах // Труды Киевской духо-
вной академии. – 1876. – Т. І. – С. 152; 
Грушевський М. Історія української 
літератури. – Київ, 1995. – Т. V. – Ч. 
2. – С. 173-180; Грушев ський. Культ.-
нац. рух. – С. 184, 186, 212, 214; Єф ре-
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мов С. Історія. – С. 122-124; Каганов 
І. Я.  Українська книга кінця XVI-XVII 
сто літь: Нариси з історії книги. – Хар-
ків,  1959. – С. 50-51, 57-58; Кралюк П. 
М.  Особливості вияву національної 
сві  домості в українській суспільній 
дум  ці ХVІ – першої половини ХVІІ 
ст.  – Луцьк, 1996. – С. 45; Марчен-
ко. Іст. укр. культури. – С. 140-141; 
Скаба ланович Н. Об “Апокрисисе”. – 
С.-Пе  тербург 1873; Полєк. – С. 77-79; 
Скрип   нюк О. Апокрисис // Юридична  
ен  циклопедія. – Київ, 1998. – Т.1. –  
С.132; Яременко П. Український пись-
менник-полеміст Христофор Фі ла  лет 
і його “Апокрисис”. – Львів, 1964; 
Byliński J. Marcin Bronіewski – try-
bun szlachty wielkopolskiej z czasów 
Zygmunta III. – Wrocław, 1994.

Петро Кулаковський,  
Олександр Скрипнюк
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Артемій 
(* ? – † ?) 

Російський публіцист та церков-
ний діяч, один із чільних пред став-
ни ків   “нестяжательства”. Мирське 
ім’я та   походження невідомі. Довгий 
час був  ченцем у Порфировій пус-
телі поб лизу Кирило-Білозерського 
монастиря. Саме тут сформувався як 
іде о лог “нестяжательства”. У 1551 р.   
на вимогу царя Івана Грозного А.   
викликали до Москви й призначи ли 
ігуменом Троїце-Сергієвого мона-
стиря. Проте наступного, 1552 р., він  
покидає Троїце-Сергієвий мона стир 
і повертається в Порфирову пус телю. 
Керівництво Російської пра вославної 
церкви, яке негативно ста вилося до 
“нестяжателів”, у 1553 р.  притягнуло 
А. до суду. У 1554 р. йо го звинувати-
ли в єресі й заслали до Соловецько-
го монастиря. Звідти йому вдалося 
втекти і він разом з деякими іншими 
російськими єретиками опинився у 
ВКЛ. Жив у м. Слуцьку, при дворі 
кн. Ю. Ю. Слуцького. У білорусь-
кий період свого життя виступав 
активним захисником православ’я й 
борцем проти реформаційних впли-
вів. Збереглося 16 послань А., із 
яких 11 належать до цього періоду. 
Ймовірно, брав участь у підготовці 
заблудівських видань Івана Федоро-
ва. У післямові львівського “Апос-

тола” 1574 р. анонімно вміщено 
його оригінальну молитву, у після-
мові “Євангелія”, надрукованого у 
Вільні (Вільнюсі) 1575 р. П. Мстис-
лавцем, цитується одне із послань 
А. (Немировский Е. Иван Федров 
в Белоруссии. – Москва, 1979. – С. 
65). Можливо, що А. підтримував 
зв’язки з Острозьким культурним 
осередком. Його погляди часто були 
співзвучні поглядам Г. Смотрицько-
го, В. Суразького, І. Вишенського 
та інших пра вославних традиціо-
налістів, по в’язаних із Острогом. У 
деяких спис ках творів А. зазначено: 
“Книга  Артемія старца острожско-
го пос ланіє его к Симону Будному” 
(Ви линский С. Г. Послания старца  
Артемия (ХVІ века). – Одесса, 1906. 
– С. 289). Якщо це не помилка пе ре-
пи сувачів, то є підстави вважати, що 
А. певний час жив у Острозі й, мож-
ливо, був причетний до становлення 
Ост розької академії та підготовки 
Ост розької Біблії.

Літ.: Послания старца Артемия // Русс-
кая историческая библиотека. – С.-
Пе тербург, 1878. – Т. 4; Будовиц 
И. У. Рус ская публицистика ХVІ в. 
– Москва-Ле нинград, 1947. – С. 262-
270; Вилинский С. Г. Послания старца 
Артемия (ХVІ века). – Одесса, 1906; 
Зимин А. И.  Пресветов и его совре-
менники. – Моск ва, 1958. – С. 153-168; 
Клибанов А. И. Реформационные дви-
жения в России в ХІV – 1-й половине 



32

Острозька академія (енциклопедичне видання)

ХVІ в. – Москва, 1960; Немировский 
Е. Иван Федоров в Белоруссии. – Мо-
сква, 1979. – С. 65; Мицько. Острозька 
академія. – С. 82; Казакова Н.А. Арте-
мий // Словарь книжников и книжнос-
ти Древней Руси. – Ленинград, 1988. 
– Вып. 2. – Ч. 1. – С. 71-73

Петро Кралюк
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Афанасій  
(* ?, Росія, можливо,  

Москва – † �. 1612, Меж-† �. 1612, Меж-�. 1612, Меж-
игірський монастир) 

Церковний діяч, засновник Ме-
жи гірського монастиря. Відповід-
но до  інформації Пом’яника цього 
мо настиря від 1625 р., А. походив 
“з Москви”, з “рода славна же и ве-
лика”. Ще в дитячому році опи нив-
ся в полоні й був вивезений до Ук-
раїни. Виховувався при дворі В.-К. 
Острозького “в добром на ка заніи 
книжном”. Ймовірно, нав чав ся в 
ОА. Тут же, в Острозі, став ченцем. 
Його наставником був ієросхимонах 
Варсонофій. У груд ні 1599 р. при-
був до Києва (Миць ко. Острозька… 
академія. – С. 82). У Літописі Гус-
тинського мо нас ти ря 1670 року є ін-
формація, що А. перебував на Афо-
ні, а в 1600 зас ну вав Межигірський 
монастир, який став одним із най-
важливіших пра вославних святинь 
Київщини (Ле ти писец… монастыря 
Густынского // Чтения в обществе 
истории и древ но стей российских. – 
1848. – № 8).

Літ.: Летиписец… монастыря Густынс-
ко го // Чтения в обществе истории и 
древ ностей российских. – 1848. – № 8;  
Мицько. Острозька… академія. – С. 82. 

Петро Кралюк

Афанасій Китайчич  
(* ? – † після 1634, Росія)

Український та російський цер-
ков ний діяч. Посилаючись на різ-
но манітні документи, зокрема, 
по м’яники Дерманського та Ме жи-
гірського монастирів, І. Мицько вва-
жає, що А. К. навчався в Острозі або 
був пов’язаний із Острогом (Миць-
ко.  Острозька… академія. – С. 95). 
При наймні не викликає сумніву, 
що  А.К. походив з Острожчини або 
жив  тут. Належав до представни-
ків кон сервативного, православно-
тра ди ціоналістського спрямуван-
ня. Був ченцем Преображенського 
мо нас тиря в Четвертні на Волині, 
де,  можливо, співпрацював із Во-
ло димирсько-Берестейським пра-
вос лавним єпископом Ієзикілем 
Кур цевичем. У 1626 р., будучи де-
легованим Києво-Печерською лав-
рою та Київським братством, при-
був до Москви. З 15 червня 1627 
року оселився в Росії. Цього ж року 
рецензував “Євангеліє учи тель-
не” Кирила Транквіліона-Став ро-
вецького – твір, у якому автор на ма-
гав ся відійти від грецьких зразків і 
дати свої оригінальні тлумачення 
єван гельських текстів. Рецензія А.К. 
ви явилася негативною, а цей твір у 
Росії був визнаний як єретичний. З 
1627 до 1630 рр. А. К. був ігуменом 
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Ні кітського монастиря в Переяславі-
За лєському, з 1630 до 1634 рр. – ар-
хі м андритом Володимирського 
Рож  дественського монастиря.

Літ.: Мицько. Острозька… академія. – С. 
95;  Харлампович. Западнорусские… 
шко лы. – С. 41, 110-111.

Петро Кралюк
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Ахілеос Еммануїл  
(* ? – † ?)

Культурний діяч. У 1580-1584 рр.  
навчався у Римській грець кій  колегії 
св. Афанасія, яка го ту вала католиць-
ких місіонерів для  православного Схо-
ду. У над ру ко ваному в 1593 р. Львів-
ським брат ст вом посланії Мелетія 
Пігіса “Про хрис тиянське благо-
честя” вміщений гре комовний вірш 
А. Е. на честь його ав тора. 30 січня 
1595 року написав листа з Острога 
до Дубна Кирилові Лукарісу. Ймо-
вір но, співпрацював із діячами Ост-
розь кого осередку, які широко ви-
ко рстовували грецькі тексти. Міг 
ви кладати в ОА грецьку мову. 

Літ.: Киселев Н. П. Греческая печать на 
Украине в ХVІ веке // Книга. – Мо-
сква, 1962. – Сб.7. – С. 191; Мицько. 
Острозька… академія. – С. 82.

Петро Кралюк
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Балабан Ісайя  
(* ? – † 22.06.1619  

і 9.05.1620)

Світське ім’я Іван, іноді після 
пост ригу в документах іменувався 
як Іоан – Іона. Церков ний та куль-
тур ний діяч, небіж Львів ського 
єпи скопа Гедеона Балабана. Згід-
но з королів ським привілеєм від 5 
квіт ня  1595 року мав замінити його 
на цій  посаді. Перед липнем 1597 
р. став архімандритом Унівсько-
го мо настиря, найвпливовішого на 
Львів щині. Надаючи Б. І. посаду 
Дер ман ського ігумена (15.02.1608), 
кн. В.-К. Остро зький називає його 
архі манд ри том Унівським та на-
реченим єпис ко пом Львів ським. 
Справуючи в Дермані, Б. І. і надалі 
називається Унів ським архімандри-
том, а також “строителем” інших 
монастирів кн. В.-К. Острозь кого. 
Ще до призначе ння в Дерман ський 
монастир Б. І. був ек зархом (тобто 
вищим управителем цер ковними 
справами на певній те риторії) 
Конста тинопольського пат рі ар ха. 
Після 2.04.1616 свідчення про Б. І. 
як про Дерманського ар хі манд рита 
відсутні. На думку Я. Іса євича, Б. І. 
в останні роки іс ну вання Острозької 
друкарні ке ру вав редакцій ними робо-
тами Д. На ливайка і Кипріана. У 1611 

р., оче видно, під керівництвом Б. І., 
був під готовлений переклад “Сло-
ва про єресі” Федора Авукара, який 
збе режений в рукописах. У ньому є 
вірш на герб князів Острозьких і за-
лишено місце для його зображення 
(за іншими даними, твір перекладе-
но якимось студентом). Переклад 
містить присвяту Б. І.

Літ.: Исаевич Я. Д. Острожская типо-
гра  фия и ее роль в межславянских 
куль турных связях (послефедо ров с кий 
период) // ФЧ 1978. – Москва, 1981. – С. 
34-46; Исаевич. Преемники. –  С. 18, 33; 
Мыцко И. З. Дерманский куль турно-
просвети тельный центр и его  участие 
в идеологической борьбе на  Украине 
(70-е годы XVI в. – 30-е го ды XVII в.) 
// ФЧ 1978. – Москва, 1981. – С. 47-56; 
Мицько. Острозька… ака демія. – С. 82-
83; Петрушевич А. С.  Сводная галицко-
русская летопись с  1600 по 1700 год. – 
Львов, 1874. – С. 56.

Віктор Атаманенко
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Бережананський  
(Підвисоцький) Іван  

(* ? – † 1642,  
Києво-Печерська лавра)

Церковний та освітній діяч. По-
ходив із с. Підвисокою біля м. Бе-
режан на Тернопільщині. В Ост розі 
фігурує з 1621 року. Був свя ще ником 
Богоявленського собору. Су дячи з 
деяких документів, знав не  лише 
“словенську” мову, а й мо ви грець-
ку, латинську, добре орі єнтувався в 
богословських пи тан нях, займався 
друкарською спра  вою.  Ймовірно, 
що навчався в ОА. Як  “протопоп ост-
розький”, брав участь у церковному 
суді над М. Смот рицьким у 1628 
році. Після по грому православних в 
Острозі Ан ною-Алоїзою Ходкевич у 
1636 р., Б. І. відмовився приймати 
унію і виїхав до Києва. Був київ-
ським про топопом, помер “в Пе-
черську”. Пе ред смертю виготовив 
грецький шрифт для першої засно-
ваної в Мол давії друкарні.

Літ.: Бевзо О.А. Львівський літопис і Ост-
розький літописець. – Київ, 1971. – С. 
139; Голубев С. Киевский митропо лит  
Петр Могила и его сподвижники. – Київ, 
1883. – Т. 1. – Приложения. – С. 313; 
Исаевич. Преемники. – С. 18, 93, 94; 
Мицько. Острозька… академія. – С.83.

Петро Кралюк 

Берестейська  
(Радзивилівська) Біблія 

Одне з перших польськомовних 
ви дань Біблії, що з’явилося при до-
помозі Миколая Радзивіла –  покро-
вителя реформаторів-каль ві ніс тів 
у Речі Посполитій. Близько 1553 
р. він заснував у Бересті про тес-
тантську громаду, а також куль тур-
ний осередок кальвіністів. Тут були 
зіб рані вчені-богослови, а також 
по чала функціонувати друкарня. 
Го ловною справою берестейсько-
го каль віністського осередку була 
під го товка до друку повного тек-
сту Біб лії польською мовою. На цю 
спра ву пішло близько 6 років. Зреш-
тою в 1563 р. Берестейська (чи Рад-
зи вілівська) Біблія побачила світ. 
На ви дання цієї книги були витра-
чені ве личезні кошти. Й видана вона 
була до сить великим накладом. Кня-
зі Ост розькі й Разгдивіли перебува-
ли в родинних стосунках й між ними 
бу ла своєрідна конкуренція. Тому 
ство рення в Бересті кальвіністсько-
го на укового осередку й видання тут 
поль ськомовної Біблії могло стати 
од ним із стимулів для кн. В.-К. Ост-
розького, який створив дещо по діб-
ний осередок у Острозі і видав тут 
Біблію старослов’янською мовою.

Літ.: Ільїн О. Брестська Біблія – одна з 
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причин створення Острозької? // На-
укові записки / Острозька академія. – 
Острог, 2000. – Т. 3; Kempa T. Konstanty 
Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608). 
Wojewoda Kijowski і marszałek ziemie 
Wołyńskiej. – Toruń, 1997; Szwejkowska 
H. Książka drukowana XY-XYIII wieku. 
– Wrocław, Warzawa, 1983.

Петро Кралюк
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Бєжановський Войцех 
(Bieżanowski Wojciech) 

(* бл. 1536 – † 1616) –  
острозький ксьондз плебан 

Більшість відомостей про БВ по-
ходить з Актів (хроніки) острозь-
кого парафіяльного костьолу. Як 
повідомляє джерело, БВ народився 
у м. Денбовці, на жаль, не відомо, 
у якому воєводстві. Молоді роки 
Войцех провів “при Краківській 
Академії”, очевидно, навчаючись, 
а, можливо, згодом і викладаючи. 
Певний час перебував у сані свя-
щеника в дієцезії Краківської ка-
тедри, отримавши свячення від її 
суфрагана Я. Мілевского. У 1582 р. 
БВ зустрівся у Кракові з К.-В. Ост-
розьким, котрий запросив його до 
Острога. Два роки священик тримав 
одночасно Острозьку та Дубенську 
плебанії, на які у 1584 р. отримав від 
К.-В. Острозького презентацію, не 
беручи інвеститури. Як повідомляє 
згадане джерело, острозькі право-
славні міщани ставилися вороже до 
прибулого свяще ника. Щоправда, 
БВ відчував підтримку з боку дея-
ких католиків – слуг при дворі К.-В. 
Острозького, та, зрештою, й самого 
князя, який, “як пан далекоглядний і 
побожний велику до ньо го свою лас-
ку в доброчинності й обороні своїй 
панській виявляв”. Незважаючи на 

складності, вмів, як говорить автор, 
священик у труднощах Богові слу-
жити, сумлінно виконував ввірені 
йому обов’язки. Під опікою БВ були 
не тільки острожани, а й мешканці 
навколишніх населених пунктів. За 
Ф. Чижевським, 11 серпня 1616 ро-
ку  БВ споряджено тестамент, який 
бу ло облятовано в Луцьку 20 лютого 
1618 року, вже після смерті ксьондза. 
Згідно з Актами…, помер БВ у субо-
ту 14 серпня 1616 року. Покладено 
БВ в острозькому костьолі у склепі 
під Великим вівтарем. Після смерті 
священика залишилася невелика бі-
бліотека. В Актах (хроніці) острозь-
кого парафіяльного костьолу  згаду-
ються “брат” та “братова” БВ, а в 
акті розподілу володінь Острозьких 
між Олександром та Янушем Кос-
тянтиновичами від 1603 р. по вули-
ці Луцькій називається “Станіслав, 
брат ксьондза”. 

Дж.: Archiwum państwowe w Krakowie 
(Polska). Archiwum Sanguszków. Rę ko-
pisy. – Sygn. 1031. – S. 101-113; Опи-
си  Острожчини другої половини XVI 
–  першої половини XVII століття / 
Упор. В. Атаманенко. – Київ, Острог, 
Нью-Йорк, 2004. – С. 75.

Літ.: Вихованець Т. Войцех Бєжановський 
(друга пол. XVI ст. – 1616) // Острозь-
кі просвітники XVI–XX ст. – Острог, 
2000. – С. 142-147; Czyżewski F. Wy-
kaz  księży proboszczów ostrogskich //  
Rocznik Wołyński. – Równe, 1934. –  T.3. 
– S. 212-213; Kardaszewicz S. Dzieje.– 
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S. 163-164; Kowalów W.J., ks. Szkice z 
dziejów kośielnych Ostroga i okolicy. – 
Biały Dunajec, Ostróg, 2001. – S. 92-95.

Тарас Вихованець 
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Бібліотека  
Острозької академії

Як висловився у 1600 р. придво-
рний поет К.-В. Острозького Симон 
Пекалід, в Острозі “славиться бі-
бліотека – достойний плід спільної 
праці”. Збереглось декілька книг, 
покрайні записи яких можуть під-
тверджувати їх перебування в бі-
бліотеці ОА або місцевому замку: 
“Грецько-латинський словник” Ка-
лепіна (Базель, 1562 р.) з дописаним 
панегіричним віршем К.-В. Острозь-
ко му, “Трагедії” Евріпіда (Базель, 
1551 р.), видані в Базелі промови 
Ціцерона, грецька граматика Кле-
нарда. Відсутні конкретні свідчення 
сучасників про бібліотеку, не збе-
реглось її інвентарів, списків. Тому 
про неї можна судити лише на під-
ставі посередніх відомостей. Насам-
перед, йдеться про текстологічний 
ана ліз надрукованих в Острозі та 
Дер мані видань, створених в ОА та 
по в’язаних з нею осередках копій тво-
рів традиційно-православної візан-
тій ської книжності чи оригінальних 
творів місцевих авторів. Копію ван-
ня в острозько-дерманських дру ках 
елементів художнього офор м лення 
певних видань засвідчує їх зберіган-
ня в Острозі (бібліотеці ОА, діячів 
академії, К.-В. Острозького та його 
синів Януша, Олександра).

З першої передмови до Острозь-
кої Біблії 1581 р. відомо про пошуки 
біб лійних текстів на території Римсь-
кої імперії німецької нації, Кіпру та 
підпорядкованого йому грецьких 
островів, у Константинопольського 
патріарха Ієремії, грецьких, сербсь-
ких та болгарських монастирях. Від 
ца ря Івана ІV при посередництві ди-
пломата М. Гарабурди було отрима-
но список т.зв. Геннадіївської Біблії, 
перекладеної в Новгороді наприкін-
ці ХV ст. Інший список привіз від 
Папи Римського Григорія ХІІІ Ді-
онісій Раллі. Судячи з опублікова-
них в Острозі творів, крім тради-
ційної богословської літератури, в 
бібліотеці були букварі, граматика 
старослов’янської мови, полемічні 
твори (“Послання” Максима Грека, 
“О ісхожденії Духа Святого” свяще-
ника Никольського Василія з Доль-
ної Русі 1511 р., новгородська пере-
робка ХV ст. болгарського трактату 
Х ст. “Слова святого Козмы Презви-
тера на еретики…”). 

В Острозі були: чеське та низка 
поль ських видань “Біблії” (краківсь-
ке  католицьке 1561 р., берестейське 
каль віністське 1563 р., несвізьке ан-
титринітарське С. Будного 1572 р.); 
лю терівські переклади “Книг пов-
чань Сірахових” (Віттенберг, 1563) 
та  “Притч Саломонових” (Віттен-
берг, 1535); 



42

Острозька академія (енциклопедичне видання)

“Новий Завіт” антитринітарія 
М. Че  ховича, твір Павла Гжегожа з 
Бже   зін “Про правдиву смерть, вос-
кре сіння і вічне життя”. 

Правдоподібно, що до Острога пе-
рейшла бібліотека Миляновицько го 
лі тературно-перекладацького гурт-
ка,  після смерті його засновника  
А. Курб ського (+1583). Принаймні у 
1586 р. у вільнюській друкарні Ма-
моничів побачила світ “Кграматыка 
словеньска языка”, отримана “з газо-
филакіи (скарбниці – І. М.) славного 
града Острога”. Тоді ж там вийшла 
книга Іоана Спангерберга “Діалек-
тика”, перший у східних слов’ян 
друкований підручник логіки, ском-
понований А. Курбським.

Можливо, після смерті покрови те-
ля академії К.-В. Острозького (+1608) 
частину її книгозбірні пере брали 
спадкоємці князя, інша потрапила 
до дерманського та дубнів сь кого мо-
настирів, приватних біб ліотек діячів 
ОА, насамперед, Ме летія Смотриць-
кого. Літургічні кни ги могли бути 
передані до храмів Ост рожчини. У 
1616 р. Януш Острозький ще збері-
гав у дубнівському зам ку скриню 
“оправлених руських кни жок” бать-
ка. Гіпотеза про те, що біб ліотеку ОА 
успадкував острозький єзуїтський 
колегіум, позбавлена під став.

Оправа з витисненим гербом 
К.-В. Острозького є у примірниках 
“Книжиці у десяти розділах” (Ост-
рог, 1598) та “Апокрисису” Хрис-
тофора Філалета (Острог, 1597), що 
зберігаються в ЦНБ. Такі палітурки 
були виготовлені в острозькому ви-
давництві для якоїсь частини накла-
ду або спеціально для книг князів-
ської чи академічної бібліотек.

Стародруки: Книжиця у десяти розділах. 
– Острог, 1598 (ЦНБ -N665)

Христофор Філарет. Апокрисис. – Острог, 
1597 (ЦНБ.-Кол. Попова. N157).

Літ.: Анушкин А. Во славном месте Ви-
ленском. Очерки по истории кни го-
пе ча тания. – Москва, 1962. – С. 68-
71; Біб лія. – Острог, 1581. – Арк.3нн; 
Волынский историко-археологический 
сбор ник. – Почаев, Житомир, 1896. 
– Вып.1. – С. 19-23; Галенченка Г. Я. 
ХVІ-ХУІІІ ст. Старадрукованыя кі ры-
лічныя выданні // Кніга Бєларусі 1517-
1917. Зводны каталог Мінск. – 1986. – 
С. 63-64, 65; Гнатенко Л. Сло в’янська 
кирилична рукописна кни га ХV ст. 
З фондів Інституту рукопису Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського. Каталог. – Київ, 2003. – 
С.47; Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван 
Федоров і виникненя друкарства на 
Україні. – Львів, 1983. – С. 86, 88-89, 
101-102, 139; Колосова В. “Слово на 
еретики” Козмы Презвитера и пред-
исловия к Острожской Библии Ива-
на Федорова” // Федоровские чтения 
1983. Великий русский просветитель 
Иван Федоров. – Москва, 1987. – С. 
176-177; Лосиевский И. Я. Библио-
тека М. Смотрицкого // Памятники 
культуры. Новые открытия. 1984. – 
Ленинград, 1986. – С. 87-96; Мицько 
І. Острозька… академія. – С. 24-25,45; 
Немировский Е. Л. Иван Федоров. – 
Москва, 1985. – С. 93-94, 171; Пекалід 
С. Про острозьку війну під П’яткою 
проти низових // Українська поезія 
ХVІ століття. – Київ, 1987. – С. 203; 
Поток К. Бібліотека Острозької ака-
демії // Острозька академія ХVІ-ХVІІ 
ст.. Енциклопедичне видання. – Ост-
рог, 1997. – С. 21-22; Сотниченко П. 
А. К истории библиотеки Острожской 
школы. – Федоровские чтения 1981. – 
Москва, 1985. – С. 148-151; Харлампо-
вич К. Западнорусские… школы. – С. 
265.

Ігор Мицько
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Біблія  
Острозька

Видатна пам’ятка української та   
європейської культури. Будучи на-
дру кованою на початку 80-х рр. ХVІ 
ст.,  вона отримала значне поширен-
ня се ред православних слов’ян, а 
та кож  молдаван та румунів. Це ви-
дан ня шанували й представники не-
православних віровизнань, від да ю чи 
належне ерудиції острозьких книж-
ни ків. Шанобливе ставлення до цієї 
Біб лії як з боку православних, так і 
пред ставників інших християнських 
кон фесій стало однією з причин 
того, що  збереглося чимало примір-
ників цьо го видання. При гіпотетич-
ному на кладі 1000-1500 примірни-
ків до  нашого часу дійшло близько 
300 примірників, які зберігаються в  
музеях, бібліотеках, архівах не ли ше 
України, але й також Росії, Бі ло русі, 
Польщі, Литви, Румунії, Ва ти кану, 
Греції, Сербії, Угорщини, Че хії, 
Естонії, Голландії, Болгарії, Фран-
ції, Великобританії, США, Канади, 
Авст рії, Німеччини, Фінляндії, Уз-
бе кистану, Киргизії тощо. Хоча про 
БО існує чимала література, складно 
го ворити, що вона є достатньо дос-
лід женою. 

Зокрема, це стосується джерел, 
які використовувалися острозькими 
книж никами при створенні Біблії. 

Недостатньо вивчені її текстоло-
гічні особливості, а також особли-
вості мо ви. Російські православні 
ав то ри ХІХ ст., розглядаючи БО, 
ак цен тували увагу на тому, що ця 
кни га була важливою “зброєю” в 
руках православних представників 
“руської народності” в боротьбі з 
експансією католиків, а також про-
тестантських течій. Водночас спос-
те рігалося намагання розглядати БО 
в загальноросійському контексті. 
Спе ціально зверталася увага на те, 
що ніби її основою була т.з. Ген на-
ді єва Біблія, укладена в Новгороді 
на прикінці 1499 року. З часом ви-
тво рився міф про Геннадієву Біблію 
як основне джерело БО, котрий ак-
тив но експлуатувався російськими 
ав торами. Цей міф прийняли та кож  
деякі українські й польські дос-
лідники (І. Франко, М. Возняк, Т. 
Кемпа та інші). У “спадок” він діс-
тав ся  радянським науковцям. Цей 
міф да вав підстави останнім вести 
мову про  культурні зв’язки між ро-
сіянами й українцями, а також про 
те, що пер ші благотворно вплива-
ли на дру гих. Теза про Геннадієву 
Біблію як  основу Острозької стала 
ніби ак сі омою і знайшла відобра-
ження в ака демічних виданнях з іс-
торії, а та кож виданнях енциклопе-
дичного ха рактеру. Для радянських 
авторів ана ліз біблійних текстів, у 
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т.ч. БО,  був справою ідеологічно не-
бла гонадійною. Тому вони воліли це  
питання не чіпати. Якщо ж мо ва за-
ходила про БО, то увага пе ре важно 
зверталася на технічні мо мен ти її ви-
дання. До того ж тут прос тежувався 
ідеологічно вдячний сю жет. Адже 
друкарем цієї книги ви ступав мос-
ковит, тобто росіянин, Іоан (Іван) 
Федоров (в українських до кументах 
він часто іменується як Федоро-
вич). Це давало змогу го во рити про 
російсько-українську друж бу, а та-
кож про наставництво “стар шого 
брата”, тобто росіян, над  українця-
ми. Тому в радянських дос лідників 
мова про БО часто по в’я зувалася 
саме з іменем Івана Фе до ро ва. Звіс-
но, цей друкар здійснив ве лику ро-
боту щодо її видання. Мож ливо, він 
також був причетний до редагуван-
ня цієї книги. Однак цілеспрямоване 
вип’ячування ролі Івана Федорова у 
виданні БО вело до помітного змі-
щення акцентів. На задньому плані 
опинялася особа кн. В.-К. Острозь-
кого, на кошти якого й було здійсне-
не це дороге видання. Те саме можна 
сказати й про Герасима Смотриць-
кого, автора передмов до БО, який, 
наскільки можемо судити, очолював 
групу книжників, що здійснювали 
складну роботу з редагування цієї 
книги. Певна робота щодо вивчення 
БО була здійснена видатними укра-
їнськими істориками й мовознавця-
ми на початку ХХ ст. Так, Михайло 
Грушевський у своїй фундаменталь-
ній “Історії Ук раїни-Руси” в 6 томі 
(1907 р. видання) твердить, що саме 
робота над виданням БО стала важ-
ливим чин ником інтенсифікації 
культурно го життя в Острозі та й за-

галом в Украї ні наприкінці ХVІ ст. 
Культурна діяльність Острозького 
осередку була в центрі наукових ін-
тересів Івана Франка. З цим питан-
ням були пов’язані його досліджен-
ня творчості Івана Вишенського та 
інших письменників-полемістів. І. 
Франко спеціально цікавився Біблі-
єю, виданою в Острозі. Йому нале-
жить наукова розвідка “Причинок 
до студій над Острозькою біблією”. 
Це перша в науковій україністиці 
робота, де порушувалися питання 
текстуального аналізу цього видан-
ня. Цікаві думки щодо джерел БО 
висловив Михайло Возняк. Хоча він 
теж, як і багато сучасних йому до-
слідників, говорить про вплив на це 
ви дання Геннадієвої Біблії, однак 
звер тав увагу на широкий спектр 
ін ших джерел, в т.ч. й на видання 
Франциска Скорини. Ще далі в пи-
танні перегляду джерел БО пішов 
видатний мовознавець і культуролог 
Іван Огієнко. Його перу належить 
розвідка “Острозька Біблія 1581 
року”, що побачила світ у 1931 році. 
Посилаючись на передмову до БО, 
написану від імені кн. В.-К. Ост-
розького, І. Огієнко говорить про 
роль цього мецената в справі її ви-
дання. Вважає, що князю з Росії пе-
редали Геннадієву Біблію. До думки 
взяти для видання БО саме її князя 
підштовхнули московські емігран-
ти, зокрема, Андрій Курбський. Од-
нак, справедливо вказує дослідник, 
текст Геннадієвої Біблії не був якіс-
ним. Довелося звертатися до інших 
текстів. Тому для укладання Ост-
розької Біблії використовувалися 
південнослов’янські, а також грець-
кі й латинські тексти. За основу, вва-
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жає І. Огієнко, острозькі редактори 
взяли грецький текст – Септуагін-
ту, не надавши єврейському тексту 
великого значення. З одного боку, 
це було виявом традиційного підхо-
ду, оскільки Септуагінта вважалася 
канонічним текстом. З іншого, такий 
погляд підказали ті греки, що тоді 
перебували в Острозі. І це, вважав 
дослідник, було виявом грецького 
націоналізму. Спеціально звертає І. 
Огієнко увагу на мову цього видан-
ня. Відзначаючи, що вона загалом 
була старослов’янською, проте на 
ній позначилися впливи тогочасної 
української розмовної мови. До-
слідник вказував, що БО фактично 
стала канонічною для православних 
слов’ян, а також отримала визнання 
серед українських та білоруських 
греко-католиків. Попри загалом ви-
соку оцінку цього видання, І. Огієко 
все ж відзначав низку її недоліків. 
Зокрема, вважав, що БО була укла-
дена на основі різних текстів (до 
того часто випадкових). Великим 
недоліком він вважав використан-
ня Септуагінти як основи Старого 
Заповіту. Відповідно, І. Огієнко на-
голошував, що острозькі книжники 
мали б при підготовці старозавітної 
частини Біблії брати за основу не 
Септуагінту, а єврейський текст. 
І. Огієнко звертав увагу не лише на 
текст БО, а й на технічний бік її ви-
дання. На його думку, це видання 
стало результатом колективної пра-
ці своєрідного “друкарського цеху”, 
на чолі якого стояв Іван Федоров (І. 
Огієнко іменував його Хведорови-
чем). Дослідник зазначав, що в лі-
тературі відомі два видання Біблії: 
1580 р. і 1581 р. Ці видання майже 

цілком однакові: заголовний лист 
один, із зазначенням 1581 р., ті самі 
передмови, головна відмінність: піс-
лямови друкаря Івана Хведоровича 
в обох виданнях цілком різні, часом 
помічається різниця в шрифті, скла-
дах і прикрасах. І. Огієнко також 
спробував простежити подальшу 
долю додруковування та реалізації 
БО. Вважав, що частина цього ви-
дання додруковувалася у Львові та 
Вільнюсі. Питання видання БО ви-
вчав сучасний український історик 
Я. Д. Ісаєвич у контексті вивчення 
спадщини Івана Федоровича. Він 
не лише систематизував та інтер-
претував уже відомі джерела щодо 
діяльності цього першодрукаря, але 
увів деякі нові. Зокрема, ним було 
знайдено й опубліковано заяву гра-
вера Блазіуса Ебіша із Шенберга, 
датовану 3 червня 1578 року, в якій 
той давав згоду виконати замовлен-
ня книгодрукаря Івана Федоровича 
на виготовлення 150 гравірованих 
на міді кліше для ілюстрації БО. В 
останні два десятиліття до розгляду 
БО зверталися дослідники, які за-
ймалися острогіаною, зокрема, М. 
П. Ковальський, І. З. Мицько та інші. 
Значний внесок у дослідження БО 
зробив доктор теології – отець Ра-
фаїл (Роман Торконяк). Він здійснив 
переклад БО сучасною українською 
мовою. При цьому у низці своїх до-
сліджень показав, що БО – це перше 
в Європі науково-критичне видання 
біблійних текстів, при підготовці 
якого використовувалося надзви-
чайно широке коло джерел. 

Дослідники сходяться на думці, 
що активна робота щодо підготовки 
БО розпочалася у середині 70-х рр. 
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ХVІ ст. Саме в березні 1575 р. упра-
вителем Дерманського монасти-
ря кн. В.-К. Острозький призначив 
Івана Федорова (Федоровича). У 
1575 р. чи 1576 р. роках виник гур-
ток вчених, які працювали над під-
готовкою до друку БО. Паралельно 
з цим вони викладали в школі під-
вищеного типу, готуючи для себе 
заміну і залучаючи учнів для пере-
кладу й редагування біблійних тек-
стів. Робота над повним корпусом 
Біблії була складною справою. Не-
обхідно було зібрати різноманітні 
тексти, відредагувати їх. У той час, 
коли почали готувати до друку БО, 
існував як єврейський текст Старо-
го Заповіту, вживаний іудеями, так і 
низка грецьких перекладів. Для пра-
вославної церкви саме останні мали 
важливе значення, оскільки всі ци-
тати у творах отців церкви були взя-
ті з грецьких перекладів. Найбільш 
авторитетним для православних був 
переклад сімдесяти двох (Септу-
агінти), який до того ж вважався 
богонатхненним. Якщо перед редак-
торами БО не виникало особливих 
проблем щодо укладення Нового 
Заповіту, оскільки існували відпо-
відні переклади новозавітних книг 
старослов’янською мовою, то цього 
не скажеш про Старий Заповіт. Їм не-
обхідно було вирішити, який старо-
завітний текст брати за основу. Зре-
штою вони зупинилися на перекладі 
Сімдесяти двох. І цей вибір, з огляду 
на існуючу православну традицію, 
видавався цілком логічним. Інша не 
менш важлива проблема, яка поста-
ла перед острозькими книжниками, 
була проблема вироблення біблійно-
го канону. До появи БО в православ-

них слов’ян не було повного тексту 
Святого Письма Старого й Нового 
Заповіту. Відповідно, не було в них 
біблійного канону. Реально канон 
вони отримали з виходом у світ БО. 
В основі його лежить Александрій-
ський канон Сімдесяти двох, однак 
помітний у ньому вплив канону дру-
кованих видань римо-католиків. По-
рядок книг у Старому Заповіті від-
повідає послідовності, яка існує у 
виданнях римо-католицької церкви. 
Однак всі назви книг подані згідно з 
грецькою назвою. Не викликає сум-
ніву, що острозькі книжники були 
знайомі з поділом, використаним у 
Вульгаті. Тому у відсилках до книг, 
вміщених на марґінесах, вони, нео-
дноразово помиляючись, подавали 
назви з Вульгати. З цього виплива-
ло, що острозькі книжники були обі-
знані з проблематикою канону. Вони 
не вибирали одне з наявних рішень, 
а діяли самостійно. І тому виробили 
окремий канон Біблії. Порядок, вста-
новлений БО, ніхто не заперечив. 
Ніяких книг до неї не було ні дода-
но, ні віднято. Лише в подальшому 
видавці Єкатеринівського видання 
зважилися зробити незначні зміни. 
Ще однією проблемою для острозь-
ких книжників був поділ біблійного 
тексту на глави й вірші. Поділ на 
глави був упроваджений приблизно 
в 1227 р. професором Паризького 
університету Стефаном Лангтоном. 
Поділ на вірші почав утверджувати-
ся в ХVІ ст. Перший відомий текст, 
у якому Старий в Новий Заповіти 
були поділені на вірші, дійшов з 
1528 року. Сучасний же поділ на ві-
рші запровадив паризький видавець 
Роберт Естієн (Робертус Стефанус), 
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який у 1551 р. видав Новий Заповіт із 
таким поділом. У БО був застосова-
ний лише поділ на глави. Щодо по-
ділу на вірші, то, ймовірно, редакто-
ри БО вважали його нетрадиційним 
та необґрунтованим. Та чи не найго-
ловнішою проблемою, яка постала 
перед редакторами, було питання, 
який текст взяти за основу для БО. 
Про це, зокрема, йдеться в першій 
передмові до цього видання, написа-
ній від імені кн. В.-К. Острозького. 
Там говориться про те, що не було 
знайдено ні однієї книги Біблії, куди 
б входили всі книги Старого Запові-
ту, перекладені старослов’янською 
мовою. Щоправда, така книга ви-
явилася у великого князя москов-
ського Івана Васильовича, яку в 
нього випросив Михайло Гарабурда, 
писар ВКЛ. Очевидно, малася на 
увазі Геннадієва Біблія, але про неї 
говорилося так, що вона була пере-
кладена ще за часів Володимира Ве-
ликого. Було знайдено також багато 
інших біблійних текстів різними 
мовами й досліджено їх. Проте між 
ними виявилися значні відмінності, 
що дуже збентежило князя. Далі він 
говорить про те, що сумнівався, чи 
вдасться йому довершити роботу, 
яку розпочав. Зрештою, вирішив не 
припиняти роботу. Йому вдалося 
добути біблійні тексти з римських 
країв, кандійських островів, грець-
ких, сербських і болгарських монас-
тирів, а також з Константинополя. 
Порівнявши тексти, князь вирішив 
зупинитися на грецькому перекладі 
Сімдесяти двох, оскільки він най-
краще узгоджувався з єврейським 
та слов’янськими текстами. Аналіз 
тексту БО значною мірою підтвер-

джує свідчення передмови до цієї 
книги. Використовуючи вже наявні 
старослов’янські переклади, укла-
дачі Біблії звіряли їх з Септуагін-
тою, як цього вимагала традиція 
східних церков. Вибраний текст був 
близький як до слов’янського, так і 
до єврейського тексту. Отже, про-
стежувалося бажання подати такий 
текст, який би максимально був на-
ближений до обох традицій. З пев-
ністю можна твердити, що острозькі 
книжники послуговувалися такими 
виданнями Септуагінти, як Аль-
дінська Біблія та Комплютенська 
Поліглота. Вони могли мати й ру-
кописний грецький текст, придба-
ний у Константинополі. Окрім того, 
використовувалися ними й Вульга-
та, тексти різних слов’янських та 
неслов’янських перекладів, можли-
во, також і староєврейський текст. 
Вважається, що за Септуагінтою 
острозькі книжники виправили по-
передньо зроблений з латинської 
Біблії переклад старослов’янською 
мовою книг Параліпоменон, Ездри, 
Неемії, 1-ї та 2-ї книг Маккавеїв. 
Додатково з грецької мови пере-
клали книги Естер, Пісню пісень, 
Премудростей Соломона. Редак-
тори БО, схоже, використовували 
текст Вульгати, виданий у Лювені в 
1547 році. Можна говорити про те, 
що три книги Старого Заповіту (3 
Ездра, Товія та Юдит) були безрос-
ередньо перекладені з латинської 
мови, а не з грецької. Не викликає 
сумніву, що в острозьких книжни-
ків були польські та чеські пере-
клади Біблії. У примітці до третьої 
книги Маккавеїв говориться, що ця 
книга не існувала ні в латинській, 
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ні в польській, а лише в грецькій та 
чеській бібліях. Тобто укладачі БО, 
окрім старослов’янського, грецько-
го й латинського текстів, мали та-
кож переклади польські й чеські. В 
окремих місцях острозькі книжники 
могли використовувати єврейський 
оригінал. Єврейський текст Старого 
Заповіту вперше з’явився друком у 
Бомбергу в 1518 р., а в 1571 р. його 
було передруковано в Антверпені. 
Ці друковані тексти, як і тексти ру-
кописні, могли знаходитися в Ост-
розі. Адже в той час тут існувала єв-
рейська синагога, а також школа при 
ній. Однак вказати важко, де вико-
ристовувався єврейський текст для 
виправлення старослов’янського. В 
основі БО лежали різні слов’янські 
тексти, які були виправлені на підста-
ві грецьких, латинських, польських, 
чеських і, можливо, єврейських 
джерел. Старий Заповіт переважно 
дотримується викладу Александрій-
ського кодексу, щоправда, з певни-
ми відхиленнями. Окреме місце в 
цьому виданні займає текст листа 
Мардохея від імені царя Артаксерк-
са до підданих своєї держави, який 
міститься в книзі Естер. Цей уривок 
характерний тим, що до нього і піс-
ля нього переклад достовірно пере-
дає грецький текст. Сам же текст 
листа – це такий вільний переклад, 
що його неможливо порівняти ні з 
грецьким текстом, ні з латинським. 
Тут або був використаний неіс-
нуючий нині текст, або, можливо, 
редактори не виправили текст, зро-
блений перекладачем. Щодо Ново-
го Заповіту, то острозькі редакто-
ри використали загальновживаний 
грецький текст. Хоча, трапляються 

відхилення від цього тексту, однак в 
переважній більшості можна знайти 
грецькі рукописи, які мають подібне 
читання. Рідко бувають додатки, які 
неможливо знайти у відомих нам 
рукописах. 

Аналізуючи текст БО, варто мати 
на увазі, що в той час не існувало на-
укових критичних видань біблійних 
книг. Власне, вивчення біблійних 
текстів, їхнє порівняння лише роби-
ли перші кроки. Сьогодні в науко-
вому світі вважається недоречним 
творити біблійний текст, де змішані 
грецька й єврейська традиції. Однак 
у ХVІ ст. таких застережень не іс-
нувало. Острозькі вчені діяли згідно 
з традиціями свого часу. Вони під-
готували переклад високої якості, 
який в своїй основі не лише не по-
ступався кращим тодішнім пере-
кладам, а й перевищував їх. Їхню 
працю можна окреслити як спробу 
вивести з оригінальних текстів ви-
правлений переклад Святого Пись-
ма старослов’янською мовою. По-
дібну роботу в той час робила лише 
Римо-Католицька церква, яка під-
готувала Сиксто-Клементинське ви-
дання Вульгати. Але це видання ви-
йшло в 1590-1592 рр., через десять 
років після появи БО. Редактори БО 
виконали велетенську роботу, здій-
снивши порівняльний аналіз різно-
манітних біблійних текстів. Навіть у 
Західній Європі, де філологічна на-
ука була достатньо розвинутою, до 
подібної роботи лише приступали.

 Про те, хто здійснював укладан-
ня й редагування Острозької Біблії, 
на жаль, ми не маємо достатньо ін-
формації. Висловлювані міркування 
з цього привиду переважно мають 
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гіпотетичний характер. Ймовірно, 
ця робота здійснювалася під ке-
рівництвом Герасима Даниловича 
Смотрицького. Саме він виступає 
автором прозової та віршованої пе-
редмов до БО. Також можна при-
пустити, що Г. Смотрицький є авто-
ром вірша-присвяти на герб князів 
Острозьких, яким, власне, й від-
кривається Біблія. Низка дослідни-
ків вважає, що він також є автором 
передмови, написаної від імені кн. 
В.-К. Острозького. Важливу роль 
в укладенні БО відіграв також Іван 
Федоров. Він є автором післямови 
до цього видання, де говорить, що 
надрукував книги Старого й Ново-
го Заповіту. Із післямови виплива-
ло, що друкар не просто виконував 
технічну роботу, друкуючи Біблію, 
а й переймався тим, щоб не було 
помилок у книзі. Отже, міг вико-
нувати якусь редакторську роботу. 
Щоправда, нам важко встановити, 
до чого вона зводилася. При видан-
ні БО І. Федоров виконав технічно 
складну роботу. Видання цієї книги 
стало результатом колективної пра-
ці своєрідного “друкарського цеху”. 
Сам друкар писав, що працював ра-
зом із помічниками і однодумцями. 
Ми не можемо точно датувати вихід 
БО. Збереглося два типи примірни-
ків цієї книги з різними колофонами 
(вихідними даними на останній сто-
рінці). На одних стоїть дата 12 липня 
1580 рік, на інших – 12 серпня 1581 
рік . Трапляються також примірни-
ки з обома колофонами. Післямови 
Федорова в Бібліях з різними коло-
фонами теж різняться між собою, як 
і шрифти та прикраси. Існують різ-
ні версії щодо цього. Так, І. Огієнко 

вважав, що БО в основному закінчи-
ли друкувати ще в липні 1580 року. 
Проте ця книжка ще не була готова 
до виходу, її до кінця не відредагу-
вали. Тому книгу в світ не пустили. 
Деякі листи змушені були передру-
кувати. Можливо також, що нову 
книжку перед випуском у світ дава-
ли читати якимсь окремим особам, а 
все це протяглося більше року. Од-
нак російська дослідниця А. С. Зер-
нова вважає, що видання БО було 
одне – 1581 року. Спершу, мовляв, 
планували завершити друк Біблії в 
1580 році. Проте коли це виявило-
ся неможливим, почали друкувати 
з новою датою – 1581 рік. Все-таки 
більш переконливою вбачається 
версія І. Огієнка. На користь її свід-
чить існування різних післямов, а 
також те, що БО складається з п’яти 
частин, з окремою пагінацією кож-
ної (276, 180, 30, 56 і 78). Можливо 
ці частини друкували в міру виправ-
лення. Та й після 1581 р. Іван Федо-
ров продовжував додруковувати Бі-
блії, торгуючи ними. Тобто видання 
БО аж ніяк не можна розглядати як 
одномоментний акт. Ця справа роз-
тягнулася в часі. Тому реально ми 
маємо кілька видань БО. 

Біблія була досить об’ємним ви-
данням. Окрім 5 частин з окремою 
пагінацією, вона мала ще 8 листів 
передмов. Отже, її об’єм становив 
628 листів, чи 1256 сторінок. Ви-
дана вона була форматом in folio. 
Текст розміщувався переважно в два 
стовпці. Для друкування книги був 
відлитий особливий шрифт – дуже 
дрібний у той час (24,8 мм), однак 
виразний і легкий для читання, що 
засвідчує високу майстерність дру-
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карів. Початкові (заголовні) букви 
БО дещо нагадували великі букви 
Скориненських видань. Біблію при-
крашено різними гравюрами. Проте 
прикраси надто скромні. Це – герб 
кн. В.-К. Острозького, витончена 
архітектонічна рамка на титульному 
аркуші, кіноварна в’язь, що прикра-
шає назви розділів, а також застав-
ки, кінцівки, дереворитні ініціали 
(їх 1339) і виливні, суто декоративні 
прикраси (зірочки, хрестики, лис-
точки тощо). Не дивно, що в на-
ступні роки були спроби здійснити 
ілюстроване видання БО. Зокрема, 
такий проект існував за часів Петра 
Могили.

 До укладачів БО є підстави відне-
сти Тимофія Михайловича. У 1580 р. 
він видав твір під назвою “Книжка, 
собраніе вещей нужнійших въкратці 
скораго обрітенія в Книзе новаго за-
віта” (тобто – скорочене зібрання 
найпотрібніших речей, що допома-
гають швидко відшукати в Ново-
му Заповіті потрібні місця). Це був 
алфавітно-предметний покажчик до 
Нового Заповіту. Укласти його мо-
гла лише та людина, що добре знала 
новозавітні тексти. Очевидно, саме 
Тимофій Михайлович працював над 
редагуванням Нового Заповіту до 
БО. Певний стосунок до роботи над 
БО мав Михайло Гарабурда. Він був 
королівським секретарем, відомим у 
той час дипломатом. Неодноразово 
виїздив із дипломатичними місіями 
до Москви, зокрема, в 1566-1573 ро-
ках. Саме тоді й привіз кн. В.-К. Ост-
розькому примірник повної Біблії 
від царя Івана Грозного. Про це, як 
зазначалося, йшлося в передмові до 
БО. Відомо, що і сам М. Гарабурда, і 

його син Василь цікавилися давніми 
рукописами, збирали їх. Вони також 
намагалися здійснювати видавничу 
діяльність. Ймовірно, Гарабурда не 
лише передав кн. В.-К. Острозькому 
привезений із Москви примірник по-
вного тексту Біблії, але й давав кон-
сультації острозьким книжникам. 
Певну роль у підготовці до видання 
БО міг відіграти грецький емігрант 
Діонісій Раллі. У низці документів 
є згадка, що Діонісій привіз кня-
зю кн. В.-К. Острозькому із Риму 
примірник Біблії, переданий папою 
Григорієм ХІІІ. Можна припустити, 
що Д. Раллі працював з грецькими й, 
можливо, латинськими текстами бі-
блійних книг, оскільки добре воло-
дів як рідною грецькою мовою, так 
і латинською. Ймовірно, ще одним 
ученим греком, котрий працював 
над БО, був Євстахій Натанієль. 
Близько 1579 р. він був учителем ді-
тей кн. В.-К. Острозького. Цілком 
правдоподібно, що Євстахій міг пе-
рекладати біблійні тексти з грецької 
мови на старослов’янську. До мож-
ливих укладачів БО варто віднести 
також і Василя Суразького, якого 
дослідники ототожнюють із Малю-
шицьким Василем Андрійовичем. 
Не без того, що певний стосунок до 
редагування БО мав Олексій, про 
якого є згадки в листах, котрі при-
писують Андрію Курбському. Із них 
випливає, що Олексій був наближе-
ною людиною до кн. В.-К. Острозь-
кого. Останній цінував його як уче-
ного книжника. Сам же Олексій вів 
активну публіцистичну діяльність 
й нетрадиційно коментував Святе 
Письмо. Можливо, до укладення БО 
мав причетність й Андрій Римша. 
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Якраз у той період, коли готувалося 
це видання, він надрукував у Ост-
розькій друкарні свою віршовану 
“Хронологію” (5.05.1581 р.). Відомо 
також, що А. Римша перебував на 
службі в князів Радзивілів. Тому міг 
ознайомити острозьких книжників 
із польськомовною Радзивілівською 
Біблією. Існує думка, що остання 
дещо вплинула на БО. Незважаючи 
на те, що БО до друку готувалася 
різними фахівцями (знавцями са-
кральних мов та біблійних текстів, 
ученими-філологами, майстрами 
друкарської справи), все-таки голо-
вну роль у її появі відіграв кн. В.-К. 
Острозький. Саме він зумів зібрати 
вчених редакторів, запросив до себе 
друкаря Івана Федорова. За його за-
вданням збиралися біблійні тексти з 
різних країн. Зрештою, він виділив 
великі кошти для роботи над Біблією 
і для її друкування. Мотиви видання 
БО (принаймні, частково) були по-
яснені в передмові до Біблії, напи-
саній від його імені. Князь говорив, 
що відважився на видання Святого 
Письма, сподіваючись на милосер-
дя Боже, знаючи, як нелегко людям 
спастися. Для кн. В.-К. Острозького 
видання Біблії передусім було бого-
угодною справою. Водночас князь 
звертає увагу на справи земні, влас-
не, на міжконфесійну боротьбу, що 
точилася в той час на українських 
землях, ведучи мову про переслі-
дування “Христової Церкви”, тоб-
то православ’я. Зазначені мотиви 
подані в передмові з суб’єктивної 
позиції. І це зрозуміло. Можна не 
сумніватися, що мотиви особисто-
го спасіння, яке князь сподівався 
отримати завдяки здійсненню бого-

угодних справ, у т.ч. й друку Біблії, 
а також намагання зміцнити позиції 
православної церкви, покровителем 
якої в Речі Посполитій він офіційно 
вважався, стояли на першому місці. 
Певну роль у цій справі міг відіграти 
й “магнатський гонор”. Князеві важ-
ливо було зробити таку справу, за-
вдяки якій про нього б заговорили, 
зріс його престиж та й завдяки якій 
він би залишив про себе пам’ять на-
щадкам. Про це (хай навіть дещо за-
вуальовано) також йдеться в перед-
мові. Проте якими б мотивами не 
керувався кн. В.-К. Острозький, не-
має сумніву, що саме він був ключо-
вою фігурою в творенні БО. Князь 
не просто виступав меценатом цьо-
го видання, а й здійснив чималу ор-
ганізаторську роботу, підібрав по-
трібних людей, спеціально збирав 
різноманітні біблійні рукописи. Не 
без того, що він сам безпосередньо 
включався в підготовку Біблії до 
друку, визначав, які текти мають 
бути базовими в цій книзі. 

Вихід БО викликав значний ре-
зонанс. Книга отримала значне по-
ширення, добре розходилася. Після 
1581 р. окремі її примірники додру-
ковувалися І. Федоровим у Львові 
та Кузьмою Мамоничем у Вільню-
сі. Оскільки БО швидко розійшла-
ся, з’явилася потреба її перевидан-
ня. Дещо перероблене видання цієї 
книги планував здійснити київський 
митрополит Петро Могила. У 1638-
1639 рр. над її текстом працював 
колектив учених ченців на чолі з 
Сильвестром Косовим. У цей же час 
П.Могила доручив ченцю-граверу 
Іллі виготовити близько 500 ілю-
страцій для майбутнього видання 
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Біблії. Багато з них були зроблені в 
першій половині 40-х рр. ХVІІ сто-
ліття. Але обставини не дали змоги 
здійснити це ілюстроване переви-
дання. 

Перевидання БО здійснили в 
Москві. Сталося це в 1663 р. за 
царя Олексія Михайловича. Біблія 
була передрукована з невеликими 
виправленнями у правописі, та-
кож були зроблені зміни наголосів. 
Власне, це мало на меті наблизи-
ти текст до російського варіанту 
старослов’янської мови. Ще в тексті 
вираз “народ русский” замінили на 
“народ великороссийский”. Це ви-
дання отримало назву “пєрвопєчат-
ной” Біблії. У передмові до нього 
говорилося про “незадовільність” 
тексту БО. Але водночас вказува-
лося, що виправлення тексту вима-
гає часу, умілих редакторів і т. ін. У 
той час в Московському царстві не 
було людей, які б могли здійснюва-
ти редагування біблійних текстів. 
З часом таких спеціалістів почали 
запрошувати з України. У наступні 
десятиліття в Росії постійно зверта-
лися до питань виправлення тексту 
Біблії та її видання. З приводу цьо-
го виникали різноманітні дискусії. 
У 1741 р. вирішено було перенести 
підготовку й друкування Біблії в 
Москву. Текст доручили відредагу-
вати архимандриту Тадею (Кокуй-
ловичу) та префекту Московської 
слов’яно-греко-латинської академії, 
ієромонаху Кирилу (Флорінському). 
Вони трудилися протягом року й по-
дали до Священного Синоду текст і 
доповідь. У доповіді редактори ви-
соко оцінили БО. Вони писали, що 
в своїй роботі переважно викорис-

товували Александрійський спи-
сок Септуагінти. Це обумовлюва-
лося тим, що БО була перекладена 
з Александрійського списку, який, 
на їхню думку, є дуже близьким до 
єврейського тексту. Також Тадей та 
Кирило у своїй доповіді порівняли 
БО з першим критичним виданням 
Біблії латинською мовою, т.з. Сек-
стиною. Вони вважали, що остання 
містить чимало пропусків. У той 
час, як БО таких пропусків не має, 
а її текст є близьким до тексту єв-
рейського. Проте поданий Тадеєм 
та Кирилом текст викликав дискусії. 
Його переглядав Священний Си-
нод. Зрештою в 1747 р. роботу над 
редагуванням старослов’янського 
тексту Біблії було доручено Вар-
лааму Лящевському та Гедеону 
Слонімському – викладачам Києво-
Могилянській академії. Завершили 
вони свою працю в 1751 році. Ці 
редактори звірили всі книги Біблії 
з грецьким текстом. Однак в осно-
ві їхнього перекладу все-таки лежав 
текст БО. Виправлені ними місця 
стосувалися старозавітних книг, за 
винятком Псалтиря. Книги Товіт та 
Юдит, які в БО були перекладені з 
Вульгати, вони переклали з грець-
кої мови, а третю книгу Ездри, якої 
не було в Септуагінті, перенесли на 
кінець Старого Заповіту. 18 грудня 
1751 року з’явився друком виправ-
лений В. Лящевським та Г. Слонім-
ським переклад біблійних книг. Це 
видання отримало назву Єлизаве-
тинської Біблії від імені цариці Єли-
завети, яка правила в Росії в той час. 
Воно неодноразово перевидавалося, 
зокрема, було взято за основу для 
Почаївської Біблії 1798 р., яку над-
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рукували греко-католики. Ця Біб-
лія вийшла в п’яти томах великого 
формату. Цей текст Біблії, але вже 
з ілюстраціями, був перевиданий у 
Перемишлі в 1859 році. До сьогодні 
Єлизаветівська Біблія залишається 
тим старослов’янським біблійним 
текстом, яким користується Росій-
ська православна церква. Таким чи-
ном, Біблія, видрукувана в Острозі в 
1581 р. (хай у дещо видозміненому 
вигляді), стала канонічною для Ро-
сійської православної церкви, а та-
кож інших православних церков, які 
використовували старослов’янську 
мову.

Літ.: Бойко М. Острозька Біблія – коро-
лева українських книг. – Блумінгтон, 
Індіана. – 1981; Бондар Н.П. При-
мір ники острозької Біблії у фондах 
НБУВ // Український археографічний 
щорічник. Нова сер. – Вип. 8-9. – 
Київ – Нью-Йорк, 2004; Бондар Н. 
Унікальний примірник Острозької 
Біблії 1581 р. з фондів НБУВ // Во-
линська книга: історія, дослідження, 
колекціонування. Наук. збірник. – 
Вип. 1. – Острог, 2005; Врадий А. А. 
Первопечатные книги Ивана Федоро-
ва (“Острожская библия” 1581 года) 
и “Граматика” М. Г. Смотрицкого // 
Ученые записки Узбекского научно-
исследовательского института педа-
гогических наук. – 1975. – Вып. 26; 
Врадий А. А. Морфологическая ха-
рактеристика имен существительных 
в “Острожской библии” 1581 г. пе-
чати Ивана Федорова и “Граматика” 
М. Смотрицкого // Сборник научных 
трудов Ташкентского педагогическо-
го института. – 1976. – Т. 166; Горский 
А., Невоструев К. Описание славян-
ских рукописей Московской сино-
дальной библиотеки. Отдел первый. 
Священное писание. – Москва, 1855; 
Гусєва А. А. Издания кирриловского 
шрифта второй половины ХVI в.: Св. 
каталог. – Кн.1. – Москва, 2003; Жука-
люк М., Степовик Д. Коротка історія 

перекладів Біблії українською мовою. 
– Київ, 2003; Зернова А. С. Начало 
книгопечатания в Москве и на Украи-
не. – Москва, 1947; Ісаєвич Я. Д. Пер-
шодрукар Іван Федоров і виникнення 
друкарства на Україні. – Львів: Вища 
школа, 1975 (друге видання1983 р.); 
Исаевич. Преемники; Исаевич Я. Д. 
Новое об Иване Федорове // Вопросы 
истории. – 1979. – № 9; Исаевич Я. Д. 
Новый документ об Иване Федорове 
// Федоровские чтения, 1978 – Мо-
сква, 1981; Ковалів В. –Й. “Острозька 
Біблія” очима католика // Наукові за-
писки / Острозька академія. – Острог, 
1999; Ковальський М. П. Джерела про 
початковий етап друкарства на Україні 
(Діяльність першодрукаря Івана Фе-
дорова в 70-их – на початку 80-их рр. 
ХVІ ст.). – Дніпропетровськ, 1972; 
Ковальський М. П. Біблія Острозька 
// Джерелознавство історії України. 
Довідник. – Київ, 1998; Ковальський М. 
400-річчя Острозької Біблії на форумі 
Федорознавців у Львові і Острозі 
1981 р. // Наукові записки / Острозь-
ка академія. – Острог, 1999. – Т.2. – 
ч.2; Кралюк П. Контекст передмов до 
Острозької Біблії // Наукові записки 
/ Острозька академія. Острог, 2000. 
– Т.3; Кралюк П. Острозька Біблія як 
форпост православно-слов’янського 
світу // Відомості митрополії УАПЦ у 
діяснорі й єпархії у Великій Британії. 
– Лондон, 2004. – ч. 1; Кралюк П. 
Острозька Біблія: текст і контекст 
// Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 
10; Кралюк П. М. Острозька біблія в 
дослідженнях М. Грушевського, І. 
Франка та І. Огієнка // Іван Огієнко 
і сучасна наука та освіта. Науковий 
збірник. – Кам’янець-Подільський, 
2006. – Вип. 3; Кралюк П. М., Турконяк 
Р., Пасічник І. Д. Острозька Біблія в 
контексті української та європейських 
культур. – Острог, 2006; Кралюк П. По-
передники Острозької Біблії // Історія 
музейництва та пам’ятникоохоронної 
справи в Острозі і на Волині. – Острог, 
2006; Кушнір М. Острозька Біблія 
1581 року в науковій спадщині Івана 
Огієнка // Наукові записка / Острозька 
Академія. – Острог, 1999. – Т. 2. – ч.2; 
Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих 
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конфнренцій “Остріг на порозі 900-
річчя” (1990-1992 рр.). – Сокаль, 
1992. – Ч. 2; Сокаль, 1993. – Ч. 1, 1993; 
Матеріали ІV науково-краєзнавчої 
конференції “Остріг на порозі 900-
річчя”. – Сокаль, 1993; Матеріали 
У науково-краєзнавчої конференції 
“Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 
1994; Мицько. Острозька… Академія; 
Немировский Е. Л. Начало книгопе-
чатания на Украине: Иван Федоров. – 
Москва: Книга, 1974; Немировский Е. 
Л. Читатель изданий Ивана Федорова: 
Опит анализа владельческих записей // 
Федоровские чтения. 1976. – Москва, 
1978; Немировский Е. Л. Острожская 
Библия // Федоровские чтения. 2005. 
– Москва, 2005; Огієнко І. Історія 
українського друкарства. – Київ, 
1994; Митрополит Іларіон (Огієнко 
І.) Князь Костянтин Острозький. – Без 
м/в: М.П.”Світязь”, 1992; Огієнко І. 
Українська церква. Нариси з історії 
Української православної церкви. – 
Київ, 1993; Острозька Біблія: Вступи, 
гравюри, дослідження / Опрацював 
та приготовив до друку єрмнх. Ар-
химандрит др. Рафаїл (Роман Торко-
няк). – Львів, 2005; Острозька давни-
на: Дослідження і матеріали. – Львів, 
1995. – Ч.1; Рафальский Г. Главный 
источник Острожской Библии // Во-
лынские епархиальные ведомости. – 
1901. – Часть неофициальная. – № 42. 
– С. 15-25; № 43. – С. 75-84; Франко 
І. Причинок до студій над Острозькою 
біблією // Франко І. Зібрання творів: У 
п’ятидесяти томах. – Київ, 1982. – Т. 
37; Цуркан Р. К. Славянский перевод 
Библии. – Москва, 1999; Чистович И. 
А. История перевода Библии на рус-
ский язык. – Москва, 1999.

Петро Кралюк,  
о. Рафаїл Торконяк, Ігор Пасічник
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Блудова Антоніна  
(* 1812, Стокгольм –  

† 7.04.1891, Москва) 

Громадська й освітня діячка. Доч-
ка голови державного і культурного 
ді яча Росії пер. пол. XIX ст. графа  
Дмит ра Миколайовича Блудова 
(1785-1864), одного із засновників 
лі тератур ного гуртка “Арзамас”. БА 
сфор мувалася в середовищі російсь-
кої інтелектуальної еліти, що знач-
ною мірою визачило її культурну 
ді яльність. Пребуваючи в Острозі, 
вис тупила засновницею православ-
ного церковного Кирило-Мефо ді-
їв ського братства та братської бі-
бліотеки (1865), вищого жіночого 
училища ім. графа Д.М.Блудова 
(1866), братської церкви святих Ки-
рила й Мефодія (1867), а також низ-
ки благодійних установ. Діяльність 
Б. А. об’єктивно сприяла культур-
ному розвитку Острога, збережен-
ню пам’яток старовини, пробуджу-
вала інтерес до історії Острозького 
князівства. Видатний український 
історик і культурний діяч М. Мак-
симович написав до Б. А. відкриті 
“Листи про князів Острозьких”, де 
розглядав діяльність представників 
цього князівського роду.

Дж.: Блудова А. Известия о Св. Ки-
рил ло-Мефодиевском Братстве. 10 
ноября 1869 г., г.Острог // Волинские 
епархиальные ведомости. – 1870. – Ч. 
неофиц. – № 2. – С. 52-60; РДАДА 
(Москва). – Ф. 1274. Панины – Блудо-
вы; ОДІ-К3. Відділ фондів. Документи 
А. Д. Блудової, епісто лярії.

Літ.: Быков Н. П. Острожское Св. 
Кирилло-Мефодиевское православ-
ное церковное братство. Очерк его 
возникновения и деятельности. Мате-
риалы к истории Братства. 1865-1910. 
– С.-Петербург, 1910; Быков Н. П. 50-
летие Острож ского православного Св. 
Кирил ло-Мефо диев ского Братства. 
– С.-Петербург, 1915; Бобров ницька 
Т. Розповідають пожовклі сторінки 
// ЖіС. – 1991. – 19 верес.; Графи-
ня Антонина Дмитриевна Блудова и 
Кирило-Мефодиевское Острожское 
Братство / Под. ред. И. П. Хрущо-
ва.– С.-Петербург, 1903; Известие об 
Свято-Кирилло-Мефо диевском Брат-
стве. – С.-Петербург, 1885; Левитский 
К. Памяти графини Антонины Дми-
триевны Блудовой // Волынские епар-
хиальные ведомости. – 1891. – Ч. нео-
фиц. – №1 5. – С. 464-475; Максимович 
М. А. Письма о князьях Острожских к 
графине А. Д. Блудовой // Максимо-
вич М. А. Собр. Соч. – Київ, 1876. – Т. 
1. Отдел исторический. – С. 164-196; 
Позіховська С. В. Листи В. Жуковсь-
кого і В. Ганки графу Д. М. Блудову 
в колекції Державного культурно-
краєзнав чого заповід ника м. Острога 
// Матеріали VI наук. – краєз. конф. 
“Острог на порозі 900-річчя”. – 
Острог, (1996). – С. 167-170; Платоно-
ва Н. Н. Коханов ская (Н.С.Сохан ская) 
1823-1884. Биографи ческий очерк. 
– С.-Петербург, 1902; Родевич М. 
Жен ское графа Блудова училище.– 
С.-Петербург, 1887; Чекановська Л. 
Минулого сторінки незабутні: [В 1865 
р. в Острозі було засноване Кирило-
Мефодійське православно-церковне 
братство, при якому в 1866 р. відкрито 
жіноче училище ім. графа Блудова] // 
ЖіС. – 1991. – 29 серп.

Петро Кралюк.
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Богословська  
та філософська думка  

в Острозькій академії

Створення ОА і пов’язане з цим 
ви дання Острозької Біблії, в певно-
му сенсі, стало відповіддю українсь-
кої еліти на культурні виклики като-
лицького й протестантського Заходу. 
Острозькі інтелектуали працювали в 
напрямку творення конкурентоздат-
ної богословловської й філософської 
культури, яка б могла протистоя-
ти західній культурній експансії. 
При цьому вони намагалися макси-
мально використати потенціал ві-
зантійської та давньоруської тради-
цій, обережно адаптуючи елементи 
культури Заходу. Власне, в ОА (хай 
і не безпроблемно) творився синтез 
культур Сходу й Заходу, синтез, на 
основі якого мала б постати оригі-
нальна культурна традиція. 

Своєрідним виявом цієї тенденції 
стала Острозька Біблія, укладена за 
допомогою викладачів й, очевидно, 
студентів ОА. З одного, боку, вона 
була відповіддю на закиди П. Скар-
ги, що старослов’янською мовою не-
можливо богословствувати (а отже, 
й філософствувати). Давши повний 
корпус біблійних книг цією мовою 
(реально – створивши слов’янський 
біблійний канон), острозькі книжни-

ки продемонстрували, що існує база 
для богословствування цією мовою. 
Звід си стають також зрозумілими 
намагання українських полемістів 
кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. по-
дати старослов’янську мову як “бо-
жественну”. Наприклад, це чітко 
простежується в І. Вишенського. Та-
кож у цьому контексті варто осмис-
лювати появу різноманітних азбук, 
граматик, словників цієї мови, вер-
шиною яких стала “Граматика” М. 
Смотрицького. Острозька Біблія 
кодифікували оновлений українця-
ми варіант старослов’янської мови, 
який набув поширення в православ-
ному слов’янському світі. Власне, 
мова Острозької Біблії  – це вже не 
мова Кирила й Мефодія, на що звер-
тав увагу І. Франко. Це була украї-
ні зована старослов’янська мова. 
Ви дання Острозької Біблії стимулю-
ва ло формування цією мовою релі-
гійної, богословської термінології й 
розвиток богословської думки. 

З іншого боку, Острозька Біблія 
стала певною адаптацією західних 
традицій на українському ґрунті. І 
справа не лише в тому, що для її ви-
пуску скористалися технікою книго-
друкування, яка прийшла із Заходу. 
При її укладенні використовувалися 
як старослов’янські й грецькі тек-
сти, що відповідало духу давньоу-
країнських візантійських традицій, 
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так і тексти, що прийшли із Заходу 
– чеські біблійні переклади (фактич-
но пропротестантського характеру), 
Вульгата, що була канонічним ста-
розавітним текстом для католиків, 
можливо, також і протестантські 
польськомовні переклади. 

Острозька Біблія стала прелюдією  
для появи наприкінці ХVІ – почат-
ку  ХVІІ ст. полемічної православ-
ної, переважно богословської лі-
тератури, написаної тогочасною 
українською книжною мовою, на-
ближеною до оновленого варіан-
ту старослов’янської мови. Ця лі-
тература переважно створювалася 
викладачами, учнями ОА або ав-
торами, наближеними до їхнього се-
редовища.

На початковому етапі вони висту-
па ли традиціоналістами, які пере-
важно апелювали до візантійських 
та ранньохристиянських джерел. 
Зде  більшого це були твори неопла-
то нічного характеру, що цілком від-
повідало культурній традиції Ки-
ївської держави, в якій елементи 
християнського неоплатонізму були 
представлені досить вагомо. Так, Г. 
Смотрицький у “Ключі царства не-
бесного” закликав прислухатися до 
“світильників великих” і “стовпів  
церковних, учителів грецьких” Ва-
силія Великого, Григорія Богослова, 
Йоана Златоустого, Афанасія, Кири-
ла, Йоана Дамаскіна та інших. При 
цьому підкреслював, що саме від 
грецьких богословів увесь світ має 
богословську мудрість, без якої Рим 
нічого не знає. Широко використову-
вав твори візантійських отців церк-
ви і твори ранньохристиянських ав-
торів Василь Суразький у “Книжиці 

в шести розділах”. Це був перший 
у православній українсь кій полемі-
ці трактат, що зачіпав широке коли 
дискутованих із католиками бого-
словських питань – про сходження 
Святого Духа, про примат Римсько-
го папи, про вживання прісного й 
квашеного хліба в таїнстві євхарис-
тії, про целібат пресвітерів та дияко-
нів, а також про чистилище. 

Окрім отців церкви й ранньохрис-
ти янських авторів, на острозьких 
книж ників справив певний вплив 
іси хазм, що зародився у пізній Ві-
зантії і мав помітне поширення в 
Болгарії, зокрема, на представни-
ків Тирновської школи, твори яких 
були добре відомі на українських 
землях. Елементи ісихазму досить 
помітними були в І. Вишенського, 
інших представників консерватив-
ного крила в українській суспіль-
ній думці кінця ХVІ – початку ХVІІ 
століття. У практичному плані вони 
знайшли вияв у створенні відомих 
монастирських обителей – Скиту 
Манявського, Межигірського монас-
тиря, в оновленні І. Борисковичем 
Дерманського монастиря. Своєрід-
ні відголоски ісихастських практик 
можна побачити у “втечі від світу” 
Г. Сковороди. 

Консерватизм та зорієнтованість 
на візантійську та давньоруську 
традиції призвели до того, що на 
початковому етапі острозькі книж-
ники ігнорували філософію. Варто 
мати на увазі, що в давньоруській 
традиції філософія фактично була 
синонімом богослов’я. Наприклад, 
Галицько-Волинський літопис іме-
нував філософом князя Володимира 
Васильковича за те, що той читав 
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“святі книги” і вмів трактувати їх. 
Наприкінці ХVІ ст. в Україні філо-
софію почали сприймати як “латин-
ську науку”, що прийшла із Заходу й 
використовувалася католиками для 
захисту свого віровчення. У певно-
му сенсі, так воно й було. У західній 
схоластичній традиції відбулося чіт-
ке розмежування “чистої” філософії 
й теології. Філософія трактувалася 
передусім як логічні знання, необ-
хідні для захисту католицької док-
трини, тобто вважалася служницею 
католицької теології. Із зрозумілих 
причин така філософія не могла бути 
прийнятою острозькими книжника-
ми. Звідси їхня “антифілософська 
спрямованість”. Особливо вона чіт-
ко простежується в І. Вишенського, 
який закликає відкинути Аристоте-
ля, інших філософів, а звертатися до 
біблійних і богослужбових текстів. 
Таку “антифілософську спрямова-
ність” маємо також у “Пересторо-
зі”, інших творах, навіть у “Треносі” 
М. Смотрицького. 

Однак незважаючи на ці моменти, 
йшов поступовий процес адаптації 
острозькими книжниками західної 
філософської традиції на українсько-
му ґрунті. Показовому в цьому плані 
можна вважати переклад Кипріаном 
трактату Гавриїла Севера “Синтаг-
матіон…”. Цей трактат використо-
вував філософські методи й логічні 
побудови латинської теології. Адап-
тації культурних надбань Заходу на 
українському ґрунті сприяло й те, 
що при дворі кн. В.-К. Острозько-
го панувала культурна й релігійна 
толерантність і діяли представники 
різних традицій. В ОА працював за-
прошений із Краківського універси-

тету католик Ян Лятош, якого, до 
речі, називали й філософом. В Ост-
розі жив С. Пекалід – автор поеми 
“Про Острозьку війну”, яка була 
написана в ренесансному дусі. На 
замовлення кн. В.-К. Острозького 
з’явився твір “Апокрисис…”, в яко-
му простежуються протестантські 
моменти. У кінцевому рахунку все 
це вело до того, що острозькі книж-
ники засвоювали ідеї ренесансного 
гуманізму й Реформації. 

У цьому сенсі цікава творчість ви-
хованця ОА М. Смотрицького, осо-
бливо його “Тренос…” Незважаючи 
на певні консервативні моменти, 
присутні в цьому творі, його автор, 
поряд із візантійськими авторами, 
намагався використовувати твори 
західних авторів. Хоча про “Тре-
нос…” писалося багато, однак голо-
вна увага зверталася на його перший 
розділ, котрий високо цінувався че-
рез свої художньо-літературні до-
стоїнства. Інші ж частини, що мали 
переважно теологічний характер, 
належним чином не досліджувалися. 
Проте богословська частина “Трено-
са…” цікава з багатьох причин. З од-
ного боку, тут бачимо певні спроби 
адаптувати деякі надбання західної 
культури на українському ґрунті. З 
другого, перекласти здобутки схід-
ної богословської думки на одну з 
мов західного богословствування 
(польську). Зрештою в українській 
суспільній думці визріла думка про 
необхідність прийняття філософії 
античності, яку використовували 
католицькі теологи. Теоретичне об-
ґрунтування її здійснив З. Копис-
тенський у “Палінодії…”, де він пи-
сав, що Аристотель, інші філософи, 
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яких використовують латиняни, це 
філософи грецькі. І тому їх можуть і 
повинні прийняти православні. 

Очевидно, філософія як окрема 
дис ципліна не викладалася в ОА. 
При наймні про це немає ніяких ві-
домостей. Та й в умовах тогочасної  
кон фесійно-ідейної боротьби це 
зда ється малоймовірним. Однак 
пев ні філософські ідеї (переважно  
хрис тиянських неоплатоніків) бу ли  
присутні у творах острозьких пись-
мен ників-полемістів. Також у тво-
рах острозьких книжників, зокрема 
Г. і М. Смотрицьких, простежується 
цікаве намагання “підняти” народну 
українську мудрість, народне світо-
сприйняття і світовідчуття до рівня 
філософської рефлексії. На жаль, 
тенденції синтезу різних культур 
у теологічній та філософській сфе-
рах в Острозі так і не набули свого 
логічного завершення. Подальший 
розвиток цієї тенденції відбувався 
в Києві, куди перенесло свою діяль-
ність чимало вихованців ОА.

Літ.: Кралюк П. Мелетій Смотрицький  
і  українське духовно-культурне від -
родження кінця ХVІ – початку  ХVІІ 
ст. – Острог, 2007; Мицько І., Стратій 
Я.  Роль Острозького культурно-ос-
вітнього осередку в розвитку ук ра їн-
сь кої духовної культури // Українське 
ба рокко. – Київ, 1993. – С. 154-166; 
Стра тій Я. Значення острозького куль-
тур но-освітнього осередку для роз-
витку української духовної культури і 
філософської думки на зламі ХVІ-ХVІІ 
ст. // Острозька давнина. – Львів, 1995. 
– С. 90-96; Ясіновський А. Внесок  ост-
розь кого культурного  осе редку в роз-
виток української богословської думки 
(кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.) // Ков-
чег. – Ч. 3. – Львів, 2001. – С. 217-227. 

Петро Кралюк
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Борецький Іван (Іов) 
Матвійович (* ? Бірче, 

тепер Львівської обл. –  
† 12. ІІІ. 1631, Київ)

Відомий церковний, освітній і по-
літичний діяч першої пол. XVII сто-
ліття. Походив із дрібношляхетської 
родини. Сам згадував про “убогую 
отчизну (тобто, спадок по батько-
ві – І.П.) нашу в Борчу, ... церков і 
монастир св. Онуфрія”. Навчався у 
школі Львівського Ставропігійсько-
го братства та, можливо, в ОА.

У 1604 р. він став керівником 
школи Ставропігії, зобов’язуючись 
безкоштовно викладати греку та 
латину. Тоді “принятый былъ отъ 
всего братства до школы за ректо-
ра Іоанъ Борецкій, которому братя 
подали въ маю школу, также и по-
рядки школьные и поступили му на 
каждый кварталъ давати по золотых 
польских 10, за що онъ подяковавши 
братиямъ, таковую контентацию за-
вдячне принялъ и офhровался дhтей 
и грецкого и латынского языка учи-
ти”. Невідомо, як довго тут працю-
вав І. Борецький. Принаймні, де-
монстративно вписуючись поряд з 
іншими відомими діячами України 
та Білорусі до вільнюського право-
славного братства 2 червня 1605 
року, він вказав лише: “Іван Матві-

йович Борецький рукою своєю”. У 
1605 р. він перебував у Дермансько-
му монастирі, де співпрацював з Іс-
акієм Борисковичем, Даміаном На-
ливайком, Іовом Княгиницьким. На 
початку цього року Борецький пе-
реклав Олександрійського патріар-
ха Мелетія Пегаса публіцистичний 
“Листъ … до велебного епископа 
Ипатія Потhя, будучого еще на тотъ 
часъ епископа володимеръского, о 
отступленьи его з напоминанемъ 
отцевъскимъ до него писаный”. По-
слання патріарха, датоване 14 жов-
тня 1599 року, побачило світ у дер-
манській друкарні 6 лютого 1605 
року. Перекладач згаданий у долу-
ченому вірші:

“Листъ той въ Єгипте
 авсонъски начертаный 
рускимъ языкомь 
 в Сарматехъ дарованый 
Борецъкимъ, наддеръ 
 Апольлови коханымъ 
и в Парнасъсе на лоне музъ 
 выхованымъ”

Правдоподібно, згадка про Пар-
нас натякає на навчання І. Борець-
кого в ОА. 

У 1609 р. в Ставропігійській дру-
карні вийшла “Бесhда о воспитаніи 
чадъ”. До цієї, призначеної батькам 
книжечки, увійшли деякі бесіди Іо-
анна Златоуста про виховання, фраг-
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менти повчання на морально–етичні 
теми св. Василія Великого. На дум-
ку деяких дослідників, підготував 
це видання Іван Борецький. 

Йому ж приписують переклад з 
грецької мови (між 1602 і 1606) по-
лемічного послання Мелетія Пегаса 
“Диалог альбо розмова о православ-
ной и справедливой вhрh єдиное 
кафолическое Восточное Церкве, 
свhтло сіяющему князю Костантину 
Василєви Острожскому, благочестія 
извhстному непреложному блюс-
тителеви, и сыну своему въ Духу 
такожде и всему російского народа 
множеству…”

У 1610-х р. Іван Борецький згаду-
єть ся як священик київської Вос-

кре сенської церкви. Він став також 
од ним з організаторів Київського 
Бо  гоявленського братства. З 1615 р.  
до 1618 р. був першим ректором  йо-
го школи, вочевидь, при ній же ви-
кладав богослов’я. Для неї 20 черв-
ня 1617 року “Иванъ Борецкий, 
пре звитер храма Воскресені" Х[ри]
с[то]ва, ректор школы братское в Кі-
еве” купив у львівської Ставропігії 
20 примірників граматики грецької 
мови. У 1619 р. прийняв постриг під 
ім’ям Іова і став ігуменом Києво-
Михайлівського монастиря. 9 жов-
тня 1620 року, під час відновлення 
Єрусалимським патріархом Феофа-
ном православної ієрархії, його об-
рано Київським митрополитом. 
Ставши владикою, Борецький по-
чав активно обстоювати права сво-
єї церкви. 28 квітня 1621 року він 
разом з Володимирсько-брестським 
єпископом Єзекиїлом Курцевичем та 
Перемишльським єпископом Ісаєю 
Копинським написав польськомов-

ну “Протестацію та побожне успра-
ведливлення…”. Будучи за призна-
ченням адміністративно-судовим 
документом, фактично ж вона яв-
ляла собою публіцистичний твір. У 
“Протестації” виправдовувалась ді-
яльність Єрусалимського патріарха 
Феофана, якого уніати звину ватили 
у шпигунстві на користь Османської 
імперії. Патріарх завітав до Києва 
відкрито, отримавши від короля та 
сенаторів відповідні дозволи. Від-
новлення православної ієрархії від-
булось згідно з канонічним правом, 
за королівськими привілеями, сей-
мовими постановами Отже, ствер-
джували владики: “ніякої претензії 
до нього бути не може, крім нехо-
ті за те, що посвятив єпископів та 
що унію зганив, і досади на те, що 
здоровий і цілий од’їхав. А се його 
шпигуном та …облудником не чи-
нить, бо ж його обов’язок оцінювати 
і святити” (С. 318 за “Шинкарук В. 
Пам’ятки…”). 

Владики стали в обороні козаків, 
несправедливо звинувачені в тому, 
що вони ніби-то є “про стаками, ко-
трі знань і розуму не маючи, підда-
лися намовам духівництва” (С. 323). 
Ці славні лицарі, маючи природний 
розум і даровану від Бога кмітли-
вість, довели свою побожність до-
брими справами: вони з “невірни ми 
воюють, невольників визволяють, 
церкви нові, монастирі будують, 
му рують і збагачують”. Вони перші 
за духівництво, “за права своєї віри 
на прю ставали, скарги писали, по-
сольства посилали і присяги склада-
ли”. У боротьбі за православну віру 
саме козаки були прикладом для 
духівницт ва і міщан. “Протестація” 
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закінчується слова ми: “Отож, таку 
нашу універсальну протестацію й 
юстифікацію пишемо і розсилаємо, 
аби нас, як німе бидло, не різано, а 
щоб і свої, і народи землі відали, які 
люди і нащо та яким претекстом і 
способом за віру нас переслідують, 
в’язнять і мучать” (С. 327).

15 травня 1621 року І. Борецький 
вніс у київські гродські книги іншу 
протестацію проти антиправосла-
них акцій, яка носила суто юридич-
ний характер. 

У Києві І. Борецький активно 
за лучився до видавничих справ. 
У на друкованому 1619 р. в лавр-
ській дру карні Анфологіоні – 
монументаль ному літургічному ви-
данні – він звірив текст із грецьким 
оригіналом та зробив новий переклад 
деяких частин. Владика підримував 
приватних друкарів – волинянина 
Тимофія Вербицького (бл. 1624-
1628) та білоруса Спиридона Со-
боля (бл. 1527-1631). Він же проте-
гував православному шкільництву. 
Так, у 1622 р. разом з представни-
ком запорожців Оліфером Голубом 
митрополит передав до Ставропігії 
1500 злотих, записаних гетьманом 
Петром Конашевичом-Сагайдачним 
на школу та вчителя грецької мови. 
Десь того ж року він затвердив, ра-
зом з Константинопольським патрі-
архом Кирилом Лукарісом, права і 
порядки школи при новопосталому 
луцькому братстві.

1 березня 1631 року митрополит  
Іов склав тестамент, яким заповів 
використати своє рухоме майно 
на потреби освіти, “щоб школы въ 
братстве Киевскомъ для цвиченя 
дhтокъ хрестианскихъ, а не гдh ин-

дей фундованы были”. Свої латин-
ські та грецькі книги І. Борецький 
віддав Петру Могилі, слов’янські та 
польські книги – київському Свято-
михайлівському монастиреві (деякі 
з них збереглись). 

Сильвестр Косов у 1635 р. писав 
так: “Іов Борецький – людина добре 
освічена, в вільних науках, в знанні 
грецької, латинської та слов’янської 
мов мало хто був йому рівний. Шко-
лам був покровителем, сам в них на-
вчав і учнів усім необхідним забез-
печував”.

Твори І. Борецького: Возняк М. С. Пись-
менницька діяльність Івана Борецько-
го на Волині і у Львові. – Львів, 1954. 
– С. 25-56 (публікація “Перестороги”); 
Духовное завещание Киевского ми-
трополита Иова Борецького (1631 г. 
Марта1) // Голубев С. Киевский митро-
полит Петр Могила и его сподвижни-
ки. – Киев, 1885. – Т.1. – Приложение. 
– С. 395-399; Жукович П. Протестация 
митрополита Иова Борецкого и других 
западнорусских иерархов. Отдельный 
оттиск из “Сборника по славянове-
дению”. – С.-Петербург, 1909. – Т.3. 
– С. 1-19 “Лист Мелетія... патріарха 
александрійського до ... Іпатія Потія” 
// Малышевский И.П. Александрий-
ский патріарх Мелетій Пигас и его уча-
стие в делах русской церкви. – Киев, 
1872. – Т. 2. – С. 103-140. (Рукопис у 
Національному музеї укр. мистецтва 
у Львові);; “Протестація” // Пам’ятки 
братських шкіл на Україні. – Київ, 
1988. – С. 313-328; 

Літ.: Возняк М. С. Письменницька ді-
яль ність Івана Борецького на Волині 
і у Львові. – Львів, 1954; Исаевич Я. 
Преемники первопечатника. – Москва, 
1981. – С. 26, 49, 54, 61, 66, 67,70, 71, 
84; Мицько І. Острозька … академія. –  
С.83; Махновець. Укр.. письменни ки.  
– С. 216 – 221; Науменко Ф. І. Педагог-
гуманіст і просвітитель І. Борецький. 
– Львів, 1963; Харлампович К. Запад-
норусские …школы. – С. 307, 309, 310, 
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311, 329, 343, 352, 355, 358, 361, 367, 
388-390, 394; Шинкарук В. І. Пам’ятки 
братських шкіл на Україні. Кінець XVI 
поч. XVII ст. – Київ, 1988; Kossow S. 
Patericon…. – Kijów, 1635. – S.180.

Ігор Пасічник
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Борискович Ісакій  
(Святогорець)  

(* ? – † 30.12.1643, 
Межигірський монастир)

Церковний та культурний діяч. 
Ісакій – чернече ім’я. З наведених 
ним біографічних даних (у листі до 
російського патріарха Філарета) ви-
дно, що був близьким до Алексан-
дрійського патріар ха Мелетія Піга-
са (від нього одержав диякон ське 
звання, називав себе його учнем), 
наступ ник якого Кирило Лукаріс 
надав йому пресві терський ступінь. 
15 років перебував в Афоні. 1597 р. 
згадується як ігумен Степанського 
монас тиря. Як такий, можливо, брав 
участь у Берестей ському антиуні-
атському соборі 1596 року. Був по-
сланий 1600 р. до Константи нополя, 
Антіохії, Александрії, ймовірно, для 
узгодження дій проти уніатів. По-
вертаючись в Україну, за доручен-
ням Мелетія Пігаса, організу вав на 
Афоні серед співвіт чизників відпо-
відь на твір П. Скарґи “Про єдність 
церкви божої”. Результатом стала 
поява наприкінці 1599-1600 рр. двох 
полеміч них творів, у створенні яких 
брали участь Б. І. та Вишен ський 
Іван (інший погляд – автором є тіль-
ки І. Ви шенський). Після поверне ння 
у 1602 р. обій мав становище ігуме-

на Дерманського монас тиря, маючи 
звання протосинґела Алек сан дрій-
ського патріар ха. Реорганізував жит-
тя в монастирі, залучав до роботи в 
Дерманському культур ному осеред-
ку різних діячів (у т. ч. Княгини-
цького Іова). Саме за його справу-
вання Дермань за короткий час став 
одним із найбіль ших культур них, 
освітніх, друкарських центрів Укра-
їни. Тоді було надруко вано “Лямент 
дому княжат Острозьких...” (після 
2.12.1603), “Октоїх” (12.09.1604), 
“Лист... до єпископа Іпатія Потія” 
Мелетія Пігаса (6.02.1605). Не рані-
ше 15 лютого 1605 року Б. І. повер-
тається в Степань. У 1614 р. знову 
відвідує Афон, у листі з якого на-
зиває себе колишнім проігуменом 
дерман ським, не згадую чи Степань. 
У 1617 р., будучи ігуменом Чернчи-
цького монастиря, виступає одним 
із заснов ників Луцького Хресто-
воздвиженського братства. У 1621 
р. висвяче ний єрусалим ським па-
тріархом Феофа ном на єпископа 
Луцького й Острозького, при цьому 
був, судячи з підпису під інвента-
рем Степан ського монас тиря від 11 
березня 1627 року, його ігуменом. 
Існує думка, що Б.І. міг бути авто-
ром твору “Совітованіє про благо-
честя”, який пов’язується з Луцьким 
Хрестовоздвиженським братством. 
Перебував у близьких стосунках з І. 
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Борець ким, що, очевид но, вплинуло 
на вибір Б.І. для поїздки в Москву 
(1624). Помер у Межигір ському мо-
настирі.

Літ.: Исаевич Я. Д. Новые материалы 
об украинских и белоруских печатни-
ках первой половины XVII в. // Книга. 
Исследования и материалы.– Москва, 
1977. – Сб. 34. – С. 149-154; Кралюк 
П.М. Луцьке Хрестовоздвиженсь-
ке братство. – Луцьк, 1996. – С.25-
28; 43-44; Кралюк П. “Совітованіє о 
благочестіи”: контекст, ідеї, автор // 
Філологічні студії. – Луцьк, 1997. – 
Вип. 2. – С. 81-87; Мыцько И. З. Дер-
манский культур но-просветитель ный 
центр и его участие в идеоло гической 
борьбе на Украине (70-е годы XVI в. – 
30-е годы XVII в.) // ФЧ. – 1978. – Мо-
сква, 1981. – С. 50; Мицько. Острозь-
ка…академія. – С. 84.

Віктор Атаманенко
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Братство ім. кн. Острозь-
ких в Острозі

Громадська релігійно-прос віт-
ниць  ка і науково-краєзнавча органі-
за ція в Острозі, заснована у 1909 р. 
міс цевою інтелігенцією під впливом  
від значення 300-річчя з дня смерті  
кн. В.-К. Острозького (1908) та пе-
ренесення з Острога з Києво-Пе чер-
сь кої лаври частини мощів препо-
добного князя Федора Острозького. 
Крім традиційної для православних 
братств початку ХХ ст. сфери ін-
тересів (опіка над храмом, добро-
дійність, поширення культу святого 
патрона братства), воно поставило 
за свою мету збереження, вивчення, 
відбудову пам’яток острозької ста-
ровини, розробило широку історико-
просвітницьку програму. В центрі її 
знаходилась освітня і культурна ді-
яльність князів Острозьких та ОА. 
Уста новчі збори Б. відбулися 2-го 
лютого 1909 року. 18-29 квітня 1909 
року ухвалою синоду був затвердже-
ний його Статут, доведений до ши-
роких верств гро мадськос ті в Остро-
зі 11 травня того ж року. Головним 
попечителем Б. став відомий церков-
ний діяч архієпископ Волин ський і 
Житомирський Антоній (Храпови-
цький), першим головою Ради Б. – 
директор Острозь кої чоловічої гім-
назії І. К. Окойомов, якого з часом 

замінив мировий посередник Ілля 
Івашкевич. Ділово дом й фактичним 
керівником Б. був священик М. А. 
Ту чем ський, завдяки якому було на-
лагоджено зв’язок із відомими на-
уковими установами та істориками. 
Науково-методичну допомогу надав 
Б. історик-краєзна вець і музеєзна-
вець О. А. Фо тин ський (1863-1931). 
Братство уже в перший рік свого іс-
нування залучило до своїх лав 162 
члени, розгорнуло роз’яснювальну 
роботу. 1910 р. постало очолю ване 
М. А. Ту чем ським братське давньо-
сховище. У резуль таті цілеспрямо-
ваної дослідницької і збираль ниць-
кої праці членів і прихильників Б. 
формувалися музейні колекції ста-
родруків, рукописних книг, архівних 
документів, пор третного живопи-
су, церковних старожит ностей, на-
самперед, пов’язаних з острозькою 
давниною і добою князів Острозь-
ких. Серед них – Острозька Біблія 
1581 р., два латунні п’ятисвічники 
1575 р., що належали кн. В.-К. Ост-
розькому, печатка з гербом м. Ост-
рога 1700 року. Зусиллями Б. при 
підтримці Київського товариства 
охорони пам’яток старовини та імп. 
Археоло гічної Комісії у 1912-1913 
рр. на народні пожерт ви було здій-
снено реставрацію Вежі Муро ваної 
ХIV ст. на Замковій горі в Острозі 
(архітектори-реставратори академік  
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П. По криш кін, В. Леон то вич), у 
при міщенні якої 11 (24) серпня 1916 
ро ку відкрився для відвіду вачів іс-
торичний музей Братства ім. кн. 
Остро зьких. Початок система тичної 
науково-музейної праці в Острозі 
пов’язаний з іменами членів Б.: М. 
Тучемського – заснов ника, першо-
го керівника і хранителя музею, 
М. Струменського – автора першо-
го музей ного друкованого катало-
гу, куди ввійшли рукописні книги 
(Струменский М. Из Острож ской 
старины. – Сергиев Посад, 1916), Й. 
Но вицького. У міжвоєнне двадця-
тиріччя Б. ім. кн. Острозьких було 
позбавлене поль ською державною 
адміністрацією права власності на 
музей і усунуте від керівництва 
ним, зосередив шись виключно на 
внутрі пара фіяльних справах Бого-
явленського собору і виступаючи 
під назвою Свято-Федорівське брат-
ство. Після 1939 р. діяльність його 
припи няється. Заснова ний Б. ім. кн. 
Острозьких музей під різними на-
звами продовжував свою діяльність, 
незва жаю чи на зміни державної вла-
ди, суспільного устрою, кор донів. 
1981 р. на його основі створе ний 
Острозький державний історико-
архітектурний заповідник, якому 
нале жать три чинні музеї (краєзнав-
чий з істо ричним і художнім відділа-
ми, музей книги та друкарства, музей 
історії с. Вілія). До складу заповід-
ника ввійшли унікаль ні архітектурні 
пам’ятки доби кн. Острозьких (XIV-
XVII ст.): замкові та міські оборонні 
вежі, культові споруди, приміський 
оборонний монастир у Межирічі 
(див. – Межиріч: історія та архі-
тектура (музеологічні аспекти). Б. 

ім. кн. Острозьких заклало міцний 
ґрунт крає знавства і музейної справи 
в Острозі, про дов жи ло просвітниць-
кі тради ції Острога XVI – перш. пол. 
XVII ст.

Опубл. дж.: Устав Братства имени князей 
Острожских под покровом преподоб-
ного Федора. – Почаев, 1909.

Літ.: Баженов Л. В. Історичне кра єз-
навство Право береж ної України XIX 
на початку XX ст.: Становлення. Іс-
то ріо графія. Біобліографія. – Хмель-
ницький, 1995. – С. 82-83; Струмен-
ский М. Реставрация замка князей 
Острожских в г. Остроге // ВЕВ. – 
1917. – № 2-3. – С. 16-17; Тучемский 
М. Братство имени князей Острож-
ских под покровом преподоб ного Фе-
дора // ВЕВ. – 1903. – № 6. – С. 137-
140; Тучемский М. Первые страници 
жизнедеятель ности Братства имени 
князей Острожских в г. Остроге // 
ВЕВ. – 1909. – № 41 (11 окт.). – Не-
офиц. часть. – С. 867-872; Ульяновсь-
кий В. І. Краєзнавча діяльність Брат-
ства імені князів Острозьких // Минуле 
і сучасне Волині: Тези доп. і повід. ІІ 
Волинської іст. – краєз. конф. – Луцьк, 
1988. – Ч. 2. – С. 210-213; Хведась О. 
А. Архів Братства князів Острозьких, 
як важливе джерело у вивченні історії 
організації Острозького краєзнавчого 
музею // Матеріали IV наук. – краєз. 
конф. “Остріг на порозі 900-річчя”. – 
(Острог, друк. Сокаль), 1993. – С. 179-
181; Niec J. Dział rękopisów w bibliotece 
Wołyńskiego T-wa przyjaciół nauk w 
Łucku // Archejon. – 1936. – T. XIV. – S. 
51-55.

Микола Манько
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Броневський Мартин  
(Marcin Broniewski)  

(* 1568 – † 1624)

Політичний діяч. Народився у ве-
ликопольській родині (правдо подіб-
но, з Познанського воєводства), що 
належала до протестантської спіль-
но ти Чесь ких Братів. Перший, дже-
рельно підтвер джений, виступ Б. 
да тується 1595 р., коли на Торунсь-
кому синоді протестантів (кальвініс-
тів, лютеран і Чеських Братів) він 
пра цював у комісії, що розгляда-
ла тео логічні питання. Вже тоді Б. 
виро бив власну політич ну програ-
му, яка по лягала в консолідації різ-
новірців (про тестан тів та православ-
них) для за безпече ння їх переваги в 
Речі Посполитій. З цією метою, як 
посол То рунського синоду, Б. ви-
їжджав до Русь кого воєводства, чим 
викли кав про тести місцевої, особли-
во сяноцької католицької шляхти в 
1596 р.. Ймо вірно, Б. брав участь у 
коронно му   сеймі 1597 р. у складі гру-
пи пос лів-  різновірців. Починаючи 
з 1598 р.   діяв на численних шляхет-
ських сей  миках за наказом кн. В.-К. 
Острозького. На його замовлення і 
під безпосереднім наглядом князя, 
як доводив Я. Билінський, Б. написав 
“Апокрисис”. Отримав від князя в 
оренду Вільську волость на Жито-
мирщині. Пізніше Б. виступав посе-

редником між кн. В.-К. Острозьким 
та віленським воєводою Криш то-
фом Радзивиллом, найвпливовішим 
представ ником протестантсь ких кіл 
Речі Поспо литої, з метою координа-
ції дій право слав них і протестантів. 
Зусиллями цих трьох осіб у травні – 
червні 1599 р. у Вільні був зібраний 
спільний з’їзд протестантів і право-
славних, на якому Б. від імені шлях-
ти Київського воє водства повітав 
керівника Чеських Братів С. Турнов-
ського і отримав від нього проект 
угоди православних із протестан-
тами. Тоді ж Б. зав’язав стосунки з 
Кирилом Лукарісом, представником 
Александ рійського патріарха Ме-
летія Пігаса у Речі Посполитій. Ак-
тивно шукав Б. союзників не лише 
в Речі Поспо литій, а й за її межами. 
Зокрема, став полі тичним агентом 
протестант ських бранден бурзьких 
курфюстів. Поза релігійною ді яль-
ніс  тю Б. постійно відстоював інте-
ре си велико польської шляхти. На 
сей мі 1605 р. від імені шляхти По-
знанського воєводства звернувся з 
просьбою до короля щодо надання 
вакантних урядів. Б. взяв участь у 
рокоші М.Зебжидовського, спрямо-
ваного проти нетоле рантної релігій-
ної політики короля Сигизмунда ІІІ. 
Б. є автором “рокошових пунктів” і 
за дорученням рокошан прочитав їх 
на Сандомир ському з’їзді 1606 року. 
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“Пункти” вирізнялися різкою кри-
тикою, спрямованою проти короля 
і като лицького духовенства. Після 
закінчення рокошу Б. декілька разів 
виступав послом до сейму, однак ве-
ликої активності там не виявляв. На 
сеймі 1621 р. був обраний комісаром 
до “stanawienia pratie rerum”(“до ви-
рішення нагальних справ”).

1623 р. увійшов у комісію “до при-
пине ння жовнірської конфедерації  й 
сва волі”, того ж року призначе ний ре-
візором Коронного скарбу. На дум ку 
Й.Третяка і К.Ходиніцького, Б.,  крім 
“Апокриси су”, є автором  ще  однієї 
друкованої праці – “Res pons…”. 

Твори: Апокрисисъ албо отповhдь на книж-
кы о съборh бєрєстєйськомъ, имєнєм 
людій старожитной рєлhи грєчєской 
чєрєз Кристофорh Фи лh лєта врихлh 
дана. – Острог, 1588 –  1599; Respons 
w porywczą dany na upominanie de 
ewangelików o zburzeniu zboru krakow-
skiego w roku 1592. – (s.l., s.a.).

Літ.: Возняк. Іст. укр. літ. – Кн. І. – 
С. 469-475; Грушев ський М. Історія 
української літератури. – Київ, 1995. 
– Т. V. – Ч. 2. – С. 173-180; Гру-
шевський. Культ.-нац. рух. – С. 186; 
Єфремов С. Історія… – С. 122-124; 
Мицько І. Острозька… академія… – 
С. 84-85; Мицько І. З. Чар архівних 
свідчень. М-ли до біографій славет-
них публіцистів. // Жовтень. – Львів, 
1987. – № 3. – С. 89-90; Скабаланович 
Н. Об “Апокрисисе”.– С.-Петербург 
1873; Яременко П. Український пись-
мен ник-полеміст Христофор Філалет 
і його “Апокри сис”. – Львів, 1964; 
Яременко П. К. Хто був автором 
“Апокри сиса”? // Наук. зап. Львівськ. 
пед. ін-ту. – Т. 13. – С. 3-22; Byliński 
J. Marcin Broniewski – trybun szlachty 
wielkopolskiej z czasów Zygmunda 
III. – Wrocław, 1994; Chodynicki K. 
Broniewski Marcin // Polski Słownik 
Biograficzny – Kraków, 1936. – T. 2. – 
S. 462-464; Łukasze wicz J. O kościołach 
braci czeskich w dawniej Wielkiej polsce. 

– Poznаń, 1835. – S. 174-186; Tretiak J. 
Skarga і Filalet // Przegląd Powszechny. 
– 1912. – T. 113. – S. 136-148; Wojtyska 
H. Broniewski Marcin, błędnie Broński 
Krzysztof // Encyklopedia katolicka. – 
Lublin, 1989. – T. 2. – S. 1089.

Петро Кулаковський
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Будівлі  
Острозької академії

Ні самі вони, ані їх описи не 
збереглися, дійшли лише принагід-
ні загальні згадки. В Острозькому 
букварі 1578 р. говориться, що Бог 
повелів К.-В. Острозькому “оустро-
ити домъ на дhло книг печатныхъ, к 
тому же еще домъ и дhтемъ къ нао-
ученію… и избравши мужей въ б[о]
ж[ес]твеномъ писаніи искусныхъ, въ 
греческомъ "зыцh и в латиньскомъ, 
паче же и в руском и приставі ихъ 
дhтищному оучилищу”. Таким чи-
ном, протягом 1576-1578 рр. для 
школи був зведений поруч із дру-
карнею будинок. У ньому повинно 
бути принаймні не менше 3 кімнат-
класів, для одночасного проведення 
лекцій різними викладачами. Згодом 
приміщення перебудували або звели 
нові. Про це йдеться в листуванні 
папського нунція в Речі Посполитій 
А. Болоньєтті, добре обізнаного зі 
справами на князівському дворі. У 
його листах 1583 р. йдеться про “ко-
легіум, який тепер … майже з коро-
лівським розмахом споруджується в 
Острозі”, що запрошені до нього ви-
кладачі “будуть жити в колегіумі й 
там будуть на утриманні, а пізніше 
князь дасть їм одяг і достатню кіль-
кість грошей на їхні потреби”.

Актом поділу володінь… 1603 р.  

зазначалось таке: “В пригородку 
стай ня з подвірям. При ній друкарня 
і школа, які мають бути в спільно-
му подаванні із зверхністю і покір-
ністю… Двір, де Лятош (викладач 
ОА – І. М.) мешкає. Друкарня має 
бути у спільному зі школою пода-
ванні, зверхності і підпорядкуванні. 
Стайня на Загродді перед замком 
і при ній пекарня”. Окрім того, тут 
же зазначалося, що “храмів всіх, як 
католицької, так і грецької релігії, і 
монастиря або шпиталя в місті Ост-
розі над рікою Вілією розташовано-
го, і добр йому приналежних, і добр 
духовних – має бути у спільному по-
данні, зверхності і підпорядкуван-
ні”. Приміщення ОА могли зазнати 
якихось ушкоджень 1604 р., коли 
“пожога великая була, всі міста ра-
зом горіли, неможная рече рятувати, 
аж сами мусили з міста убо утікати, 
а скрині і іноє метали у воду, бо по 
землі горіли тріски, мости аж до са-
мої води, і млини”.

В інвентарі частини окольного 
замку 1620 р., приналежій до того 
покійним Адамові-Костянтинові та 
Янушеві Олександровичам Острозь-
ким, біля стайні та маштарні фіксу-
ються “академія, школи і друкарня 
та інші будівлі колегіальні, польські 
і українські” – у спільному із Яну-
шем Костянтиновичем Острозьким 
праві роздавати духовні місця. Зга-
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дана тут польська школа – це збудо-
вані ксьондзом 1619 класна кімната 
та помешкання вчителя. В інвентарі 
1621 р. зазначено “біля того замку 
дуже поганий паркан. Коли згорів 
разом із брамою – огорожено паля-
ми і недобудовано брами (тобто від 
Загроддя). На тій брамі від міста го-
динник. Руська школа – у спільному 
володінні”. У “Постанові на ака-
демію острозьку” (бл. 1621) фіксу-
ються видатки “до 7 (4?) кімнат зи-
мою і до пекарні з кухнею дерева… 
направа печей, вікон усюди в школі, 
кімнатах, на потреби і різне начиння 
до кухні”.

Будівлі ОА, правдоподібно, були 
двоповерховими та дерев’яними, в 
іншому випадку люстратори мали б 
відзначити їх мурований характер. 
Дерев’яними та у два поверхи були 
семи- та десятиверхі князівські па-
лаци в дитинці та пригородку, єпис-
копський двір Кирила Терлецького 
(збудований між 1585-1591). До речі, 
приміщення зведеної перед 1750 р. 
василіанської школи у волинському 
м. Гощі також були з дерева. 

Очевидно, в академії жили дея-
кі викладачі та студенти. Це була 
звична для тих часів практика. Так, 
наприклад, в описі академії Лю-
бранського в Познані (1560-і рр.) 
читаємо: “Є в ній 6 огріваних світ-
лиць, з них одна склеписта…, при-
значена для професорів, друга дово-
лі велика – спальня. Є в тій будівлі 
на долі і на горі чимало світлиць 
для учнів”. Що ж до розподілу на-
вчальних приміщень за “школами”, 
то не виключено, що вільнюське 
братське училище взяло їх за зразок, 
коли у 1617 р. вимурувало нове при-

міщення. Як повідомляв близький 
до Острога діяч Леонтій Карпович, 
“соороужихомь каменнымь назда-
німь домь школный во пять училищ 
разд±ленный, оть нихже во трехь 
латинская наука… чтется, вь четвер-
томь руская, пятое во словенскаго и 
греческаго языка наказаніе”.

Місця розташування колишніх 
будівель ОА не встановлено. Вияви-
ти їх можливо, віднайшовши під час 
археологічих розкопок оригінальні 
за планом фундаменти стаєнь. 

Літ.: Акты Западной России. – С.-Пе-
тербург, 1851. – Т. 4. – С. 506; АЮЗР. 
– Киев, 1859. – Ч. 1. – Т. 1. – С. 203, 
319; Боротьба Південно-Західної і Ук-
ра їни проти експансії Ватікану та унії 
(Х-половина ХVІІ ст.). – Київ, 1988. 
– С. 78, 90, 91; Інвентар частини зам-
ку в Острозі / Підгот. М. Боянівська 
// Острозька давнина. Дослідження 
і матеріали. Львів, 1995. – Т. 1. – С. 
122; Інвентарі дворів та замочків 
Острожчини 1621 р. // Там само. – С. 
128; Ісаєвич Я. Д. Літературна спад-
щина Івана Федорова. – Львів, 1989. 
– С. 111; Мицько І. Як могли вигля-
дати приміщення Острозької академії 
// Матеріали ІV науково-краєзнавчої 
конференції “Остріг на порозі 900-
річчя. – Остріг, 1993. – С. 112-114; 
Kardaszewicz S. Dzije. – S. 97, 99-100, 
103-106, 140-141; Lukaszewicz S. Obraz 
historyczno-statyczny miasta Poznania 
w dawnich czasach. – Poznań, 1838. – 
T. 2. – S. 14-15; Monumenta Poloniae 
Vaticana. – Cracoviae, 1938. – T. 6. – 
Pars. 2. – P. 198, 387, 397.

Ігор Мицько
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Буквар (вірогідно,  
надрукований в Острозі 

не раніше 1598 р.)

Збережений примірник некомп-
лектний, дефектний, форма том 8°, 
23 арк., з яких 3 рукописні, рядків 
15, гравюри дві, прикрашені двома 
зас тавками з двох дощок. Дослід-
ники книги – болгарський вчений 
П. Атанасов, українські Я. Запаско, 
Я. Ісаєвич, російський В. Лук’я нен -
ко. На їх думку, текст передру ко-
ва ний з острозького видання 1598 
р.  – “Книжка сло вєнс ка# рєкома# 
грамма тика…” (Буквар), яка збері-
гається також за кордоном України 
– в Англії, в Бодлеянській бібліоте-
ці в Оксфорді. Виявив і опублікував 
Б. відомий болгарський дослідник 
П. Ата на сов. Єдиний збережений 
примірник (некомп  лект ний) знахо-
диться у Софії (Болга рія). Ксероко-
пії цього болгар ського примір ника 
“Букваря” надіслані в ОА на наше 
замовле ння у червні 1997 р. із Со-
фії директором Народної бібліотеки 
“Кирил и Методий” проф. Кирилом 
Топаловим. Здійс нений в Острозі в 
1997 р. в ОА аналіз цього примірни-
ка, названого проф. П. Атанасовим 
“Софійським фрагментом”, у порів-
нянні з бодлеянським екземпляром, 
переконливо засвідчив, що збереже-

ний у Софійській бібліотеці старо-
друк є лише одним із примірників 
другого видання 1598 р. Острозь кого 
букваря, що зберігся у Бодлеян ській 
бібліотеці.

Каталог стародруків: Запаско, Ісаєвич. – 
І. – № 36. – С. 31.

Літ.: Атанасов П. Уникален паметник на 
руската средне вековна култура в На-
родната библиотека “Кирил и Мето-“Кирил и Мето-Кирил и Мето-
дий”: Славянската граматика от Иван 
Фьодоров и България // Известия на 
Народна библиотека “Кирил и Мето-“Кирил и Мето-Кирил и Мето-
дий”. – 1971. – Т. 12 (18). – С. 60-71 та 
додатки; Лукья ненко В. И. Переизда-
ния первопечатной Азбуки Ивана 
Федорова 1574 г. // Книгопечатание и 
книжные собрания в России до сере-
дины XIX в. – Л., 1979. – С. 23-24.

Микола Ковальський,  
Олександр Позіховський
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Буквар Острозький  
(Азбука) 1578 р.

Перша відома книга Острозької 
дру карні. Вийшла 15 червня 1578 
ро ку, умовно названа дослідниками 
“Буквар”, або “Азбука”. На титуль-
ному аркуші її оригіналь на назва 
вказана таким чином: ”Напєчата-
на сі# книжка по грєчєскіи альфа 
вита, а по рускіи азъ буки”. Титуль-
ний (заголовний) аркуш, оточений 
прямокутною набірною рамкою, є 
важливим автентичним джерелом, 
що коротко інформує про ініціато-
ра видання кн. В.-К. Острозького, 
заснування в Острозі поряд із дру-
карнею школи, тобто ОА, а також 
залучення до неї викладачів. По-
чаток тексту: “Всєсильною дєсни-
цєю, вышн#го Бога, умыш леніємъ 
и промыш лє ніємь Благо чєсти ваго 
кн#зя Конь ст#н ти на, Коньст#н-
ти новича кн#жати Ост розскаго, 
воєводы кієвъс ка го, маршалка зєм-
ли волынь с коє, ста рос ты володи-
мєрьскаго”. Поєднання  відкриття 
друкарні зі школою (Академією) 
вказано таким чином: “По вє лhвшу 
єму, устроити домъ на дh ло книг 
пєчатныхъ. К тому жє єщє  домъ 
и дhтємъ къ научєнію въ своємъ 
отчизном, и славномъ градh Ост-
розh, єжє єсть лєжащій въ зємли во-
лынь стєй”. Вказувалося також, що 

до Острога були запрошені вчені-
викладачі, богослови, знавці мов: “И 
избравши мужєи, въ божєст вє нномъ 
писаніи искусныхъ, въ грєчєскомь 
языцh и в латиньс комъ. пачє жє и в 
руском. И приставі ихъ дhтищному 
учили щу”. Ім’я друкаря вказане на-
прикінці титуль ного аркуша: “И сєя 
ради вины, напєчатана сі# книж-
ка... много грhшнымъ Іоанномь 
Фєодоро вичємь”, а на звороті титу-
ла: продовження цього речення “в 
лhто от създаніа миру ЗПS [7086], а 
от воплощеніа. Господа нашего, І[и]
суса Хр[и]ста АФОИ [1578]. мєсяца, 
июн#, ИІ [18] дн#”. Нижче – герб 
князів Острозьких зі словами вго-
рі “Констянтин Констянтинович” а 
під гербом “Кн#жа Остроскоє”. Два 
аркуші 31 і 32 цієї книги є в екзем-
лярі копенга гентської б-ки. Єдиний, 
майже повний примір ник цієї книги, 
не має пагінації, складається із 56 
ненумеро ваних аркушів (тобто 112 
сторінок). Він зберігся до нашого 
часу в Дослідни цькій (Земель ній) 
біб ліотеці м. Ґота (ФРН). Чотири ар-
куші є в Державній бібліотеці Росії 
(Мос ква). Готський примірник цієї 
кни ги був переплетений і отримав 
па літурку не раніше 2-ої полови ни  
XVII ст. На другому форзаці томи-
ка з Ґоти є запис його власника-схо-
до знавця Еліаса Хуттера, датова ний 
1583 роком. Потім цей при мірник пе-
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рейшов до професора І. Є.  Ґерхар да, 
піс ля смерті якого його біб ліотеку 
“Ґер хардину” купив Фридрих І, гер-
цог Заксен-Ґота-Альтен бурзький. 
Про  належність цієї унікальної кни-
ги до бібліотеки Ґерхарда свідчить 
на   явний екслібрис (книжковий 
знак) з позначе нням: “... Biblio thecae 
Gerhardinae...”. Бібліотека була пе-
ревезена із Єни до замку Фри денш-
тайн у м. Ґота, столицю тюрінзьких 
ландграфів. На звороті титульного 
аркуша зазначено в овальній рам-
ці латинською мовою “Bibliotheca 
ducalis Gothana. 1799” (“Бібліоте-
ка ґотських князів. 1799”). Про це 
острозьке видання не було жодних 
звісток у літературі до 60-х рр. XX 
ст. У 1946-1956 рр. Ґотська бібліо-
тека була вивезена як військовий 
трофей з Німеччини до СРСР, зна-
ходилась в Академії наук і була 
повернена в Ґоту, в тодішню НДР. 
Каталог слов’янських книг Ґотської 
бібліотеки склав учений-бібліолог 
Гельмут Клаус у 1961 р. і в додатку 
фоторепродукцій (№ 2) опубліку-
вав титульний аркуш цього, як за-
значено, “унікату” (№ 190), якого 
не знав до цього часу жодний з іс-
ториків книги й укладачів каталогів 
старо друків, зокрема І. Каратаєв, В. 
Ундоль ський, Я. Головацький, П. 
Строєв, І. Свенці цький. Лише в 1968 
р. вперше про цей примірник свої 
студії опублікували двоє вчених – ні-
мець Г. Ґрас гофф і англієць Дж. І. Г. 
Сіммонс (відомий професор-славіст 
із Бодлеянської наукової бібліте-
ки в Оксфорді (Англія) – Bodleian 
Library, Oxford, Oxon). У тому ж 
році україн ський історик і культу-
ролог Я. Ісаєвич помістив у журналі 

“Україна” статтю про Острозький 
буквар. Тоді ж росій ський дослідник 
історії друкарства Є. Л. Неми ров-
ський висловив свої спостереження 
над текстом острозького “Букваря”. 
Г. Ґрасгофф, Дж.Сіммонс, Я. Ісаєвич 
вважали, що це два окремі видання. 
Деталь ний опис змісту й архітек-
тоніки книги подали Є. Немиров-
ський в окремій праці як складо вої 
частини факси мільного видання 
“Буква ря” у Москві в 1983 р. (видав-
ництво “Книга”) та Я. Ісає вич у двох 
виданнях монографії про І. Федоро-
ва і в роботі (1989) про літературну 
спадщину цього ж друкаря. Струк-
тура “Буква ря”: перша частина (арк. 
1-8) включає титуль ний аркуш, та-
блицю грецького алфаві ту і молит-
ви, надру ковані паралельно двома 
шпаль тами, наприкінці цієї частини 
вміщена гравюра друкарської марки 
(знака) Івана Федорова, така сама як 
у Львів ському Букварі (Граматиці) з 
літерами “Іwан”; друга частина (арк. 
9-57) починається дерево ритною за-
ставкою і заголовком в’яззю “Нача-
ло оучєнія дhтємь”. 9-47 арк. повто-
рюють текст львівського Букваря 
1574 р.; третя частина (арк. 48-56) 
– “Сказаніє како состави святый 
Кирилъ философъ азъбуку, по языку 
словеньску и книги прєвєдє, от 
грєчєскихъ на словєньскій языкь” – 
варіант твору “Про письмена” Чор-
норизця Храбра.

Публ.: Азбука Ивана Федорова 1578 / 
Факс. изд. подг. Е. Л. Неми ровским. 
– Москва, 1983; Ісаєвич Я. О. 
Літературна спадщина Івана Федорова. 
– Львів, 1989 (текст титульної сторінки 
– С. 111), Grasshoff H., Simmons J.S.G. 
Ivan Fedorovs griechisch-russisch / 
kirchensla wisches Lesebuch von 1578 
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und der Gothaer Bukvar’ von 1578 / 
1580 / Mit einem Beitrag von H. Claus. 
Zur Geschichte der deutschen Besitzer 
des Gothaer Bдnd chens. – Berlin, 1959. 
– 30 S., 33 Tafeln. 

Каталоги: Slavica-Katalog der Lan des -
bib liothek Gotha / Bearb. von Helmut 
Claus. – Berlin, 1961. – S. 32 (№ 190, 
–  Bukvar); Taf. 2; Запаско, Ісаєвич. – 1. 
– С. 25-26.

Літ.: Ботвинник М. Б. Историография 
изу чения „Азбу ки“ Ивана Федорова 
в СССР // Книга, библиотечное дело 
и библиографии Белорусии – Минск, 
1974. – С. 93-114; Ботвинник М. Б. 
„Азбука“ Ивана Федорова – источ-
ник просвещения вос точно словянских 
народов в ХVI-XVII вв. // Из исто-
рии книги, библиотечного дела и 
библиогра фии в Белорусиии – Минск, 
1970 – С. 150-167; Быкова Т. А. Ме-
сто “Букваря“ Ивана Федорова среди 
других начальных учебников // Из-
вестия АН СССР. Отделения лит. и 
яз. – 1955. – Т. 14. – Вип. 5 . – С. 469-
470; Ісаєвич. Літературна спадщина... 
– С. 110-115, 156-157; Ісаєвич Я. Д. 
Острозький Буквар Івана Федорова // 
Україна. – 1968. – № 9. – С. 8-9; Исае-
вич Я. Д. Острожская „Азбука“ Ивана 
Федорова // Книга. Исслед. и мате-
риалы. – 1968. – Сб. 16. – С. 237-238; 
Ісаєвич Я. Д. Невідомий Острозький 
Буквар Івана Федорова (1578) // Рад. 
літературо знавство. – 1969. – № 1. – 
С. 83-84; Ісаєвич Я. Д. Першодру кар 
Іван Федоров і виникнення друкарства 
на Україні. – Львів, 1975. – С. 76-85; 
Ісаєвич Я. Д. Іван Федоров і виникнен-
ня друкарства на Україні. – 2-е вид. 
перероб. доп. – Львів, 1983. – С. 75-83; 
Ковальський М. П. Острозька „Азбу-
ка“ – невідома книга Івана Федорова // 
Пам’ятки України. – 1970. – № 1. – С. 
21-24; Ковальский Н. П. Новые источ-
ники о деятель ности Ивана Федорова 
на Украине. 1. Острож ская „Азбука“ 
1578 года – неизвестное издание Ива-
на Федорова // Некоторые проблемы 
социально-эконо мического развития 
Украин ской ССР: Темат. сб. статей 
проф.-преп. состава кафедры исто-
рии СССР и УССР (Днепроп. ун-та) 
– Днепро петровск, 1970. – С. 189-195; 

Коваль ський М. П. Джерела про по-
чатковий етап друкар ства на Україні 
(Діяльність першодрукаря Івана Фе-
дорова в 70-х – на поч. 80-х рр. XVI 
ст.) – Дніпро петров ськ, 1972. – С. 27-
30, 67; Лабынцев Ю. А. Московский 
фрагмент Азбуки Ивана Федорова // 
Федоровские чтения 1983. – Москва, 
1987. – С. 170-173; Немиров ский Е. 
Л. Выдающийся памятник русской и 
украинской культуры // Полиграфия. – 
1968. – № 11. – С. 41-44; Німчук В. В. 
Мовознавство на Україні в XIV-XVII 
ст. – К., 1985. – С. 36-44.

Микола Ковальський
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Варсонуфрій 
(Варсонофій)  

(* ? – † після 1612)
 
Церковний діяч, ієросхимонах. 

Жив у Острозі, був архімандритом 
Дуб нівського монастиря. Правдопо-
дібно, належав до православно-
кон сервативного крила діячів Ост-
розького культурного осередку; 
вик  ладав у ОА. Пом’яник Межигір-
ського монастиря біля Києва нази-
ває його наставником Афанасія, 
який, очевидно, навчався в ОА, а 
по тім став засновником монастиря в 
Ме жигір’ї.

Літ.: Мицько. Острозька… академія. – 
С.82, 85.

Петро Кралюк

Вербицький Тимофій 
Олександрович  

(* ? – † після 1642)

Друкар Києво-Печерської лаври.  
Мож ливо, походив із Волині. Бував  
у Острозі, зокрема, в квітні 1625 р.,  
де намагався придбати залишки об-
ладнання уже неіснуючої Острозь-
кої друкарні. Існує припущення, що 
саме він друкував книги К.-Т. Став-
ровецького в Почаєві та Рахманові  
в  1618-1619 роках. У 1621-1624 рр.  
працював у друкарні Києво-Пе-
чер сь кої лаври. З 1624 р. заснував 
власну  друкарню. Потім, близько 
1627 р., знову повернувся до лавр-
ської друкарні. Звідти був направле-
ний на Волощину, де організовував 
друкарню в м.Кимполунзі. І. Миць-
ко висловлює гіпотезу про його 
можливу тотожність зі згаданим 
1647 р. “Тимофієм Олексовичем зга-
рацьким… друкарем Ілвовским”, та 
припущення про його походження з 
с. Вербівки, розташованого біля во-
линського містечка Згоран.

Літ.: Верьовка Л.С. Вербицький Тимофій 
Олександрович // Києво-Могилянська 
академія в іменах ХVІІ-ХVІІІ ст. Ен-
циклопедичне видання. – Київ, 2001. 
– С. 111; Исаевич. Преемники. – С. 68; 
Мицько. Острозька… академія. – С. 85.

Петро Кралюк

В
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Вишенський Іоан  
(* ХVІ ст. – † між 1621-

1633 рр.)

Видатний український пись мен-
ник- полеміст кінця ХVІ – початку 
ХVІІ ст. Себе іменував “Иоанн ру-
син, реченный Вишенский”, “Иоанн 
мних Вишенский”, “Иоан инок з 
Вишні”. Вважається, що походив з 
Підгір’я (Перемишьщини), оскіль-
ки до цього краю виявляв симпатії 
у своїх творах. Ймовірним місцем 
його народження вважається міс-
течко Судова Вишня. Звідси й, від-
повідно, прізвисько В. Молоді роки 
письменника пройшли в Луцьку, 
про що він сам писав у творі “Ко-
роткослівна відповідь Феодула…” 
Його твори фіксують перебування 
В. у Жидичині, Острозі. Можливо, 
тоді він бував і в інших містах на 
Волині, наприклад, у Дубні, де зна-
ходилася резиденція кн. В.-К. Ост-
розького. У 80-х чи 90-х рр. ХVІ ст. 
став ченцем і поселився на Афоні. 
На думку В. Колосової, постри-
ження В. відбулося в Дубнівському 
Преображенському монастирі (Ко-
лосова В. П. Автограф Ивана Ви-
шенского // Федоровские чтения, 
1978. – Москва, 1981. – С. 128-132). 
У 1604 р. відвідав Україну й жив тут 
близько двох років у Львові, Дуб-

ні, Унівському монастирі та інших 
місцях. Анахорет І. Вишенський не 
міг і не мав права втручатися до по-
замонастирських, навіть церковно-
політичних справ. Саме це під час 
відвідин України стало причиною 
його конфлікту з львівськими брат-
чиками. Повернувся на Афон, де 
й помер. Відома нині літературна 
спадщина В. – це 15 творів (трак-
татів, послань, листів), написаних 
у проміжку між 1588 і 1616 роками. 
Десять з них письменник об’єднав 
у рукописну “Книжку” – “Викриття 
диявола-світодержця…”, “Писання 
до князя Василія і всіх православ-
них християн…”, “Порада, як очис-
титися Христовій церкві…”, “Пи-
сання до всіх, що живуть у Лядській 
землі…”, “Писання до єпископів, 
що відступилися від православної 
віри…”, “Коротке повідомлення 
про латинську звабу…”, “Про єре-
тиків…”, “Загадка філософам ла-
тинським…”, “Короткий слід, що 
приводить до збагнення та вивчен-
ня науки…”. За життя В. лише один 
його твір “Послання до… єписко-
пів” (в скороченій редакції) був опу-
блікований у полемічному збірнику 
“Книжка” (Острог, 1598). Окрім цих 
творів, відомі ще такі його послання 
– “Короткослівна відповідь Феоду-
ла…”, “Чесній і благородній ста-
риці Домнікії…”, “Зачіпка мудрого 



78

Острозька академія (енциклопедичне видання)

латинника з дурним русином…”, 
“Христолюбивому братству Львів-
ському та іншим братіям”, “Благо-
честивому братові моєму во Хрис-
ті, отцю Йову…”, “Писання, яке 
зветься “Видовище мисленне”…” 
Більшість творів письменника пере-
писувалися від руки і швидко поши-
рювалися. Вони носили полемічний 
характер й були спрямовані проти 
римо-католицької церкви й частко-
во протестантів. Особливо гостро 
письменник критикував верхівку 
православної церкви України й Бі-
лорусі, представники якої погоди-
лися на унію з римо-католиками. 
При цьому В., засуджуючи своїх 
конфесійних та ідейних супротив-
ників, часто виступав з осудом на-
явних соціальних порядків. У “По-
сланні до стариці Домнікії” він так 
відповів Юрію Рогатинцю на його 
пропо зицію залишитися в Україні і 
захищати інтереси рідного народу: 
“…я з народом заповітів не складав 
і відповідей не творив, і народу я не 
знаю, в бесіді з ним не спілкувався і 
на очі не здибувався. Про що каже 
пан Юрко, не знаю. Чому мене че-
кають? Може, позичив що у кого і 
маю віддати борг?.. Що за привід 
– народні страсті і якого народу, не 
можу зрозуміти” (Вишенський І. 
Твори / З книжної укр. мови перекл. 
В. Шевчук. – Київ, 1986. – С. 178-
179). Вважається, що В. відвідував 
Острог і навіть належав до Острозь-
кого літературно-наукового гуртка. 
На користь цього свідчить згадка 
про це місто у його творі “Порада”, 
твір “Писання до князя Василія”, 
у якому він звертається до меце-
ната даного гуртка князя кн. В.-К. 

Острозького, а також публікація в 
“Книжці”, що вийшла в Острозькій 
друкарні в 1598 р., “Послання до… 
єпископів”. Зокрема, в “Писанні до 
князя Василія” В. засудував князя за 
відхід від християнської простоти. 
Вважав, що саме це стало причи-
ною безплідності могутнього роду. 
І. Франко допускав, що В. міг бути 
слугою князя кн. В.-К. Острозького. 
(Франко І. Іван Вишенський і його 
твори // Франко І. Зібр. творів у 50-х 
т. – Київ, 1981 – Т. 30. – С. 180-181). 
У полемічному творі “Антиризис” 
єпископ Іпатій Потій повідомляє, 
що йому лист князя В. Острозького 
від 21 червня 1593 року, де йшлося 
про умови унії, був переданий “через 
пана Василя Суразького і через пана 
Вишенського” (Потей И. Антиризис 
// Русская историческая библиотека. 
– С.-Петербург, 1903. – Т. ХІХ. – С. 
575, 589). 

Твори: Вишенский И. Сочинения. / Ред. 
И. П. Еремин – Москва-Ленинград, 
1955; Вишенський І. Твори. – К., 1959; 
Вишенський І. Твори / З книжної 
української мови переекл. В.Шевчук. 
– Київ, 1986.

Літ.: Возняк. Іст. укр. літ. – Кн. 1. – 
С. 399-438; Грушев ський. Історія 
України-Руси. – Т. 5. – С. 407-411, 469-
477; Грушевський. Культ.-нац. рух. 
– С. 172-178, 214-218; Єрьомін І. П. 
Іван Вишенський і його громадсько-
літературна діяльність // Вишенський І. 
Твори. – Київ, 1959. – С. 3-34; Єфремов. 
Історія... – С. 131-135; Житецкий И. П. 
Литературная деятель ность Иоанна 
Вишенского // КС. – 1890. – Т. 29. – 
VI (июнь). – С. 494-532; Загайко. – С. 
40-60; Каганов І. Я. Українська книга 
кін ця XVI-XVII століть: Нариси з іс-
то рії книги. – Харків, 1959. – С. 52-53; 
Ковальский Н. П. Произведения Ива-
на Вишенского как источник по со-
ци ально-политическому положению 
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на  Украине конца XVI–XVII ст. ст. //  
Некоторые проблемы социально-эко-
но мического развития Украинской 
ССР. – Днепро петровск, 1970. – С. 
180-188; Кралюк П. Вишенський і 
Во линь. – Луцьк, 1996; Крымский А. 
Иоанн Вишен ский, его жизнь и сочи-
нения [рец. на д-р дис. І.Франка “Іван 
Вишенський і його твори”. – Львів, 
1895] // Кримський А. Твори у 2-х 
т. – Київ, 1972. – Т. 2. – С. 380-455; 
Марченко. Іст. укр. культури. – С. 217-
222; Махновець Л. Є. Сатира і гумор 
україн ської прози XVI-XVIII ст. – 
Київ, 1964; Пашук А. І. Іван Вишенсь-
кий – мислитель і борець. – Львів, 
1990; Пінчук С. П. Іван Вишенський: 
Життя і творчість. – Київ,1968; Полєк. 
– С. 90-96; Сумцов Н. Ф. Иоанн Ви-
шенский (южно-русский писатель на-
чала XVII ст.) // КС. – 1885. – Т. 3-4. 
– С. 648-677; Чижевський Д. Історія 
української літера тури. – Тернопіль, 
1994. – С. 225-232; Мирон (Франко 
Иван.) Сочинения Иоанна Вишенского 
[Книжка] // КС. – 1889. – Т. 25. – Кн.4-
Апрель. – С. 21-27 (аналіт. стаття), 27-
36 (публ.); Франко І. Іван Вишенський 
його час і письмен ська діяльність // 
Франко І. Зібр. творів у 50-х т. – Київ, 
1980 – Т. 28. – С. 260-278; Франко І. 
Іван Вишенський і його твори // Фран-
ко І. Зібр. творів у 50-х т. – Київ, 1981 
– Т. 30. – С. 7-211.

Анатолій Криловець,  
Олександр Скрипнюк
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ВІТАЛІЙ  
(* ? – † після 25.ІХ.1607 

– 1612, Вільнюс)

Проповідник, перекладач. Оче-
видно, він згаданий у документі Свя -
тоуспенської обителі біля Львова 
12.VІ.1601 року як “Виталий нотарий 
и анакгностер (церковний чтець – І. 
М.) монастира Уневского”. 6.VII.1603 
року К.-В. Острозьким бу  ла видана 
“презента, після відмо ви служебни-
ка Олександра Путятицького, на ігу-
менство (в дубнівсь ко му монастирі 
– І. М.) св. Хреста для священоіно-
ка ієродиякона Віта лія благочестіє 
подвигаючого”. Пись менник Іван 
Вишенський у своє му “Посланні до 
Домнікії” (Унів. 3.IV.1605), різко ре-
агуючи на закид де яких українських 
діячів про те, що він виступає проти 
освіти, відповів: “Не бо аз хулю гра-
мотичное учение и ключь к позна-
нию складов и речей, яко же нhцыи 
мнят и подобно гла голют: “Зане же 
сам не учился, то го ради и нам зави-
дит и возбраняет”. Сей же глас, мню, 
в первых пан Виталий, казнодhя 
волынский, от рыгал”.

Останній відомий документ про 
“Віталія, ігумена Чеснохрестського” 
у Дубні походить з 25.IX.1607 року. 
Пізніше він переїхав до Вільнюса, 
можливо, сталося це після смерті 

йо го покровителя К.-В. Острозького 
(†13.ІІ.1608). 

За свідченням вільнюських біло-
руських братчиків “при обиранью 
стану живота своего, все што мhл, 
тоесть маетность дочасную, тhло 
тлhньное и свhт марнъный запро-
давши, клейнотъ вhры а перло наукь 
б[о]годухновеньныхъ в куплю житія 
своего набывьши проповhди слова 
Б[о]жого обрал собh катедру”. Бу-
дучи тяжко хворим, він однак “денъ 
и ночь працоваль кгрецького и ла-
тинського языка книгь переводу”. 
Відомий лише один його твір “Ді-
оптра”, збірник загальноморальних, 
насамперед, аскетичних висловів та 
роздумів. Відсутні Ґрунтовні тек-
стологічні дослідження пам’ятки, 
зокрема, не встановлені її джерела. 
Лише І.Франко опублікував розвід-
ку про наявні в ній вірші. 

Список, який, вочевидь, похо-
дить від оригіналу перекладу Ві-
талія, а не друку, має такий заголо-
вок: “Діwптра мірозрітелна# а[льбо] 
Зерцало извhстно оуказоующее со-
етоу мира насто#щаго и wпасно в 
нем жити ч[олові]ка наставл#ющее 
многими с[вят]ыми догматы ^чес-
кими оудобренное. И словеньс ки 
многогрhшнымь Виталиемь иго-
уменом Ч[е]стного Кр[е]ста в Дуб-
нh.  Вь наставленіе и оутhшеніе 
православнымь христи"номь чор-
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ниломь ново изображено лhта ^ 
^коуплені# мира ≠ах̃д”. Насправді, 
завершена книга була десь на почат-
ку наступного року, бо в заголовку 
другого, передостаннього розділу, 
відзначено, що написаний він 25.ХІІ. 
1604 року. 

Заголовок друку 1612 р.: “Діwптра 
сиречь зерцало. Албо изwбраженіе 
язвhстное живота ч[е]л[ові]ч[ес]
каго вь мирh. ^ многих С[вя]тых 
Б[о]ж[е]ственных писаній и ̂ ческих 
догмат сьставленна#. На словенскій 
"зык вhчное памети годным ^цемь 
Виталіем ігуменом в Дубнh прело-
жона и написана”. Твір видавався 
ще в білоруських друкарнях у Вевісі 
(1642), Кутеїні (1651,1654), Моги-
льові (1698).

Образна система віршів та прози 
“Діоптри” близька до деяких частин 
анонімного віршованого полемічно-
го комплексу кінця ХVІ – початку 
ХVІІ ст.

“Архидіакон, учитель и лю бо-
муд рецъ Виталій” згаданий у най-
відомішому православному поле-
мічному творі “Палінодії” (1622) 
Захарії Копистянського. Фігурує він 
поряд з грецьким діячем Арсенієм 
Елласонським, викладачем грецької 
мови у львівській братській школі, 
вчителем та проповідником Стефа-
ном Зизанієм, писарем, керівником 
вільнюської білоруської друкарні 
Леонтієм Карповичем. 

Дж.: Віталій єрод., Діоптра. Кінець 1604-
початок 1605 // ЦНБ – В.Р. – NІ 4001; 
Віталій єрод., Діоптра. – Вевіс, Дру-
карня вільнюського братства. – 1612. 
– Арк.1нн-1нн зв., 2нн зв. – 3нн.

Літ.: Возняк М. Історія української лі те-
ра тури. – Львів, 1992. – Кн.1. – С. 389-
390;

Іван Вишенський. Вибрані твори. Львів, 
1980.-104-105; Мицько І. Острозька… 
академія. – С. 86, 126-127; Памятники 
полемической литературы. – Кн.1. – 
С.-Петербург, 1876. – Кн.1. – Ствп.913; 
Перетц В. Н. Отчет об экскурсии Се-
минария русской филологии в Жито-
мир 21-26 октября 1910. – Универси-
тетские известия. – Киев, 1911. – С. 
24-27; Франко І. Забутий український 
віршописець ХVІІ віку // ЗНТШ. – 
Львів, 1898. – Т.22. – С. 1-16.

Ігор Мицько
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Вітковський Войцех 
(Witkowski Wojciech) 

(* ? – † 1623) – острозький 
ксьондз плебан 

Після смерті у 1616 р. Бєжанов-
сь кого Войцеха католицька парафія 
про тягом певного періоду не мала 
свя щеника, в результаті чого підупа-
ла так, що, як зазначається в Актах 
(хроніці) острозького парафіяльного 
костьолу, біднішої від неї не було в 
усій дієцезії. ВВ прийняв пропозицію 
Костянтина і Януша Олександро-
вичів Острозьких зай ня ти вакантне 
місце острозького пле бана, проте на-
штовхнувся на нез году Я. К.  Острозь-
кого. Останній  пе редав па рафію кс. 
Бранвицькому. Стурбоване станом 
острозько го  костьолу духовенство у 
1619 р.  в Олиці на синоді постанови-
ло про сити рівненського плебана ВВ 
взя ти острозьку парафію під свою 
опіку. Як свідчать Акти…, ВВ по-
годився на пропозицію. Незабаром 
священик отримав презентацію, а 
згодом й інвеституру. Покращення 
становища парафії стало основним 
завданням новоприбулого плебана. 
Окрім іншого, ксьондз запровадив 
фі нансову звітність острозького ду-
ховенства, зайнявся питанням по-
вернення костьольної маєтності –  
с. Лю чина, провів судовий процес з 

ост розьким старостою Станіславом 
Закжевським про віддання забраних 
ним костьольних грошей та коштов-
ностей, збудував для католицької 
школи два нових навчальних при-
міщення, найвірогідніше розпочав 
написання Актів (хроніки) острозь-
кого парафіяльного костьолу. По-
мер ВВ у кінці квітня 1623 р. під час 
поїздки до Львова.

Дж.: Archiwum państwowe w Krakowie 
(Polska). Archiwum Sanguszków. 
Rękopisy. – Sygn. 1031. – S. 101-
202; До історії латинської школи в 
Острозі. “Budynek Szkoły Ostrogskiej 
przy Kościele Ostrogskim (1620)” /
Підг. М. Ковальський // Wołanie z 
Wołynia=Волання з Волині. – 1996. – 
№ 9. – С. 37-39; Початок острозької 
Хроніки / Підг. М. Ковальський // 
Там само. – 1997. – № 19. – С. 45-47; 
Хроніка Острозької парафії. [Rok 
Pański 1617]. Obmyślanie Xzążąt Ich M. 
w podawaniu X. Plebana /Підг. Т. Вихо-
ванець // Там само. – 2000. – № 34. – 
С. 46-47; Хроніка Острозької парафії. 
[Rok Pański 1618]. Przyjazd Je[go] M. 
X. Officiała do Ostroga /Підг. Т. Вихо-
ванець // Там само. – 2000. – № 36. – 
С. 45-46; Хроніка Острозької парафії. 
[Rok Pański 1619]. Synod w Olice y 
Comenda Ostrogska /Підг. Т. Вихова-
нець // Там само. – 2001. – № 42. – С. 
54-55; Хроніка Острозької парафії. 
[Rok Pański 1620] / Підг. Т. Вихова-
нець // Там само. – 2002. – № 47. – С. 
46-47; Хроніка Острозької парафії. 
[Rok Pański 1620]. Droga Jarosławska. 
Wesele Jegom[ości] P. Woiewody 
Kiiowskiego P. Thomasza Zamoyskiego 
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/ Підг. Т. Вихованець // Там само. 
– 2002. – № 48. – С. 46-47; Хроніка 
Острозької парафії. [Rok Pański 1620]. 
Legatum X. Plebana Ostrowskie[g]o X. 
Woyciecha Witkowskiego. Sprawa z P. 
Zakrzewskim Starostą Ostrowskiem /
Підг. Т. Вихованець // Там само. – 
2002. – № 46. – С. 46-47; Хроніка 
Острозької парафії. [Rok Pański 1620]. 
Sprawa P. Stanisława Zakrzewskiego Na 
Trybunalie (ciąg dalszy) / Підг. Т. Вихо-
ванець // Там само. – 2003. – № 50. – 
С. 46-47; Хроніка Острозької парафії. 
[Rok Pański 1620]. Sprawa P. Stanisława 
Zakrzewskiego Na Trybunalie (про-
довження) / Підг. Т. Вихованець // 
Там само. – 2003. – № 51. – С. 46-47; 
Хроніка Острозької парафії. Rok 1620. 
Wiachanie X. Plebana Do Ludczyna 
Maietnosci Koscielney // Там само. 
– 2003. – № 54. – С. 46-47; Хроніка 
Острозької парафії. Rok Pański 1620. 
Sprawa P. Stanisława Zakrzewskiego 
Na Trybunalie (Закінчення). Obięcie 
Ostroga przez P. Zamoyskiego Woiewodę 
Kiiowskiego. Legatum Doroty Mamki 
i Sługi P. Bądzynskiey Miecznikowey 
Wołyńskiey / Підг. Т. Вихованець 
// Там само – 2003. – № 52. – С. 46-
47; Kronika parafii Ostrogskiej. [Rok 
Pański 1620]. Sprawa P. Stanisława 
Zakrzewskiego Na Trybunalie / Підг. Т. 
Вихованець // Там само. – 2002. – № 49. 
– С. 46-47; Kronika parafii Ostrogskiej. 
[Rok Pański] 1617. Odmiana w rządzie 
kościelnem /Підг. Т. Вихованець // Там 
само. – 1999. – № 30. – С. 45-46.

Літ.: Вихованець Т. Войцех Вітковський 
(р.н. невід. – 1623) // Острозькі 
просвітники XVI – XX ст. – Острог, 
2000. – С. 148-154; Його ж. Костян-
тин і Януш Олександровичі Острозькі 
// Studia historica res gestas Ostrogiae 
illustrantia. – Острог, 2001. – Vol. 2. – 
С. 29-30; Czyżewski F. Wykaz księży 
proboszczów ostrogskich // Rocznik 
Wołyński. – Równe, 1934. – T. 3. – S. 
212-213; Kardaszewicz S. Dzieje. – S. 
164-167.

Тарас Вихованець 
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Вhршh на жа-
лосный погрєбъ 

зацного рыцєра…
Пєтра Конашєвича-
Сагайдачного” Касіяна 
Саковича (1622 рік)

Оригінальна назва на обкладинці 
(титульному аркуші) – “Вhршh на 
жалосный погрєбъ зацного рыцєра 
Пєтра Конашєвича Сагайдач ного, 
гєтмана войска єго кор. милости за-
порозкого”. Тут же зазначене автор-
ство цих віршів: “Зложоныи прєзъ 
инока Касіана Саковича рєктора 
школъ кієвских”. Цей твір – урочис-
та поетична віршована декларація 
(формально від імені спудеїв) у жан-
рі панегі рика, що прославляв по-
мерлого діяча, вихо ванця ОА, і має 
назву (у транслітеруванні “h” на “і” 
та поданні тексту староукраїнською 
мо вою): “Вірші на жалосний погреб 
Пет ра Кона шевича-Сагайдачного, 
гєть мана війська його королівської 
ми лості запорозького, зложониї прєз 
інока Касіана Саковича, ректора  
шкіл київських в братстві, мовленії 
від його спудєїв на погрєбі того за-
цного рицера в Києві в неділю про-
відну року Божого тисяча шістьсот 
двадцять второго”. Обсяг цього 
твору – 24 ненум. арк.; вихідні дані: 

друкарня Києво-Печерської Лаври, 
1622. Автор твору К. Сакович – тео-
лог, філософ, письменник, освітній і 
релігійний діяч. 

Публікація “Віршів...” включає 
опис герба запорізького козацтва з 
його гравюрою, передмови (“Пред-
мови”), 20-и декламацій від іме-
ні спудеїв, імена і прізвища яких 
вказані таким чином: Стефан По-
часький; Петро Созонович Балика; 
Феофілакт Іоаннович, бурмистро-
вич київський; Іоанн Тарнавський, 
протопопович київський; Феодор 
Скарев ський; Леонтій Балика, бур-
мистрович київ ський; Ієремія Ста-
ровецький; Іоанн Стецький; Нико-
лай Отрешкович; Іоанн Козарин; 
Іоанн Пельчи цький; Євтихій Самуй-
лович; Матвей Кізимо вич; Григорій 
Кондратович; Димитръ Кривко вич; 
Лукаш Беринда; Георгій Воронич; 
Карпо Михайлович і Симеон Шуль-
га (право пис імен і прізвищ подає-
мо мовою оригіналу). У “Вір шах...” 
зазначена роль князів Остро зьких у 
розвитку освіти і науки в Україні, 
насамперед в Острозі. Не випадко-
во П.-К. Сагайдачний, як зазначено 
у цьому творі, “Шов... до Острога, 
для наук уцтивих, которії там квітли 
за благо честивих княжат, котрії ся в 
науках кохали, на школи маєтностей 
много фундували, аби ся млодь в на-
уках уцтивих цвічила, церкві і тиж 
ойчизні пожитечна била. Дай, Боже, 
би тая там фундація трвала, жєби 
одтоль хвала Божія помножала”. 
“Вірші...” є унікальним свідче ннням 
про навчання майбут нього гетьмана 
запорозьких козаків в ОА. Про це 
нижче в тому ж самому тексті в сло-
вах 13-го спудея (Є. Самуйловича) 
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говориться, що в Острозі “Там тєди 
Конашєвич час нємалий живши і 
наук в письмі нашом словєнськом 
навикши...”. Про військовий талант 
і бойові успіхи П.-К. Сагайдачного 
говориться: “І рицєрських дільнос-
тєй там доказуючи, гєть маном по 
том собі войсько го обрало, із ним 
мєнжнє татаров і турков бивало. 
За свойого гєтьманства взяв в Тур-
цєх місто Кафу, аж і сам цєсар тур-
ський бив у вєликому страху, бо му 
чотирнадцять тисяч там люду збив, 
катарги єдині палив, другії пото-
пив, многих тогди з неволі християн 
свободив, за що го Бог з воїнством 
його благословив...” Окремо за-
значено роль П.-К. Сагайдачного у 
відновле нні православної ієрархії 
в Україні: “Жєби могли пастирєй 
православних міти в цєркві своїй на 
місцях владиков – унітов, которих 
маєт народ наш за єзуїтов“. У сво-
їх “Віршах...” К.Сакович підкрес-
лив підтримку П.К. –Сагай дачним 
українських православних братств, 
зокрема – Київського (Богоявлен-
ського, на Подолі): “При цєркві 
Братськой чєсно в Києві похован, в 
котроє ся братство зо всім Войськом 
вписав. І на нього ялмужну значную 
одказал з того гєтьмана кождый ри-
цар нєх ся учить, як би тиж мів на 
світі тот живот свой кончить...”. 
Про надання гетьманом субсидій 
іншому в Україні визначному брат-
ству – Львівському Успенському 
– вказано у “Віршах...”: “Видів он 
і Львовськоє братство, хоть далєко 
цєрков їх в місті наділив нє лєдаяко, 
суму значную грошєй до братства 
лєкговав, а жєби науки там били, 
пильнє жадав...”. Справді пророчою 

була оцінка особистості гетьмана 
П.-К. Сагайдач ного у таких словах 
“Віршів...”: “Нєсмєр тєльної слави 
достойний гєтьманє, твоя слава в 
мовчанню нікгди нє зостане, поки 
Дніпр з Дністром многорибнії пли-
нути будуть, поти дільності тєж твої 
слинути. Нє зайдєш в глубокоє нік-
гди запомніння, ані то літа пустить в 
довгоє мовчіння”. Про патріотичне 
спрямува ння цього твору і безпере-
чні симпатії до запорізь кого коза-
цтва, його історії, що прослав ле на 
в даному поетичному панегірику, 
свідчить наведена історична пара-
лель між запорізьким козацтвом і 
давніми слов’я нами, які “за Олєга, 
росського монархи, пливали в чов-
нах по морі і на Царград штурму-
вали… Бивали мєжи вой ськом тим 
князі і пани, з которих виходили 
добрії гєтьмани, яким і тот їх гєть-
ман, Пєтр Кона шєвич, бив, которий 
справ рицєрських діль ностю всюди 
слив.” Твір пронизує глибоке розу-
міння ролі запорізького козацтва: “О 
Войську Запорозьком кождий можєт 
знати, як оно ойчизні єст потрєбно, 
уважати, Україна тим войськом вца-
лє зоста ваєт, а гдє запорозцов ніт, 
татарин впа даєт...”.

Каталоги стародруків: Запаско, Ісаєвич. 
– № 137. – С. 41; Максименко. – № 
214. – С. 40; Ундольский. – № 249. – 
С. 35.

Публ.: Голубев С. Киевский митропо-
лит Петр Могила и его сподвиж-
ники. – В 2-х т. – Київ, 1883. – Т. 1. 
– С. 17-46; Тітов Хв. Матеріали до 
історії книжної справи на Вкраїні в 
XVI-XVIII вв. Всезбірка передмов до 
українських старо друків. – К., 1924. 
– С.37-51; Укр. поезія. Кінець XVI – 
поч. XVII ст. – С. 322-338; Українська 
література XVII cт. – К., 1987 (Серія: 
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Бібліотека української літератури). – 
С. 220-238; Українські гуманісти епо-
хи Відродження: Анто логія у 2-х ч. – 
К., 1995. – Ч. 2. – С. 231-249.

Літ.: Возняк. Іст. укр. літ. – Кн. 1. – С. 
533-539; Голубев С. Киевский митро-
полит Петр Могила и его сподвиж-
ники. – Київ, 1898. – Т. 2. – С. 321-402; 
Запаско, Ісаевич. – 1. – С. 41; Маслов 
С. Вірші Касіяна Саковича “На жалос-
ний погреб П.К.Сагайдач ного” // Укр. 
літерат. – 1942. – № 5-6. – С. 222-226; 
Харлампович. Западнорусские... шко-
лы. – C. 352 -360, 393-396, 402-404, 
431-438, 513-514, 519-524.

Микола Ковальський
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Гарабурда  
Василь Михайлович  

(*? – †після 1582)

Син Михайла Галабурди. У 1570 
р.  був співробітником заблудів-
ської дру  карні І. Федорова. Мож-
ливо, спів пра  цював з ним і в Ост-
розі. У Дермані 1576 р. згаданий 
його родич Наум Га ра бурда, 1584 
р. Федір Наумович Га ра бурда з ко-
лишнім співробітником  Іва на Фе-
дорова Тимофієм Анничем вклав у 
Дерманський монастир друковане 
Євангеліє 1575 року. Відома  згадка 
А. Курбського про те, що К.-В. Ост-
розький дав переписати російсько-
му емігрантові “та пану Гара бурді” 
книжку, прислану з Афону. Близь-
ко 1580 р. у своїй друкарні (чи не в 
Слуцьку?) випустив анонімно “Учи-
тельне Євангеліє”, повторивши  ана  -
логічний заблудівський друк 1569 
року. У Вільнюсі 4.VІІІ. 1582 ро  ку 
“трудивыся многогрешныи и ве -
ликонедостойный раб божий Васи-
лем Михайлович Гарабурда” надру-
кував “Октоїх”.

Катал.: Галенченка Г. Я. ХVІ-ХVІІІ ст. 
Ста радрукованыя кірылічныя выданні 
//  Кніга Бєларусі 1517-1917. Зводны 
ка талог Мінск. – 1986. – С. 60-61, 62. 

Літ.: Кравченко В. Соратник першодрукаря  
// Жовтень. – Львів,1985. – № 4. – С. 94; 
Мицько І. Острозька…академія. – С. 86; 

Немировский Е. Иван Федоров. Около 
1510-1583. – Москва, 1985. – С. 168.

Ігор Мицько

Г
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Гарабурда  
Михайло Богданович 

(*?  – † після 12.07.1586)

Відомий дипломат др. пол. XVI 
ст.,  вважався експертом із російсь-
ких справ при дворах Сигизмунда-
Ав густа і Стефана Баторія. Спочатку  
дяк (1560-1563), королівський секре-
тар (з 1563), писар канцелярії Вели-
кого князівства Литовського (1566-
1579), нарешті мінський каштелян 
(1584-1586). Родова маєтність Г. 
– Климовці – була розташована у 
Гродненському повіті, порів няно не-
далеко від укріпленого замку Гри-
горія Ходкевича в Заблудові. 1579 
р. Г. отримав від короля Свислоць-
ке староство у тому ж повіті. Г. все 
життя сповідував православ’я, що, 
не в останню чергу, сприяло його 
багаторічним дружнім стосун кам 
з такими визначними меценатами 
і захисни ками православної релігії 
та культу ри, як В.-К. Острозький, 
Г. Ходкевич, А. Курб ський. Брат Г. 
– Лукаш, згаданий 1557 р. як пи-
сар велико князівської канцелярії, 
у перші роки Лівон ської війни по-
трапив до москов ського полону. З 
метою визволити брата Г. під час 
своїх дипло матичних місій до Мо-
скви налаго джував широкі неофі-
ційні зв’язки на цар ському дворі. 

Тоді ж, на думку Є.Немиров ського, 
він познайомився з І .Федоровим і 
П. Мсти славцем. Досконале знання 
росій ської мови і звичаїв двору ве-
ликого князя москов ського сприя-
ло тому, що Г., поза спорадич ними 
поїздками до Криму (1559, 1561) 
та Інфлянт, переважно здійснював 
дилома тичні місії до Москви (1558, 
1560, 1563, 1566, 1572., 1573, 1581, 
1582, 1584, 1586). Під час їх виконан-
ня Г. зумів здобути визнання з боку 
Івана Гроз ного, одночасно проявив 
себе прихильником литовської екс-
пансії на Схід, але дипло матичними 
засобами. Великий особистий вне-
сок зробив Г. для укладення в 1582 
р. перемир’я між Річчю Посполитою 
і Москов ською державою у Ямі За-
польському. Це сприяло входженню 
Г. в коло найбільш довірених людей 
литовського канцлера Л. Сапєги і ко-
ронного – Я. Замой ського. У 1573 р. 
Г. перебував у Москві, пропонуючи 
коронувати на престол Речі Поспо-
литої сина Івана Грозного Федора 
при умові прийняття ним католицтва 
та укладе ння унії між двома держава-
ми. На думку М. Коваль ського, тоді 
ж або на рік раніше він отримав Ген-
надієву Біблію, яка була використа-
на при укладенні Острозької Біблії. 
Ще раніше (1560) Г. за дорученням 
господар ського писаря О. Воло вича 
намагався дістати у московського 
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дяка Івана Вісковатого “Євангель-
ські бесіди” Іоанна Златоуста, пере-
кладені з грецької Силуяном – учнем 
Максима Грека, з наміром видати їх 
у Литві друкарським способом. Як 
і вважає білору ський дослідник Г. 
Голен ченко, Г. протягом 1570-х рр., 
крім Геннадієвої Біблії, роздобув у 
Москві ще низку рідкісних рукопи-
сів. Деякі з них пізніше з’явилися 
друком або у Вілен ській друкарні 
Мамоничів, або в Острозькій – Іва-
на Федорова. Близькі стосунки Г. з 
І. Федоровим підтверджуються ще 
низкою фактів. Зокрема, слуга Г. 
Тимофій Михайлович склав покаж-
чик до федо ровського Нового Запо-
віту 1580 р., а також на замовлення 
 друкаря купував книги у віленських 
міщан. На думку Є. Немиров ського, 
дуже близькими людьми до І. Федо-
рова у дерманський період його ді-
яльності були місцеві бояри Наум 
Гарабур да і його син Федір, які до-
водилися роди чами Г.

Дж: Гарабурда М. Донесение послан-
ника, отправ ляе мого чинами Великого  
кня жества Литов ского в Москву в 
1573 г. // Вестник Европы. – 1815. – Ч. 
83. – № 19; Skarbiec historii Polski. – 
Paryї, 1840. – S. 63-67 (relacja poselstwa 
Michaіa Haraburdy do w. ks. Iwana 
Groџnego 1572-3); Zbiуr pamiкtnikуw 
do dziejуw polskich. – Warszawa, 1858. 
– T. 3. – S. 58-65 (Poselstwo moskiewske 
przez Haraburdк sprawo wane dnia 29.XII 
w r. 1572) 

Літ: Голенченко Г. Идейные и куль-
турные связи восточно-славянских 
на родов в XVI – середине XVII в. – 
Минск, 1989. – С. 32, 73; Ковальський 
М. П. Джерела про початковий етап 
дру карства на Україні (Діяльність 
пер шодрукаря Івана Федорова в 
70-х на початку 80-х років XVI ст.) 
– Дніпропетровськ, 1972. – С. 32-
33; Немировский Е. Иван Федоров в 

Белору сии.– Москва, 1979; Haraburda 
(Michał) // Encyklopedya powszechna S. 
Orgelbranda. – Warszawa, 1883. – T. 5. 
– S. 146; Lepszy K. Haraburda Michaі // 
Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław; 
Warszawa; Kraków, 1960-61. – T. 9. – S. 
270; Wolff J. Senatorowie i dygnitarze 
Wielkiego księstwa Litewskiego. 1386-
1795. – Kraków, 1885. – S. 110, 266, 
269, 270.

Петро Кралюк
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Геннадієва  
Біблія

Перше відоме нам відносно по-
вне зібрання біблійних книг у пе-
рекладі старослов’янською мовою. 
Дійшла в рукописах. Є підстави 
вважати, що стимулом до появи ГБ 
став рух ожидовілих (жидовству-
ющих), який набув поширення на 
східнослов’янських землях у другій 
половині ХV століття. Ожидовілими 
іменували християн, які виявляли 
інтерес до іудаїзму, зокрема, зверта-
лися до старозавітних текстів. З цією 
метою ними було перекладено низку 
біблійних книг старослов’янською 
мовою. Ці книги, судячи з їхньої 
форми, могли використовувати-
ся прихильниками іудаїзму. Це – 
Псалтир, який нагадує іудейський 
молитовник “махазор”, книга про-
рока Даниїла, книги Царств, Есфір, 
П’ятикнижжя, Малі Пророки, Іов, 
Руф, Екклезіаст, Пісня Пісень, При-
тчі Соломона тощо. Переклади вка-
заних книг ввійшли до низки збір-
ників. Найбільш відомий серед них 
– Віленський збірник, що датується 
кінцем ХV – початком ХVІ ст. Су-
противники ожидовілих, православ-
ні традиціоналісти, відповідно, теж 
змушені були звернутися до старо-
завітних текстів. З цим пов’язана й 
поява ГБ. Ця Біблія була укладена 

новгородськими книжниками під ке-
рівництвом архієпископа Геннадія. 
Останній виступав як активний бо-
рець проти ожидовілих. Про це, зо-
крема, свідчать його послання. Для 
потреб боротьби з єретиками і був 
створений під його керівництвом бі-
блійний корпус, остаточну редакцію 
якого відносять до 1499 року. При 
цьому укладачі Біблії використову-
вали тексти латинської Вульгати, із 
яких був здійснений переклад ряду 
книг – Товіт, Юдіф, Маккавеїв та 
інші. Тому в певному сенсі ГБ вар-
то розглядати як результат захід-
них (латинських) впливів. Чимало 
дослідників, особливо російських, 
розглядали Г.Б. як предтечу Ост-
розької. При цьому вони посилалися 
на згадку в передмові до Острозь-
кої Біблії про те, що князь кн. В.-К. 
Острозький отримав від князя Іва-
на Васильовича (Грозного) повний 
текст Старого Заповіту Біблії, який 
ще ніби за часів Володимира був 
перекладений старослов’янською 
мовою із грецької Септуагінти. Цей 
текст ідентифікують з ГБ. Насправ-
ді ж ні об’єктивний аналіз передмо-
ви до Острозької Біблії, ні аналіз її 
тексту не дає підстав так вважати. 
Справді, князь В.Острозький зби-
рав різноманітні біблійні тексти 
старослов’янською мовою. Серед 
них була й ГБ, яка користувалася 
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авторитетом як давня, “автентична” 
збірка біблійних книг. За основу ж 
для перекладу старозавітних книг 
острозькі книжники взяли грецький 
переклад Сімдесяти двох (Септуа-
гінту).

Літ.: Горский А., Невоструев К. Описание 
славянских рукописей Московской си-
нодальной библиотеки. Отдел первый. 
Священное писание. – Москва, 1855; 
Жукалюк М., Степовик Д. Коротка 
історія перекладів Біблії українською 
мовою. – Київ, 2003; Зернова А. С. 
Начало книгопечатания в Москве и 
на Украине. – Москва, 1947; Казакова 
Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные 
еретические движения на Руси ХІV – 
начала ХVІ в. – Москва–Ленинград, 
1955; Копреева Т. Н. Западные истич-
ники в работе новгородских книжни-
ков конца ХV – начала ХVІ в. // Федо-
ровские чтения. 1979. – Москва, 1982; 
Лурье Я. С. Идеологическая борьба 
в русской публицистике конца ХV – 
начала ХVІ в. – Москва–Ленинград, 
1960; Митрополит Іларіон (Огієнко 
І.) Князь Костянтин Острозький. – Без 
м/в: М.П.”Світязь”, 1992; Огієнко І. 
Українська церква. Нариси з історії 
Української православної церкви. – 
Київ, 1993; Острозька Біблія: Вступи, 
гравюри, дослідження / Опрацював 
та приготовив до друку єрмнх. Архи-
мандрит др. Рафаїл (Роман Торконяк). 
– Львів, 2005; Рафальский Г. Главный 
источник Острожской Библии // Во-
лынские епархиальные ведомости. – 
1901. – Часть неофициальная. – № 42. 
– С .15-25; № 43. – С. 75-84; Франко 
І. Причинок до студій над Острозькою 
біблією // Франко І. Зібрання творів: У 
п’ятидесяти томах. – Київ, 1982. – Т. 
37; Цуркан Р. К. Славянский перевод 
Библии. – Москва, 1999; Чистович И. 
А. История перевода Библии на рус-
ский язык. – Москва, 1999.

Петро Кралюк
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Гоффман Якуб  
(Hoffman Jakub) 

(*.03.1896, м. Коломия  
(тепер – Івано-Франків. обл.) 
– † 27.12.1964, Лондон)

Польський освітній діяч, краєз-
навець, організа тор досліджень у 
галузях історії, етнології й історич-
ної бібліографії Великої Волині, 
терену Волинського воєводства в 
1921-1939 рр., що включало сучас-
ні Рівненську і Волинську області 
(крім північних поліських районів) і 
північ Тернопільської області (Кре-
менеччину), зокрема, місто Острог і 
Острожчину. 

Г. був засновником і головним 
редактором неперіо дич  ного видання 
“Rocznik Wołyński” (“Волинський 
щорічник” – РВ), який виходив у м. 
Рівне в 1930-1939 роках. Вийшло 8 
томів. Профіль цього видання – на-
уковий з галузями: краєзнавство, 
географія, історія, етнологія (ет-
нографія) і бібліографія Волині в 
її історич них межах. Народ. Г. 19 
березня 1896 року у м. Коломиї в 
сім’ї вчителя. Схильність до вчи-
тельської праці Г. успадкував від 
батька з юних років, у 20-30-х рр. 
працював у різних школах учителем 
та займався поза шкіль ною освітою і 
діяльністю. У 1925-1926 рр. навчав-

ся у Кракові на вищих учительських 
курсах. Г. учасник двох воєн – Пер-
шої світової у складі австрійської 
армії та польсько-більшовицької у 
1919-1920 роках. Через це він корис-
тувався довір’ям серед польських 
урядово-адмі ніст ра  тив них кіл, що 
мало неабияке значення у підтримці 
його краєзнавчої і видавничої діяль-
ності у Рівному. Найбільш плідний 
період його діяльності відбувався у 
м. Рівному з 1923 р. до початку 40-х 
років. Президією охорони пам’яток 
доісторичної доби у 1924 р. призна-
чений уповноваженим з держав ної 
охорони доісторичних пам’яток на 
території усього Волинського воє-
водства. Найвагомішою його спра-
вою, що спричи нилась істотно до 
розвитку волинської історіо графії, 
археографії, етнології, крає знавства, 
бібліографії, була організація та де-
сятирічне видання РВ. Після вста-
нов лення на землях Зах. України 
біль шовиць кого режиму, Г. був реп-
ре со ваний. Під час формування ар-
мії генерала Андерса, він переїхав на 
Близький Схід, а з 1951 р. – у Вели-
кобританію, де брав діяльну участь 
у роботі польських історичних часо-
писів. Помер Г. у Лондоні 27 груд-
ня 1964 року. На сторінках РВ опу-
блікував низку фрагментів “Актів 
фарного Острозького костела”, по-
чинаючи з 1622 р. з перерахува н ням 
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будинків і мешканців Острога 1622 
року. У цій публікації згадуєть ся 
ост розький війт Войтех Медведсь-
кий, острозький староста пан Хо-
мен   тов ський (кальвініст), бурграбій 
ост ро зький пан Заблоцький; зустрі-
чаються прізвища докторів, аптека-
ря, інтролігатора (палітур ника). 
Зга дується також Острозька школа, 
“хлоп чик Григорій, сирота, відданий 
до  школи” (можливо, це католицька 
шко ла). Є згадка про парафіяль ний 
ар хів. Згадуються також доку менти-
екст ракти з острозьких міських 
книг.

Дж.: Комплект щорічника “Rocznik 
Wołyński”. – Równe, 1930-1939. – T. 
1-8 і особистий фонд – “Якуб Гофф-
ман, професор і історик, посол на 
сейм” у Державному архіві Рівнен. 
обл. (Ф. 160. – Оп. I), а також у фондах 
ВОКМ.

Літ.: (Гоффман Я.) “Історія Рочника 
Волинського” // WzW=ВзВ. – 1996. 
– № 5 (12). – Вересень. – Жовтень. – 
С. 39-40; Дмитрук В. Матеріали Яку-
ба Гофмана у фондах Волин ського 
краєзнавчого музею (ВКМ) // Во-
линь незабутня: Тези VI регіональної 
наук. – практ. конф. “Нові краєзнавчі 
дослідження у контексті національного 
відродження України”. – Рівне, 1995. 
– С. 48-49; Зіневич Є. 100-а річниця 
Якуба Гофмана (1896-1996) // Сім 
днів (Рівне). – 1996. – 16 берез..; 
Зіневич Є. Якуб Гоффман (1896-1964) 
// WzW=ВзВ (Острог). – 1995. – № 3 
(4). – Травень. – Червень. – С. 23-24; 
Прищепа О. Рівненські адреси Якуба 
Гофмана // Вечірнє Рівне. – 1997. – 1 
берез.; Татаркін В. Ю. “Річник Во-
линський” Якуба Гоффмана – важли-
ве джерело для вивчення минулого 
Волинської землі (“Rocznik Wołyński” 
m. Równe) // Матеріали IV наук. – 
краєз. конф. “Острог на порозі 900-
річчя”. – (Острог), 1993. – С. 168-171; 
Śreniowska K. Hoffman Jakub // Słownik 
historyków polskich. – Warszawa, (1994). 

– S. 185; інформації в тогочасній пресі 
про “Рочнік Волинський”: “Express 
poranny”. – 1930. – 30.06, ”Gazeta 
Warszawska”. – 1931. – 25.06, ”Kurjer 
Warszawski”. – 1930. – 16.09.

Микола Ковальський
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Гринь (Григорій) 
Іванович 

(* ? – † 1584)

Друкар, соратник І. Федорова. 
Народ. в білору ському м. Заблу-
дові, де, можливо, познайо мився з 
І. Федоровим. В Острозі – один із 
найближчих соратників і співробіт-
ників його друкарні. Протягом двох 
років на кошти друкаря навчався 
живописному мис те ц т ву у відомого 
львівського художника Лаврен тія 
(Лавриша, Лавриська) Пили повича 
Пухали. Крім цього ремесла, як 
свідчить текст мирової угоди, під-
писаної 26 лютого 1583 року між 
Г. та І. Федоровим, “... навчався... 
малярства..., столярства, форш-
найдерства (різьби на дереві. – ред.), 
вирізу вання на сталі літер та інших 
речей, а також друкарства...” Вико-
нав шрифти для острозь ких видань 
І. Федорова, а також, можливо, до-
шки орнаментних прикрас для них. 
У 1582 р. без дозволу дру каря поїхав 
у Вільнюс, де для друкарні К. Ма-
монича (пом. 1608) “вигото вив два 
види руського шрифту“. Повернув-
шись зі Львова, 26 лютого 1583 року 
підписав в Острозі мирову угоду з 
І. Федоровим і зобов’язався “... не... 
робити і виготовляти без (його) волі 
і поради аж до його смерті жодно-

го шрифту для друкарства і жодної 
друкарні ані для себе, ані для інших 
сторон ніх людей”. 

Дж. і літ.: Александрович В. Мистецьке 
середовище Острога епохи академії 
(1570-і -1630-і рр.) // Острозька дав-
нина. Документи і матеріали. – Львів, 
1995. – С. 67, 68; Першодрукар Іван 
Федоров та його послі дов ники на 
Україні (ХVІ – перша половина ХVІІ 
ст.): Зб. документів. – Київ, 1975. – 
С. 47-51; Ісаєвич Я. Д. Іван Федоров 
і виникнення друкарства на Україні. 
– 2-е вид., перероб., допов. – Львів, 
1983. – С. 71, 77, 107, 108; Мицько. 
Острозька… академія; Немировский 
Е. Л. Путешествие к истокам русского 
книгопечатания. – Москва, 1991. – С. 
135-136.

Олександр Позіховський
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Грушевський  
Михайло (17.09.1866 р., 

м. Холм, тепер Польська 
Республіка – † 25.11.1934 р., 
Кисловодськ,  
Російська Федерація)

Видатний український історик. 
Перу Г. належать близько двох ти-
сяч наукових праць. Найголовніші: 
“Історія України-Руси” (11 тт., 1898-
1936), “Історія української літерату-
ри” (6 тт., 1923-1927), “Культурно-
національний рух на Україні в 
XVI-XVII віці” (1912). У деяких 
роботах, зокрема, “Історія України-
Руси”, наук.-популяр. моно гра фії 
“Культурно-націо нальний рух на 
Україні в XVI-XVII віці”, окремі 
розділи присвятив діяльності ОА. 
Оскільки ці студії мають синтетич-
ний характер, то відпо відно при ви-
світленні проблематики ОА вчений 
уникає детального її аналізу і зо-
середжується на загальновідомих 
фактах. Г. у них дає власну оцінку 
діяльності ОА. “Острозький епізод 
в історії духов ного життя XVI сто-
ліття” він характеризує через при-
зму своїх народницьких поглядів на 
особу засновника осередку. Тому 
вважає його “недовго віч ним” та 
“ефемерним”. Пояснення цього іс-
торик шукає в особистих прикметах 

кн. В.-К. Острозького як фундатора 
острозького науко вого-освітнього 
центру-осередку. На думку Г., кн. 
В.-К. Острозький був типовим пред-
ставником українського магнат ства 
XVI ст., для якого приватні інтереси 
стояли вище від публічних. Але на-
віть і в приватних справах князь, на 
думку Г., “не показував енергії, рішу-
чості, ініціати ви”. Така вада одного 
з найбільших можно владців вияви-
лась навіть у тій сфері, де він зробив 
найбільше – в культурно-релігійній. 
Тут князь, згідно з Г., виявляє себе 
людиною малорішучою і непослі-
довною. До певної “дріб’язковості і 
слабкості характеру”, “вро дженого 
індеферен тизму” прилучались тісні 
зв’язки князя з польською і литов-
ською аристократією і культурою, 
що ще більше унеможливлювало 
якусь тверду і послідовну лінію цьо-
го україн ського магната в проведен-
ні культурно-націо наль ної політи-
ки. Все це, за Г., наклало відбиток 
на діяльність князя щодо організацї 
друкарні і школи в Острозі. Поряд з 
тим, саме заснування ОА, як вважає 
Г., перебувало в тісному зв’язку з по-
требою видання слов’янської Біблії, 
організа цією друкарні і зосереджен-
ням в Острозі освічених, “книжних” 
людей для літературної і видав ничої 
діяльності. На думку Г., ОА була 
відкрита в 1570-х роках. Щодо того, 
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до якого типу шкіл належала ОА, то 
вчений з цього питання не мав чіт-
кої позиції. Хоча Г. і називає її “пер-
шою школою вищого типу на Укра-
їні“, але в іншому місці зазначає, 
що її фундатори і провідники лише 
“хотіли зробити з неї школу вищого 
академічного типу”, але це не вдало-
ся, оскільки не вистачало наукових 
сил. І тут Г. дорікає кн. В.-К. Остро-
зькому, який, на його погляд, при та-
ких величезних засобах, що були в 
його розпо рядженні, міг би “постя-
гати найкращі наукові сили сучас-
ної Європи”. Крім того, певну роль 
тут відіграв страх князя перед “вве-
денням неправовірних елементів у 
школу”. Очевидно, що дослідник 
відводив ОА місце десь посере дині 
між “старою школою, яка не сягала 
понад науку русько-слов’янського 
читання і письма”, і школою вищо-
го ґатунку. Незважаючи на недо-
ліки в діяльності ОА, зумовлені, за 
Г., вищезгаданими суб’єктивними 
чинниками, цей навчальний заклад 
відіграв велику роль у культурно-
національному русі кінця XVI – поч. 
XVII ст. Насамперед, ОА “своїм жи-
вим прикла дом збила гадки, мовби 
при православній вірі неможлива ні-
яка організована школа, ніяка осві-
та, ніяка наука”. По-друге, ОА, як 
при пускає Г., була певним взірцем 
для організації подібних навчальних 
закладів в інших містах України, 
– наприклад, Львівської братської 
школи. Нарешті, головною заслу-
гою ОА дослідник називає її літера-
турну продукцію. У цьому контексті 
цікавими і колоритними є замальов-
ки Г. про окремих діячів Острозько-
го науково-літератур ного гуртка та 

їхні твори: Герасима Смотри цького 
(“Ключ царства небесного”), Меле-
тія Смотрицького (“Тре нос”), Ва-
силя Суразького “О єдиной право-
славной вєре” (“Книжиця в шести 
розділах”), Клірика Остро зького 
– дві відповіді І.Потію з 1598-1599 
років („Отпис на лист... „ І.Потія), 
Христофора Філалета (Мартина 
Броневського) “Апокри сис” (“Апо-
кризис”). 

Дж.: Грушевський. Історія укр. літ; Гру-
шевський М. Історія України-Руси. 
–  Київ, 1995. – Т.6; Грушевський. 
Культ.- нац. рух. 

Літ.: Винар Л. Михайло Грушевський: 
іс торик і будівничий нації (Статті і ма-
те ріали). – Київ, 1995; Михайло Гру-
шевський: Збірник наукових праць 
і матеріалів Міжнародної ювілейної 
кон ференції, присвячений 125-й річ-
ни ці від дня народження Михайла 
Гру шевського. – Львів, 1994; Пиріг Р. 
Я. Життя Михайла Грушевського: ос-
тан нє десятиліття (1924-1934). – Київ, 
1993; Сохань П. О., Ульяновський В. 
І., Кіржаєв С. М., М. С. Грушевський і 
Academia. – Київ, 1993.

Віталій Яремчук
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Ґорович Ісайя  
(* 1555 – † 1630)

Народ. в м. Празі, Чехія. Відомий 
в Європі і на Близькому Сході зна-
вець та дослідник Талмуда і каба-
лістики, один із керівників громад-
ського життя єврейства наприк. XVI 
– на поч. XVII ст., равин багатьох 
єврейських громад у країнах Схід-
ної і Центральної Європи (Познань, 
Краків, Франкфурт-на-Майні близь-
ко 1606, Прага – 1614), в т. ч. на Во-
лині. З 1621 р. до смерті проживав у 
Палестині. Ґ. – сучасник Острозької 
слов’яно-греко-латинської акаде-
мії, у період її розквіту тривалий час 
обіймав равинські посади у волин-
ських володіннях князів Острозьких 
у Дубні (1600) та в Острозі (1603), 
стояв на чолі вищої талмудичної 
школи (Єшиботу) при Острозькій 
синагозі. 

Літ.: Горович Исайя // Еврейская энци-
клопедия: Свод знаній о еврействе и 
его культуре в прошлом и настоящем. 
– С.-Петербург, (б.г.). – Т. 6. – С. 705-
707.

Микола Манько

Ґ
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Дерманський культурно-
освітній осередок

Знаходився в Дерманському Свя-
то- Троїцькому монастирі (тепер с. 
Дер  мань Здолбунів. р-ну Рівнен. 
обл.).  Розташова ний недалеко від 
Ост рога, Дермань був резиденці-
єю князів Острозьких, підтримував 
з Острогом тісні зв’язки, зокрема, 
і куль турні. Тому створення ОА і 
Острозького культурно-освітнього 
гуртка відобрази лось на житті Дер-
манського монас тиря. Призначення 
кн. В.-К. Острозьким справцею мо-
настиря у 1575 р. І.Федорова могло, 
на думку О. Фотинського, свідчити 
про бажання створи ти саме тут по-
чатково куль турно-освітній заклад. 
Посіда ння І. Федоровим посади 
справ ці могло не тільки служити 
матеріальним забезпеченням друка-
ря. Перебування його тут могло 
сприяти підготовці до друку Біблії 
Острозької (монас тир мав біблі-
отеку, а також давно налагоджені 
зв’язки з православними релігійно-
культурними осередками Балкан та 
Сходу). І. Федоров залишався справ-
цею монас тиря у 1580 р., коли Ост-
розька Біблія вже була підготовле-
на до друку. У кінці XVI – на поч. 
XVII ст. архімандритом монастиря 
був Геннадій, афоніт і колишній на-
місник Львівського Онуфріїв ського 

монастиря, котрий знаходився в 
підпорядку ванні Ставропігійського 
братства. З часів ігуменства Генна-
дія походить перше свідчення про 
культурну діяльність у Дермансь-
ко му монас ти рі: у 1599 р. тут було 
пе рекладено збірник афоризмів 
“Пчела”, здійснений Кипріяном. Пе-
рет ворення монастиря у значний 
куль турно-освітній осередок відно-
ситься до 1602 року. Як вважає Я. 
Ісаєвич, це було викли кане погір-
шенням здоров’я кн. В.-К. Острозь-
кого, по-друге, підготов кою поділу 
його володінь між ворогуючими між 
собою за маєтності синами – право-
славним Олександром та католиком 
Янушем. Цей конфлікт міг суттєво 
ускладнити діяльність такої світ-
ської інституції, як ОА. Тому в 1602 
р. монастир був переданий ченцям 
під “общєє житиє” з тим, щоб до 
нього приймались “способнєйшиє 
до наук” для навчання “письма сло-
вєнського, грєцького і латинського”. 
Все це мало вберегти Дерман ський 
осередок від можливих репресій з 
боку патронів-католиків. Згідно з 
новим статутом до монастиря при-
ймались не лише ченці, котрі визна-
вали права “общего жития”, а і ті, що 
“ся зышли до науки”. Таким чином, 
очевидно, передбачалось фактичне 
перенесе ння Остро зького осередку 
як слов’яно-греко-латинського на-

Д
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укового закладу. Мала бути сюди 
перенесена і друкарня.. Д. О. був 
безпо середньо пов’язаний з участю 
східних патріар хів у справах пра-
вославної церкви України й Біло-
русі. Його перенесення до Дерманя 
пов’яза не з іменем Борисковича Іс-
акія, котрий не один рік перебував 
при Александрійських патріархах 
М. Пігасі і Кирилові Лукарісі, у 
1600 р. відвідав Александрійського, 
Константино поль ського, Антіохій-
ського і Єрусалимського патріархів 
та святу гору (Афон) з метою ор-
ганізації спільних дій проти унії (у 
зв’язку з цією поїздкою з’явились 
два полемічні твори, авторство яких 
приписують Іванові Вишен ському). 
У реорга нізації Дерман ського мо-
настиря значна роль належала ще 
одному афоніту, випуск никові ОА, 
Іову Княгиницькому, запро шеному 
в Дермань І. Борисковичем. Саме І. 
Княгиниць кий переклав і відреда-
гував тексти для надруко ваного в 
Дермані “Октоїха”(1604), після чого 
повернувся в Галичину. Ще один 
діяч Дерманського осередку був ві-
домий зв’язками з Афоном і схід-
ними патріархами “сущий от града 
Острога муж в еллинском диалекте 
искусный, в Енетиях (Венеція) и Па-
тавиях (Падуя) любомудр ствующий” 
ієромонах Кипріян, учасник Бере-
стейського православного собору 
1596 р., де виступав перекладачем 
протосинглера Никифора. Він є 
можливим перекладачем “Пчелы” 
(1599) та “Син тагматікона” митро-
полита Філадельфійського Гавриїла 
(1603); переклав “Бесіди Іоана Зла-
тоустого та євангеліє від Іоана” 
(1605) і “Бесіди Іоана Златоустого 

на чотирнадцять послань Апос то ла 
Павла” (надрук. 1623 в Києві). Прав-
доподібно, він керував перекладом 
“Октоїха” (надр. 1604 в Дермані). В 
діяльності Д.О. могли брати участь 
рогатин ський грек, учень Львівської 
братської школи, чернець Дерман-
ського монастиря (прийняв постриг 
у 1591) Антоній Грекович; ігумен 
Дубенського монастиря, знавець 
латинської, грецької мов Віталій; 
Василь Суразький, Клірик Остро-
зький, Іов Борецький. Очолював 
друкар ню в Дермані Д.Наливайко, 
який, крім того, готував твори до 
друку, писав передмови і післямови 
(в т.ч. і віршовані) до них. На думку 
К.Копержинського, для діячів Д.О. 
характерна належність до консерва-
тив ного напрям ку. Дерманськими 
друкарями, виходячи з розта шо ва-
них у кінці “Октоїха” літер “ІФДР”, 
вважають Івана і Федора (Я.Ісаєвич), 
який згадується в акті поділу Остро-
га 1603 (див. – Акт поділу володінь 
кн. В.-К. Острозького між його си-
нами Янушем і Олександром 1603) 
чи І.Тростянецького (Є.Киян) з при-
дерман ського села Тростянець. З 
1605 р. діяль ність Д.О. занепадає, 
друкарня повертається до Острога. 

Дерманські друки: “Лямєнт дому княжат 
Острозских над зашлым с того свhта 
яс нє освєцоным княжатє Алєксандром 
Конс тантиновичєм княжатєм Острозс-
ким воєводою волынським” (після 
2.XII.1603, можливо – 2.ІІ.1604); 
“Октоїх” (12.IV.1603 – 12.IX.1504); 
“Лист... Милетія (Пігаса) до... єпископа 
Іпатія Потія” (6. II. 1605).

Літ.: Исаевич Я. Д. Острожская типо-
гра фия и ее роль в межславянских 
куль турных связях (после федоровский 
пе риод) // ФЧ 1978. – Москва, 1981. – 
С. 34-46; Исаевич. Преемники. – С. 
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16-18; Ковальський М. П. Джерела 
про початковий етап друкарства на 
Україні (Діяльність першодрукаря 
Івана Федорова в 70-х – на поч. 80-х 
рр. XVI ст.). – Дніпропетровськ, 1972. 
– С. 51-52; Копержин ський К. Острозь-
ка друкарня в Острозі та Дермані після 
Берестейської унії (1596), її видання 
та діячі // Бібліологічні вісті. – 1924. 
– Ч. 13. –С. 75-82; Мыцько И. З. Дер-
манский культурно-просветительный 
центр и его участие в идеологической 
борьбе на Украине (70-е годы XVI – 
30-е годы XVII в.) // ФЧ 1978. – Москва, 
1981. – С. 47-56; Мицько. Острозька… 
академія. – С. 37-38, 63-64; Памятни-
ки. Изданные Временною комиссией 
для разбора древних актов… – Киев, 
1859. – Т. 4. – Отд. 1. – С. 34-38 (Гра-
мота К.В.кн.Острозького від 2 червня 
1602 на реорганізацію монастиря в об-
щежительний); Фотинский О. Очерк 
из истории быта монастырских кре-
стьян на Волыни в XVII-XVIII вв. // 
Тр. общества исследователей Волыни. 
– Житомир, 1910. – Т. 3. – С. 1-46.

Наталія Лопацька
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Дерманський  
Свято-Троїцький  

монастир (тепер с. Дермань 
Здолбунівського району 
Рівненської області)

Точна дата заснування ДМ та 
ім’я його фундатора невідомі. Дока-
зом давнього існування монастиря 
є те, що 1499 князь Костянтин Іва-
нович Острозький подарував Свято-
Троїцькій церкві ДМ рукописну кни-
гу „Поучень”. У 1512 р. шляхтичем 
Семеном Олізаровичем монастиреві 
було подаровано 30 кіп грошей та с. 
Білашів. Окрім нього у володінні мо-
настиря перебували села: Дермань, 
Кунин, Коршів, Глинськ (останнє 
було замінене на с. Мізочик). Відомі 
інвентарні описи ДМ 1571, 1627 та 
1689 років. У першому зафіксовані: 
„Будівлі церковні. Церква дерев’яна 
невеличка св. Трійці, при ній збо-
ку каплиця невеличка дерев’яна св. 
Дмитрія. Будинки старі”. Муровані 
будівлі відносяться до початку ХVІІ 
ст., правдоподібно, браму, мури, 
дзвіницю, церкву звів львівський 
муляр Матвій Калиновський. ДМ 
монастир знаходився у володіннях 
князів Острозьких. Тому впродовж 
його функціонування між Дерманем 
та Острогом існували тісні адміні-
стративні, економічні й культурні 

зв’язки. Особливо яскраво це про-
стежувалось у 70-х рр. ХVІ ст., коли 
в Острозі набув розмаху культурно-
просвітницький рух. Це безпосеред-
ньо повпливало на ДМ кн. В.- К. Ост-
розький навесні 1575 р. управителем 
(справцею) ДМ призначив друкаря 
Івана Федорова.Ченці могли допо-
магати друкареві у справі видання, 
підготовки друків, перекладу тощо. 
У монастирі була бібліотека, яка на 
1571 р. нараховувала 40 позалітур-
гічних книжок (у тогочасних україн-
ських умовах це була значна книго-
збірня), Крім того, дерманські ченці 
мали постійні зв’язки з Балканами 
та Константинополем. Перебуваю-
чи під патронатом князів Острозь-
ких, ДМ був одним із найбагатших 
православних духовних осередків. 
Отримуючи великі прибутки від мо-
настирського маєтку, кошти могли 
використовуватись на фінансування 
поїздок до країн Близького Сходу, 
купівлі рукописів, книг. З 1591 р. до 
1601 р. ДМ управляв архімандрит 
Геннадій, афоніт і колишній наміс-
ник Онуфріївського монастиря у 
Львові. Початок ХVІІ ст. ознамену-
вався ігуменством Ісакія Бориско-
вича. Він запровадив “общежитель-
ний” (спільножитний) статут ченців, 
що функціонував на Афоні. За ним 
вводились суворіші правила черне-
чого співжиття; ченці позбавлялись 
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права мати власне майно. Перенесе-
ний на Україну був афонітом Іовом 
Княгиницьким). У 1602 р. І. Бориско-
вич розпочав реорганізацію Дерман-
ського монастиря, одночасно залу-
чав до осередку відомих культурних 
діячів. 15 лютого 1608 року кн. К.-В. 
Острозький дерманським архіман-
дритом призначив унівського ігу-
мена Ісайю Балабана: „для слушних 
і важних причин, а звлаща особли-
вих заслуг ку церкви”. Це сприяло 
інтенсифікації релігійних та куль-
турних зв’язків Волині та Галичи, і, 
насамперед, Острога зі Львовом. На 
цих двох посадах він перебував до 
своєї смерті (†між 22 червня 1619 
та 9 травня 1620) , Балабан брав ак-
тивну участь у культурно-освітній 
діяльності в м. Острозі. Як екзарх 
Константинопольського патріарха 
посідав впливове становище серед 
православної ієрархії Речі Поспо-
литої. У 1620-1622 рр. управителем 
Дерманського монастиря було при-
значено Олександра Путятинського. 
За сприяння власника частини Ост-
рожчини князя О.Заславського дер-
манським архімандритом став Ієзе-
кеїль Курцевич. Останній навчався в 
Падуанському університеті, жив на 
Афоні; у 1623 був архімандритом 
козачого Трахтемирівського монас-
тиря. В червні 1625 р. І. Курцевич 
та значна частина дерманців емі-
грували до Росії. В монастирі часто 
зупинялись відомі закордонні пра-
вославні діячі. Так є свідчення про 
перебування тут у 1609 та 1620 рр. 
грецького Стагонського єпископа 
Аврамія. З червня 1627 до 1633 р. 
управління монастирем у Дермані 
здійснював Полоцький архієпископ 

Мелетій Смотрицький. Перебува-
ючи у ДМ, М. Смотрицький став 
уні атом, відійшов від громадського 
життя, основні зусилля направляв 
на монастирські справи. У час йо-
го  справування бібліотечні фонди 
оби телі поповнились чималою кіль-
кістю цінних видань, рукописів. Змі-
нений був зовні і сам монастир: за-
мість дерев’яних жилих споруд бу ли 
зведені кам’яні. Було придбано до  
обителі ікони, атрибути для вівтаря, 
літургічний одяг. З серпня 1633 р.  
здоров’я архієпископа погіршилось. 
Управління Дерманською обителлю 
було доручено уніатському  архіман-
дриту Дубенського монастиря Касі-
яну Саковичу. Помер М. Смотриць-
кий 27 грудня 1633 року в Дермані. 
У часи унії настоятелі М. були Дер-
манськими та Дубнівськими ар-
хімандритами. З початку 30-х рр. 
ХVІІ ст. обитель втратила свою роль 
культурно-просвітницького центру 
Дерманські друки: „Лямєнт дому 
княжат Острозских над зашлым с 
того свhта яснє освєцоным княжа-
тє Алєксандром Константиновичєм 
княжатєм Острозским воєводою 
волынським” (після 2.XII.1603, 
можливо – 2.ІІ.1604); „Октоїх” (12.
ІV.1603 – 12.ІХ.1604); „Лист Меле-
тія, Святішого Патріархи Алексан-
дрійського, до велебного Єпископа 
Іпатія Потія” (6.II.1605).

Джерела, друковані джерела, каталоги 
стародруків: Відділ фондів Державно-
го історико-культурного заповідника 
м. Острога (ОДІ-КЗ). Дерманський 
пом’яник. КН. – 961 – VІ – С – 565; За-
паско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжко-
вого мистецтва. Каталог стародруків, 
виданих на Україні. – Львів, 1981. 
– Кн.1 (1574-1700). – 135 с.; Описи 
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Джерела з історії  
Братства ім. кн. 

Острозьких в Острозі  
(1909-1920 рр.)

Джерела з історії діяльності Б. ім. 
кн. Острозьких збереглася нерівно-
мірно. Як правило, вони зосереджені 
в Острозі, Києві (ЦДІА) та у Волин-
ському обласному краєзнавчому му-
зеї. Наявні джерела можна розділити 
на ряд груп. Група письмових свід-
чень про діяльність Б. об’єднує най-
більш значну кількість документаль-
них, наративних (описових, або 
розповідних) та епістолярних дже-
рел. Окреме місце у джерельній базі 
з цієї проблематики складає періоди-
ка – часописи. До історіографічної 
бази відносяться окремі видання 
бро шур Б., різноманітні статті. Іко-
но  графічну, менш чисельну групу 
дже рел, становлять фотографії. У 
фон досховищі ОДІ-КЗ зберігається 
Ст атут Б. (він же є і у Волин ському 
му зеї), який був затверджений 29 
квітня 1909 року, виданий у Почаєві 
1909 року. Важливим документом у 
діяльності Б. є систематичний “Ката-
лог древнехранилища Братства. 
Часть І-ІІІ”, в якому занотовані му-
зейні предмети, що надходили до 
май  бут нього музею. Тут збері га ють-
ся окремі доку менти фінансової ді-

яль  ності, які свідчать про одержання 
членських внесків, по   відомлення 
про загальні збори Б., звіт про діяль-
ність Б. за перший рік його існуван-
ня тощо. Історіо графічні джерела 
репрезентує часопис ВЕВ № 49-50 за 
1910, де на С. 928 подається досить 
важлива інформація про відкриття 
при Б. “древне хранилища, которое 
постепенно имеет расши риться в 
“истори ческий музей”, по дається пе-
релік (близько 30 одиниць) найбільш 
цінних музейних предметів, які на-
дійшли до сховища. Той же часопис 
(№ 3 за 1917) повідомляє про від-
криття музею в Острозі 11 серпня 
1916 року (С. 10). Про видавничу ді-
яльність Б. свідчать видання окре-
мих брошур членами Б., зокрема 
першим завідувачем музею свяще-
ником М. Тучемським “Пре по доб-
ный Федор кн. Острожский” (Поча-
ев, 1911), його ж “Город Острог” 
(Почаев, 1913), музейний каталог 
члена Б., студента Москов ської ду-
ховної академії М. К. Струменського 
“Из Острожской старины” (Сергиев 
Посад, 1916) та ін. До іконографіч-
них джерел відносяться фото графії. 
У їх складі світлини, які відобража-
ють реставрацію замку (1912-1913), 
перебування членів Імператорської 
Археологічної комісії в Острозі, 
окремі фото графії голови товариства 
І. П. Івашке вича, членів Б. Д. І. Бич-
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ковського, Г. Є. Рейна, В. Г. Леонто-
вича, Ф. П. Кутневича, Й. В. Новиць-
кого та інших. Група документів, яка 
відноситься до діяльності Б. ім. кн. 
Острозьких, зберігається у фонді 
Київського товариства охорони 
пам’яток старовини і мистецтва 
(ЦДІА України у Києві, фонд № 725). 
Серед них є документи “Про органі-
зацію історичного музею в Острозі” 
(Там само. – Оп. 1. – Од. зб. 3. – Арк. 
28-29 за 1911), клопотання Б. до Ки-
ївського товариства про надання 
допо моги у реставрації замку (Там 
само. – Оп. 1. – Од. зб. 6), повідо-
млення Б. від 20 січ. про зарахува ння 
Київського товариства почесним і 
прижи ттєвим (колек тивним) членом 
Б. (Там само. – Оп. 1. – Од. зб. 23. – 
Арк. 3 зв.). У фонді один із докумен-
тів містить пропозицію секретаря 
Київського відділу Імператорського 
Росій ського вій сь ко во-історич ного 
товариства про створення в одній із 
оборонних башт Острога місцевого 
музею. Як свідчить доку мент, “со-
брание киевскаго общества оставило 
этот вопрос об музее открытым” 
(Там само. – Арк. 5 зв.). Окремі до-
кументи Б. відносяться до діяль ності 
Б. в роки грома дянської війни (1919-
1920). Це – копія листа Б. на адресу 
комендан та Острога від 3 серпня 
1919 року (№ 31) з проха нням дозво-
лити зібрання членів Б. щодо підбит-
тя підсумків роботи Б. за минулий 
рік, виборів нового складу Ради Б. і 
ревізійної комісії, розгляду і затвер-
дження інструкції науково-
освітнього відділу (Комісії) Б. і його 
музею, прийому членських внесків, 
підготов ці до свята на честь препо-
добного кн. Федора Острозького 

тощо. Наступний документ дато-
ваний 19 травня 1920 року. Це “Акт” 
голови Б. священика М. Тучем ського 
на адресу Остро зь кого повітового 
інспектора п.Серейка. Він містить 
протест членів Б. з нагоди на сильни-
цького закриття музею 19 травня і 
передачі його ключів “без всяких 
требуемых законом в таких случаях 
формаль ностей и соответстве нных 
докумен тов...” Значна частина архі-
ву Б. з іншими докумен тами у 1935 
р. з Острога була передана Волин-
ському това риству приятелів науки 
у Луцьку, якому був під порядкований 
місцевий музей. Про це, зокрема про 
діяль ність Б., розвиток його музею 
та комплектува ння збірок давньо-
схо вища руко писами і старо друками, 
церков ними і мона стирськими доку-
ментами (з кляштора с. Межирічі, 
церковні метрики і рукописи А.
Сендуль ського), родинним архівом 
кн. Єло-Малин ських (с. Новомалин) 
розпові дає варшав ський часопис 
“Archieon” у статті J. Nieć Dział 
rękopisów w bibliotece Wołyńskiego 
T-wa przyjacół nauk w Łucku. – 1936. 
– T. XIV. – S. 51 – 54. Стаття містить 
інформацію про склад переданих ар-
хівних збірок, серед яких був архів 
Б. імені кн. Острозьких. Це корпус 
різнома нітних доку ментів, об’єд-
наних у декілька книг, які зберіга-
ються у сховищі Волинського облас-
ного краєзнавчого музею і мають 
інвен тарні номери КДФ №№ 
553/16158, 561/16157, 22/15453 і 
2064. Архів Б. містить у собі листу-
вання членів Б. і його голови з 
різноманіт ними установами і окре-
мими особами у справі реставрації 
замку князів Острозьких, збору екс-
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понатів, руко писів та стародруків 
для музею Б., вшанува ння пам’яті 
Івана Федорова та кн. Остро зьких, 
видавничу діяльність Б., листи, теле-
грами, брошури, списки книжок, які 
надходили до наукової бібліотеки Б. 
тощо. У збірці доку ментів КДФ № 
553/16158. – Ч. 6., до складу якої 
входять протоколи Б. за 1916-1917 
рр., містяться такі дані: за 2 січня 
1917 року подаються матеріали про 
організацію науко вого відділу, голо-
вним завданням якого є “объе-
динение людей, работающих в об-
ласти науки, люби телей науки, 
любителей истории и археоло гии”, 
які, приїжджаючи до Острога, “мо-
гли бы в научном отделе читать лек-
ции, делиться своими познаниями, 
делать рефе раты, докла ды, совеща-
ния”. До новостворе ного відділу уві-
йшли С. А. Шереметинський, Є. І. 
Левицький, Д. І. Бичковський, В. В. 
Коцю бин  ський, М. Я. Не мо   лов ська, 
О. І. та М. З. Ли сен ки, священики М. 
Тучемський та М. Рих ліцький. На 
цьому засіданні від 2 січня 1917 року 
було заслухано повідомлення М. К. 
Стру мен ського про вченого Кипріа-
на, про єзуїт ський колегіум в Остро-
зі. На другому засіданні в березні 
1917 р. відзнача лося, що до бібліоте-
ки музею посилено надходять руко-
писи і старо друки, етнографічні та 
археологічні предмети (Там же. – С. 
4), про завершення в замку реставра-
ційних робіт, про розміщення на 
верхньому поверсі відреставро ваної 
споруди невеликого музею, історич-
ної бібліотеки тощо. Тут же є інфор-
мація про перебування в замку у 
серпні 1916 р. дійсного члена Імпера-
торської Академії мистецтв, акаде-

міка архітектури В. А. Щуко і т. ін. 
Корпус документів Б., об’єднаних у 
КДФ № 561/16157, зосередив інфор-
мацію про підтримку думки членів 
Острозького Б. Київським товари-
ством охорони пам’яток щодо вико-
рис та ння верх нього поверху замку з 
метою розташування тут музею, іс-
торичної бібліо теки тощо (Там само. 
– С. 3). Про організацію історичного 
музею Б. красномовно свідчать такі 
слова документа: “...Пусть на том 
ис торическом месте древней Во лы-
ни, где впервые напечатана библия, 
где создана первая академия... кра-
суется ныне музей и историческая 
библиотека нашего края...! Братство 
с особой благодарностью прини мает 
пожертвования памятников стари ны 
для образования музея, а также кни-
ги и докумен ты, особенно по исто-
рии нашего края, для образования 
исторической библио те ки” (С. 5). Ця 
збірка документів налічує понад ти-
сячу аркушів, які містять інформа-
цію про фінан совий стан Б., рестав-
рацію замку, переказ для цієї справи 
зі всіх кінців імперії відповід них ко-
штів (С. 20, 44, 593-594, 1019 та ін.). 
Цінна інформація про діяльність 
Остро зького від ділення Володимир-
Василь ків сь ко го брат ст ва під час 
Першої світової війни містить ся на 
С. 1058 і 1064. Тут подаються дані 
про організацію в замку міста шпи-
талю на 20 ліжок, а також подібних 
ме дичних закладів у с. Плужне, 
Плос ці, Стадниках, Оже нині, м. 
Здол  бунові та Острозі кількістю 150 
лі жок. У зшитку доку ментів КДФ № 
22/15453 на С. 138 подається інфор-
мація про історію походження двох 
при мірників Остро зької Біблії 1581 
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р., які збері гаються в Богояв лен ській 
церкві міста (див. Богоявлен ський 
собор) та у місцевому Кирило-Мефо-
діївському братстві, про створення 
при Б. “історичного музею”, опис 
давньо сховища тощо (С. 137). На с. 
161 подається опис нагрудного знака 
Б. трьох ступенів, зокрема: першого 
ступеня – золотий знак; другого – 
срібний; третього – бронзовий, з де-
тальним їх описом. 12 травня 1908 
року в Острозі було урочисто відзна-
чено 300-річчя з дня смерті кн. В.-К. 
Острозького. З цієї нагоди в наступ-
них до кументах йдеться про урочис-
те вшанування пам’яті кн. В.-К. Ост-
розького встановленням мармурової 
плити в Острозь кій чоловічій гімна-
зії (зараз експонується в краєзнавчо-
му музеї), подаєть ся інформація про 
рішення членів урочистого зібрання 
про відкриття в Острозі “общества 
имени князей Острожских с про-
светитель скими целями для... укре-
пления историче ской деятельности 
князей на Волыни” (С. 28). Збірка 
документів КДФ № 2064 охоплює 
комплекс листів, які надійшли на 
адресу Б. від колишніх вчителів 
церковно-парафіяльних шкіл Ост-
розького повіту, які були призвані на 
війну (С. 18), подається інформація 
про відкриття 11 серпня 1916 року 
музею (С. 135), аналізується архів Б. 
та його бібліотека (С. 245, 265). 
Виявле ні джерела дають можливість 
деталь но охарактеризувати рестав-
ра ційну, науково-просвітницьку ді-
яль ність Б. імені кн. Остро зь ких і, 
насамперед, його роль в організації 
музею в Острозі. 

Низкам давніх релігійних руко-
писів ХVІ-ХVІІІ ст. з братської бі-

бліотеки після Другої світової війни 
потрапила до Центрального дер-
жавного історичного архіву УРСР у 
Львові. У 1994 вони були передані 
до ОДІКЗ.

Дж.: ВОКМ. Архів Братства імені кня-
зів Острозь ких. КДФ № 553/16158, 
561/16157, 22/15453, 2064; ОДІКЗ. 
Фонд В.Г.Леонтовича по реставрації 
замку князів Острозьких 1912-1914 рр.; 
Систематичний каталог давньосхови-
ща. КН № 26984; ЦДІА (Київ). – Ф. – 
№ 725 Київського товариства охорони 
пам’яток старовини і мистецтва. – Оп. 
1. – Од. зб 3, 6, 23; Устав Братства име-
ни князей Острожских под покровом 
преподобного князя Феодора Острож-
ского. – Почаев, 1909.

Літ.: Баженов Л. В. Історичне кра єз-
нав ство Право береж ної України ХІХ 
– на початку ХХ ст.: Становлення. 
Іс торіографія. Бібліографія. – Хмель-
ниць кий, 1995. – С. 82; Ивашкевич 
А. Город Острог в его историческом 
прошлом и ныне. – Здолбунов, 1918; 
Окойомов И., Тучемский М. Деятель-
ность Братства имени князей Острож-
ских под покровом препо добного 
князя Федора за первый год своего 
существо вания /1909 – 1-е августа 
1910 г. // ВЕВ. – 1910. – № 49-50. – 
С. 928; Струменский М. Реставрация 
замка князей Острожских в Остроге 
// ВЕВ. – 1917. – № 3. – С. 10; Стру-
менский М. Из Острож ской старины. 
– Сергиев Посад, 1916; Тучемский 
М. Город Острог. Сторожевой за-
мок князей Острожских. – Почаев, 
1913; Тучемский М. Город Острог 
в совреме нном князю Константину 
Констан тиновичу Острож скому со-
стоянии. – Почаев, 1913; Хведась А. 
О. Архів Братства князів Острозьких 
як важливе джерело у вивченні історії 
організації Острозь кого краєзнавчого 
музею // Матеріали IV наук. –краєз. 
конф. “Остріг на порозі 900-річчя”. – 
Сокаль, 1993. – С. 179; Nieć S. Dział 
rękopisów w bibliotece Wołyńskiego 
towarzystwa przyjaciół nauk w Łucku 
// Archeion. – Warszawa, 1936. – T. 
14. – S. 51-54; Piotrowski W. Muzeum 
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ks. Ostrogskich na Wołyniu // Przegląd 
Lubelsko-kresowy. – Lublin, 1925. – 
R. 1. – № 8; Hoffman J. Bibliografia 
Wołynia // Rocznik Wołyński. – Równe, 
1937. – T. 5-6. – S. 520-521.

Анатолій Хведась
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Джерела з історії 
Острозької академії 

XVI-XVII ст.

Реальна джерельна база (тобто 
той корпус джерел, що дійшов до 
нашого часу) про ОА порівняно не-
велика. Більшість джерел 60 років 
XVI – 30 років XVII ст. про ОА не 
збереглось, а саме відсутній доку-
мент про точну дату її заснування, 
склад спудеїв і викладачів, дидак-
тичні матеріа ли та ін. Інформація з 
цих питань носить пересічно гіпоте-
тичний і умовний характер. Наявні 
письмові свідчення про ОА склада-
ють три роди джерел: докумен тальні 
(актові), наративні (оповідні, описо-
ві, розповідні) і стародруки. Найіс-
тотніші доку ментальні джерельні 
свідчення про ОА: 1. Заповіт княж-
ни Гальшки Острозької, скла дений 
у Турові 16 березня 1579 року і вне-
сений до Луцької земської книги 
10 січня 1583 року (ЦДІА України, 
м. Київ – Ф. 26. Луцький земський 
суд. – Од. зб. 4 (2097). – Арк. 38-
39); 2. Запис “на Академію Острозь-
ку” (“Postanowienie: Na Akademię 
Ostrozką”), після 1608 (кончина кн. 
В.-К. Острозького) із зазначенням 
розміру прибутку в тисячу поль-
ських злотих з суразької аренди “на 
школу острозьку і на співаків ост-

розьких” і ряд сіл на утримання Ака-
демії – село Звіждже під Степанем, 
фільварок Більмазький “під Остро-
гом, здавна наданий на школу і в роз-
поділ (маєтностей між синами князя 
В.-К. Остро зького Янушем і Олек-
сандром. – ред.) (Акт поділу воло-
дінь князя В.-К. К. Острозького між 
його синами Янушем і Олександром 
1603 р.) князів їх милості вписано-
го особливим листом вказано було”, 
”для привезення дров й всякої допо-
моги і поправка із села Завидова...” 
Вказані розміри плати “на кожний 
квартал панам греко-слов’янському 
і латинському і з підбака лаврам”. 
У цьому ж документі – свідчення 
про поста чання, харчу вання та об-
слуговування персо налу Академії 
(AGAD. Зібрання Брані цьких із Су-
хої. – Од. зб. 323 / 409. – C. 638-639). 
3. Опис Острога 1620 р. фіксує у 
Пригородку біля князівського замку 
(як і в акті 1603) “Академія, школи 
та інші приміщення польські і русь-
кі колегіатські” (Національна біблі-
отека ім. Оссолінських у Вроцлаві. 
– Відділ рукописів. – № 12 / 3669. 
– Арк. 196). Щодо цього є декілька 
свідчень різних видів наративних 
джерел. “Акти Острозького фарного 
костелу” – своєрідна костельна хро-
ніка або літопис – свідчать, що після 
пожежі 1617 р. в Острозі учні поль-
ської като лицької школи навчались 
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“при Академії Руській під юрисдик-
цією руського ректора”. Особли-
ве місце в системі джерельної бази 
про ОА належить епістоляріям, які 
становлять два інформативних ма-
сиви, різні за своєю вірогід ністю: 
документальна (фактична) частина 
із зазначенням конкретних фактів 
і подій та описова-інтерпретація 
(роз’яс нення, висвітле ння) фактів 
через призму cприймання їх окре-
мим суб’єктом (суб’єктами). У та-
ких листах є факти, що не знайшли 
відображення і фіксації в інших 
джерелах. Серед них заслуговує на 
увагу, зокрема, лист папського нун-
ція (посла) А. Болоньєтті з Кракова 
21 березня 1583 року до кн. Януша 
Острозького з пропозицією допо-
могти в реорганізації ОА. Із по-
слання (Краків, 8 липня 1583 р.) кн. 
В.-К. Острозького до папи римсько-
го Григорія ХІІІ стало відомим про 
такий важливий факт, як передача 
папою кн. В.-К. Острозькому Біблії 
через відомого тоді грецького вчено-
го “шановного Діонісія Палєолога”, 
що викладав в ОА, хоч зали шається 
невідомим, коли саме ця книга на-
дійшла до Острога і чи була вона 
рукописна, чи друкована і якою мо-
вою написана. У латиномовному 
творі бакалавра мистецтва – пане-
гірику князям Острозьким поль-
ського поета Симона Пекаліда “Про 
Острозьку війну під П’яткою проти 
низовців” (виданій у Кракові в 1600) 
– зазначено: “Радуйся наша Волинь 
войовнича..., саме тобі дім острозь-
кий дарує ліцей той тримовний,... 
кращого в світі від вільних мистецтв 
ти нічого не знайдеш” (Українська 
поезія XVI століття. – Київ, 1987. – 

С. 214). У “Палінодії” (1621) Заха-
рія Копистенського відмічена наяв-
ність в Острозі у попередній період 
когорти вчених: “розличныє любо-
мудр цы”, “докторовє слав ныи в 
грєчєском, славєнском и латинском 
языках выцвhчоныи..., матємати-
ковє и астро логє прєвыборныи...” 
(Палінодія... Ч. 4. – Розд. 2. – Арт. 
3). У виданій у 1587 р. збірці творів 
Г. Смотрицького ”Ключ царства 
небесного” та “Календарь римски 
новы” вказано: “написано у Акаде-
мии Остро зьской”. 

Публ. дж.: Боротьба Південно-Західної 
Русі і України проти експансії Ватікану 
та унії (Х – початок ХVII ст.): Зб. 
документів і матеріалів. – Київ, 1988. 
– С. 94-95; Ковальський М. До історії 
латинської школи в Острозі. – Публ.: 
Budynek szkoły Ostrogskiej przy kościele 
Ostrogskim (1620 r.) // WzW=ВзВ. – 
Острог та ін. – 1996. – № 2 (9). – С. 
17-19; Острозька давнина. Досл. і 
мат. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 110-111, 
120-121; Monumenta Confraternitatis 
Stauropigianae Leopo liensis. – Leopo-
lis,1895. – Т. 1. – № 57, 97, 159, 256, 
257 та ін. – P. 88-89, 152-153, 254-
257, 398-399, 401 та ін.; Monumenta 
Poloniae Vaticana. – Cracoviae, 1938. – 
T. VI. Alberti Bolognetti nuntii apostolici 
in Polonia. Epistolae et acta 1581-1585. 
– № 8, 20, 56, 174, 195, 205, 227, 305, 
346, 356, 364, 366, 394, 410. – P. 13, 52, 
109, 312, 348, 361-366, 396-399, 400-
401, 548, 607, 623, 642, 650, 693, 770.

Літ.: Ковальський М. П. Документальна  
дже рельна база з історії міста Острога 
XVI-XIX ст. (Проблеми евристики та 
ти пології) // V Всеукраїнська конф. 
“Роз виток історичного краєзнавства в 
контексті національного і культурно го  
відродження України” (жовтень, 1991): 
Тези доповідей та повідомлень. – Київ, 
Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 147-
148; Коваль ський М. П.  Документальні 
джерела з історії м. Ост рога і Острожчи-
ни, виявлені в Головному архіві давніх 
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актів (АГАД) у Варшаві // Матеріали 
IV наук. – краєз. конф. “Остріг на 
порозі 900-річчя”. – (Острог, друк. м. 
Сокаль) 1993. – С. 65-69; Ковальський 
М. П. Докумен таль ні письмові джере-
ла з історії Острога // Матеріали І-ІІІ 
наук. –краєз. конф. “Остріг на порозі 
900-річчя” (1990-1992 рр.). – (Острог, 
друк м. Сокаль), 1992. – Ч. І. – С. 92-
95; Ковальський М. П. – Джерела про 
діяльність князів Острозьких. – Там 
же. – С. 98-103; Мицько. Острозь-
ка… академія; Содомора П. Острозь-
ка академія у листах папського нунція 
Альберто Болоньєтті // Матеріали IV 
наук. – краєз. конф. “Остріг на порозі 
900-річчя” – (Острог, друк. Сокаль), 
1993. – С. 161-163.

Микола Ковальський



Острозька академія (енциклопедичне видання)

113

Дорофейович Гаврило  
(* ? – † після 1624)

Освітній і культурний діяч. Ймо-
вірно народився у Львові або десь 
на Галичині. У 1590 р. фігурує се-
ред членів Львівського Успен ського 
братства. Його знав Кирило Лукаріс. 
Існує два пояснення про місце їх 
знайомства: Константинополь, куди 
приїздив Д., або Венеція чи Падуя, 
де навчався К. Лука ріс. Прибувши 
в 1594 р. до Острога, К. Лукаріс ви-
кликав зі Львова Д. для вдоскона-
лення знання грецької мови. В Ост-
розі Д. бував також у 1595 та 1596 
рр. У жовтні 1595 р. працював у 
львівського єпископа Г. Балабана та 
викладав грецьку мову в братській 
школі. У конфлікті між Г. Балаба-
ном та Львів ським братством під-
тримав єпископа, у зв’язку з чим у 
1601 р. був виключений із братства, 
але наприкінці того ж року був там 
відновлений. Існує думка, що Д., 
перебу ваю чи в Острозі, писав ві-
рші, що не зберегли ся. Натомість 
у виданій Львів ським братством 
“Книзі о священстві” Іоанна Зла-
тоуста (30.07.1614) вміщено його 
вірш-панегірик (підписаний Г.Д.) 
“До вельможного пана Олександра 
Балабана”. Вважають, що йому на-
лежить і вірш “На Златоустого” з 
цієї ж публікації. Коли друкарня 

Г. Балабана була придбана Києво-
Печерською Лаврою, Д. переїхав 
до Києва (не пізніше 1616), працю-
вав перекладачем та викладачем 
грецької мови у лаврській школі. 
Існує гіпотеза, що Д. виступав під 
псевдо німом “Клірик Острозький”.  
Д. переклав з грецької “Книгу о свя-
щенстві” та “Бесіди на діяння святих 
апостолів” Іоанна Златоуста (надру-
кована 24.03.1624 в лаврській дру-
карні). 

Твори.: Укр. поезія XVIІ ст. – С. 58-59 
(вступ. стаття), 59-60 (публ.).

Літ.: Атаманенко А. Гаврило Доро-
фейович (Дорофеєвич) // Острозькі 
просвітники ХVІ-ХХ ст. – Острог, 
2000. – С.108-113; Исаевич Я. Д. 
Острожская типография и ее роль в 
межсловянских культурных связях 
(послефедоровский период) // ФЧ 
1978. – Москва, 1981. – С. 39; Махно-
вець. Укр. письменники... – Т. 1. – С. 
306-307; Мицько. Матеріали... – С. 23-
24; Мицько. Острозька… академія. – 
С.88-89; 

Харлампович К. Западнорусские право-
славные школы. – С. 387-390; Коляда 
Г. Я. Гаврило Дорофеєвич, ук раїнський 
літератор ХVІІ ст. // Радянське 
літературознавство. – Київ, 1958. – № 
3. – С. 49-59.

Алла Атаманенко
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Дубнівський релігійно-
культурний осередок

Розташовувався в м. Дубні, го-
ловній резиденції князя К.-В. Ост-
розького. Не був формалізований, 
ак тивною релігійною діяльністю 
зай малися ченці розташованих на 
ост ровах Спаського (Преображенсь-
кого) та Воздвиженського (Чеснох-
рестського) монастирів, клірики місь-
ких церков. На князівському дво рі 
1584 р. відбувся з’їзд православ них 
богословів України та Білорусі для 
вирішення актуальних ідеологічних 
питань. Спаський ігумен Василій та 
“Костянтин Остропольський, про-
топоп Дубнівський, настоятель Во-
скресенської церкви” брали участь 
у Брестському антикатолицькому 
соборі 1596 року. Через три роки на 
спільний з’їзд протестантів та пра-
вославних до Вільнюсу відправила-
ся делегація православних теологів 
у складі Луки Білгородського, ду-
бенського ігумена Ісаака та дубен-
ського архидиякона Гедеона.

В осередку перебували книжни-
ки  та письменники. Іов Желізо (*? 
– †28.Х. 1651, Почаїв), відомий зго-
дом український анахорет, у Воздви-
женському монастирі переписував  
книж ки (зберігались там ще у ІІ по-
ловині ХVІІ ст.). У ньому ж ігумен ст-
вував єромонах Віталій, перекладач 

з грецької та латинської мов, автор 
“Ді оптри”. Тут же постригався у мо-
нахи полеміст Іоан Вишенський. 

Головним був Спаський монастир, 
до чого спричинилась певна суб’єк-
тивна обставина. К.-В. Острозький, 
особливо вшановуючи Чотиридесят-
ницю, щороку її перший день  про-
водив у цій обителі, в молитві, пере-
одягнувшись у чернечий одяг. 

У джерелах згадуються ігумени 
Йосиф (1572) та Антоній (1585), 
ієромонах Авин (1588). У 1592 р. 
обитель була перетворена в обще-
жительну (зі суворими правилами 
співжиття, спільним майном), що 
значно підвищило її вагу в укра-
їнській церкві. Реформи здійснив 
ігумен, старець Василій, згодом 
іменований архімандритом; був на 
цій посаді принаймні до 1602 року. 
Іларіон Масальський, перед тим ар-
хімандрит білоруського Супрасль-
ського монастиря, 1603 фігурує як 
“архимандрит монастиря св. Спаса”. 
Після Пасхи 1605 р. виїхав до Віль-
нюса. Ієросхимонах Варсонуфрій 
Вільневець вже перед 1599 р. пере-
бував при К.-В. Острозькому; після 
Василія став ігуменом Спаського 
монастиря, тут же отримав сан архі-
мандрита. У 1607 р. вже перебрав-
ся до вільнюського білоруського 
брат ства. Протягом 1606-1622 рр. у 
Спаській обителі жив болгарський 
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Софійський митрополит Неофіт. 
Ігумен, вихованець Іова Княгиниць-
кого Антоній Рудницький, 1624 р. 
ввів тут нові чернечі правила.

У Воздвиженському монастирі, 
судячи зі збережених даних, кон-
центрувалися найосвіченіші ченці. 
Під 1582-1583 рр. згадується ігумен 
Василь, можливо, пізніший ігумен 
Спаський. В обителі став монахом 
майбутній православний письмен-
ник Іоан Вишенський. З нею підтри-
мував і надалі контакти: відвідуючи 
Україну 1605 р. подарував книгу 
Василія Великого “О постничестві” 
(Острог, 1594). Від 6.VІІ.1603 року 
і принаймні до 21.ІХ.1607 року ігу-
меном тут перебував ієродиякон 
Віталій, відомий своїм твором “Ді-
оптра”, створеному тут наприкін-
ці 1604 – на початку 1605 року. За 
житієм Іова Желіза, останній був 
тут ігуменом 20 (!) років. Можли-
во, фігурує в документах як “Ісак 
ігумен дубенський” (1599) та “Ісая, 
архімандрит дубенський” (1602). 
4.ІХ.1623 року в обителі згадується 
Кипріан, можливо, тотожний відо-
мому перекладачеві, якого, разом з 
Іваном Вишенським, українці 1621 
р. просили повернутися з Афону. 

К.-В. Острозький ставив керівни-
ками монастирського маєтку світ-
ських осіб. У 1598 він призначив 
“в справах церковних… відомого і 
умієнтного” Гліба, свого підскарбія. 
Можливо, що саме йому направив 
лист Олександрійський патріарх 
Ме летій Пігас, у якому вихваляв 
стійкість у вірі адресата. Бл. 1602 р. 
керував маєтком також добре обізна-
ний у релігійних питаннях шляхтич 
Олександр Путятицький (1620-х рр. 

управитель Спаського монастиря).
Інтенсивні релігійні та культур-

ні зв’язки Дубне мало із львівським 
Ставропігійським братством, його 
Святоонуфріївським монастирем, 
єпископським Святоуспенським 
унів ським монастирем на Львівщи-
ні, вільнюськими міщанами-бі ло-
ру сами. Контакти з українцями За-
карпаття, правдоподібно, налагодив  
у першому двадцятилітті ХVІІ ст. 
Му качівський єпископ Сергій Тис-
мянський, “прономій єпископії Ост-
рожской и Дубенской”. Контакти з 
іноземними православними монас-
тирськими та єпископськими осе-
редками могли нав’язуватися під 
час відвідування їх представниками 
двору К.-В. Острозького.

Літ.: Досифей іером., Житіе блаженаго 
отца нашего Іова Желhза // Гора По-
чаевска. – Почаїв, 1742. – Арк. [м̃є-н̃а]; 
Колосова В. Автограф Ивана Вишен-
ского // Федоровские чтения 1978. – 
Москва, 1981. – С. 128-132; Малышев-
ский И. Александрыйский патрыарх 
Мелетий Пигас и его участие в делах 
русской церкви. Приложения. – Киев, 
1872. – Т. 2. – С. 68-70; Мицько І. 
Острозька… академія. – С. 45-46, 81, 
82, 85, 87, 93, 98, 101, 106, 108, 111; 
Janczynski R. Collectanea… // Польсь-
ка республіка. – Б-ка Оссолінських у 
Вроцлаві. – № 627/І. – Арк. 242-243.

Ігор Мицько
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Едельс Самуїл (Маршуе) 
(*1555 – † 1632)

Єврейський освітній і культурний 
діяч, коментатор Талмуду. Народив-
ся в Кракові, де закінчив гімназію та 
Ягеллон ський ун-т. Володів широ-
кими знаннями з філософії та астро-
логії. З раннього дитинства вивчав 
Талмуд та коментарі до нього, брав 
участь у створенні єшибота (єврей-
ського навчального закладу) в Кра-
кові та викладав філософію. В 1592 
р. переїхав у Холм равином, а 1594 
р. призначається головним равином 
Любліна і ректором місцевої школи 
равинів. У 1599 р. переїхав до Ост-
рога, де отримав посаду головно-
го равина та був обраний ректором 
школи равинів при Остро зькій го-
ловній синагозі. Вона стала провід-
ною в Європі, а її ректор – лідером 
талмудистів. За ініціативою Е.С. в 
Острозі була заснована друкарня, 
яка успішно працювала понад 200 
років та була закрита в 1832 р. у 
зв’язку з тим, що там друкувались 
матеріали польських повстанців. За 
свої кошти Е.С. в 1611-1612 рр. від-
ремонтував синагогу та прибудував 
до неї жіноче відділення, що пере-
творило синагогу на найбільшу на 
Волині. Протягом багатьох століть 
найбільша синагога Острога носить 
ім’я Едельса. Помер він в Острозі в 

1632 р. та був похований на місце-
вому єврейському кладовищі в спе-
ціально побудова ному пан теоні. 

Літ.: Андрухов П. 600 імен в історії ве-
ликої Волині. – Острог, 1993. – С. 48; 
Бібер М. В пам’ять равинів м. Ост рога. 
– Бердичів, 1907. – С. 41-48 (на івриті); 
Кардашевич. – С. 117-119; Перл штейн 
І. – С. 138; Финкель Х. Острог – важный 
культурный центр // Острог. – Тель-
Авив, 1987 (на мові ідиш). – С. 18-20; 
Эдельс Самуил // Еврейская энцикло-
педия.– С.-Петербург, 1911. – Т. 16. – 
С. 154-155; Шпізель Р. Самуель Едельс 
(Маршуе) // Острозькі просвітники 
ХVІ-ХVІІ ст. – Острог, 2000. – С. 
155-159; Encyklopedyja powszechna. – 
Warszawa, 1883. – T. 4. – S. 6.

Рафаель Шпізель

Е
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Екзетезис… (1597)

Твір полемічного характеру, спря  -
мований проти Берестейської унії  
1596 року. Містив документальні  
матеріали, в яких висвітлювався хід 
Берестейського антиуніатського со-
бору 1596 р., наводилися докумен-
ти, прийняті на ньому. Укладений 
Е. був у Острозі. Надрукований у 
Кракові в друкарні антитринітарія 
Олексія Родецького. 

Літ.: Мицько. Острозька… академія. 
– С. 120-121; Kawecka-Gryczowa A. 
Arianskie oficyny wydawnicze Ro dec-
ki ego i Sternackiego. – Wrocław, 1974. 
– S.155-156.

Петро Кралюк
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Ерлич Йоаким (Ян)  
(* 19.05.1598 р., 

с.Колимлі під м. Острогом 
– † після 1674 р.)

Письменник-мемуарист. Наро-
дився в сім’ї потомственного слуги 
князів Острозьких Олізара Єрлича 
та Катерини Сосницької, що по-
ходила теж з шляхти “Острозького 
дому”. З невідомих причин десь у 
1606 р. Олізар був позбавлений кня-
жої опіки. З того часу він згадуєть-
ся вже не як власник Колимлів, а як 
“державця” певних селищ на Київ-
щині. Є. в своїх мемуарах згадує, що 
навчався в школі й “вмів читати й 
писати по-руськи”. Деякі дослідни-
ки (І. Тесленко та ін.) вважають, що 
це була ОА. Проте існує думка, що 
це могла бути якась київська школа. 
Таку думку, зокрема, проводить Н. 
Яковенко в останніх своїх публіка-
ціях. У молоді роки Є. служив у вій-
ську, брав участь у Хотинській битві 
1621 року. Деякий час також працю-
вав канцеляристом. У середині 20-х 
рр. постригся в ченці у Київському 
Пустинно-Микільському монастирі, 
взявши чернече ім’я Йоаким. Ченці 
цього монастиря в 1633 р. зазнали 
переслідувань з боку новообраного 
митрополита П. Могили. Після цьо-
го Є. деякий час перебував у Києво-

Печерському монастирі. А потім 
покинув чернече життя й у 1635 р. 
одружився з Мар’яною Рогуською, 
яка народила йому дев’ятеро дітей. 
Подружжя мешкало в с. Бикові, а 
потім у с. Болячеві на Київщині. На 
початку повстання під проводом Б. 
Хмельницького Є., рятуючись від 
переслідувань козаків, оселяється в 
Києво-Печерському монастирі, де 
живе до 1652 року, а потім переїж-
джає до своєї родини, яка перебра-
лася на Волинь (під Дубно). Тут він 
провів останні роки, де й помер. Піс-
ля себе Є. залишив твір мемуарного 
характеру, котрий сам назвав “Лі-
тописець, або кронічка”. Це твір гі-
бридної структури, де поєднуються 
мемуари, безпосередні щоденникові 
нотатки, літописні фрагменти, запи-
си різноманітних історій, документи, 
листи, промови, вірші, тексти пісень 
тощо. Є. свій “Літописець…” писав 
уривками з 20-х до початку 70-х рр. 
У ньому ведеться мова про важливі 
події того часу – про битви під Це-
цорою, Хотином, козацьке повстан-
ня під проводом Б. Хмельницького. 
Є. виступав як речник української 
православної шляхти, засуджував 
дії козаків-повстанців, прагнув зміц-
нення Речі Посполитої. У творі з пі-
єтетом говориться про могутність 
вигаслих україн ських князівських 
родів, в т.ч. й Острозьких. Загалом 
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автор володів деякою інформацією 
про родинні справи Острозь ких і 
навів її у “Літо писці...” Свідчення 
Є. щодо цього князівського роду ви-
кликають у дослідників певні засте-
реження. Зокрема, він стверджував, 
що кн. Олекандр Острозький був 
отруєний своїм слугою в 1603 р., 
а його сини Костянтин і Януш по-
мерли у молодому віці від вжива ння 
алкоголю і надмірної розпущеності. 
Кілька разів у “Літописці…” фігу-
рує Острог. Наприклад, коли йдеть-
ся про події 60-х років.

Дж.: Летопись Иоахима Ерлича // Во-
ен но-историче ский вестник. – Київ, 
1910. – № 1-2. – С. 39-51; Jerlicz J. 
Latopisiec albo kroniczka rόżnych spraw 
z dziejόw dawnych i teraźniejszych 
czasόw. – Реtersburg, 1853.

Літ.: Возняк М. Українські пісні й 
поль ські вірші з “Літописця” Єрлича // 
За писки НТШ. – Львів, 1931. – Т.СLI; 
Кардашевич. – С. 41, 48, 51, 65, 75-77; 
Мицик Ю. Національно-визвольна 
війна українського народу сер. XVII 
cт. очима Єрлича // Архіви України. 
– 1995. – № 4-6. – С. 33-40; Тесленко 
І. Родинний клан Єрличів // Соціум. 
Альманах соціальної історії. – Вип. 4. 
– Київ, 2004. – С. 135-188; Яковенко 
Н. Нові джерела до історії Острозької 
школи – першого учбового закладу 
вищого типу у східних слов’ян // Про-
гресивна суспільно-політична думка 
в боротьбі проти феодальної реакції 
та католицько-уніатської експансії на 
Україні: Тези... конф. – Львів, 1988. – 
С. 40-42; Яковенко Н. Життєпростір 
versus ідентичність руського шляхти-
ча ХVІІ ст. (на прикладі Яна / Йоаки-
ма Єрлича) // Україна ХVІІ століття: 
суспільство, філософія, культура. 
– Київ, 2005. – С. 475-509; Perenda J. 
Jerlicz (Irlicz) Jоachim // Polski Słownik 
Biograficzny. – Wrocław, Warszawa, 
Krakόw, 1964. – T. 11. – S. 175-176; 
Wόjcicki K.W. Jerlicz (Joachim) // 
Encyklopedia powszechna Orgelbranda. 

– Warszawa, 1863. – T. 13. – S. 255-
257; Wуjcicki K.W. Joachim Jerlicz i 
latopisiec albo kroniczka jego od r. 1620 
do 1673 // Biblioteka Warszawska. – 
1853. – T. 2. – S. 183-204. 

Петро Кралюк



120

Острозька академія (енциклопедичне видання)

Ешибот  
в Острозі

Вища талмудична школа при Ве-
ликій єврейській синагозі міста (див. 
– Синагога (Велика) острозька), що 
працювала тут упродовж XVI-XVIII 
ст., в т.ч. у роки діяльності ОА. Тер-
мін “єшибот” (або “єшива”) означає 
засідання, збори чи нараду учнів під 
головуванням “старшого” (вченого-
равина). Такі школи перебували на 
утриманні єврейських громад. Глава 
Є. (рош-єшива), маючи щедре утри-
мання, міг без турбот завідувати шко-
лою і займатися вченою діяль ністю. 
Громада утри мувала за свій рахунок 
також його учнів, яких називали ба-
хурами. Водночас кожному з цих 
учнів призначалося не менше двох 
хлопчиків, яких вони повинні були 
навчати, вправляючись тим самим 
у викладанні Талмуда. Крім учнів-
ської молоді, заняття в Є. відвідува-
ли вчені євреї як з місцевої, так і з 
інших громад, що вже здобули тал-
мудичну освіту і бажали поглибити її 
під керівництвом цього рош-єшиви. 
Обов’язкове для учнівської молоді 
навчанння у своєму єшиботі трива-
ло протягом двох семестрів – при-
близно з квітня до липеня і з жовтня 
до січня. Під час щоденних занять у 
центрі зали сидів рош-єшива, навко-
ло нього ставали вчені талмудисти і 

учні-єшиботники. Заняття розпочи-
налися з відповідей і роз’яснень 
ректора на запропоновані присут-
німи складні талмудичні питання; 
після цього рош-єшива читав чер-
гову лекцію із власними тлумачен-
нями і доповненнями. Після лекції 
він організовував науковий диспут, 
побудований найчастіше на зістав-
ленні супереч ливих місць у Талму-
ді чи коментарях до нього. Напри-
кінці літнього і зимового семестрів 
признача лися підсумкові диспути 
для учнівської молоді за участю Ро-
шєшиви. Є. в Острозі, як і місцева 
єврейська громада, виникнення якої 
відноситься до кінця XIV ст., був од-
ним із найстаріших на Волині. Ост-
розькій єврей ській громаді – одній 
із чотирьох “головних волинських 
громад” – належала значна роль у 
кагальному самоуправ лінні єврей-
ства Речі Посполитої. Економічний 
розквіт острозького єврейства в 
XVI – 1-й пол. XVII ст., релігійна і 
етнічна толерантність, характерна 
для міського житття різномовного і 
багатоконфесійного Острога, спри-
яли форму ванню в місті відомого у 
Східній і Центральній Європі осе-
редку єврейської культури, центром 
якої став місцевий Є. Значення Є. в 
житті острозької громади підкрес-
лювалося одночасним, як правило, 
зайняттям його рош-єшивою посади 
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головного міського равина. Вищий 
талмудичний навчаль ний заклад в 
Острозі існував уже на початку XVI 
ст., коли його очолював равин Кал-
ман Габер кастен. Здобуття острозь-
ким Є. автори тету в єврейському 
світі пов’язане з діяльністю рош-
єшив Соломона Лур’є (Лурії), який 
очолював його в 1550-1568 рр., Ісайї 
Горовича (поч. XVII ст.), Самуїла 
Едельса (до 1631). Всупереч панів-
ному в тогочасній єшиботній сис-
темі навчання методу схоластич них 
дискусій, де красномовство і дотеп-
ність цінувалися вище, ніж ерудиція 
і глибина обізнаності з першо джере-
лами, С. Едельс в основу навчання в 
острозькому Є. впровадив вивчення 
текстів самого Талмуда і найавтори-
тетніших коментарів до нього, а не 
пізніших равинських кодексів; вод-
ночас він негативно ставився до 
поширених тоді містич них учень. 
Останнім з острозьких рош-єшив 
перед 1648 р. був равин Давид Га-
леві. Сучасники неодноразово від-
значали високий рівень викладан-
ня в острозькій вищій равинській 
школі, прекрас ний склад і підготов-
ку її учнів, щедрі пожертви євреїв-
острожан на її утримання. Вихідців 
з Острога зустрічаємо серед громад-
ських діячів, равинів, представників 
талмудичної релі гійно -етичної і пра-
вової літератури в єврейських грома-
дах низки європейських і близькос-
хідних країн. Про високий авторитет 
острозької громади та її Є. у єврей-
ському світі свідчить найме нува ння 
Острога “Волин ським Єрусали мом” 
і тлумачення власної назви міста як 
“Місто Закону”, “Місто Тори” (Os-
Torach). 

Літ.: Вишницер М. Иешибот // Еврейс-
кая энцикло педия: Свод знаний о ев-
рействе и его культуре в прошлом и 
настоящем. – С.-Петербург: Общество 
для научных еврейских изда ний и Из-
дательство Брокгауз и Ефрон, (б.р.). – 
Т. 8. – С. 725-734; Острог, // Там же. 
– Т. 12. – С. 149-152; Эдельс Самуил 
Елизар бен – Иуда // Там само. – Т. 
16. – С. 154-155; Biber M. Maskeret le 
– żedole Ostroha. – Бердичів, 1907 (на 
івриті).

Рафаель Шпізель 
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Живопис портретний  
Острожчини XVI –  

1 пол. ХVII

На поч. XVI ст. на західноукраїн-
ських землях під впливом низки 
чин ників (росту прошарку міщан ст-
ва, поширення гуманістичних ідей, 
зрос та ння індивідуалізму) відбу-
вався процес становлення портрета, 
відокремлення його від іконопису і 
перетворення на самостій ний жанр. 
Тоді в європейському мистецтві 
вже були вироблені принципи но-
вого світського портрета. Тому на 
формування українського портрет-
ного живопису найбільший уплив 
справляло портретне мистецтво 
Західної Європи, Польщі. Також і 
на Острож чині портрет був тісно 
пов’язаний із захід ноєвро  пейським 
стандартом. Про це свідчать пор-
трети князів Острозьких XVI-XVII 
ст. Не виключено, що вони могли 
бути написані місцевими живопис-
цями. За податковим реєстром 1576 
р. в Острозі працювало 6 малярів: 
Харитон, Лазко Гаврилович, Дашко, 
Духніч, Богдан і Федір. Очевидно, 
це були церковні живописці. На ко-
ристь того, що при дворі Острозь-
ких були свої художники, свідчить 
і той факт, що у Троїцькому фран-
цисканському монастирі с. Меж-

иріча до 1866 р. знаходився портрет 
секрета ря кн. В.-К. Острозького 
Яна Богдана Сусли. Можливо та-
кож, що авторами перших портре тів 
князів Острозьких були придворні 
живопис ці королів Сигизмунда І 
та Сигизмунда-Августа. Цю думку 
підтверджують тісні зв’язки князів 
Острозьких з польським королів-
ським двором, а також стилістична 
схожість портре тів Острозьких з ко-
ролівськими портре тами. Найбільш 
раннім із портретів Острозьких 
може вважатися портрет Костян-
тина Івано вича (1460-1530), який, 
очевидно, є копією XVII ст. з при-
життєвого оригіналу, а не вигада-
ним зображенням. На користь цього 
свідчать характерні індивідуальні 
риси обличчя князя, а також сама 
концепція образу, яка відповідала 
духу Ренесансу, коли гуманістична 
тенденція виявлення характерних 
рис портре тованого переважала над 
репрезентативністю. Худож ник не 
зобразив у портреті ніяких атрибу-
тів влади, а сконцентрував увагу на 
обличчі князя, намагаючись переда-
ти насам перед не високе суспільне 
становище портре тованого, а його 
власну гідність як особи, розкрити 
його розум, силу волі, владність. 
Крім Острозького музею, портре-
ти К. І. Острозького знаходяться у 
Львівському історичному музеї, у 

Ж
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Львів. Нац. музеї, в Мінському ху-
дожньому музеї. Всі вони написані 
з одного оригіналу. Автором одно-
го з портретів був художник Ян 
Косинський, який працював у дру-
гому десяти літті XVII ст. для За-
мойських. Дочка князя Олександра 
Острозь кого, правнучка Костян тина 
Івановича Катерина, була одружена 
з Томашем Замойським. В одному 
з листів до О. Замойського Я. Ко-
синський писав, що збирається на-
писати портрет К.І.Острозького. Всі 
ці портрети схожі на скульптурний 
портрет К. І. Острозького в його 
надгробку, спорудженому кн. В.-К. 
Острозьким в Успенській церкві 
Києво-Печерської лаври. Портрети 
кн. Василя-Костян тина Острозько-
го, які знаходяться в Житомирсько-
му й Острозькому краєзнавчому му-
зеях, Історичному музеї в Москві, 
Історичному музеї у Львові та музеї-
заповіднику “Києво-Печерська лав-
ра”, є копіями оригіналь ного пор-
трета, виявленого Н. А. Кітіциним у 
1883 р. в замку Сосновських у с. Но-
вомалині на Острожчині. Цей твір 
був написаний за зразком портрета 
Сигизмунда-Августа школи Луки 
Кранаха Молодшого, який знахо-
диться в зібранні Чарторийських 
у Кракові. Про це свідчать поді-
бна композиційна схема та колорит 
порт рета. В Новомалинському зам-
ку Н. А. Кіті циним був виявлений 
також портрет дружини В.-К. кн. 
Острозького – Софії Тарновської. 
У 1883 р. портрет належав О. М. 
Лаза  рев ському, був опублікований 
у журналі „Киевская старина”, по-
тім його втратили. Портрет Софії 
Тарновської за своєю композицією 

дуже подібний до портре тів дочок 
Сигизмунда І (Ізабелли та Анни), 
Ельжбети Габсбурської, Барбари 
Радзивіл, що також належать пен-
злю майстра школи Луки Кранаха 
Молод шого. До цієї ж групи пор-
третів нале жить портрет дружини 
брата кн. В.-К. Остро зького – Іллі – 
Беати Костелецької, дочки Анджея 
Костеле цького та Катерини Слежан-
ки (Тель ничанки) з Шльонська, фа-
воритки Сигиз мунда І. Портрет міг 
бути написаний з приводу шлюбу 
Беати з Іллею Острозьким, що від-
бувся в Краківському королівському 
палаці 14 лютого 1539 року. В Ост-
розькому музеї зберігається копія 
портрета, написана у XVIII ст. На 
початку XVII ст. поряд із портретом 
ренесансного типу виникає новий 
репрезентативно-декора тивний на-
прям, пов’язаний з ідеологією сар-
матизму, в якій шляхта, вважаючи 
себе нащадками войовничих сарма-
тів, підкреслю вала винятковість сво-
го стану. Найбільш характерними 
творами цього на прямку є портрети 
Януша та Олексан дра Острозьких 
(синів кн. В.-К. Острозького), які 
дійшли до нас у копіях XVIII ст. У 
них бачимо всі характерні елементи 
парадного магнат ського портрета: 
герб роду у верхньому кутку полот-
на, пишне драпування, стіл, на якому 
лежить шапка, а також – імпозантні 
пози та жести рук, одна з яких на по-
ясі, а інша – на ефесі шаблі. Одяг пе-
реданий у декоративно-площинній 
манері. Поряд із творами репрезен-
тативно-декоративного напрямку на 
теренах Острож чини на поч. XVII 
ст. були написані портрети реаліс-
тичного характеру. Найкращий з 
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них – портрет невідомого в червоній 
шубі, що походить із замку в селі 
Новомалині Остро зького р-ну. Цей 
портрет можна назвати “психологіч-
ним”. Автор чудово зумів передати 
важкий “марсовий” погляд магната, 
в якому відбилися його розум, сила 
та владність. Портрет відзна чається 
високими живописними якос тями. 
У костелі фарному Острога до по-
чатку XX століття знаходився пор-
трет онуки кн. В.-К. Острозького – 
Анни-Алоїзи Ходкевич. Нині в музеї 
зберігається його копія, виконана 
місцевим художником Владиславом 
Жолтов ським. Анна-Алоїза зобра-
жена в чернечому одязі, в руках її – 
чотки. Художник створив образ на-
божної монахині, що відре клась від 
земних радощів і поринула у справи 
церкви. Очевидно, багато зразків 
портретного живопису Острожчини 
не збереглося до нашого часу. Але 
те, що дійшло, свідчить про нові 
тенденції в українському малярстві.

Літ.: Александрович В. Джерела до іс-
торії монумен таль ного малярства та  
іконопису Волині XII-XVI cт. // Ро до-
від.  – 1994. – № 8. – С. 20; Белецкий П. 
А. Украинская портретная живопись 
XVІІ-XVІІІ вв. – Ленинград, 1981; 
Жолтовський П. М. Український жи-
вопис XVІІ-XVІІІ ст. – Київ, 1978. – С. 
120, 125, 128, 132, 133, 139; Острож-
ский Константин (портрет и статья) // 
КС. – 1883. – Т. 7. – (ХІ) ноябрь. – С. 
523-528; Острожская София княгиня 
(портрет и статья) // КС. – 1883. – Т. 7. 
– (ХІІ) дек. – С. 714-716; Александро-
вич В. Мистецьке середовище Остро-
га епохи академії (1570-і – 1630-і 
рр.) // Острозька давнина. Джерела і 
матеріали. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 
59-68; Овсійчук В. А. Українське ми-
стецтво др. пол. ХVІ – першої пол. 
XVІІ ст. – Київ,1985. – С. 161-165; 
Gębarowicz M. Portret XVI-XVIII wieku 

we Lwowie. – Wrocław; Warszawa – 
Krakόw. 1969. – S. 110; Rastawicki E. 
Słownik malarzόw Polskich. – Warszawa, 
1950. – S. 217-218.

Ярослава Бондарчук
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Земка Тарасій Левкович  
(* ?, Острог –  

† 13.09.1632, Київ)

Український культурний діяч, 
видавець, перший ректор Києво-
Могилянської академії. Походжен-
ня із Острога та досконале володін-
ня старослов’янською, грецькою та 
латинською мовами дозволяє при-
пустити, що він навчався в ОА. Був 
учителем Львівської братської шко-
ли. На запрошення Є.Плетенецького 
переїхав до Києва. 1616 р. вписався 
до Київського братства й вчителю-
вав у Київській братській школі. Був 
одним з організаторів лаврської дру-
карні, редагував її видання, був ав-
тором низки передмов, віршованих 
епіграм та емблем. 1627 р. став ігу-
меном Київського братського монас-
тиря. Сприяв об’єднанню лаврської 
школи, заснованою П.Могилою, та 
школи Київського братства. Став 
першим ректором об’єднання цих 
шкіл, які, власне, й започаткували 
Києво-Могилянську академію.

Літ.: Колосова В.П. Земка Тарасій Лев-
кович // Києво-Могилянська академія 
в іменах. – Київ, 2001. – С.224; Миць-
ко І., Стратій Я. Роль острозького 
культурно-освітнього осередку у роз-
витку української духовної культури // 
Українське барокко. – Київ, 1993. – С. 
154-166; Ясіновський А. Роль Остро-

га в культурних взаєминах України із 
слов’янами і греками // Острозька дав-
нина. – Львів, 1995. – С. 97-103. 

Monumenta Ucrainae Historica. – Romae, 
1965. – Vol.2. – P. 130

Петро Кралюк 

З
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Зизаній Лаврентій  
(* ?, Потелич –  

† між 1630-1640, Корець)

Український письменник, освіт-
ній і церковний діяч. Очевидно, по-
ходив із міщанської родини. Його 
прізвище Зизаній є грекомовним 
перекладом прізвища Кукіль, яке 
мав його батько. Рідним братом З.Л. 
був Стефан Зизанія – відомий укра-
їнський письменник-полеміст кінця 
ХVІ ст. активний борець проти унії. 
Судячи з усього, в молоді роки З.Л. 
міг бути пов’язаним із Львівським 
братством. На початку 1592 р. З.Л. 
перебрався до Берестя, а звідти у 
1595 р. – до Вільнюса. Активно 
співпрацював з друкарнею братства, 
зокрема у випуску підручників: 
„Грамматики словенської“ (1596); 
оригінальної „Азбуки“ (1596, разом 
із братом Стефаном). Ймовірно, він 
підготував „Катехізис“ (1600) та 
„Книгу о вірі“ (близько 1596). Упро-
довж 1597-1600 рр. навчав у Бор-
кулабові коло Мінська сина князя 
Богдана Соло мирецького „по рус-
ку грамоте і по кгрецку“. У верес-
ні 1600 р. повернувся в Галичину, 
спочатку у м. Львів, а згодом пере-
брався до м. Ярослава, де стає до-
машнім учителем дітей князя Олек-
сандра.Остро зького. Після смерті 

останнього (це сталося 12.12.1602) 
його дружина Ганна Костчан ка по-
збавила З.Л. цієї посади. Вже в до-
кументах за 1606 р. він значиться як 
„Лаврен тій Зизаній Туста нови цький 
Ярославський“. Його нове прізви-
ще, наймовірніше, походить від 
села Тустановичі (що біля Дрогоби-
ча). Це, на думку І.Мицька, є свід-
ченням або його перебування там, 
або прийняття шляхетства, оскільки 
брат його, Стефан Зизаній, цього 
прізвища не мав. У 1612 р. З.Л. став 
священиком соборної церкви в м. 
Корці (тепер Рівнен щина), в маєтку 
кн. Іоакима Корецького. На запові-
ті Катерини Корецької, виданому в 
Корці 29 серпня 1618 року, підпи-
сався як „отець Лаврентій Зизаній-
Тустановський, протопоп корець-
кий“. Перебуваючи тут, брав участь 
у підготовці до випуску книг Києво-
Печерської друкарні. Десь у 1619 
р. прибув до Києва, звідти у травні 
1626 р. вирушив до Москви, аби ви-
дати свій Катехізис, і жив тут до лю-
того 1627 року. Видання Катехізиса 
(після полеміки з росіянами) у світ 
випущене не було; наклад книги, 
за окремими винятками, був спале-
ний. Після цього Лаврентій Зизаній 
повернувся до Києва, де у 1628 р. 
був учасником київського собору у 
справі Мелетія Смот ри ць кого. Піз-
ніше повернувся до Корця. На по-
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чатку 1634 р. був ще живий. Автор 
літописних заміток Кирило Іванович 
із Замостя відзначив, що Т. „умер в 
Корцу, зкориговавши Біблію з грец-
кого до Даниила”. 

Твори.: Зизаній Лаврентій. Грамматіка 
словенска съвершеннаго искуства 
осми частій слова и иных нуждных. 
Новосъставленно Л. Z. – Вільно, 1596; 
Зизаній Лаврентій. Катехізис.– Мо-
сква, 1627; Зизаній Лаврентій. Сія 
книга, глаголемая катихисис... – Грод-
но, 1783 (ще є видання у тому ж само-
му місті в 1787, 1788, а також у Москві 
в 1874).

Біо-бібліографія: Махновець. Укр. пись-
менники. – С. 346-349.

Літ.: Ботвинник М. Лаврентий Зиза-
ний. – Минск, 1973; Возняк М. Гра-
матика Лаврентія Зизанія з 1596 р // 
ЗНТШ. – 1911. – Т. 101. – С. 5-38; – Т. 
102. – С. 11-87; Возняк М. С. Історія 
української літера тури. – Львів, 1992. 
– Кн. 1. – С. 371, 373-377; (огляд Гра-
матики і Букваря Лаврентія Зизанія; 
біографічні відомості про нього; ха-
рактеристика проповіді на похороні 
Чарторий ської і Катихизм); Возняк М. 
Причинки до студій над писаннями 
Лаврентія Зизанія // ЗНТШ. – 1908. – 
Т. 83. – С. 31-88; Исаевич Я. Д. Новые 
материалы об украинских и белорус-
ских книго печатниках первой поло-
вины XVII в. // Книга.– Москва, 1977. 
– Сб. 34. – С. 151; Мицько І. Острозь-
ка… академія. – С. 90; Огоновський 
О. Історія літератури руської. – Львів, 
1887. – С. 147-148, 181-184 (біографічні 
дані про Лаврентія Зизанія Тустанов-
ського; огляд його Катехізиса і гра-
матики); Строев П.М. Библиологи-
ческий словарь и черновые к нему 
материалы / Приведены в порядок и 
изданы под ред. акад. А. Ф. Быч кова.– 
С.-Петербург, 1882. – С. 184.(реєстр 
творів Лаврентія Зизанія; біографічні 
дані); Филарет (Гумилевский). Обзор 
русской духовной литературы. 862-
1863. – Изд. 3-е с попр. и дополн. ав-
тора.– С.-Петербург, 1884. – Кн. 1 и 
2. – С. 178 (реєстр творів Л.Зизанія.; 
Опис книжечки про антихриста Сте-

фана Зизанія і словничка Лаврентія 
Зизанія); Франко І. Бібліографічні 
рідкості // ЗНТШ. – 1897. – Т. 20 
(Misce llanea). – С. 2-6. 

Олександр Мазур
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Зіньківсько-
маначинський список 

Старого Завіту

Найбільш повний список Старо-
го Завіту Біблії, що виник під впли-
вом Скориненських видань. Склада-
ється із двох взаємодоповнюваних 
частин. Перша укладена “писарчи-
ком” Дмитром із Зінькова, друга 
– під керівництвом священика Іва-
на з “неславного града Маначина”. 
Зіньківський список Дмитра містить 
П’ятикнижжя, книги Ісуса Навіна, 
Суддів, Руф, чотири книги Царств, 
дві книги Параліпоменона й початок 
молитви Манасії. Маначинський ру-
копис містить продовження молитви 
Манасії й решту старозавітних книг 
за винятком Псалтиря й закінчення 
книг Маккавеїв. У книгах даного 
списку зустрічаємо низку різних зга-
док, що відносяться до 1573-1577 рр. 
– якраз того періоду, коли почалася 
робота над укладенням Острозької 
Біблії. Є певні підстави вважати, що 
зінківсько-маначинський список з’я-
вив ся на Волині, у володіннях князів 
Острозьких та Вишневецьких (мож-
ливі місця його появи села Зіньки та 
містечко Маначин). Тому острозькі 
книжники могли бути знайомі з ним 
і використали при укладенні Ост-
розької Біблії.

Літ.: Возняк М. Історія української 
літератури: У 2-х книгах – Львів, 
1992. – Кн.1; Грушевський М. Історія 
української літератури. – Київ, 1995. 
– Т.V, кн.1; Кралюк П. М., Торконяк 
Р., Пасічник І. Д. Острозька Біблія в 
контексті української та європейської 
культур. – Острог, 2006.

Петро Кралюк
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Іван ІV Васильович 
(Грозний)  

(* 25.VІІІ. 1530, Москва –  
† 18.ІІІ. 1584, Москва)

Великий князь Московський (з 
1533), перший російський цар (1547-
1584), публіцист. Близько 1547 р. 
намагався запросити з Німеччини 
друкарів, знавців мов. Іван ІV став 
ініціатором створення першої росій-
ської державної друкарні, в якій Іван 
Федоров та Петро Мстиславець ви-
пустили Апостол (1564) та Часовник 
(1565). Цар вважаэться автором трьох 
публіцистичних послань до князя Ан-
дрія Курбського, російського емігран-
та, що проживав на Волині. У перед-
мові до Острозької Біблії зазначено, 
що він передав кн. В.-К. Острозькому 
через М.Гарабурду список повної Бі-
блії, укладений ще за кн. Володимира 
Святославовича. Вважається, що це 
була Геннадієва Біблія.

Лурье Я.С., Роменская О.Я. Иван ІV Васи-
льович Грозный // Словарь книжников 
и книжности Древней Руси. – Ленин-
град, 1988. – Вып. 2. – Ч. 1. – С. 371-
384; Гладкий А. И., Цеханович А. А., 
Курбский Андрей Михайлович // Сло-
варь книжников и книжности Древней 
Руси. –Ленинград, 1988. – Вып .2. – Ч. 
1. – С. 494-503

Петро Кралюк

Іконопис  
Острожчини ХVІ – 

першої пол. XVII ст.

Найраніший документ, який сто-
сується І.О., – заповіт князя Іллі 
Костянтиновича Острозького від 16 
серпня 1539 року, в якому говорить-
ся про оздоблення сріблом наміс-
них ікон Богоявлення та Богороди-
ці в Богоявленській церкві (соборі) 
Острозького замку, ікони Арханге-
ла Михаїла та ікони із с. Межиріч. 
Згадані в заповіті ікони вказують на 
давній варіант намісного ярусу іко-
ностасу Богоявленської церкви, відо-
мого на Волині ще з часів князя Во-
лодимира Васильковича. У другій 
половині XVI ст. Острог став одним 
із найбільших осередків іконопису 
України. Якщо в інших містах Воли-
ні працювали поодинокі майстри, то 
в Острозі, за податко вим реєстром 
1576 р., названі 6 малярів: Харитон, 
Лазко Гаври лович, Дашко, Дух-
нич, Богдан і Федір. Цей документ 
підтвер джує і той факт, що в середи-
ні XVI ст. іконописання виходить за 
межі монас тирського середо вища. 
Ікони створюються вже не тільки в 
монастирях, але й окремими май-
страми, пов’язаними із міщанським 
середовищем. Ці майстри почина-
ли, хай ще несмі ливо, наділяти лики 

І
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святих земною фізичною красою, 
одягати їх у міщанське вбрання XVI 
ст. Цей процес можна простежи-
ти на іконах “Бого родиця Одигіт-
рія”, “Різдво Богородиці” XVI ст. 
з с. Стадники, “Юрій Змієборець” 
XVI ст. із с. Точивики, “Богородиця 
Одигітрія” XVI ст. з Троїцького мо-
настиря в с. Межирічі. У зображенні 
облич іконописець засто со вував як 
графічні прийоми, прокреслюючи 
ніс, брови, круги під очима темно-
корич нивими лініями і висвіт люючи 
опуклі місця пробілами, так і живо-
писні, застосовуючи кольорові гра-
дації від рожево-червоного на щоках 
до темно-коричне вого в затінених 
місцях облич. Тло ікони декорова-
не складним суцільним рослинним 
орнаментом та позоло чене. Ікону 
“Різдво Богородиці” із с. Стадник 
зближує з візантій ською традиці-
єю побудова простору за зако нами 
зворотньої перспек тиви, площин-
не зображення людей та предметів, 
локальність кольорів. Разом із тим 
змінюється стиль візантійської іко-
нографії облич, їх пропорції. Це вже 
не видовжені обличчя із витягнути-
ми рисами, а округлі – з короткими 
носами та пухкими щоками. Від ві-
зантійської іконографії залишились 
лише надзвичайно великі очі з ледь 
опущеними верхніми повіками. На 
іконі “Юрій Змієбо рець” XVI ст. з 
с. Точивики одяг царівни Єлисави, 
як помітила дослідниця О. Солов ка, 
відповідає одягу волинської красуні 
(біле вишите плаття). Батьки царівни 
також в одязі заможних міщан. Від-
хід від традиційної іконографії і нові 
реаліс тичні елементи в іконах помі-
тив та негативно оцінив острозь кий 

теолог і письме нник Василь Сура-
зький у своєму творі “Кни жиця” 
(у 6-ти розділах) (Острог, 1588). 
Консер вативні цер ковні кола ро-
зуміли, що суб’єктивні порушення 
іконопис ного канону, введення реа-
лістичних елементів руйнують саму 
суть ікони як образу потойбіч ного 
світу, перетво рюють ікону на кар-
тину релігійного змісту. Виявлено 
декілька докумен тів, що стосують ся 
розвитку іконо писного малярства на 
Острож чині на початку XVII ст. Най-
раніший із них – запис від 6 вересня 
1600 року в рукописному Євангелії 
про спорядження для церкви Різдва 
Богородиці в с. Юсківці на Острож-
чині “помислом и накладом” остро-
зь кого священика Ігнатія трьох на-
місних ікон – Спасителя, Богородиці 
та Різдва Бого родиці, а також образу 
Спаса Неруко творного. Цей запис 
дає уявлення про розвиток іконо-
стасу на Острожчині, який складав-
ся із трьох намісних ікон та образу 
Спаса Неруко творного над ними. В 
акті поділу володінь кн. В.-К. Ост-
розького між його синами Янушем 
і Олександром 1603 р. названі май-
стри: Дашко із вулиці Красна Гора, 
Іван, що мешкав на вулиці Зарван-
ській, Іван Ставро вич, який працю-
вав на поч. XVII ст. в Буську, де ви-
готовляв іконостас. Ще про одного 
острозького маляра Петра, котрий 
був боржни ком львів ського аптека-
ря Яна Кучковського, натрапляємо в 
акті 1610 року. В ікону І пол. ХVІІ ст. 
все частіше привносяться елементи 
реалізму. Іконописці намагаються 
максимально набли зити зображе-
ння до життя, актуалізувати його. 
Візантійські типи облич замінюють-
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ся україн ськими, які приваб люють 
не тільки своєю духовною, а й зем-
ною, тілесною красою. Змінюється 
психоемо   ційне трактування образів. 
Замість суворості і аскетизму – від-
верта добро зичли вість і лагідність. 
В іконах все більше застосо вуються 
елементи декору: посрібле ння та по-
золочення тла, гравіровані та різані 
по левкасу орнаменти. Ікона стає 
не тільки об’єктом поклоніння, а 
й об’єктом замилува ння. Ці риси 
можна прослідкувати в іконах “Св. 
Микола з житієм” з церкви с. Бро-
дова, “Трійця старозавітна” з церк-
ви с. Милятина, “Апостоли Андрій 
та Іаков” з с. Точивик та багатьох 
інших пам’ятках перш. пол. XVII 
ст. Поширення естетики бароко 
призвели до подальшого розвитку 
іконопису. Спокійні, урівноважені, 
гармо нійні компози ції змінюють 
твори, сповнені драма тичного на-
пруження, динамізму та експресії. 
В іконо писі поширюються героїчні 
образи воїнів-переможців Архан-
гела Михаї ла, Юрія Зміє бор ця. У 
героїко-монументаль ному плані 
трак тований образ Спаса Емма-
нуїла в іконі “Великого совіта ан-
гел” XVII ст. з с. Лючина Острозь-
кого р-ну. Міцна поко лінна постать 
юнака, здається, ледь втискуєть ся 
у відведену площину ікони. І хоча 
Спас зобра жений у позі непорушно-
го стояння, з нерухомим обличчям, 
внутрішня експресія відчувається в 
напруженій колористичній гамі га-
рячих яскравих фарб. 

Реалістичні тенденції острозь-
кого іконопису проявились, зокре-
ма, і в традиційній за схемою іконі 
“Страшний суд” (середина ХVІІ ст.), 

що зберігалась в одній з церков Ост-
рога. Серед персонажів пекла тут зо-
бражено фанатичних католиків спів-
власників міста К.Ходкевича та його 
дружину Анну-Алоїзу Ходкевич.

Літ.: Александрович В. Джерела 
до історії мону мен таль  ного маляр-
ства та іконопису Волині XII-XVI 
ст. // Родовід. – 1994. – № 8. – С. 23; 
Александро вич В. Малярі та систе-
ма малярських осередків Волині XVI 
століття // Матеріали ІV наук.-краєз. 
конф. “Остріг на порозі 900-річчя”. – 
(Острог, друк. Сокаль), 1993. – С. 5-7; 
Жолтов ський П. М. Український жи-
вопис XVII-XVIII ст. – Київ, 1978. – С. 
9-13, 73, 77, 119-123, 127, 128, 131, 135, 
138, 139; Овсійчук В. А. Львівський 
портрет XVI-XVIII ст.: Каталог вистав-
ки. – Київ, 1967. – С. 68; Овсійчук В. 
А. Українське мистецтво другої поло-
вини XVI – першої половини XVII ст. 
Гуманістичні та визвольні ідеї. – Київ, 
1985. – С. 162, 164, 165, 168; Сидор 
О. Волинське малярство XVII-XVIII 
століть // Образотворче мисте цтво. – 
1988. – № 2. – С. 18-21; Скоп – Дру-
зюк Г., Скоп Л. Творчість волинсько-
го іконописця XVIII ст. (автора ікони 
“Христос-Виноградар”) // Волинсь-
ка ікона: питання історії, вивчення, 
дослідження та реставрації: Тези та 
матеріали наук. конф., присвяченої 90-
річчю П. М. Жол тов ського. – Луцьк, 
1994. – С. 18-21.

Истомин М.П. Главнейшие черты в ико-
нописи Волыни // Искусство и худо-
жественная промышленность. –Мо-
сква, 1893. – № 14. – Ноябрь. – С. 72.

Ярослава Бондарчук
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Кардашевич Станіслав  
(Kardaszewicz 

Stanisław) (* 8.05.1826, 
Білгородка – † 6.10.1887, 
Острог)

Дослідник історії м. Острога. По-
ходив із волинської шляхти. У 1844 
р. вступив на службу в повітовий 
суд в Острозі секретарем. Перебу-
вав на цій посаді до 1869 року. Був 
секретарем останнього маршалка 
Острозь кого повіту Ксаверого Йот-
ки. Проживаючи в Острозі, К. гли-
боко зацікавився історією міста і 
краю. Особливо приваблювала його 
історія Острога. Її вивчення стало 
для нього життєвим по кли ка  нням. 
К. відшукував, збирав, система ти-
зовував, опрацьовував і вивчав пи-
семні джерела як у самому місті, так 
і у фамільних архівних, рукописних 
збірках на Волині і Поділлі, особли-
во багато цінних матеріалів знайшов 
у Славутському архіві князів Сан-
гушків. Відсутні будь-які портрети 
К. – малюнки, дагеротипи або фото. 
Інший острозький краєзнавець, ар-
хеолог, продов жувач його на ниві 
історичної Острогіани Йосип Но-
вицький (1878-1964), через багато 
років (у 1939) так описав зовнішній 
вигляд К.: “Пам’ятаю його постать: 
високий, темний блондин, без боро-

ди, дещо сутулий, замисле ний, спо-
кійний”. 

Відома лише одна його книга з 
історії Острога, котра була надруко-
вана видав ничою спілкою В. Л. Ан-
чица вже після смерті автора в 1913 
році. Оригінал рукопису зберігається 
у Варшаві в Націо нальній бібліотеці 
(Biblioteka Narodowa). Монографія 
К. “Dzieje dawniejsze miasta Ostroga“ 
(“Дав ня історія міста Острога”) ви-
йшла під редакцією польського іс-
торика Александра Ябло нов ського 
(1829-1913) з його передмовою. 
Вступ ну статтю написав інший поль-
ський історик Генрик Мосьціць кий 
(1881-1952). Відомості про ОА і 
Острозьку кириличну друкарню дру-
гої пол. XVI – першої пол. XVII ст. 
є в різних розділах моногра фії К. У 
роботі автор використав і проаналі-
зував акт 1603 поділу Острога між 
синами В.-К. Остро зького Янушем і 
Олександром. У 2-му розділі моно-
графії зазначив місце розташуван-
ня ОА в пригородку (С. 99-100). В 
обох частинах Острога К. виділяє 
місця, пов’язані зі знаменитим кра-
ківським астрономом Лято шем, 
який переїхав до Острога і, ймовір-
но, викладав у ОА. Окремий розділ 
К. присвятив ОА. Щоправда, мова 
про неї ведеться лише на 3 сторін-
ках (С. 137-139). Заснування ОА К. 
пов’язував із реформаційним рухом 

К
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у XVI ст., коли землі Волині вкри-
лися протестантськими “збо рами”, 
школами і друкарнями. К. зазначає, 
що князь Василь Острозький почав 
сам діяти в інтересах “нез’єднаної 
церкви”. Автор наводить у додатку 
до монографії текст листа кн. В.-К. 
Острозького до Львівського Успен-
ського братства від 1 грудня 1592 
року з Дубна, де констатується, що 
“маємо потребу у вчителях і без них 
терпимо голод”, а також слова із 
листа князя до новообраного Воло-
димирського єпископа І.Потія про 
те, що конче потрібно мати своїх 
пресвітерів і добрих проповід ників, 
бо через відсутність наук “велика… 
грубість серед наших духовних” 
(С. 137). Як зазначив К., саме для 
“підне сення… освіти і моралі на 
Русі кн. Василь заклав... першу в 
Острозі руську школу, звану Акаде-
мією, на зразок латинських шкіл” 
(Там само). При цьому К. помиляв-
ся, датуючи її виникнення “напри-
кінці другої половини XVI ст.”, бо 
фактично перша точна звістка про 
Академію сягає вже 1578 року. К. 
зазначив, що кн. В.-К. Острозький 
“стягував до неї (Ака демії. – ред.) 
звідусіль вчених і школу ту віддав 
під керівництво вченого русина Ге-
расима Смотрицького, першого тієї 
школи ректора, і вченого грека Ки-
рила Лукаріса”. Серед викладачів 
Академії К. називає Павла Паліурія 
(помилково, бо цей діяч перебував 
у Великопольщі) і Яна Лятоша, а з 
вихованців – Мелетія Смотрицько-
го і Петра Конашевича-Сагайдач-
ного. Твер дження про роль ОА і час 
припинення її діяльності видаються 
дискусійними. Він вважав, що “не-

довго існувала острозька школа і 
небагато при несла для краю корис-
ті” (С.139). К. відзначив, що Анна-
Алоїза Ходкевич наказала “руським 
бакалав рам”, щоб “у цій школі не 
навчали по-польські і по-латині, а 
тільки по-руськи” (С. 139). Точного 
часу припинення існування “школи” 
і друкарні К. не подав, але пов’язує 
це з буремними часами “розбоїв ко-
зацьких” (Там само). Важливо, що 
К. локалізував “школи” разом з дру-
карнею тереном Остро зь кого замку 
в так званому “дольному (нижньо-
му – ред.), у тому місці, де є тепер 
прогімназія” (Там же). У розділі VI 
(“Друкарні слов’янські в Острозі і 
Дермані”) подаються дані про ви-
дання в Острозі книг І. Федоровим 
Нового завіту і Біблії, а також Хро-
нології Андрія Римші, подається 
стислий огляд книжкової продукції 
післяфедорівського періоду 1583-
1612 рр. і згадується сумнівне ви-
дання 1640 (книга “преподоб ного... 
Нікона ігумена Чорния гори...”)..

Саме Й. Новицький відшукав міс-
це захоронення в Острозі праху  К. 
на старому польському католиць-
ко му цвинтарі, де в 1938 р. був спо-
ру джений на кошти Польського  
Кра є знавчого товариства новий па-
м’ят ник К. Він був із піщаника, скла-
дався з двох покладених один на од-
ний різного розміру постаментів, а 
на верхньому був виточений хрест. 
На пам’ятнику польською мовою 
був напис: “Stanisław Кardaszewicz 
sekretarz sądu powiat. w Ostrόgu 
1844-1869 r. Historyk m. Ostroga. Ur. 
w Biało grodce 8 maja 1826 r. Um. w 
Ostrogu 6 paźdz. 1887 r.” (“Станіслав 
Кардашевич, секретар повітового 
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суду в Острозі 1844-1869 рр., істо-
рик м. Острога, народився в Білго-
родці 8 травня 1826 р., помер в Ост-
розі 6 жовтня 1887 р.”) Цей цвинтар 
XVII-XIX ст. проіснував до кінця 
50-х років ХХ ст. і був знищений за 
розпо рядженням тодішньої влади, 
а на його місці побудували стадіон. 
Лише один постамент надгро бового 
пам’ятника К. із цього цвинтаря пе-
ревезений на Замкову гору і постав-
лений біля “Будинку мурованого”, 
де розміщений крає знавчий музей. 
Перебування цього пам’ят ника про-
сто неба призвело до повної руйна-
ції решток напису на більшій части-
ні поверхні. 

Рукопис праці К.: Biblioteka Narodowa. 
Warszawa. Rękopisy. – N IV 5612

Основна праця: Kardaszewicz St. Dzieje 
dawniejsze miasta Ostroga. Materyały do 
historyi Wołynia. / Z przedmową A.Jabło-
nowskiego oraz życiorysem autora przez 
H.Mościckiego. – Warszawa, Krakόw, 
1913.

Літ.: Мицько. Матеріали… – С. 59.
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Карпович Леонтій 
(світське ім’я – Лонгин, 

* бл. 1580 – † 1620, Вільнюс)

Церковний і культурний діяч, 
один із непримиренних супротивни-
ків Берестейської унії. Народився 
на Пінщині в шляхетській родині. 
Бував на Острожчині, зокрема в 
с.Кунині. Підтримував зв’язки з Дер-
манським монастирем. Можливо, за 
прикладом цієї обителі запровадив у 
братському Святодухівському мо-
настирі у Вільнюсі, архімандритом 
якого він був, спільножительні пра-
вила. Про можливе співробітництво 
К.Л. з острожанами засвідчують 
його тісні контакти з М. Смотриць-
ким. Він брав участь у випуску 
“Треноса” М. Смотрицького, за що 
був ув’язнений. Також виступав 
наставником цього письменника-
полеміста, коли той прийняв чер-
нецтво. М. Смотрицький, зі свого 
боку, надзвичайно високо цінував 
К.Л. Проголосив промову (казаньє) 
на його похороні, а також написав 
“Лямент… на жалісну смерть …Ле-
онтія Карповича”.

Дж. та літ.: Маслов С. И. Казанье Меле-
тия Смотрицкого на честный погреб 
о.Леонтия Карповича. – Київ, 1908; 
Мицько. Острозька… академія. – С.93; 
Смотрицький М. Лямент світу вбогих 
на жалісну смерть… Леонтія Карпови-

ча // Українська поезія ХVІІ ст. – Київ, 
1988. – С.131-150.

Петро Кралюк 
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Кграматика словєньска 
языка” Вільнюс, 1586

Дана граматика старослов’янської 
мови була укладена в Острозі ви-
кладачами ОА і видана у Вільню-
сі в 1586 р. на основі трактату “О 
осьми частhхь слова”. У післямові 
до публікації твору зазначено: “За 
прозбою житєлєй столици вєликаго 
кн #зства литовьскаго града Вильни. 
Си# кгра матика словєньска язика, з 
газ(о)θи лакім славного града Острога 
властноє ωтчизни яснh вєльможнаго 
пана Константина Констан тиновича 
княжати на Остро гу... З щодробли-
воє єго... ласки видана дл# научєнь# 
и виразумhнь# божєствєннаго пи-
сан#”. Першодрук пам’ятки зберігся 
лише у двох примірниках, причому 
обидва неповні. Надру ко ваний варі-
ант нале жить до східнослов’янської 
редакції. Ха рак тер  ною особливістю 
першого вілен сь кого видання праці є 
те, що на по лях її надруковано латин-
ські відповідники слов’янських тер-
мінів, на приклад, Prаesens, Futurum, 
Casus та  ін.

Літ.: Книга Бєларусі. 1517-1917. Звод-
ны каталог. – Мінск, 1986. – С. 63-64; 
Німчук В. В. Мовознавство на Україні 
в XIV-XVII ст. – К., 1985. – С. 69-145.

Віра Захарчин 

Кипріан  
(* ? – † після 1623 р.)

Український церковний та куль-
турний діяч, відомий передусім сво-
їми перекладами з грецької мови. 
Походив, очевидно, з Острожчини. 
У списку перекладу трактату Гаври-
їла Севера “Синтагматікон…”, здій-
с  неного К., вказано прізвисько пере-
кладача “Розьвяніцкий”. Це може 
бути потрактовано в тому сенсі, 
що він походив із с. Розваж непо-
далік Острога. У передмові Захарії 
Копистенського до “Бесід на 14 по-
слань апостола Павла” Йоана Зла-
тоуста, виданих у друкарні Києво-
Печерського монастиря 2 квітня 
1623 року, про К. сказано, що він 
“суща от града Острога” (тобто наро-
дився чи жив там) і “любомудрство-
вавша” “вь Єнетіихь же и Патавиї”, 
тобто Венеції й Падуї. Також у цій 
передмові відзначено, що він добре 
знав грецьку мову. Зрозуміло, перед 
тим, як продовжити студії за кордо-
ном, мусив отримати певні знання 
на батьківщині. Ймовірно, освіту 
здобував у ОА, де міг навчитися 
греки, а потім вдосконалювати свої 
знання в Італії, оскільки там існу-
вали значні осередки грецистики. І. 
Мицько припускає, що світське ім’я 
К. – Кирило, і ототожнює його з ві-
домим діячем Львівського братства 
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Кирилом, який зазнав переслідувань 
з боку єпископа Гедеона Балабана, а 
потім змушений був перебратися до 
Вільнюса. Правда, таке припущен-
ня базується лише на певній “логіці 
подій” і не має навіть опосередкова-
ного документального підтверджен-
ня. Наступний епізод у житті К. був 
пов’язаний з Дерманським монасти-
рем. К. стає одним із діяльних членів 
культурно-освітнього осередку, що 
виник у цій обителі і на чолі якого 
стояв Ісакій Борискович. Саме тут 
К. здійснив низку важливих пере-
кладів з грецької мови. Першим дер-
манським перекладом К. вважається 
переклад збірки “Пчола”, який був 
завершений 29 березня 1599 року. 
Ця збірка була складена у Візантії в 
ХІ ст. й містила близько 2500 висло-
вів античних авторів, отців церкви, 
візантійських письменників, урив-
ків із Біблії. Існували переклади 
“Пчоли” з часів Київської держави, 
однак К. їх проігнорував. Переклад 
здійснив, ймовірно, із грецького ви-
дання 1546 р., опублікованого Кон-
радом Гесснером у Цюріху. Наступ-
ний переклад, що теж гіпотетично 
пов’язується з іменем К., є трактат 
“Синтагматікон, або про святі сім 
таїнств церковних…”. Грецький 
оригінал цього твору належав Гав-
риїлу Северу, митрополиту Філа-
дельфійському з кафедрою у Вене-
ції. Написаний він був у останній 
чверті ХVІ ст., а надрукований у 
Венеції в 1600 року. Враховуючи 
“венеціанський епізод” у біографії 
К., стає зрозумілим його інтерес 
до цього твору. “Синтагматікон…” 
представляв нове явище в тогочас-
ній грецькій богословській думці 

– т.з. релігійний гуманізм, представ-
ники якого намагалися відійти від 
православного традиціоналізму й 
використовували логічні побудови 
латинської теології. У “Синтагматі-
коні…” широко використовувалися 
не лише біблійні тексти, а й твори 
східних отців церкви, візантійських 
богословів й постанови церковних 
соборів. Перекладений К. “Синтаг-
матікон…” справив помітний вплив 
на розвиток української богослов-
ської думки, зокрема, це виявило-
ся в творах Петра Могили, Тарасія 
Земки, Сильвестра Косова та інших. 
У лютому 1605 р. К. завершив пере-
клад “Бесід на Євангеліє від Йоана”, 
автором яких був Йоан Златоус-
тий. Цей текст раніше перекладався 
старослов’янською мовою Силуя-
ном, учнем Максима Грека. Однак 
у Силуянівському перекладі були 
деякі пропуски. К. же переклав твір 
в повному обсязі. Дещо пізніше він 
здійснив переклад іншого Златоус-
тового твору “Бесіди на 14 послань 
апостола Павла”, що був надрукова-
ний у Києво-Печерській лаврі. У пе-
редмові до цього друку, наводяться 
певні біографічні свідчення про К. 
Зокрема, говориться про його пере-
бування на Афоні. У “Совітованії 
о благочесті”, творі, який з’явився 
приблизно в той самий час і, оче-
видно, належав Ісакію Борисковичу, 
пропонується повернути К. з Афону 
на батьківщину.

Літ.: Мицько. Острозька… академія. 
– С.94-95; Харлампович. Запад-
норусские… школы. – С. 274-275; 
Ясіновський А. Внесок Острозько-
го культурного осередку в розвиток 
української богословської думки 
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(кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.) // Ков-
чег. – Ч. 3. – Львів, 2001. – С. 217-227; 
Podskalsky G. Grichische Teologie in der 
Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821). – 
München, 1988. – S.117-180.

Петро Кралюк
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Клієнтела  
кн. Василя-Костянтина 

Острозького

Її творила шляхта, яка визнавала 
князя В.-К. Острозького своїм па-
троном або лідером, а взамін за свою 
вірність / лояльність розраховувала 
на його оборону і милість (фінансо-
ву, політичну й ін. підтримку) і була 
пов’язана з ним у формальний або 
неформальний спосіб.

Як встановила Н. Яковенко (на 
прикладі дітей М.Зорі та О.Єрлича), 
в ОА здійснювалась і підготовка ка-
дрів служителів для двору К.-В.Ост-
розького та його синів, вочевидь, 
безкоштовно. Тому цілком вірогід-
ним є навчання багатьох передставни-
ків клієтнели в цьому навчальному 
закладі. Її формування роз почалося 
після смерті батька В.-К. Острозько-
го, великого гетьмана литовського 
Костянтина Івановича (1530). Що-
правда, через малолітство княжича, 
якому на той час виповнилося 4 
роки, і активні дії зі збирання спад-
щини його старшого брата Іллі, при 
боці останнього опинилася біль-
шість давніх слуг дому. Тільки за 
два десятиліття по тому, внаслідок 
сприятливих обставин, навколо кня-
зя Василя почала зосереджуватися 
потужна група підтримки, і 1550-

1570 рр. стали вирішальними для 
піднесення його авторитету і могут-
ності. Спочатку, після смерті брата 
Іллі (1539) і поділу батьківщини з 
його вдовою Беатою Костелецькою і 
дочкою Гальшкою (1541), Острозь-
кому вдалося повернути половину 
родових володінь і осілих на них 
батьківських слуг. У 1550 р. завдяки 
підтримці всесильного клану Радзи-
вилів князь Василь, як маршалок 
Волинської землі, ввійшов до скла-
ду великокнязівської ради, а як во-
лодимирський староста почав фор-
мувати штат місцевого замкового 
уряду, пізніше трансформованого в 
ґродський суд. Ще один судовий 
округ – київський – потрапив під 
контроль Острозького у 1559 р., піс-
ля отримання ним привілею на київ-
ське воєводство. Обіймати уряди в 
зазначених судах могли виключно 
місцеві жителі, відтак контингент 
князявських слуг розширився і вже 
не обмежувався представниками ро-
дів, відданих Острозьким з діда-
прадіда. У 1553 р. відбулися знакові 
події в житті князя, кожна з яких 
суттєво вплинула на вигляд і розмі-
ри його клієнтели. Перша – одружен-
ня  з Софією Тарновською, доч кою 
най потужнішого ма лопольського 
магната, великого коронного геть-
мана і краківського каштеляна Яна 
Амора Тарновського († 1561). Не-
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сподівана смерть у 1567 р. її брата 
Яна-Кшиштофа, який не залишив 
нащадків, дозволила Острозькому, 
– хоч і не без проблем у вигляді 
збройної протидії інших претенден-
тів, – заволодіти величезними воло-
діннями свого тестя. Клієнтела Тар-
новських у цей час поділилася на 
два табори, одна її частина (ймовір-
но, менша) симпатизувала україн-
ському князеві і надалі залишилася 
йому вірною (Заборовські, Колач-
ковські, Куровські, Лисаковські, 
Лонцькі, Менжинські, Щуцькі, дріб-
на православна шляхта з Підгір’я та 
ін.). Друга подія сталася у вересні 
1553 р., коли Острозький спробував 
прибрати до своїх рук втрачене під 
час поділу з братовою родове гніздо 
і встановити контроль над тими 
спадковими володіннями, що за за-
коном належали сім’ї його брата 
Іллі. Запланована князем “весільна 
авантюра”, внаслідок якої Гальшку 
Іллівну силоміць віддано заміж за 
Дмитра Сангушка, а її матір вигнано 
з замку, завершилася в цілому не-
вдало. Але в ході її реалізації стало 
зрозумілим, на чиєму боці знахо-
дяться симпатії потомствених лен-
ників дому Острозьких. Князь не 
зустрів особливого опору з боку 
слуг Беати Острозької, які, попри 
обов’язок захищати свою пані, по-
ставилися до акції гетьманича ло-
яльно. Після кількох тижнів він за-
лишив Острог, разом з ним поїхали і 
деякі люди Беати, готові полишити 
службу при дворі чужої їм княжни-
польки заради свого, українського 
пана. Поступовий відтік кадрів у 
тому ж напрямку продовжився у 
60-х і на початку 70-х років XVI ст., 

коли вдова Іллі Костянтиновича від-
писала землі “Острозького князів-
ства” своєму другому чоловіку по-
ляку Ольбрахту Лаському, а той, 
врешті, переказав їх королю Сигиз-
мунду ІІ Августу. Зростання чисель-
ності клієнтели князя в останній 
третині XVI ст. був запрограмова-
ний у декреті королівського суду 
7.04.1574 року. Як опікун небоги 
Гальшки, Острозький отримав пра-
во управління належною їй частиною  
всіх родових добр і, таким чином, 
став найбільшим зем левласником 
Речі Посполитої. Посідання вели-
чезних маєтків на той час гарантува-
ло не лише значні прибутки, але й 
давало змогу змагатися за статус по-
літичного лідера у власному регіоні 
чи й у державі. В. Соколовський на-
зиває політичне угрупування В.-К. 
Острозького одним з чотирьох най-
потужніших у Речі Посполитій кін-
ця XVI – початку XVII ст. На пер-
ший погляд, це твердження виглядає 
дискусійним, адже православний 
магнат з Русі у розпалі сеймових ба-
талій особливою активністю і крас-
номовством не вирізнявся. Актив-
ною, натомість, була позиція і дії 
його прибічників. Слуги Острозько-
го з войовничого середньовічного 
рицарства перекваліфікувалися у 
групу його політичної підтримки, в 
руслі змін, які відбулися в реґіоні у 
другій половині XVI століття. Після 
проведення земських реформ 1565-
1566 рр. і укладання Люблінської 
унії 1569 р. на українських землях 
поширилася політична модель шля-
хетської демократії, що передбачала 
делегування частини влади монарха 
і його найближчого оточення (сена-
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ту) шляхетським органам самовря-
дування (сеймикам), які діяли в про-
вінції. Зібрана на сеймиках шляхта 
з’ясовувала не лише локальні питан-
ня. Відряджаючи своїх представни-
ків на загальнодержавний сейм, вона 
брала участь у вирішенні ключових 
проблем внутрішнього життя Речі 
Посполитої і її зовнішньополітич-
них контактів. Усі рішення провін-
ційні сеймики приймали шляхом го-
лосування, право участі в якому 
мала осіла і навіть неосіла в повіті 
шляхта, зазвичай поділена за своїми 
симпатіями на кілька потужних кла-
нів, очолюваних магнатами. Інтере-
си цих людей і зіштовхувалися на 
подібних зібраннях. Так, волинські 
сеймики кінця XVI ст. були своєрід-
ним полем для змагань київського 
воєводи В.-К. Острозького, велико-
го коронного канцлера Я. Замой-
ського і брацлавського воєводи Я. 
Збаразького. Найзапекліша бороть-
ба на сеймику точилася навколо об-
рання послів на сейм, депутатів до 
Люблінського Трибуналу (найвищо-
го апеляційного суду Корони) і кан-
дидатів на ключові в повіті земські 
уряди (підкоморій, земські суддя, 
підсудок і писар). З огляду на про-
цедуру прийняття сеймикових рі-
шень, велике значення мала чисель-
ність представництва кожного з 
угрупувань. У цьому плані група 
підтримки Острозького була в Речі 
Посполитій однією з найбільших, 
позаяк у розлогих родових маєтках 
князь утримував на власний кошт 
кількатисячний “електорат” зі своїх 
слуг-шляхтичів. Особливо міцні по-
зиції київський воєвода мав в Украї-
ні – у Волинському, Київському, 

Брацлавському і Руському воєвод-
ствах, слабші – в Малій Польщі 
(Сандомирське і Краківське воєвод-
ства) і Білорусі (Берестейське і Но-
вогрудське воєводства). Роздаючи 
землі потенційним прибічникам і 
просуваючи найактивніших пред-
ставників рицарської братії на зем-
ські і навіть сенаторські уряди, князь 
В.-К. Острозький – до того один з 
волинських магнатів, українець і по-
кровитель “старожитних руських” 
домів – у 70–90-х рр. XVI ст. посту-
пово перетворився на значну полі-
тичну фігуру всього королівства. 
Служба при його боці стала прива-
бливою для шляхти навіть із найвід-
даленіших куточків Речі Посполитої 
і з-поза її меж (кн. Ґєдройці з Литви, 
Пе ресецькі з-під Вітебська, Кандиби,  
Лю бовицькі і Свяцькі з Троцького 
во єводства, Галчиновські і Цетнери 
з Сілезії, Прущинські з Помор’я, 
Кше шовські і Хорковські з Ленчиць-
кого, Куровські з Каліського во-
єводств, Боґуцькі, Вільґи, Ґозд зі ков-
сь  кі, Мошенські, Риминські, 
Ста   нішевські з Мазовії і т.д.). Це 
різ  номаніття відданої Острозькому 
шлях ти з усіх усюд, поєднане з його 
каз ковим багатством і князівським / 
“монаршим” походженням, створю-
вало навколо князя ареол правителя, 
володаря своєрідної держави у дер-
жаві. Зовнішнім проявом можливос-
тей київського воєводи слугували 
його урочисті в’їзди на сейм у су-
проводі кількатисячного почту слуг, 
убраних у парадне вбрання. Витрати 
патрона на утримання поза межами 
власних володінь такого числа лю-
дей були надзвичайно високими. Ця 
акція, ілюструючи особливий статус 
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Острозького, справляла неабияке 
враження на присутніх. Князь, як і 
кожен магнат, потребував слуг-
професіоналів: юристів, економів, 
архітекторів, лікарів, поміж яких 
траплялися енергійні вихідці з про-
столюду та іноземці (підскарбій Се-
мен Кричевич, степанський урядник 
Богдан Омелянович, особистий лі-
кар Острозького француз Раймунд 
Каркасон, придворний архітектор 
німець Ян-Ульріх Франкенштайн і 
т.д.). Серед інших шляхів формуван-
ня клієнтели “некоронованого коро-
ля Русі” варто пригадати ще один, 
рідше згадуваний: в оточення князя 
на певний час потрапляли слуги тих 
магнатів, які в заповітах призначали 
князя опікуном власних родин і ма-
єтків. Так, зокрема, за часів опіки 
над малолітніми дітьми польного 
литовського гетьмана Романа Сан-
ґушка († 1571) Острозький пригор-
нув під своє крило цілу фракцію ві-
домого полководця, притому дехто з 
людей Санґушка (Андрій Зален-
ський, Каспер Лушковський, Мар-
тин Менжинський та ін.) пов’язав з 
новим покровителем усе життя. Роз-
міри клієнтели ще не встановлені. 
Князь, розмірковуючи у 1595 році 
над мобілізації свого угрупування 
на збройний виступ проти “като-
лицької партії”, називав, очевидно, 
дещо завищену цифру в 15-20 тисяч 
осіб. Йшлося, насамперед, про лен-
ників князя, його гайдуків, бояр, але 
також і всіх інших слуг та прибічни-
ків. Відповідно до майнового та со-
ціального статусу членів “фамілії”, 
рівня їхньої залежності від патрона, 
характеру взаємних зобов’язань і 
тривалості стосунків клієнтелу, 

можна поділити на кілька груп за іє-
рархією. 

1. “ПРИЯТЕЛІ” (клієнти) – земсь-
кі урядники і сенатори, посли на 
сейм, депутати до Люблінського 
три буналу, що походили здебільшого  
із заможних панських (князівських) 
родів і були зобов’язані своєю 
кар’єрою чи майновим ста новищем 
Острозьким. Клієнтами були і шлях-
тичі середньої руки, що добровільно 
йшли на ситуативний союз, підтри-
мували ініціативи князя, надавали 
йому дрібні послуги (наприклад, су-
проводжували на сейм). В обох ви-
падках “приятелі” декларували не-
зацікавленість у матеріальному 
стимулюванні своїх послуг, хоча за-
звичай і отримували від Острозько-
го певну допомогу (протекція у про-
суванні кар’єрною драбиною, 
заступництво у конфлікті із сильни-
ми суперниками і т. ін.) чи навіть 
грошову винагороду. В. Соколо-
вський називає серед клієнтів князя 
та його синів лише кілька імен: київ-
ського хорунжого Щенсного і його 
брата, луцького підкоморія Яна Хар-
ленських, київського хорунжого 
Гаврила Гойського, володимирсько-
го войського Василя і його небожа 
Дем’яна Гулевичів, луцького зем-
ського суддю Остафія і його брата 
Матвія Єловичів-Малинських, Лав-
ріна Древинського, луцького ключ-
ника Олександра Жоравницького, 
луцького войського, а згодом київ-
ського каштеляна Івана Чаплича-
Шпановського, а також політичних 
повірників князів Острозьких – 
кам’янецького каштеляна Якуба 
Претвича і Єронима Язловецького. 
До цього списку слід додати зем-
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ських урядників і одного сенатора, 
що починали свою кар’єру у воло-
димирському та київському ґрод-
ських судах. До фракції Острозьких 
належали майже всі луцькі, володи-
мирські і кременецькі войські другої 
пол. XVI – поч. XVII ст., на призна-
чення яких князь мав плив як мар-
шалок Волинської землі. Цю ж гру-
пу у різні часи поповнювали родичі: 
підляський, згодом волинський воє-
вода Януш і його син волинський 
каштелян Олександр Заславські, во-
лодимирський городничий, пізніше 
брацлавський каштелян Василь За-
горовський, а крім того: більшість 
земських урядників київського воє-
водства зазначеного періоду, креме-
нецький підкоморій Адам і його 
брат волинський стольник Андрій 
Боговитини-Козерадські, луцький 
городничий Іван Волинець- Черн-
чицький, луцький земський суддя 
Ярофій Гойський, володимирський 
земський суддя Андрій Заленський, 
волинський чашник Федір Урсул-
Рудецький, волинський ловчий Якуб 
Мошенський, брацлавський підко-
морій Михайло Шашко-Дол бу нів сь-
кий і його син брацлавський хорун-
жий Василь Шашкович, львівський 
земський писар Ян Свошовський і 
багато інших. 2. ДВІРСЬКІ урядни-
ки і слуги Острозького входили до 
його найближчого оточення. Пере-
буваючи поруч із князем в його ре-
зиденціях і супроводжуючи його під 
час подорожей, вони виконували 
спеціальні завдання, мали певний 
визначений у двірській ієрархії ти-
тул і отримували за свою службу 
грошову винагороду. Деякі з двір-
ських урядників і слуг київського 

воєводи мали плебейське походжен-
ня і вербувалися відповідно до про-
фесійних здібностей чи симпатії 
князя. Найважливіше місце в ото-
ченні київського воєводи займав 
маршалок, або старший слуга, функ-
ції якого нагадували обов’язки під-
коморіїв при дворі польських коро-
лів. Маршалок опікувався безпекою 
та облаштуванням апартаментів 
Острозького, а водночас наглядав за 
дотриманням при його дворі поряд-
ку. Джерела називають імена двох 
стар ших слуг князя Василя-Кос-
тянтина: у 1576 р. ним був колишній 
київський підвоєвода Василь Рай, а 
з 1580-х років і, певне, до самої 
смерті Острозького цей титул носив 
Гаврило Гойський (Гостський) з По-
горини. Він отримав у дарунок від 
патрона ряд володінь і завдяки його 
ж протекції у 1605 р. обійняв уряд 
київського хорунжого (на схилку 
життя, вже після згасання роду Ост-
розьких, енергійний шляхтич одер-
жав привілей на київське каштелян-
ство, посівши таким чином місце у 
сенаті). За наповненням князівської 
скарбниці і усіма витратами стежив 
підскарбій. У різний час на цьому 
уряді бачимо Івана Городиського, 
Герасима Смотрицького, Семена 
Кричевича, ближче невідомих нам 
Павла і Гліба, лише перші двоє були 
шляхтичами. Функції підскарбія 
іноді перехрещувалися з обов’язками 
секретарів (Станіслав Велицький, 
Якуб Мошенський, Стефан Смо-
трицький), які наглядали за архівом 
Острозького, піклувалися про на-
лежний стан збереження маєткових 
документів і важливої кореспонден-
ції. Канцеляристами київського воє-
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води, що оформлювали і подавали 
на підпис князю його листи і розпо-
рядження, були писарі (Мартин 
Менжинський, Стефан Грабович). 
Уряд цей був дуже важливий, поза-
як Острозький рідко писав власно-
ручні листи, а після 1593 р. такий 
вид кореспонденції взагалі зникає. 
Помічниками маршалка і секретаря, 
а водночас слугами зі спеціальних 
доручень були комірники, імена 
яких досить часто фігурують у дже-
релах (Петро Бережницький, Василь 
Буневський, Гапон Дубицький, Ста-
ніслав Крашевський, Филип Круне-
вич і т.д.). Серед інших двірських 
урядників у 1557 році згадується ко-
нюший Ян Вітинський, який нагля-
дав за князівськими стайнями. До 
найближчого оточення князя нале-
жали його лікарі Раймунд Каркасон 
(1570-1584) і Курцій (Курціуш, 
1604-1606), сповідники отець Іван 
(1570) та Дем’ян Наливайко (кінець 
XVI – початок XVII ст.), крайчі, по-
койові слуги, кухарі, візники та ін. 
Сам двір князя Василя-Костянтина, 
залежно від місця перебування па-
трона і ситуації, міг нараховувати 
від кількох десятків до кількох ти-
сяч осіб. У подорожах Острозького 
супроводжувала його надвірна мілі-
ція, ленники, інші слуги і клієнти. 3. 
УРЯДНИКИ ҐРОДСЬКИХ (до 1566 
р. замкових) судів, в компетенції 
яких знаходилися кримінальні і дея-
кі цивільні справи шляхти певного 
повіту. Як володимирський староста 
і київський воєвода князь формував 
з числа власних слуг штат володи-
мирського і київського ґродських 
судів, до складу яких входили суд-
дя, підстароста (у Києві підвоєвода 

– заступники князя під час його від-
сутності на уряді) та писар. Як влас-
ники дідичних маєтків, ставленики 
старости почувалися більш незалеж-
ними порівняно з т.зв. рукодайними 
слугами Острозького чи його 
зем’янами. Однак обранці князя ні-
коли не чинили всупереч інтересам 
свого патрона навіть тоді, коли він 
був неправий. Для більшості з них 
ґродський суд був своєрідною годів-
ницею, що дозволяла покращити 
матеріальне становище, а для декого 
він став ще й проміжною сходинкою 
в розвитку кар’єри на шляху до зем-
ського уряду і навіть сенаторського 
крісла. У будь-якому разі, рідко хто 
з ґродських урядників залишався на 
своєму місці все життя. Володимир-
ський ґродський суд перебував у ві-
данні князя у 1550-1579 і 1588-1603 
рр. За згодою короля уряд володи-
мирського старости у 1579-1588 рр. 
обіймав середній син князя – Кос-
тянтин Костянтинович, а з 1603 р. 
брат останнього Януш. Серед суд-
дів, підстарост і писарів найчастіше 
бачимо українців, представників се-
редньої шляхти, здавна осілої під 
Володимиром, а також вихідців із 
сусіднього Луцького повіту. П’ятеро 
з місцевих урядників завдяки під-
тримці клану Острозьких змогли 
зробити добру кар’єру (Михайло 
Козинський, підстароста 1551-1562, 
з 1553/54 володимирський городни-
чий, 1566-1568 волинський каште-
лян; Василь Гулевич, підстароста 
1561-1566, володимирський вой-
ський 1566-1601; Михайло Павло-
вич, підстароста 1569-1574, луцький 
войський 1585; Мацей Стемпков-
ський, ґродський суддя 1591-1606, 
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підстароста 1606-1616, підчаший 
волинський 1616-1624, брацлав-
ський каштелян 1624-1634; Станіс-
лав Прокшич-Кандиба, ґродський 
писар 1588-1612, володимирський 
городничий 1613-1615). Київський 
ґродський суд формувався з відда-
них Острозькому людей упродовж 
1559-1608 рр. (з перервою на почат-
ку 70-х рр. XVI ст., коли князь після 
приїзду до Києва королівських 
справців фактично втратив владу у 
воєводстві). Київські урядники Ост-
розького були вихідцями з місцево-
го дрібного і середнього рицарства 
православного походження, хоча 
траплялися шляхтичі з тюркським 
корінням, литовці і поляки. Четверо 
з десяти відомих підвоєвод походи-
ли з Волині: кн. Остафій Ружин-
ський, кн. Матеуш Воронецький, 
Тимофій Головинський і Вацлав 
Вільгорський. Багатьом урядникам 
завдяки протекції всесильного на 
Київщині князя та його нащадків 
вдалося досягти чималих успіхів у 
просуванні по кар’єрній драбині 
(Федір Тиша-Биковський, підвоєво-
да 1565, київський земський підсу-
док 1566-1573; Богуш Гулькевич-
Глібовський, ґродський писар 
1571-1577, київський городничий 
1595; кн. Матеуш Воронецький, під-
воєвода 1584-1592, київський столь-
ник 1592-1613; Еразм Стравінський, 
ґродський писар 1588-1590, київ-
ський війт 1593, троцький конюший 
1603-1625; Іполит Родкевич, ґрод-
ський писар 1590-1600, київський 
мечник 1618-1630; Філон Стрибиль, 
підвоєвода 1592, ґродський суддя 
1595-1605, київський чашник 1594-
1633; Ян Аксак, підвоєвода 1592-

1600, київський земський суддя 
1599-1627; Василь Козаревський, 
ґродський суддя 1592-1593, київ-
ський чашник 1591-1593; Вацлав 
Вільгорський, підвоєвода 1600-1609, 
київський стольник 1613-1618; Пе-
тро Злотопольський, ґродський суд-
дя 1605-1609, київський земський 
підсудок 1614-1629). Як київський 
воєвода князь посідав Білоцерків-
ське неґродове староство, у 1591 р. 
за згодою короля відмовився від 
нього на користь свого сина Януша. 
Про склад місцевого замкового уря-
ду збереглося обмаль даних; відомі 
лише імена двох місцевих намісни-
ків князя – Остафія Шкаревського 
(1571-1577) та волинянина кн. Дми-
тра Булиги-Курцевича (1578-1596). 
4. ЮРИСТИ (адвокати, “практики”, 
“умо цовані”). До кінця 1580-х рр. 
пред ставниками Острозького в су-
дах різних інстанцій найчастіше бу-
ли  ті його слуги, що пройшли відпо-
відну школу в канцеляріях 
Во лодимирського і Київського ґро-
дів або урядували в матках князя 
(Пет ро Бережницький, Петро Біл-
чинський, Богдан Борейко-Кне рут-
сь кий, Василь і Ждан Боровицькі, 
Анд рій Заленський, Петро Злото-
польський, Миколай Зубрик, Матяш 
Іва ницький, Станіслав Прокшич-
Кан диба, Філон Котельницький, 
Дем’ян Павлович та ін.). Наприкінці 
XVI ст. при ки ївському воєводі 
з’являються четверо визнаних фа-
хівців у коронному й  литовському 
праві. Більшість усіх су дових справ 
князя та його родини ве ли: вихідці з 
дрібної шляхти поляки Ян Прилеп-
ський, Миколай Ґротовський, Кши-
штоф Ґуйський і литовець Олек-
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сандр Гле бов-Соколдський. Перший 
– фахівець у коронному праві – від-
стоював інтереси князя в особливо 
складних процесах, які точилися 
поза межами Волині, зокрема, на 
Люблінському Трибуналі (вищому 
апеляційному суді Польської Коро-
ни). У 1598 р. він захищав у сеймо-
вому суді звинуваченого у шпигун-
стві учасника Берестейського 
церковного собору константино-
польського протосинкела Никифо-
ра. Ґротовський, Ґуйський і Соколд-
ський виступають на Волині, як 
“умоцовані” князя в місцевих ґрод-
ських і земських судах. Усі отриму-
вали за службу велику платню, а 
дехто ще й земельні пожалування. 
Ґуйський тримав на службі село Ві-
лію під Острогом, Соколдський 
(“старший строїтель Острозького 
шпиталя”) – цілу Суразьку волость. 
Прилепського князь зробив своїм 
підстаростою у Володимирі. Після 
1608 р., коли київський воєвода по-
мер, усі названі вище “практики” за-
лишилися вірними домові Острозь-
ких. У 1621 р., через кілька місяців 
після смерті останнього чоловічого 
представника роду князя Януша, 
Миколай Ґротовський та Олександр 
Соколдський отримали від опікунів 
його спадкоємця Францішка Заслав-
ського розпорядження “завідувати 
усіма справами цього нащадка, які 
припадатимуть на Волині – в Луць-
ку, в Кременці, і в підкоморських 
судах”. 5. УРЯДНИКИ в маєтках – 
управителі, що резидували в цен-
трах волостей Василя-Костянтина 
Острозького, а також їхні помічни-
ки, що виконували за наказом князя 
наглядові, фіскальні та інші функції. 

Очолював управлінський апарат у 
волості намісник (“урядник”, або 
“староста”), яким найчастіше був 
один з місцевих зем’ян. У його ру-
ках зосереджувалися судово-
адміністративна влада, яка поширю-
валася лише на розташовані навколо 
замку села (на чолі міської громади 
стояв війт, а у містах з маґдебурзь-
ким правом ще й бурмистр). З най-
відоміших управителів Острозького, 
які тривалий час перебували на сво-
єму уряді і користувалися повною 
довірою свого патрона, слід назвати 
багаторічного дубенського старосту 
Гнівоша Вороновича (1560-1583), 
Яцька Бутовича (Кузьмин, Костян-
тинів, Колодне: 1561-1575), Яна Змі-
євського (Здетель: 1566-1580), Ва-
силя Іллінського (Звягель: 
1570-1588), Прокопа Мервицького 
(Берездів: 1575-1586), Василя Шаш-
ковича (Костянтинів: 1581-1594), 
Ждана Боровицького (Остріг: 1587-
1600), Богдана Омеляновича (Сте-
пань: 1591-1608). Помічниками 
наміс ника були підстароста (під-
намісник) та писар, який відав зам-
ковою канцелярією. Більшу частину 
грошового податку, що збирався по 
селах спеціально відрядженими бир-
чими, урядник мав разом з іншими 
прибутками пересилати до князів-
ського підскарбія. Заради контролю 
над місцевою владою до волосних 
центрів час від часу навідувалися 
ревізори і справці маєтків Острозь-
кого. Джерела другої пол. XVI – поч. 
XVII ст. згадують у володіннях ки-
ївського воєводи дрібніших урядни-
ків та слуг, зокрема, замкових горо-
дничих, ключників, бурґрабіїв, 
пушкарів, воротних і наділених вла-
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дою у волості сінничих, лісничих, 
філь варкових урядників. 6. 
ЗЕМ’ЯНИ (у першій половині XVI 
ст. замкові “бояри”) – слуги, що з 
ру ки Острозького посідали у певній 
волості землю і за право отримувати 
прибутки з осілих на ній підданих 
повинні були за викликом пана 
з’являтися до його військових заго-
нів. Ленниками могли бути як слуги 
благородного походження – шлях-
тичі, так і вихідці з міщанських чи 
заможних селянських родин. Розмі-
ри зем’янської “вислуги” коливали-
ся від кількох сіл до кількох дворів у 
одному селі. Це володіння було 
лише в умовній власності зем’янина, 
який не міг його вільно продати чи 
переказати в чужі руки. Разом з тим, 
поки зем’янин служив Острозькому, 
він забезпечував усім необхідним 
свою родину та міг сподіватися на 
протекцію князя. Зв’язок ленника з 
його паном базувався на взаємній 
довірі, а іноді і на давній традиції: 
відомі випадки, коли представники 
певного роду впродовж багатьох по-
колінь тримали якесь сільце і з ньо-
го несли службу князям Острозьким. 
Зем’янські роди Золотолинських 
з-під Степані, Бейзим, Влашин і 
Медведівських з-під Шульжинець 
чи Шашкевичів з околиць Острога, 
що служили ще К. І. Острозькому († 
1530), згадуються в переліках слуг і 
зем’ян його далекого нащадка Яну-
ша Санґушка у 1754 році. Багато та-
ких залежних родів носили прізви-
ща, утворені від назви спадкової 
вислуги, наприклад, Білашівські з 
Білашева, Богдашівські з Богдаше-
ва, Гніздицькі з Гніздична, Драчів-
ські з Драчів, Житинські з Житина, 

Зарудські з Заруддя, Капустинські з 
Капустина, Костенецькі з Костенця, 
Лукарівські з Лукарівки, Мокрен-
ські з Мокрого, Ремчицькі з Ремчич, 
Суємські з Суємець і т. ін. 7. “НЕО-
СІЛІ” слуги – найчисельніша група 
слуг князя. До неї потрапляли пред-
ставники дрібної шляхти, що мали в 
своєму розпорядженні лише один-
два двори в якомусь селі чи місті ки-
ївського воєводи, найчастіше без 
підданих. Сюди ж слід зарахувати 
сільське населення: панцирних і 
путних (листовних) бояр, гайдуків, 
лісових стрільців, лісних, гайових, 
побережників, пташників, які крім 
окресленої служби іноді відробляли 
нарівні з простими селянами певну 
повинність і платили податки. 

Дж.: ЦДІАУ в м. Києві. – Ф. 21, 22, 25, 
26, 28; Описи Острожчини другої по-
ловини XVI – першої половини XVII 
століття / Упор. В. Атаманенко. – Київ, 
Острог, Нью Йорк, 2004; Akta publiczne 
do interessu Ordynacyi Ostrogskiey 
nalezace. – S. l., s.a.; Górnicki L. Dzieje 
w Koronie Polskiej od r. 1538 do r. 
1572 / Opr. Henryk Barycz. – Wrocław, 
2003. – S. 94-95; Niesieckie K. Herbarz 
polski. – Lipsk, 1841. – T. 7. – S. 183; 
Urzędnicy wojewodztw kijowskiego i 
czerniechowskiego XV-XVIII wieku. 
Spisy / Opr. Eugeniusz Janas i Witold 
Klaczewski. – Kórnik, 2002; Urzędnicy 
wolyńscy XIV-XVIII wieku. Spisy / Opr. 
Marian Wolski. – Kórnik, 2007. 

Літ.: Білоус Н. Київ наприкінці XV – 
у першій половині XVII століття. 
Міська влада і самоврядування. – Київ, 
2008. – С. 105-106, 280-281; Мицько 
І. Острозька… академія. – С. 87, 97, 
103, 107, 111-112; Соболев Л.В. Князь 
К.-В. Острожский как лидер “русского 
народа” Речи Посполитой / Авторефе-
рат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. 
Московский Государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова. Исто-
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рический факультет. – Москва, 2002. 
– С. 13-14; Старченко Н. Умоцовані 
– прокуратори – приятелі. Хто вони 
? (становлення інституту адвокатури 
на Волині в кінці XVI ст.). // Соціум. 
Альманах соціальної історії. – Київ, 
2002. – Вип. 1. – С. 111-144; Тесленко 
І. Боротьба за Острог: князь Острозь-
кий проти острозького старости // 
Соціум. Альманах соціальної історії. – 
Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 99-120; Тес-
ленко І. А. Острозька волость у 1565-
1608 роках: формування території, 
структура землеволодінь та механізм 
управління. Автореферат дисертації 
на здобуття наукового ступеня канди-
дата історичних наук. Національний 
університет “Києво-Могилянська 
академія”. – Київ, 2006; Яковенко Н. Ва-
силь (Костянтин) Острозький // Історія 
України в особах. Литовсько-польська 
доба. – Київ, 1997. – С. 119-129; Її ж. 
Нові джерела до історії острозької 
школи – першого учбового закладу 
вищого типу у східних слов’ян // Про-
гресивна суспільно-політична думка 
в боротьбі проти феодальної реакції 
та католицько-уніатської експансії 
на Україні. Тези республіканської 
науково-теоретичної конференції. 20-
22 квітня 1988р. – Львів, 1988. – С. 
40-42; Її ж. Топос “з’єднаних народів” 
у панегіриках князям Острозьким і За-
славським (біля витоків української 
ідентичности) // Яковенко Н. Пара-
лельний світ. Дослідження з історії 
уявлень та ідей в Україні XVI-XVII 
ст. – Київ, 2002. – С. 231-269; Яковен-
ко Н. М. Українська шляхта з кінця 
XIV до середини XVII ст. (Волинь і 
Центральна Україна). – Київ, 1993. 
– С. 89-94, 104-113, 115-120, 243-
257; Augustyniak U. Dwór i klientela 
Krzysztofa Radziwilla (1585-1640). 
Mechanizmy patronatu. – Warszawa, 
2001. – S. 76-83, 88-89, 109-120, 135-
137, 141-146; Czapliński W., Dlugosz 
J. życie codzienne magnaterii polskiej 
w XVII w. – Warszawa, 1976. – S. 56, 
71-98; Dworzaczek Wl. Hetman Jan 
Tarnowski. – Warszawa, 1985. – S. 264-
265, 395-405; Góralski Z. Encyklopedia 
urzędow i godności w dawnej Polsce. 
– Warszawa, 2000. – S. 91-92, 112, 

130, 141; Kempa T. Konstanty Wasyl 
Ostrogski (ok. 1524/1525-1608), 
wojewoda kijowski i marszalek ziemi 
Wolyńskiej. – Toruń, 1997. – S. 88-90; 
Łoziński W. życie polskie w dawnych 
wiekach. – Kraków, 1978. – S. 54-62, 
199-201; Mazur K. W strone integracji 
z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy 
w latach 1569-1648. – Warszawa, 2006. 
– S. 134-193; Maczak A. Klientela. 
Nieformalne systemy wladzy w Polsce 
i Europie XVI-XVIII w. – Warszawa, 
1994. – S. 7-34, 112-148; Ejusdem. 
Nierówna przyjazń. Układy klientalne w 
perspektywie historycznej. – Wrocław, 
2003. – S. 159-207; Rolle A. Bazyli 
Ostrogski i jego zatarg z Kosińskim 
// [Rolle] Dr. Antoni J. Opowiadania 
historyczne. – Lwów, 1887. – Serya 6. – 
S. 61-67; Wojciech S. Politycy schylku 
złotego wieku. Małopolscy przywódcy 
szlachty i parlamentarysci w latach 
1574-1605. – Warszawa, 1997. – S. 26-
28, 138.

Ігор Тесленко
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Клірик Острозький  
(* ? – † ?)

Анонімний письменник, який вів 
полеміку з І. Потієм. Його перу на-
лежать: 1) надрукована в Острозі 
1598 р. відповідь І. Потію; 2) відпо-
відь тому ж І. Потію 1599 р., котра 
відома в рукописах. Більшість до-
слідників дотримується думки, що 
К.О. змушений був приховувати 
своє справжнє ім’я, боячись пере-
слідувань з боку прихильників унії. 
Правда, в той час анонімність була 
поширеним у літературі явищем. До 
того ж К.О., фактично відповідаючи 
І. Потію від імені кн. В.-К. Острозь-
кого й висловлюючи позицію цього 
можновладця та його оточення, мав 
би взяти “узагальнюючий” пседо-
нім. Існують різномамнітні гіпотези 
щодо того, хто ховався під іменем 
К.О. У даному випадку називають 
І. Борецького, Г. Дорофейовича, К. 
Лукаріса, В. Суразького, острозько-
го протопопа Ігнатія, молодого М. 
Смотрицького. Існує також думка, 
що за псевдонімом К.О. приховува-
лася група авторів. І. Потій, котрий 
був непогано поінформований про 
те, що робилося в оточенні кн. В.-К. 
Острозького, називає К.О. учнем 
ОА. Сам же К.О. веде мову про свої 
молоді літа й алегорично порівнює 
себе з пастушком, який пасе гуси. 

Все це може бути потрактоване в 
тому сенсі, що К.О. міг бути стар-
шим учнем ОА, якому доручали 
навчати молодших учнів. М. Смо-
трицький писав, що Д. Наливайко 
розповів йому про обставини випус-
ку першої відповіді К.О. І. Потієві. 
Судячи з цієї інформації, твір К.О. 
жваво обговорювався в колі книж-
ників при дворі кн. В.-К. Острозько-
го. Самого ж К.О. М.Смотрицький 
у своїх пізніших творах уніатського 
періоду характеризував украй не-
гативно й називав “схожим до Зи-
заня дидаскалом” (тобто, виклада-
ча). К.Сакович свідчив, що К.О. за 
свою роботу отримав від кн. В.-К. 
Острозького якісь села чи містеч-
ка. Це видається цілком ймовірним, 
оскільки князь саме так оплачував 
працю книжників. Достатньо віро-
гідною є гіпотеза, що К.О. висту-
пав перекладачем з польської на 
тогочасну книжну українську мову 
“Апокрисису” Христофора Філале-
та, додавши до цього твору “Історію 
про розбійницький Флорентійський 
собор”.

Твори: Отвєт Клирика Острожского Ипа-
тию Потею. 1598 // ППЛ.– С.-Петербург, 
1903. – Кн. 3. – Стовп. 377-432; Исто-
рия о розбойничьєм Флорєнтийском 
соборє, изд. Клириком Острожским 
в 1598 году // ППЛ.– С. –Петербург, 
1903. – Кн. 3. – Стовп. 433-476; На 
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другій лист вєлєбного отця Іпатія 
володимирського і бєрєстєйського 
єпископа, до ясношанованого княжати 
Костянтина Острозького... // Пам’ятки 
українсько-руської мови і літератури. 
– Львів, 1906. – Т. V. – С. 201-229; 
Відпис на листа в Бозі превелебного 
отця Іпатія… // Слово многоцінне. – 
К., 2006. – Т. 1. – С. 432-459.

Літ.: Возняк. Іст. укр. літ. – Кн. 1. 
– С. 475-480; Грушевський. Історія 
української літератури... – Т. 5. – Кн. 
2. – С. 177-180; Грушевський. Культ. 
нац. рух. – С. 186; Завитневич В. 
“Палинодия”. – С. 56-59; Єфремов. 
Історія... – С. 124-125; Квасюк Л. В. 
“Клірик” Острозький // Острозькі 
просвітники ХVІ-ХХ ст. – Острог, 
2000. – С.123-130; Мицько. Острозь-
ка… академія. – С. 95; Мицько; І. 
Чар архівних свідчень: Матеріали до 
біографій славетних публіцистів // 
Жовтень. – Львів, 1987. – № 3. – С. 87-
89; Полєк. – С. 79-82; Франко І. Нарис 
історії українсько-руської літератури. 
– Львів, 1910. – С. 49-59; Яременко П.К. 
Спроба розкриття псевдоніма Клирика 
Острозького // Наук. зап. Львів. держ. 
педін-ту. – 1960. – Т. 16; Яременко П. 
К. Памфлети Клірика Острозького – 
українського письме нника-полеміста 
кінця XVI віку // Питання літератури. 
Наукові записки (Дрогобич пед. Ін-
ту). Серія літературо знавча. – Дрого-
бич, 1962. – Вип. 7. – С. 117-179.

Петро Кралюк
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Ключ царства  
небесного”,  

“Каленъдарь римски 
новы” (1587р.)  
Герасима Смотрицького

Формат видання – 40. Пагінація – 
дві нумерації: 16 с. ненумерованих і 
28 с. нумерованих. Шрифти: 10 ряд-
ків- 50,5, близько 80, близько 40 мм. 
Зміст книги: Передмова-присвята 
кн. Олександру Острозькому (С. 
1-5); Передмова: „До народовъ 
руськихъ короткая а пилная пред-
мовка. (С. 7-14); “Ключъ царства не-
бесного и нашее християнскоє духо-
вное власти нерешимий узелъ“ (С. 
1-8); „Кален даръ римскый новый“ 
(С. 9-28). У збережених примірни-
ках відсутня відома з літератури 
ХІХ ст. післямова. За свідченнями 
Остафія Киселя з 1632 р. книга над-
рукована Стефанієм Зизанієм у 1596 
році. Можливо, вона побачила світ у 
вільнюській братській друкарні.

Поява полемічних творів Г. Смот-
рицького була спричинена ре лі гій-
но-політичною ситуацією в Речі По-
сполитій. На початку 80-х років XVI 
ст. посилилась антиправославна ді-
яльність королівської адміністрації 
та польсько-католицьких кіл. У 1584 
р. католицький Львівській архієпис-
коп Д. Соліковський спробував на-

сильно ввести серед українців новий 
григоріанський календар. Конфлікт 
набрав загальнодержавного звучан-
ня. 1585 р. його вдалося владнати 
при безпосередній участі К.-В. Ост-
розького; в присутності короля, кос-
тьольної ієрархії та магнатів була 
укладена угода між католиками і 
православними про припинення 
взає мних виступів. Однак наступ-
ного року вона була порушена ярос-
лавським єзуїтом Бенедиктом Гер-
бестом, якій видав у Кракові книгу 
“Wiary kościoła rzymskiego wywody”. 
В ній автор, зокрема, зневаж ливо ви-
словлювався про східних слов’ян, їх 
традиції. У відповідь на неї Герасим 
Смотрицький написав дві невеличкі 
статті, які об’єднав, разом з перед-
мовами, у збірник. 

У першій передмові автор зверта-
ється до молодшого сина В.-К. Ост-
розького, свого учня – князя Олек-
сандра (*1571 – †1603), який саме 
тоді досяг повноліття. Глибокий 
політичний підтекст закладений в 
її титулі “Яснеосвецоному и вель-
можному княжати а пану Алексан-
дрови Константиновичови Божию 
милостю княжати Острозькому”. За 
середньовічною традицією титулом 
“Божою милістю” користувались 
лише незалежні спадкові володарі. 
І в Речі Посполитій його мав право 
уживати лише польський король та 
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великий князь литовський. Такий 
вираз міг бути натяком на обрання 
того ж року на престол Сигізмунда 
ІІІ, представника молодої, лише сто-
літньої шведської династії. 

Основна ідея передмови – князь 
Олександр є єдиним православним 
спадкоємцем найблагороднішого і 
найдавнішого в Речі Посполитій роду 
Острозьких, прямим спадкоємцем 
Хрестителя Русі. „Благословениемъ 
почтилъ и увелбилъ Богь оного ве-
ликого Влади мира, преславно и 
много чудъ но крестившаго землю 
рускую, которого церкви и роду 
зацная линhя и донынh неустала. 
Въ нейже истинный наслhдникь и 
властный потомокь ваша княж. ми-
лость есть еси и на мhсце оныхъ 
вєлико сановныхъ и многославныхъ 
прєдковь своихъ наступаєтъ” [с. 232 
за АЮЗР]. 

Правдоподібно, роду Острозьких  
сто сувався наступний полемічний  
па саж: “К тому лихитые зміе, об-
раз ные шепталци, которымъ на-
ши  Евъвы волно нахиляютъ ухо,  
показуютъ имъ сличные в пос тав-
кахъ и словьвкахъ яблушка, а при 
нихъ можность и славу свhта того. 
За чимъ южь и Адамове даються 
зво дити”[с. 234]. Стосується він, 
вочевидь, брата князя Олександра, 
Костянтина. Після переходу в като-
лицизм найстаршого брата Януса, 
останній склав присягу, що не по-
кине православ’я. Однак 1583 р. та-
ємно від батька, разом з дружиною 
Олександрою Тишкевич, перейшов 
у католицизм. 

Г. Смотрицький пише про те, 
що все на цьому світі минає і люди 
“коротъко ли долго ли на свhте 

побывавши, до общей матере своее 
ворочаются, а иные на мhстца их 
наступаютъ”[с. 233]. Проте кож-
на мудра і благочес тива людина, 
яка “собh подобного отъ сhмени 
и церкви своєй наслhдъникомъ ... 
зоставляетъ” [с. 233] смертю пере-
ходить із земного життя у вічність. 
Ці люди “смерътію зъ дочасного на 
вhчное премhняются, ... якобы и не 
умираютъ” [с. 232]. Тому молодий 
князь повинен наслідувати князя Во-
лодимира, не сумніватися у родин-
ній вірі. “А колебаня у вhре не уста-
новичного или премененя, Господи, 
сохрани, кгдыжъ з Богомъ жарто-
вати, у вhрh о немъ отмhняючися, 
зле” [с. 234]. Передмова закінчу-
ється віршованою кінцівкою, в якій 
обігрується одна з афорис тичних 
сентенцій античного письменника 
Плутарха (45-127) про те, що треба 
мати друзів, яким благоче стя до-
рожче за багатство. 

“А которым милша роскош, 
  ниж цнота, 
Пред такими кажи за мы кать 
  ворота” [с. 235]. 

У другій передмові йдеться про 
посилення католицької пропаган-
ди серед православних. “Учителе-
ве костела римъского ...з великою 
пилностю а потужнымъ старанемъ 
... удаются до вас, народове рускіє, 
... выносячи… звирхность своихъ 
папежовъ римъскихъ и отъ них 
уставленые законы и вhры также, а 
вашихъ патріарховъ кгрецкихъ, и отъ 
нихъ держаную вhру и законь… явне 
топчутъ ногами а призываютъ васъ 
въ єдность” [с. 236]. Бенедикт Гер-
бест – “єдинъ с таковыхъ учителей” 
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пише “што ся ему подобало, єдножъ 
с правдою далеко ся минало” [с. 237]. 
Багато людей попадають у тенета 
його неправдивих писань. Необхідно 
дати йому належну відповідь, захис-
тити православну церкву, як матір, 
яка “многослезно плачеть, единыхъ 
же отъ нее отступають, другихъ, же 
о тое не дбають” [с. 239]. Смотриць-
кий закидує Б. Гербесту, що у сво-
єму трактаті він “нhкоторые слова 
Христовы и апостоловъ его святыхъ 
на свой млынъ римский криво опа-
чиною натягалъ, ... з многихъ исто-
риковь и каноновъ соборныхъ пись-
ма приводилъ ... папєжовъ усhхъ 
подъ небо выносячи, а с патріарховъ 
многихъ єретиками указуючи” [с. 
240]. Єзуїт обмовлює православну 
церкву, чисту і непорочну, якщо “и 
мhжи намhстниками апостольски-
ми же ся находили єретикове... иные 
патріархове святіи и увесь духовный 
стан за то винни не были” [с. 241]. 
Г. Смотрицький виступає проти до-
гмату зверхності та непогрішимості 
Римського Папи. Він пише, що Бе-
недикт Гербест “превhчную Боже-
ственную власть и силы без баченя и 
страху зъ Христа деретъ да на своєго 
папу кладетъ” [с. 240]. Неможливо, 
щоб серед пап не було грішників 
і відступ ників. “Кгдыжъ межи де-
сятми чиновъ ангельскихъ нашол-
ся злый, межи дванадесять особъ 
апостоловъ нашолся недобрый, а 
межи колко сотъ папежовъ римских 
жебы не мhлъ быти жаденъ злый 
и єретикъ, то речъ неподобная” [с. 
242]. 

У першій статті збірника розгля-
дається одне з найактуальніших то-
гочасних питань про колегіальність 

і одноосібність духовної влади у 
православній та католицькій церк-
вах. На підтвердження свої думки 
письменник залучає тексти Святого 
Писання. Ієрархія східної церкви, на 
чолі якої стоять чотири патріархи, 
на його погляд, заснована на висло-
вах Христа: “Иж кгды бы ся з васъ 
два зезвольли на земли о всякую 
речъ, котороє бы просили, станется 
имъ от отца моєго, который есть на 
небесhхъ або вhмъ, где суть два або 
три собрани во имя мое, тамъ естем 
впосредку ихъ” [с. 243]. Ці слова, 
на думку публіциста, стверджують 
колегіальність, а не одноосібність, 
свідчать про прагнення Христа не 
виділяти нікого з апостолів, як свого 
намісника, а урівняти всіх апос толів, 
як братів. “А ижъ самъ пастыръ 
нашъ небесный не хотhлъ мhти 
межи апостолы и иxъ истинными 
намhсниками разности и единого 
вмhсто себе, старшого и всhмъ го-
ловою. Толко во всемъ ровною бра-
тею, якъ были апостолове” [с. 245]. 
Отже, церквою Христовою пови-
нно управляти декілька намісників-
апостолів, а не один. Спочатку 
хрис тияни, не відступаючи від слів 
Христових, “обрали намhстьниками 
апостолскими и учинили пять, сооб-
разно пятерочюственной десницы 
Божой, правячи всю поднебесную” 
[с. 246]. Така колегіальність давала 
змогу успішно боротися з єресями. 
“А єсли ся што нарушало и казило 
рознымъ єретичествомь оного пе-
келного волка и райского зміа спра-
вою так со стороны, яко и посредку 
ихъ, они, збираючися соборно… 
оные волки и зміи отгоняли” [с. 246]. 
Проте п’ятий намісник апостоль-
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ський Римський Папа “за наданемъ 
ве ликихъ панствъ и богатствъ зве-
де ный, отступилъ дороги правое 
и оного товарышества и братства, 
собh ровнаго, гдє могъ единъ друго-
го простерегати и направляти” [с. 
247]. Він намагається звести право-
славних патріархів “в подданьство и 
в мушеноє послушенство”, прагнучи 
поклоніння, “протягаеть тленные и 
не нескверные ноги в целованє гор-
достноє всhмъ, приходячим к нему”, 
за буваючи, що “богу належачихъ 
по клоновъ предъ человекомъ чини-
ти не годится” [с. 248]. Твір закінчу-
ється закликом бути вірними Схід-
ній Церкві, молитися в православних 
хра мах, якщо навіть вони бідні й 
убогі і немає в них дзвонів: “безъ 
звоновъ и органовъ Бога хвалити 
и ему ся молити можемъ. Кгдыжъ 
болше смотритъ на сердца, нижли 
на тые гуки” [с. 249].

А “о свободh роскоши, можности 
богатьстве и славе свhта того, тое все 
якъ за старыхъ давныхъ вhковъ так и 
теперъ болше межи поганых бывало, 
нижли межи вhрными” [с. 249]. Ві-
рність своїй вірі – це і є ключ царства 
небесного, який відкриє дорогу до 
вічного життя.Таке твердження, як і 
назва статті, стоїть у зв’язку з висло-
вом Г. Смотрицького у першій пе-
редмові до Острозької Біблії: “Тако и 
вс#къ хот#и виити в сеи градъ ц[а]
р# великаго, въ дворъ овець пастыр# 
н[е]б[е]снаго, б[о]ж[е]ственаго писа-
нїа, подобаетъ вхо ди ти искусно съ 
тщанїемъ, въземше ключъ совhсти 
съ вhрою, сквозh двери”. 

У другій статті критикується ре-
фор ма папи Григорія XIII з приве-
денню церковного календаря у від-

повідність астро номічному. Зміни 
бу ли науково обґрунтованими. 
Але в умовах України православні 
сприйняли “римський” календар як 
один із засобів посилення польсько-
католицької експансії. Через це ще 
більше загострились стосунки між 
східною і західною церквами, “вели-
кая васнь и ненависть межи людми 
с того поправленя всчалася, тягнучи 
за собою много трудностей и утратъ 
безпотребныхъ невинне” [с. 253]. Г. 
Смотрицький підкреслює, що таке 
нововведення ускладнює життя на-
самперед простій лю дини, яка “отъ 
працы рукъ своихъ и в потh лица 
муситъ ясти хлhбъ свій. И с тое жъ 
працы и поту муситъ досыть чинити 
и даваті пану, што ему розкажутъ. 
Звыклъ былъ отъ предковъ своихъ 
отдавати, што належало Богу и што 
належало пану” [с. 253]. Тепер же він 
не може віддати належне Богу, тому 
що “панъ ему кажетъ у дни святые 
... робити”. А “панъское тежъ свято 
прийдетъ, радъ бы бhдный убозство 
свое роботою подпомогъ, боится 
пана, муситъ лишити, а часомъ за 
тыми бедами не толко панского но-
вого свята не памятаетъ, але и свого 
старого забываетъ” [с. 254].

Реформа створила незручності і 
для міщан, і “у справах купецьких”. 
Внесла вона незгоди в стосунках 
між чоловіком і жінкою, якщо один 
з подружжя католик, а інший право-
славний. “Кгдыжъ єдиному бываетъ 
средопостье, а другому мясопусты, 
потомъ єдіному – жалостноє рос-
памятованє Христовыхъ страстей, 
а другому – веселыє роспусти” [с. 
255]. На думку автора, “само небо, 
або на немъ сhдячий противится” 
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введенню нового календаря. Саме 
тим він пояснює, що весна 1587 р. 
була надзвичайно холодною. За ста-
рим календарем Великдень мали 
святкувати 26 квітня, а за новим 
– 29 березня, коли знялася велика 
хуртовина, “такъ бурливое і страш-
ное зимно, з великимъ снегомъ. Же 
не каждому волно было и колачи до 
костела святити отослати” [с. 258].

У своїй полеміці автор з народним 
гумором тлумачить деякі різниці 
між східною та західною церквами, 
зокрема, безженьство латинського 
кліру. Використовує він і псевдоар-
гументи, які в той час повсюдно ви-
користовували супротивники лати-
нян: легенду про папісу, тлумачення 
ім’я Григорія XIII циф рою “666”, 
яка вважалась знаком сатани. 

Місце зберігання: Відомі 2 де фект ні при-
мір ники, без кінця (ЦНБ ім. В. Вер-
надського НАН України, ЛНБ ім. В. 
Стефаника НАН України).

Публікації: АЮЗР. – Киев, 1887. – Ч. 
1. – Т. 7. – С. 235-265 (цитати наведені 
за цим виданням).

Каталоги стародруків: Запаско, Ісаєвич. 
– І. – № 18. – С. 29; Каратаев І. – № 
116. – С. 235-236; Каратаев ІІ. – № 94. 
– С. 16; Максименко. – № 186. – С. 35; 
Петров, Бирюк, Золотарь. – № 26. – С. 
23-24; Ундольский. – № 101. – Ствп. 
17.

Літ.: Возняк. Іст. укр. літ. – Кн. 1. – 
С. 395-397; Грушевський М. Історія 
української літератури. – Київ, 1995. – 
Т.5. – Кн.2. – С. 60-83; Исаевич. Преем-
ники. – С. 9; Каганов І. Я. Українська 
книга кінця XVI-XVII століть: Нариси 
з історії книги. – Х., 1959.- С. 56-57; Лу-
цик Р. Я. Про один рідкісний друк XVI 
ст. // Скарбниця знань. – Львів, 1972. – 
С. 100-108; Микитась В. Л. Українська 
література XIV – XVI ст. – Київ, 1988. 
– С. 213-232; Біблія. – Острог, 1581. – 
Арк.3 нн зв.; Пасічник І. Герасим Смо-
трицький // Острозькі просвітники 

ХVІ-ХХ ст. – Острог, 2000. – С. 44-55; 
Полєк. – С. 69. Diplic G. Antapologia. – 
S.l., 1632. – S. 623; Kempa T. Konstanty 
Wasyl Ostrogski (ok.1524/1525-1608) 
wojewoda kijowski i marszałek ziemi 
wołyńskiej. – Toruń,1997. – S. 127.

Ігор Пасічник 
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Книга о постничєствh” 
Василія Великого,  

1594 р.

Формат книги – 2°. Друк у дві 
фарби. Нумерація п’яти послідов-
ностей без пагінацій (проставлення 
номерів) і з пагінаціями (номерами 
аркушів). Перша кількість ненумеро-
ваних сторінок (аркушів) подається, 
як і при інших описах стародруків, у 
дужках: (7), 160, 252, 143, (1). Рядків 
19. Шрифт: 10 рядків – 120 мм. Гра-
вюри дві: 1) на звороті титульного 
аркуша – герб кн. В.-К. Острозько-
го, по боках проставлені розміром 
72х49 великі літери: К.К.К.О.; 2) 
зображення Василя Великого в архі-
тектурній рамці – напис “святый Ва-
силий Великий“ (арк. 8 н. н.). У кни-
зі по чотири ініціали (із 4-х дощок) 
та кінцівки (із 2-х дощок) і шість за-
ставок (із 5-ти дошок). А.С.Зернова 
вважала, що заставки та ініціали – із 
віленських дощок друкаря Петра 
Мсти славця (див.: Зернова А. С. 
Первопечатник Петр Мстиславец // 
Книга. Исследования и материалы.– 
Москва, 1964. – Сб. 9 – С. 104). На 
титульному аркуші заголовок: “Кни-
га ижє во святых отца нашаго Васи-
лиа Вєликаго, архиєпископа Кєса-
риа Каппадо кийских. З друкарнh 
Острозскоє выдана єсть в лhто от 

созданія миру 7102. А от по плоти 
рождєства Бога и Спаса нашєго Ии-
суса Христа 1594 мhсяца марта 8 
дня”. На остан ньому аркуші – після-
мова. Наприкінці її зазначено: “Сия 
Книга Василий Вєликий повєлєни-
єм и власным коштом и накладом, 
трудом и промыс лом яснєосвєцого 
вєлмож ного княжати Констан  тина 
Кон стан тиновича Остръзского, воh
во ды києвского, маршалка зємли  
Во линскоє, старосты Влади мир с ка-
го.  В лhто от созданія миру 7100, а 
от по плоти рождєства Господа Бо-
га и Спаса нашєго Иисуса Христа 
1594 мhсяца марта 8 дня з друкарнh 
Острозкоє выдана єсть”. “Книга о 
постничєствh” Василия Великого 
складається із трьох частин, перед 
кожною наведені передмова і зміст. 
Починаючи із 78 с. 3-ї частини вмі-
щені статті Василя Великого, що 
не увійшли до змісту. Як зазначив 
Я. Ісаєвич, ”однакова стислість на-
бору дозволяє припус тити, що один 
і той же майстер відливав шрифти 
для віленьких видань Мстиславця 
і для острозької “Книги о Постни-
честве” (а також одно шрифтного з 
нею Часо слова 1602 р.). Схожість 
прийомів друку вказують на те, що 
у 1594 (і пізніше у 1602) в Острозі 
працював сам Петро Мстиславець 
або його учень” (Исаевич. Преем-
ники. – С. 10). К. о П. є перекладом 
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праць про правила аскетичного чер-
нечого життя візан  тій  ського бого-
слова Василя Великого (близько 
330-379 рр.), вихідця із багатого 
каппадокій ського патри ціанського 
роду, глибо кого знавця філософ-
ських і природо знавчих ідей свого 
часу, якого справедливо вважають 
батьком і фундатором чернечих ор-
денів на Сході і Заході. Остро зьке 
видання К. о П. орієнтувалося не 
лише на східні грецькі списки, а й на 
найновіші західно європейські. Як 
наслідок, К. о П. вийшла сумішшю 
правил Василя Великого, укладе-
них на розсуд упорядника видання. 
Останнім, на думку В.Фриз, міг бути 
Василь Малюшицький (див.: Фриз 
В. “Книга о Постничестві” Василя 
Великого (Остріг, 1594) у збірниках 
м. Львова // Остріг на порозі 900-
річчя: Матеріали І-ІІІ наук.-краєз. 
конф. (1990-1992). – (Острог, друк. 
Сокаль). – 1993. – Ч. ІІ. – С. 70-73). 
Як свідчить її дослідження покрай-
ніх записів 11-ти книг К. о П., що 
зберігаються у львівських збірках, 
це видання мало значну популяр-
ність не лише серед ченців і свяще-
ників, а й купців, військо вих, міщан. 
Мали цю книгу у своїх бібліотеках 
визначні православні діячі Іов Кня-
гиницький та Іов Борецький.

Місця зберігання: В Україні – Київ: ЦНБ 
ім. В. Верна ць кого НАН України; 
Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника НАН 
України, ЛІМ, Наук. б-ка Львів. держ. 
ун-ту; Харків: б-ка Харк. держ. ун-ту; 
в Російській Федерації – Москва: ДІМ, 
ДБР; Санкт-Петербург: РНБ, БАНР; 
Псков: Псковськ. музей-заповідник; 
у Литві – Вільнюс: БАН Литви; у 
Польщі – Варшава: Національна б-ка; 
у Румунії – Б-ка АН Румунії та ін.

Каталоги стародруків: (Абросимова С. 
В.)  Старопе чат ные кириллические изда-
ния в Днепропетровском историческом 
музее 1574-1800 гг.: Каталог. – Днепро-
петровск, 1988. – С. 6-7; Быкова. – № 
9. – С. 25-27; Запаско, Ісаєвич. – Кн. 1. 
– № 31. – С. 30-31; Каменева, Гусева. 
– № 7. – С. 13; Каратаев I. – № 132. – 
С. 258-259; Каратаев ІІ. – № 109. – С. 
18; Максименко № 190. – С. 36; Петров, 
Бирюк, Золотарь. – № 31. – С. 26; Ро-
досский. – № 29. – С. 44; Свенцицкий. 
– № 465(589). – С. 132; Строев І. – № 31. 
– С. 73-75; Строев ІІ. – № 31. – С. 32-33; 
Ундольский. – № 117. – Ствп. 19; Ун-
дольский – Кастерин. – № 47. – С. 100.

Літ.: Зернова А. С. Первопечатник Петр 
Мстиславец // Книга. Исследования и 
материалы.– Москва, 1964. – Сб. 9 – 
С. 104; Исаевич. Преемники…- С. 10.; 
Фриз В. “Книга о Постничестві” Васи-
ля Великого (Остріг, 1594) у збірниках 
м. Львова // Остріг на порозі 900-річчя: 
Матеріали І-ІІІ наук. –краєз. конф. 
(1990-1992). – (Острог, друк. Сокаль). 
– 1993. – Ч. 2. – С. 70-73.

Микола Ковальський,  
Петро Кулаковський



158

Острозька академія (енциклопедичне видання)

Книга… проти різних 
єретиків, іудеїв та сара-

цин…” (1611)

Повний заголовок книги в пере-
кладі сучасною українською мовою 
звучить так – “Книга блаженного Фе-
дора, названого Авукаром, єпископа 
Карійського, проти різних єретиків, 
іудеїв та сарацинів з новогрецької 
на слов’янську мову перекладе-
на спудеєм Острозького слов’яно-
грецького училища”. К. існує в ру-
кописному варіанті. Із заголовку 
видно, що це переклад з грецької. 
Автор твору Феодор Авукар – пра-
вославний богослов, учень Йоана 
Дамаскіна. Збереглися 43 його не-
великі твори полемічного характе-
ру, котрі були спрямовані проти не-
сторіан, монофізитів, теопасхістів, 
яковитів, тритеїстів, іудеїв та арабів. 
В Україні переклад цього твору теж, 
очевидно, використовувався з по-
лемічною метою. У передмові го-
вориться, що він присвячений Ісайї 
Балабану, який іменується архіман-
дритом Унівським, Дерманським 
та управителем, інших острозьких 
монастирів. У рукописі також зазна-
чено “в Острозі, в училищі греко-
слов’янському, місяця березня, в 23 
день, року 1611”, тобто цього дня 
була завершена робота над перекла-

дом книги. Перекладач зазначає, що 
за грецьким текстом він подався аж 
у Аравію. Говорячи про особливості 
перекладу, він зазначав, що нама-
гався точно й дослівно перекладати. 
Даний переклад складного бого-
словського тексту засвідчує високий 
рівень кваліфікації студентів ОА і є 
ще одним підтвердженням того, що 
цей навчальний заклад правомірно 
вважати закладом вищого типу. 

Літ.: Мицько. Острозька… академія. 
– С.130; Соболевський А. И. Похва-
ла Исаии Балабана 1611 г. – Київ, 
1894. – С. 5, 9; Ясіновський А. Внесок 
Острозького культурного осередку в 
розвиток української богословської 
думки (кінець ХVІ – початок ХVІІ 
століть) // Ковчег. – Ч. 3. – Львів, 2001. 
– С. 225-226.

Петро Кралюк 
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Книжиця  
(в 6-ти розділах) 1588 р.

Богословський трактат, виданий 
в Острозі. Інша назва твору „О єди-
ной истинной православ ной вhре“ 
походить від назви першої части-
ни трактату. Датована 1588 роком. 
Про це зазначається в К.: „Написася 
сіа в лhто отъ созданіа міра 7097, 
римляном жє пишущимъ отъ по 
плоти Рожєства Господня, 1588, по 
отщєпєнствh жє ихъ єжє отъ насъ въ 
празникох, лhта 5”. Формат видання: 
8°, (6), 240, 66, (4), 24, (3) арк.; (інша 
– 6, 240, 66, (4), 24, (3) арк.). Рядків- 
21, 30; друк у 2 фарби; шрифти: 10 
рядків – 60, 41, 85 мм (інша – 60, 
42, біля 84 мм); орнамент: заставка 
– з дошки „Часовника“ І. Федорова 
(Москва, жовтень 1565). У частині 
примірників аркуші четвертої лічби 
бувають з помилковою нумерацією 
(46, 2, 48, 4, 50, 6, 52, 8-24, або 46-
53, 9-24). Місце друкування визна-
чається за тотожністю шрифту К. 
до шрифту острозьких видань 90-х 
рр. XVI cт. Відповідно, існує версія, 
що К. була надрукована в 90-х рр., 
найвірогідніше в 1598 році. Авто-
ром вважається Василь Суразький. 
Остання ненумерована частина міс-
тить такі дані про авторство: “мно-
гогрішний і хуждшій в християнах, 
убогий Василій“. К. розглядаєть-

ся як твір, що складається з шести 
розділів, іноді – як збірка з шести 
творів (трактатів). Твір є значним 
за обсягом, складним за змістом та 
структурою. Складається з таких 
частин: 1) “О єдиной истинной пра-
вославной вhре”; 2) “О происхож-
дении утhшительного параклита” 
(“Об исхождении всесвятого и жи-
вотворящего духа”); 3) “О первен-
стве римстем” (“О первенстве рим-
стем по старшен стве епископа их”); 
4) “О опресноках и баранку”; 5) “О 
прємєнєнию днєй и празников” (“О 
прємєнєнию днєй праздничных”; 6) 
а. “О святых храмах,”; б. “О образах, 
рекше о иконах”. У першій частині 
автор, обгрунтовуючи істинність 
православної віри, переважно звер-
тається до Старого й Нового Запові-
тів. У другій він часто використовує 
твори Максима Грека. Причому сам 
вказує, що призводить до таких за-
позичень. Водночас тут він полемі-
зує зі П. Скарґою і Б. Гербестом. У 
третій частині твору, де заперечу-
ється першість Римського папи се-
ред ієрархів християнства, зроблено 
значні вставки. Це – „Послання Вар-
лаама Калав рійського до якогось 
Франтиш ка, учителя римської церк-
ви, про першість папи“ (очевид но 
XIV ст.) та „Скорочене сказання від 
літописця, сиріч – від кройніки, про 
латинян, які відсту пили від право-
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славних патріархів…”. У четвертій 
частині обговорюються обрядові 
питання, які були предметом дис-
кусії між православними й католи-
ками. П’ята частина була присвя-
чена визначенню дат святкування 
церковних свят. Це питання стало 
особливо гострим після проведення 
в римо-католицькій церкві кален-
дарної реформи. Остання ж, шоста, 
частина твору була, очевидно, спря-
мована проти протестантів, котрі за-
перечували святість храмів та ікон. 
Загалом же К. охоплювала широке 
коло проблем, з яких велася поле-
міка між православними й адептами 
католицизму й протестантизму.

Місце зберіг.: Україна – Київ: ЦНБ НАН 
України, Львів: ЛНБ НАН України, 
НМЛ; Росія – Москва: ДБР, ДІМ, 
РДАДА, С.-Петербург: РНБ, БАНР, 
б-ка Петербур зького ун-ту; Білорусь: 
Держ. б-ка Білорусі; Литва: БАН Лит-
ви, б-ка Вільнюс. ун-ту та ін.

Опубл.: ППЛ. – Т. 2. – С. 633-938. 
Каталоги стародруків: Быкова. – № 8. – 

С. 24-25; Запаско, Ісаєвич. – І. – № 19. 
– С. 29; Каменева, Гусева. – № 4. – С. 
12; Каратаев І. – № 119. – С. 238-241; 
Каратаев ІІ. – № 96. – С. 17; Максимен-
ко. – № 189. – С. 36; Петров, Бирюк, 
Золотарь. – № 27. – С. 24-25; Родос-
ский. – № 22. – С. 37, 38; Свенцицкий. 
– № 489(424). – С. 137; Строев І. – № 
26. – С. 63-64; Строев ІІ. – № 26. – С. 
21; Ундольский. – № 104. – Ствп. 17 
(ця книга зазначена, як “Сб. Острож-
ский (О вhрh єдиной) в 6-ти отделах. 
Острог, 1588”).

Літ.: Атаманенко В. Василь Суразький 
// Острозькі просвітники ХVІ-ХХ ст. – 
Острог, 2000. – С. 98-107; Грушевсь-
кий Історія української літератури... 
– Т. V. – Кн. 2. – С.85-88; Єфремов 
С. Історія... – С. 121-122; Завитневич 
В.З. „Палинодия“... – С. 56-59, 90-107; 
Копержинський К. Український пись-
менник ХVI століття. Василь Суразь-
кий // Наук. збірник за рік 1926. Запи-

ски наук. т-ва в Києві (тепер іст. секція 
Всеукр. АН). – Київ, 1926. – Т. 21. – 
С. 38-72; Микитась В. Л. Українська 
література в боротьбі проти унії. – К., 
1984. – С. 33-34; Мицько. Острозька… 
академія. – С.100, 119-120. 

Віктор Атаманенко,  
Петро Кралюк
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Книжиця  
(в 10-ти розділах) 1598 р.

Назва даного видання є умовною. 
Російські бібліографи XIX-XX ст. 
визначили її як „Книжица в де сяти 
отделах“. Назва твору – на основі 
титульного аркуша, де значиться: “З 
друкарни Острозскоє в лhто от со-
зданіа мира зрs [7106], a от поплоти 
рожєства господа Бога и спаса нашє-
го Іисуса Христа лhта афчи [1598] 
месяца июня 11, сіа книжица (під-
креслено нами – ред.) выдана“. Фор-
мат 8°. 144 ненум. арк.. Рядків – 21, 
29, 15. Шрифти: 10 рядків – 59, 41, 
82 мм. Гравюри: заставки; кінцівки, 
виливні прикраси: рамка на титулі. 
Склад твору: 1) передмова, почи-
нається словами: „Господу нашему 
Іисусу Христу повєлhваю щоу: єжє, 
рєчє, глаголю вамъ…“ і закін чується: 
“сєго ради листы тыє, святєйшаго 
патріархи посланіа, прєвєдши на 
Словєнскій языкъ, и в сєй настоя-
щєй книжици (підкрес лено нами 
ред.), типарнымъ художєствомъ, 
напєча тахом на пользу і утвєржєніє 
правовhр нымъ христіа номъ”; 2) на 
арк. 26 вміщений „Чин или оглавле-
ніє єжє съдержит в собh сіа книжи-
ца“ (підкреслено нами – авт., ред.). 
У ньому кожне послання, почина-
ючи з другого, має назву „лист“; 3) 
вісім послань Алек санд рій  ського 

патріарха М. Пігаса; 4) посла-
ння Костянтина кн. Острозького;  
5) посла ння українського полеміста 
Івана Вишен ського В.-К. кн. Остро-
зь кому – „Благочєсти вому кня жати 
Василию и всhм христіанам право-
слав ным... от святоє афонскоє горы 
скитс вующих“ – єдина при жит тєва 
публікація твору цього виз начного 
україн ського письме н ни ка-полеміста 
(Це фактично десята  час тина збірки). 
На арк. 2, 4, 5, 6, 8 наведені дати від-
правлення послань, що відносяться 
до 1594-1597 рр.  Весь цей збірник 
спрямований проти католицизму, 
церковної унії і рішень Берестей-
ського собору 1596 р., який проголо-
сив об’єднання (унію) право славної 
церкви з католицькою.

Місця зберігання: Примірники збереглись 
в Україні – Київ: ЦНБ ім. В. Вернадсь-
кого НАН України, Львів: НМЛ; в 
Росії – Москва: ДБР, ДІМ, РДАДА; 
Спб.: РНБ, БАНР; в Литві: БАН Лит-
ви, Наук. б-ка Вільн. ун-ту.

Публ.: „Лист“ четвертий у перекладі на 
книжну староукраїнську мову наво-
диться в „Апокрисисі“. – арк. 47-48; 
І. Малишев ський передрукував перед-
мову, зміст під заголовком „Мелетия 
патриарха александрийс кого 10 по-
сланий“ (Малышевский И.И. Алексан-
дрийский патриарх Мелетий Пигас и 
его участие в делах русской церкви. – 
Київ, 1876. – Т. 2. – С. 1-83 [приложе-
ние]. Текст „Предисло вия“ у Строєва І. 
(С. 88-89), а текст детального „Оглав-
ления“ – у Сопикова І., 596. Текст по-
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слання І. Вишенського неодноразово 
друкувався у збірках його творів.

Каталоги стародруків: Быкова. – № 12; 
Запаско, Исаевич. – І. – № 38,39. – С. 
31; Каменева, Гусева. – № 10. – С. 13; 
Каратаев І. – № 154. – С. 281-282; Ка-
ратаев ІІ. – № 127. – С. 21; Максимен-
ко. – № 193. – С. 36; Петров, Бирюк, 
Золотарь. – № 36. – С. 27-28; Свенциц-
кий. – № 490(424). – С. 137; Строев 
1. – № 41. – С. 87-89; Строев ІІ. – № 
35. – С. 33-34; Ундольский. – № 137. 
– Стовп. 22 (у цьому каталозі під № 
137 зазначено “Мелетия Александрий-
скаго посланія (чисел 10)… напеч. в 
Острогh 1598 г.”).

Літ.: Запаско Я. П. Мистецтво книги на 
Україні в XVI-XVIII ст. – Львів, 1971. 
– С. 82; Исаевич Я.Д. Острожская ти-
пография и ее роль в межславянских 
культурных связях (послефедоров-
ский период) // ФЧ 1978.– Москва, 
1981. – С. 39.

Микола Ковальський
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Книжка словєнска#, 
рєкома# грамматика” 

(Буквар), 1598 р.

Оригінальна назва видання – “Сіа 
книжка словєска# рєкома# грамма-
тика благоволониєм Божиим соста-
вися. Рок АФЧИТекст взятий у гра-
вірувальну рамку. Вгорі її написано 
від руки “Russia primer abc…”; внизу 
напис також від руки: “Ostrog 1518”, 
що є свідченням помил кового відчи-
тання кириличної дати, і ця істотна 
помилка невиправдано потрапила до 
каталога книг Бодлеянської б-ки, де 
цей стародрукований раритет і було 
зареєстровано із неправильною да-
тою. Єдиний примірник зберігається 
в Бодлеянській бібліотеці в Оксфор-
ді (All Oxford college library – All 
Souls college library, Oxford, Oxon, 
England). На звороті титульного ар-
куша вміщений герб князів Острозь-
ких. Щоправда, він відрізняється від 
інших зображень такого гербу XVI – 
поч. XVII ст. У ньому зміщені секто-
ри цього 4-членного герба, а саме два 
графічні умовні геральдичні знаки із 
зображенням вертикальних стріл, пе-
реміщені з нижніх секторів таким чи-
ном, що нижній лівий знак опинився 
в правому верхньому секторі, а ниж-
ній правий знак – в лівому нижньо-
му. Довкола герба, як і в інших ост-

розьких виданнях, зазначені ініціали 
кн. В.-К. Острозького: з лівого боку 
одна під другою дві літери КК, а з 
правого – КО. Над гербом вміщений 
такий текст: “Конс тан  тин Констан-
тинович в божєствє нномъ крєщєниі 
Василиє княжа ωстрозскоє”, а під 
зображенням герба: “Воєвода кієв-
скій, марша лок зємли Волынскоє, 
староста Владімєрскій, и прwчая”. 
Як і в Острозькому Букварі (Азбуці) 
1578 р. на першій сторінці є заголо-
вок в’яззю “НАЧАЛО ОУЧЕНІ¤ 
ДGТЄМЪ (,) хот#щим разумhти 
писаніє”. На останній сторінці цієї 
книжки (формат 8°, 52 ненум. ар-
куші) написано “… Іины отвhты… 
а нынh нhстъ врєм#. Таковъ єстъ 
разоум братіє єго жє дарова Богъ 
слов#нwмъ. Ємоу жє слава (,) чєстъ 
и дєржава и поклан#ніє. Нынh и 
присно и въ вhкы вhков, аминъ”. 
Фактично ця книга – 2-ге вид. Ост-
розького „Букваря“ 1578.

Дж.: Наук. б-ка ОА. Позит. фотоплівка 
оригіналу примірника стародруку з 
Бодл. б-ки Оксфорд (Англія).

Каталоги стародруків: Запаско, Ісаєвич. 
– І. – № 40. – С. 31; Barnicott D. A., 
Simmons J. – S. – G. Some unrecorded 
early printed Slavonic books in English 
libraries // Oxford Slavonic Papers. – 
1951. – Vol. 2. – P. 5; Hyde I. Catalogus 
impressorum librorum Bibliothecae 
Bodleianae in Аcademia. Oxonii. – 1674. 
– Pars 2. – P. 150.
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Літ.: Зернова А. С. Книги кирилловской 
печати, храня щиеся в заграничных би-
блиотеках и неизвест ные в русской би-
блиографии // Труды Государственной 
библиотеки СССР им. В.И.Ленина. – 
1958. – Т. 2. – С. 11; Лукьяненко В. И. 
Переиздание первопечатной Азбуки 
Ивана Федорова, 1574 г. // Книгопе-
чатание и книжные собрания в России 
до середины ХIХ в. – Ленинград, 1979. 
– С. 16-17.

Віра Захарчин,  
Микола Ковальський.
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Княгиницький Іов  
(* середина ХVІ ст.,  

м. Тисмениця, тепер Івано-
Франківської обл. –  
† 29.12.1621, Скит Манявсь-
кий, Івано-Франківської 
обл. )

Цековний і культурний діяч. 
Народився в шляхетській родині. 
В миру – Іван. Освіту здобув спо-
чатку вдома, потім в Унів ському 
монастирі, а завершував її в ОА. З 
Острога був посланий на Афон з ми-
лостинею. Перед поїздкою, можли-
во, викладав в Острозі. Прибувши з 
Афона до Острога, недовго пробув в 
Україні і повер нувся назад. Під час 
другого відвідання Афона прийняв 
постриг під іменем Ієзикиїл і пробув 
там більше 13 років. Після повернен-
ня займався реорганізацією низки 
українських монастирів. На запро-
шення І.Борисковича прибув у Дер-
мань. Тут разом із ним брав участь у 
перекладанні і редагуванні Октоїха, 
виданого в 1604 році. Біля 1605 р., 
коли друкарню з Дермані було пере-
ведено знову до Острога, а Дерман-
ський культурно-освітній осередок 
розпався, виїхав в рідну Галичину. 
Там у цей час знаходився, переїхав-
ши з Дубна до Унева, І.Вишенський. З 

ініціативи останнього заснував Скит 
Маняв ський (бл. 1605), який став 
“іноческою академією”, головним 
центром аскетичного монашества в 
Речі Посполитій. Погляди К. І. відза-
чалися традиціоналізмом та консер-
ватизмом. Зокрема, це знайшло вияв 
у його негативній рецензії на книгу 
К. Транквіліона-Ставровецького 
“Дзер   кало бого слов’я”..

Літ.: Маслов С. И. Кирилл Транквил-
лион Ставровецкий и его литератур-
ная деятельность. – Киев, 1984. – С. 34, 
62, 74; Мицько І. Про Великоскитську 
обитель // Іконостас Воздвиженської 
церкви Скиту Манявського. Каталог 
виставки. – Львів, 2000. – С.5-12.

Мыцко И. З. Дерманский культурно-прос-
ве ти тельный центр и его участие в иде-
ологической работе на Украине (70-е 
годы XVI в. – 30-е годы XVII в.) // 
ФЧ. – 1978. – Москва, 1981. – С. 50-51; 
Мицько. Матеріали... – С. 40-41; Миць-
ко. Острозька… академія. – С. 96; Хар-
лампович. Западнорусские... – С. 252-
263; (Симонович Ігнатій з Любарова) 
// Зоря Галицька яко Альбум на год. 
1869. – Львів, 1860. – С. 225-251.

Віктор Атаманенко
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Ковальський Микола

Народився 19.ІІІ. 1929 р. Дитячі 
ро ки пройшли у с. Верхові тодіш-
нього Острозького повіту, де учите-
лювали батьки Павло Миколайович 
(1887-1965) та Лідія Олександрівна 
(1895-1983). Пізніше родина пере-
їхала до Острога. У 1946 р. із золо-
тою медаллю закінчив Острозьку 
середню школу № 1. У 1947 р. за-
кінчив з відзнакою Острозьке педа-
гогічне училище, отримавши спеці-
альність учителя початкової школи. 
У 1947 р. вступив на історичний 
факультет Львівського державно-
го університету ім. І. Франка, але у 
1950 р. був змушений перевестися 
на заочну форму навчання і розпо-
чати роботу в Острозькій семиріч-
ній школі № 3, де викладав спочатку 
англійську мову, а пізніше історію, 
конституцію і географію. У 1952 
р., з відзнакою закінчивши універ-
ситет, отримав направлення до ас-
пірантури на кафедрі вітчизняної 
історії Львівського університету. У 
1958 р. успішно захистив кандидат-
ську дисертацію на тему: “Зв’язки 
західноукраїнських земель з Росій-
ською державою (друга половина 
XVI-XVII ст.)”. 

З 1956 до 1958 рр. М. Ковальський 
працював у Львівському обласному 
інституті вдосконалення вчителів, з 

листопада 1959 р. – в Українському 
державному музеї етнографії та ху-
дожнього промислу АН України у 
Львові, де з серпня 1961 р., згідно з 
конкурсом, був обраний завідувачем 
відділу етнографії. 

У 1963 р. вчений переїхав з роди-
ною до Кривого Рогу, куди був за-
прошений за конкурсом працювати 
на Криворізькому загальнонауково-
му факультеті Дніпропетровського 
державного університету, деканом 
якого став у грудні 1963 року. За роки 
роботи в Кривому Розі (1963-1967) 
провів дві наукові конференції і став 
редактором тез доповідей. Його ви-
ступи на конференціях свідчать про 
наукові зацікавлення, пов’язані з іс-
торією України XVI-XVII ст. Вже в 
цей час з’являється перша праця з 
острогіани, яка пізніше стала одним 
з основних напрямів досліджень – 
“До історії Острозької друкарні (кі-
нець XVI – початок XVII ст.)”.

У 1967 р. відомий вчений-аг рар-
ник  Дмитро Пойда, який очолював 
кафедру історії СРСР та УРСР у 
Дні пропетровському університеті,  
зап росив Миколу Ковальського 
с тати доцентом цієї кафедри, де він 
пра цював з 1967 до 1994 рр. У 1970-
1971 рр. М. Ковальський очолював 
історико-філологічний факультет 
університету, а з січня 1978 року 
до липня 1994 року був завідувачем 
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створеної у 1972 р. кафедри історі-
ографії та джерелознавства історич-
ного факультету ДДУ. 

У доробку М. Ковальського цьо-
го періоду – дослідження з історії 
українського друкарства, історії 
міст України (особлива увага тут 
приділялась історії Львова та рід-
ного Острога – центрів української 
культури XVI – першої половини 
XVII ст.) тощо. Став автором та 
редактором низки методичних роз-
робок, частину яких було написано 
у співавторстві з учнями – Ю. А. 
Мициком, Ю. В. Назаренком, Г. М. 
Виноградовим, О. І. Журбою, В. Б. 
Атаманенком, Ю. А. Святцем та ін.

Особливе місце в науковому до-
робку М. Ковальського цього періо-
ду посідає серія книг з джерелознав-
ства історії України XVI – перш. 
по ловини XVII ст., що мали характер  
монографій, але були надруковані у 
видавництві Дніпропетровського 
державного університету у 1972-
1985 рр. як навчальні посібники. 
Чимале значення для вивчення істо-
рії української культури, книгодру-
кування та острогіани мало дослі-
дження “Джерела про початковий 
етап друкарства на Україні: Діяль-
ність першодрукаря Івана Федорова 
в 70-х    – на початку 80-х років XVI 
ст.”, видане у 1972 р., в якому поряд з 
аналізом джерел про життя та діяль-
ність Івана Федорова було вміщено 
детальний огляд історіографії про-
блеми, нариси з історії українського 
друкарства, розглянуто історію ви-
дання та тексти книг першодрукаря. 
Авторові вдалося реконструювати 
хронологію основних подій життя 
та діяльності І. Федорова.

У Дніпропетровському універси-
теті Микола Ковальський проявив 
себе не лише як вчений, а й як орга-
нізатор численних наукових конфе-
ренцій, редактор наукових збірників 
та праць. 

У листопаді 1984 року Микола 
Ковальський у Московському уні-
верситеті захистив докторську дис-
ертацію на тему: “Джерела з історії 
України ХVІ – першої половини 
ХVІІ ст.”, яка стала значним вне-
ском у розвиток української історич-
ної науки. За заслуги у підготовці 
висококваліфікованих спеціалістів, 
розвиток і впровадження наукових 
досліджень 31 липня 1991 року. 
Президією Верховної Ради України 
М. Ковальському було присвоєне 
почесне звання заслуженого діяча 
науки і техніки України. 

З поч. 1990-х рр. став одним із за-
сновників історичного краєзнавчого 
товариства “Спадщина” ім. князів 
Острозьких в Острозі, був причет-
ним до започаткування проведен-
ня щорічних наукових конферен-
цій “Острог на порозі 900-річчя”, 
які збирали дослідників Волині з 
різних міст та містечок України: 
Львова, Дніпропетровська, Києва, 
Кам’янця-Подільського, Полтави, 
Луцька тощо. 

У 1994 р. М. Ковальський переї-
хав до Острога, де при його активній 
участі було відновлено Острозьку 
академію, в якій він став прорек-
тором з наукової роботи і започат-
кував та очолював до осені 1995 р. 
кафедру історії та культурології. 
Згодом за заслуги у розвитку науки 
та Острога став Почесним громадя-
нином міста.
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В Острозі значне місце в науко-
вому доробку вченого посідала ост-
рогіана. М. Ковальський став одним 
з ініціаторів підготовки першого 
енциклопедичного видання “Ост-
розька академія XVI-XVII ст.”, його 
науковим редактором, автором пе-
редмови і 33-х статей, які ввійшли 
до енциклопедії. Острогіана М. Ко-
вальського продовжена виданням 
збірки “Етюди з історії Острога”, 
ним написано низку праць про ост-
розьких просвітників, частину яких 
опубліковано в однойменній, реда-
гованій ним збірці. 

У 1996 р. М. Ковальський за-
снував осередок Українського істо-
ричного товариства. З 1999 р. став 
співредактором міжнародного іс-
торичного журналу “Український 
історик”. Був багатолітнім редакто-
ром “Наукових записок університе-
ту “Острозька академія”, пізніше – їх 
історичної серії. У 1998 р. М. П. Ко-
вальський був обраний Академіком 
Міжнародної Слов’янської Академії 
Наук. У 2000 р. за значний внесок у 
розвиток української історичної нау-
ки його було обрано дійсним членом 
Української вільної академії наук у 
США, а в 2004 р. вченого було обра-
но Почесним членом Українського 
історичного товариства і Почесним 
головою Острозького осередку УІТ. 

Під керівництвом М. Коваль-
ського захищено 27 кандидатських 
дисертацій. Серед його учнів – ві-
сім докторів наук. М. Ковальському 
присвячено чотири наукових збірни-
ки, три з яких опубліковані з нагоди 
ювілеїв, четвертий – присвячений 
пам’яті вченого.

Літ.: Дніпропетровський історико-
археографічний збірник. Вип. 1: На 
пошану професора Миколи Павлови-
ча Ковальського. – Дніпропетровськ: 
Промінь, 1997. – 536 с.; Осягнення 
історії: Зб. праць на пошану професо-
ра Миколи Павловича Ковальського. – 
Острог, Нью-Йорк, 1999. – 596 с.; Ата-
маненко А., Атаманенко В. Микола 
Павлович Ковальський (З нагоди 70-
ліття) // Український Історик, 1999, № 
2-4 (141-143). – С. 241-255; Мицик Ю. 
А. Микола Ковальський (До 70-річчя 
з дня народження) // Український 
археографічний щорічник. – Київ, 
1999. – Нова серія. – Вип. 3-4. – С. 
6-14; Микола Павлович Ковальський: 
Матеріали до біобібліографії. Острог, 
2002; Наукові записки. Історичні нау-
ки. Вип. 4: Збірник на пошану про-
фесора Миколи Павловича Ковальсь-
кого. Острог: Українське історичне 
товариство, Національний університет 
“Острозька академія”, 2004. – 528 
с.; іл.; Микола Павлович Ковальсь-
кий. Ad gloriam… Ad honores… Ad 
memorandum… / За ред. Г.К. Швидко. 
– Дніпропетровськ, 2007 – 392 с. 
 

 Алла Атаманенко,  
Віктор Атаманенко
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Колегіум єзуїтів  
в Острозі

Католицький навчальний зак-
лад, що виник як альтернатива пра-
вославній ОА. У 1624-1627 рр. Ан-
на-Алоїза Ходкевич записала знач ні 
кош ти єзуїтам, пожертвувала та-
кож земельну площу і матеріа ли 
під будівництво К. і костелу св. Іг-
натія Лойли та св. Франциска Кса-
верія. Тимчасове приміщення К. 
збудовано в 1625-1626 рр. Перший 
поверх був мурований, другий – 
дерев’яний. Розі брано його в 1645 
році. Будів ництво нового приміщен-
ня К. за проектом Джакомо Бріано і 
Бенедикта Моллі здійснене від 1634 
до 1641 року. Після ліквідації орде-
ну єзуїтів у 1773 р. поєзуїтьські бу-
дівлі перейняли василіани, а мури 
шляхет ського конвікту передано 
кармелітам. Свою школу в Острозі 
єзуїти відкрили вже в 1625 р., але 
через малу кількість учнів навчання 
проводилось приватно. У наступ-
ному році відкрито публіч ні класи 
граматики й поетики, а в 1627 р. – 
риторики. З 1629 р. почалось викла-
дання філософії для світських учнів. 
Філософія також викладалася для 
кліриків-єзуїтів. А для клиру єпархії 
читалися моральне богослов’я та по-
лемічна теологія. Після поділу поль-
ської провінції єзуїтів у 1757 р. в Ост-

розі влаштовано новіціат, що діяв до 
ліквідації ордену єзуїтів в 1773 році. 
У період козацьких і шведських війн 
(1648-1668) єзуїтська школа була 
закрита, тільки тимчасово в 1666 р. 
існували класи граматики для світ-
ських учнів. Протягом др. пол. XVII 
ст. кількість учнів була незначною. 
Щойно після Північної війни, з 1714 
р., настав спокійніший час для К. 
і школу відвідувало близько 250 
учнів. Після ліквідації ордену єзу-
їтів у приміщеннях К. планувалось 
розмістити університет, але через 
брак коштів ця ідея не була реа-
лізована. У діяльності острозьких 
єзуїтів на ниві шкільництва особли-
во заслуговує на увагу так званий 
Collegium Nobilium, тобто шляхет-
ський К. Таких закладів, які були 
під опікою єзуїтів, у тодішній Речі 
Посполитій було шість: у Варшаві, 
Вільно (Вільнюсі), Львові, Острозі, 
Любліні і Познані. Конвікт, тобто 
бурса для волинської шляхти, був 
заснований у 1640 р. також Анною-
Алоїзою Ходке вич. Бурса отримала 
від фундаторки окремий будинок на 
20 осіб. У XVIII ст. в ній перебувало 
30 учнів. Конвікт очолював регенс і 
стежив за утриманням бурси. Він та-
кож виконував обов’язки місіонера 
у фундаційних володіннях у Суражі. 
У пол. XVIII ст. конвікт мав велику 
незалежність від К., був перетворе-
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ний у шляхетський конвікт, який 
мав власну про граму навчанння. У 
ньому працювало декілька єзуїтів. 
Тут були окремі заняття з точних 
наук, математики. Єзуїти-чужоземці 
навчали французької та німецької 
мов. При шляхет ському конвікті іс-
нувала музична бурса, принаймні 
від 1640 року. У 1641 р. отримала 
від А.-А. Ходкевич дім з городом під 
містом, до якого в 1646 р. була пере-
несена бурса. 

Дж.: Archiwum prowincji Małopolskiej 
oo. Jezuitów w Krakowie (APMP): Sygn. 
527 [Historia Collegii Ostro giensis, 
1626-1731]; Sygn. 1364. – K. 136-140; 
Sygn. 1366. – K. 285-333 [Докумен-
ти колегiуму в Острозi]; Archiwum 
Romanum Societatis Jesu (ARSJ): Sygn. 
FG 99. – F. 612-623 [Акт фундацiї 
конвiкту]; Sygn. Pol. 75. – F. 54 [Origo 
Conv. Ostrogiensis nob., 1642].

Літ.: Кардашевич. – С. 183-198; 
Ковалів В.-Й. (о.) Єзуїти в Острозі 
// Матеріали VI наук. –краєз. конф. 
“Остріг на порозі 900-річчя”. – Острог 
(1996). – С. 84-91; Перлштейн І. – С. 
141; Ричков П. А. Початковий етап про-
ектування та будiвництва єзуїтського 
монастиря в Острозi // Матерiали 
IV наук. –краєз. конф. “Остріг на 
порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – 
С. 140-142; Шевченко Т. Єзуїтське 
шкільництво на українських землях 
останньої чверти ХVІ – середини ХVІІ 
ст. – Львів, 2005. – С.129-134; Axer J. 
Polski teatr jezuicki jako teatr polityczny 
// Jezuici a kultura polska / pod red. ks 
L. Grzebienia SJ, ks. St. Obirka SJ. – 
Kraków, 1993. – S. 11-22; Bednarski S., 
Upadek i odrodzenie szkół jezuickich 
w Polsce. Studium z dziejów kultury i 
szkolnictwa polskiego. – Kraków, 1933; 
Jabłonowski A., Akademia Kijowsko-
Mohylańska. Zarys histo ryczny na tle 
rozwoju ogólnego cywilizacji zachodniej 
na Rusi. – Kraków, 1899-1900; Kras-
zew ski J. I. Wspomnienia Wołynia, 
Po lesia i Litwy. – Warszawa 1985; Li-
tak S. Jezuici na tle innych zakonów 

męskich w Polsce w XVI-XVIII wieku 
// Jezuici a kultura polska... – S. 185-
198; Literatura antyjezuicka w Polsce 
1578-1625. Antologia / Opracował, 
wstępem i przypisami opatrzył J. 
Tazbir, Warszawa, 1963; Natoński B., 
ks., T. J. Humanizm jezuicki i teologia 
pozytywno-kontrowersyjna w XVII i 
XVIII wieku. Nauczanie i piśmiennictwo 
// Dzieje teologii katolickiej w Polsce / 
pod red. b-pa M. Rechowicza. – Lublin, 
1975. – T. 2. – Cz. 1; Piechnik L., ks, 
T.J. Akademie i uczelnie jezuickie // 
Dzieje teologii katolickiej w Polsce..., 
Lublin, 1975. – T 2. – Cz. 2. – S. 51-101; 
Piechnik L., ks., T.J. Działalność jezuitów 
polskich na polu szkolnictwa (1565-
1773) // Jezuici a kultura polska... – S. 
243-259; Popłatek J., ks., T.J. Komisja 
Edukacji Narodowej. Udział bylych 
jezuitów w pracach Komisji Edukacji 
Narodowej. – Kraków, 1973; Popłatek 
J., ks., T.J. Studia z dziejów jezuickego 
teatru szkolnego w Polsce. – Warszawa, 
1957; Szweykowska A. Wkład jezuitów 
w kulturę muzyczną Rzeczypospolitej w 
XVII wieku // Jezuici a kultura polska... 
– S. 297-310; Załęski S., ks., T.J. 
Historia zniesienia jezuitów w Polsce i 
ich zachowanie na Białey Rusi. – Lwów, 
1875. – T. 2; Załęski S., ks., T. J. Jezuici 
w Polsce. – Lwów, 1900. – T. 1; – Lwów, 
1901. – T. 2; – Lwów, 1902. – T. 3. – Cz. 
1, 2; – Kraków, 1905. – T. 4. – Cz. 1; – 
Kraków, 1904. – T. 4. – Cz. 2; – Kraków, 
1905. – T. 4. – Cz. 3 i 4; – Kraków, 1906. 
– T. 5. – Cz. 1 i 2; życie ku podziwieniu 
chwalebne J.O. Xiężny Ostrogskej Anny 
Aloizyi Chodkiewiczowej, wojewodziny 
wileńskiej, hetmanowej W.X. Litewskіеj, 
od kolegium Societatis Jesu Jaros-
ławskiego, od niejże po Ostrogskiem 
kolegium w polu N. Panny fundowanego, 
na wzór wysokiej cnoty wydane. – 
Kraków, 1698.

Мицько І. Острозька… академія. – С. 65-
71;

Dobrowolska W. Chodkewiczowa z hr. 
Ostrogskich Anna-Alojza // Polski 
Slownik Biograficzny. –T.3. –S.370-371

Вітольд Ковалів
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Копинський Ісайя  
(*?, с. Копин,  

нині Республіка Польща –  
† 5.10.1640, м.Ніжин)

Церковний та культурний діяч. 
Походив із шляхетської родини, 
що жила на Підляшші. Навчальний 
заклад, в якому К. отримав освіту, 
точно не встановлений. Існує думка, 
що він навчався в ОА. Принаймні 
деякі факти його біографії опосе-
редковано вказують на це. Зокрема, 
він належав до консервативного на-
прямку, який був представлений в 
Острозькому культурному центрі. 
Також його доля була пов’язана з 
Межигірським монастирем та Київ-
ським братством, біля витоків яких 
стояли вихованці ОА. Зокрема, він 
виступив одним із засновників Ки-
ївського братства, а в 1619-1620 рр. 
був межигірським ігуменом. Велику 
увагу приділив розбудові монас-
тирів на Задніпров’ї, зокрема, на 
землях, якими володіли князі Ви-
шневецькі. К. зумів відновити Гус-
тинський Прилуцький монастир, 
заснував Мгарський Лубенський 
монастир і Підгірський Ладинський 
скит. 1620 р. К. став одним із єпис-
копів, висвячених Єрусалимським 
патріархом Феофаном. Номіналь-
но він займав Перемиську кафедру, 

якою реально керував уніатський 
єпископ А. Крупецький. 1628 р. 
стає таким же номінальним єписко-
пом Смоленським та Чернігівським. 
1631 р., після смерті І. Борецького, 
при підтримці козаків був обраний 
Київським митрополитом. На це ж 
становище претендував П. Могила, 
який мав підтримку з боку урядових 
кіл Речі Посполитої. Між ними роз-
горнулася боротьба, яка тривала до 
середини 30-х років. Зрештою пе-
реміг П. Могила. К. відомий також 
і як письменник. Йому належить 
“Ліствиця духовна”, перекладениа 
наприкінці ХVІІ ст. з української на 
церковнослов’янську Дмитром Туп-
талом. Під назвою “Алфавіт духо-
вний…” твір неодноразово переви-
давався протягом ХVІІІ-поч. ХІХ ст. 
В українському суспільстві ХVІІ ст. 
було широко відоме його послання 
до князя Я. Вишневецького, якого К. 
засуджував за відхід від православ’я 
й прийняття католицизму. 

Літ.: Возняк М. С. Історія української 
літератури: У 2-х книгах. – 2-ге вид., 
випр. – Львів, 1992. – Кн. 1. – С. 444-
446; Голубев С. Киевский митропо-
лит Петр Могила и его сподвижники: 
Опыт церковно-истори ческого иссле-
дования. – Київ, 1882. – Т. 1. – С. 25, 
53, 553; Київ, 1898. – Т. 2. – С. 2-46; 
Грушевський. Історія України-Руси... 
– Т. 7. – С. 412, 424, 436, 447, 549-521, 
525. – Т. 8. – С. 98, 134, 152, 154, 155, 
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160, 169, 171, 183, 185-187; Грушевсь-
кий М. Історія української літератури. 
– К., 1995. – Т. 6. – С.513-555; До-
брянский А. История епископов трех 
соедине нных епархий, перемышль-
ской, самборской и саноц кой, от най-
давнейших времен до 1774 года. – 
Львов, 1893. – С. 62; Махновець. Укр. 
письменники... – Т. 1. – С. 373-376; 
Мицько. Острозька... академія. – С. 
96; Огієнко І. І. Українська церква. На-
рис з історії української православної 
церкви: У 2-х томах. – Київ, 1993. – 
Т. 1, 2. – С. 160-161; Філарет (Гуми-
левский Д.) Обзор русской духовной 
литературы 862-1720. – Харків, 1852. 
– Кн. 1. – С. 256; Харлампович К. В. 
Мало российское влияние на велико-
русскую церковную жизнь. – Казань, 
1914. – Т. 1. – С. 25.

Петро Кралюк,  
Віталій Яремчук



Острозька академія (енциклопедичне видання)

173

Копистенський Захарія 
(* ? – † 1627, м. Київ)

Церковний діяч та письменник-
полеміст. Походив, віро гідно, з Пе-
ремишлянщини, належав до родичів 
Перемиського православного єпис-
копа Михайла Копистенського. Су-
дячи з його полемічного твору “Па-
лінодія”, побував у монастирях та 
церквах Молдавії, Галичини, Вільни 
(Вільнюса), Кракова, Волині, Під-
ляшшя й Полісся (Берестейщини та 
Пінщини). Зокрема, був у Дорогобу-
жі та Смідині – володіннях кн. В.-К. 
Острозького. Можливо, побував і в 
Острозі. У 1612 і 1614 рр. виступав 
як вибраний архімандрит Унівського 
монастиря. 4 січня 1616 року вписав-
ся в Київське братство. Брав участь 
у діяльності вченого гуртка в Києво-
Печерській лаврі під керівництвом 
архімандрита Єлисея Плетенецько-
го. Виступив автором низки творів. 
20 лисопада 1624 року став архі-
мандритом Києво-Печерської лаври 
і перебував на цьому становищі до 
кінця життя. Найбільш відомий твір 
К. “Палінодія” (1621-1622), котра 
була написана як полемічна відпо-
відь на трактат Лева Кревзи “Оборо-
на єдності церковної” (1617) і вва-
жається одним із найкращих зразків 
православної полемічної літератури 
того часу. У кінці “Палінодії” була 

спеціально вміщена апологетична 
повість про князів Острозьких, де 
основна увага була звернута на кн. 
В.-К. Острозького. Про останнього 
велася мова як про вірного захисни-
ка православ’я. Він порівнювався з 
князем Володимиром і трактувався 
як нащадок князя Данила Романо-
вича. Також там велася мова про 
те, що при дворі князя були зібрані 
славні вчені. Ці слова дослідниками 
трактуються як характеристику ОА. 
Хоча сам термін ОА К. не викорис-
товує. 

Видання: Копистенский З. Палинодия // 
РИБ.– С.-Петербург, 1878. – Т. 4: ППЛ. 
– Стовп. 313-1150; Копистенський З. 
Палінодія (фрагменти) // Українська 
література XVII ст.: Синкретична 
писемність. Поезія. Драматургія. Бе-
летристика. – Київ, 1987. – С. 92-107 
та ін; Палінодія Захарія Копистенсь-
кого // Гарвардська бібліотека давньо-
го українського письменства. Корпус 
текстів. – Т. 3. Лев Кревза. Оборона 
єдності церковної і Захарій Копи-
стенський Палінодія; Lev Krevza’s 
Obrona iednoњci cerkiewney and 
Zaxarija Kopystens’kyj’s Palinodia / 
With an Introduction by Omeljan Pritsak 
and Bohdan Struminsky. Harvard library 
of early Ukrainian literature. – Harvard, 
1987. – P. 71-596.

Літ.: Возняк М. С. Історія української 
літератури: У 2-х книгах. – 2-ге вид., 
випр. – Львів, 1992. – Кн. 1. – С. 
495-509; Грицай М. С. Література 
другої половини XVI – першої поло-
вини XVII ст. // Грицай М. С., Загай-
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ко. – С. 22, 80-85; Грушевський М. 
Історія української літератури. – Київ, 
1995. – Т. 6. – С. 66-105; Кралюк П. 
М. особливості вияву національної 
свідомості в українській суспільній 
думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст. 
– Луцьк, 1996. – С. 88-92; Микитась 
В. Л., Шолом Ф. Я. Давня українська 
література. – Київ, 1989. – С. 154-159 
та ін.; Мицько. Острозька… академія;; 
Огоновський О. Історія літератури 
руської. – Львів, 1887. – Ч. 1. – С. 145-
147.

Петро Кралюк
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Кормча (1599 р.)

Збірник норм канонічного право-
славного права. Із вхідних даних  ру-
копису, які скопіював А. С. Петру-
шевич, випливало, що цю книгу 
завершив переписувати 5 грудня 
1599 року Петро Станіславович 
Яневський у володіннях В.-К. Ост-
розького, м. Костянтинові (нині 
– м. Старокостянтинів), в “кадемії 
Константиновской” при дидаскалі, 
тобто вчителю, Антонію Єзифови-
чу. Книжка ця копіювалася за кошт 
священика Андрея Мишинського. 
Знаходилася в бібліотеці Львівсько-
го університету, куди потрапила із 
якогось ліквідованого австрійським 
урядом західноукраїнського монас-
тиря (можливо, Скиту Манявсько-
го). Під час Другої світової війни 
Кормча опинилась у Польській Рес-
публіці, у варшавській Національ-
ній бібліотеці (N Akc. 10.782). За-
пис А.С.Петрушевича дає підстави 
вважати, що в м. Старокостянтино-
ві могла знаходитися філія ОА або 
створена за її зразком школа, що теж 
іменувалася академією. При чому в 
цій школі не тільки відбувалося на-
вчання, а й переписувалися книги.

Збереглись відомості про ще дві 
копії Кормчої (Номоканону), виго-
товлені у Острозі. Першу переписав 
1593 якийсь Григорій Голубников, 

другу Смотрицький Герасим, за 
повелінням кн. К.-В. Острозького 
(1608).

Літ.: Мицько. Острозька… академія. – С. 
120,123-124, 129. 

Петро Кралюк
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Костел фарний в Острозі

Початки католицького костелу в 
Острозі сягають ХV ст. Князь Федір 
Острозький фунду вав в Острозі ла-
тинський костел Успіння Пресвятої 
Діви Марії і монастир для доміні-
канців між 1440 і 1442 роками. 

Близько 1452 р., під час навали 
татар, ченці-домініканці залишили 
знищений костел. Син князя Федо-
ра Василь Красний підтвердив на-
дання батька для домініканців, які, 
однак, тим не скористалися. 1582 р. 
кн. В.-К. Остро зький підняв костел 
із руїн та віддав світським священи-
кам, підтвердив фундацію (с. Лю-
чин) і записав 2 000 злотих на шпи-
таль. Він же спровадив із Кракова 
священика Войцеха Бєжановсько-
го, який став тут першим парохом 
(1582-1616). Упорядкуванням кос-
телу і острозької парафії зайнявся її 
другий парох, священик Войцех Ві-
тковський (1619-1623), який воло-
дів старослов’янською мовою, знав 
літературу православної церкви, 
колекціонував книги та збирав відо-
мості з історії. К.Ф. отримав фун-
дації від князя Ф.Острозького, кн. 
Анни-Алоїзи Острозької та інших 
можновладців Острога. При костелі 
існувала латинська школа. У 1617 р. 
згаданий вчитель Валентин Заклі-
кович, через три роки для неї було 

зведено нове приміщення.
За час свого існування К.Ф. нео-

дноразово перебудовувався. Будів-
ничими нового храму були острожа-
ни, італієць за походженням Каспер 
Дазинт (+1620) та Станіслав Зимно. 
Нову декорацію інтер’єру костелу 
здіснювалали протягом 1619-1624 
років. Головний вівтар, правдопо-
дібно, виконували львівський скуль-
птор Йоган Пфістер та різьбяр з м. 
Тучина німець Якуб. Сучасний ви-
гляд він отримав у кінці ХІХ ст. 

Спочатку костел мав форму про-
довгуватого чотири кутника із за-
кругленим презвітерієм, котрий 
сьогодні є головним нефом. Пізніше 
домуровані по боках дві каплиці на-
дали будівлі костелу форму хреста. 
До реставрації в 1879 р. костел був 
покритий високим, загостреним 
дерев’яним дахом з малою копулкою 
посере дині, оббитою білою бляхою, 
у якій знаходи лася сигнатура. 

Літ.: Александрович В. Мистецьке се-
редовище Острога епохи академії 
(1570-і – 1630-і рр.) // Острозька 
давнина. Документи та матеріали. – 
Львів, 1995. – Т. 1. – С. 61, 62; Ричков 
П. А. Католицькі храми та монастирі 
Острога // Матеріали І-ІІІ науково-
краєзнавчих конференцій “Остріг на 
порозі 900-річчя”. – Острог, 1992. – 
Ч. 2. – С. 17-18; Волынь. Историче-
ские судьбы юго-западного края.– С.-
Петербург, 1888. – С. 66; Ивашкевич 
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А. И. Город Острог в его историческом 
прошлом и ныне. – Здолбунов, 1918; 
Кардашевич…- С. 140-141, 158-182; 
Качаровська Л. Каплиця // ВзВ. – 1995. 
– № 5 (6). – С. 30-31; Ковалів В. Й. о. 
Некрополь костела Успіння Пресвятої 
Діви Марії в Острозі // Матеріали V 
наук. – краз. конф. “Остріг на порозі 
900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 62-64; 
Ковалів В.Й. о. Острізький фарний ко-
стел XV-XX ст. м. Остріг // Матеріали 
IV наук. –краєз. конф. “Остріг на 
порозі 900-річчя”. – (Остріг, друк. Со-
каль), 1993. – С. 57-61; Ковалів В. Й. 
о. Парафія в городі князя Костянтина 
// ВзВ. – 1995. – № 2 (3). – С. 16-19; 
Осінь. Перлштейн І. – С. 141; Рычков 
П. А. Дорогами южной Ровенщины.– 
Москва, 1989. – С. 93-95; Сендульский 
А. Город Острог. // ВЕВ. – 1882. – № 
1-2. – С. 1-13; № 3. – С. 39-57; № 4. – С. 
73-88; № 5. – С. 107-119; Тучемский М. 
Город Острог в современном кн. Кон-
стантину Константи новичу состоя-
нии. – Почаев, 1913. – С. 10; Elenchus 
Ecclesiarum et Cleri Saecularis Dioecesis 
Luceoriensis pro Anno Domini 1939. – S. 
74-75; Hoffman J. Akta kościoła farnego 
ostrogskiego od 1622 roku // Rocznik 
Wołyński. – Równe, 1934. – T. 3. – S. 
192-214; Hoffman J. Przewodnik po 
Wołyniu. – Warszawa, 1938; Karwicki 
J.D. Wędrówka od źródeł do ujścia 
Horynia. – Kraków, 1891; Kraszewski 
J.I. Wspomnienia Wołynia, Polesia 
i Litwy. – Warszawa, 1985; Orda N. 
Album widoków gubernii Wołyńskiej... 
– Warszawa, 1878. – I serya; Orłowicz 
M. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. 
– Łuck, 1929; Słownik Geogra ficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich. – Warszawa, 1886. – T. 7. 
– S. 682-690; Trajdos T. Kościół katolicki 
na ziemiach ruskich Korony i Litwy za 
panowania Władysława II Jagiełły (1386-
1434). – Wrocław, 1983. – T. I.

Вітольд Ковалів
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Курбський Андрій  
(* бл.1528 – † 05.1583,  

м. Ковель)

Політичний і військовий діяч, пу-
бліцист, перекладач. У 1556-1557 рр. 
К. входив до складу “вибраної ради” 
– найбільш наближених людей до 
Івана Грозного. У 1558 р. почалася 
Лівонська війна. Під керівництвом 
К. було здійснено низку успішних 
військових операцій. К. потрапив у 
немилість до Івана Грозного і в ніч 
на 30 квітня 1564 року втік до Вели-
кого князівства Литовського. Посту-
пивши на службу до литовців, отри-
мав чимало земельних володінь, 
зокрема, Ковельську волость.

У розташованому поблизу м. 
Ковеля с. Миляновичах Андрій 
Курбський організував літературно-
перекладацький гурток (кінець 
1560-х років – 1583), із переважа-
ючим світським складом співробіт-
ників, науково-філологічною про-
грамою. Князь залучив до нього 
росіян-емігрантів, місцевих волин-
ських діячів, знавців латинської та 
грецької мов; монахів, священиків. 
Осередок мав виразно православне 
спрямування. Його перекладацька 
діяльність зумовлювалась, насампе-
ред, потребами поточної антипро-
тестанської, меншою мірою, анти-

католицької ідеологічної боротьби 
на східних землях Речі Посполи-
тої. З цією метою підбирались для 
опрацювання відповідні твори Іоа-
на Златоуста (більшість з яких були 
об’єднані в збірник “Новий Марга-
рит”) Іоана Дамаскина, Василія Ве-
ликого, Григорія Богослова, мож-
ливо, Симеона Метафраста. Велике 
суспільне значення мали відкриті 
послання князя. Окрім богослов-
ських та полемічних питань вони 
містили конкретні поради в справі 
ведення православної пропаганди та 
агітації. Ці листи пізніше були сфор-
мовані у т.з. “Збірник Курбського”. 
Їхні адресати – шляхтичі, міщани, 
ченці. Тут є три недатовані листи до 
кн. В.-К. Острозького, в яких йдеть-
ся про книгу П. Скарги “Про єдність 
костелу божого…” Написані вони 
були орієнтовно наприкінці 70-х – 
на початку 80-х років. У них крити-
кується “аріанин” Мотовило, якому 
князь доручив написати відповідь 
на вказану книгу. 

У своєму заповіті А. Курбський 
особливо підкреслював, що “знал 
по увесь час живота мого милости-
вую ласку их м[ило]сти вельможно-
го князя Костентина Острозкого… 
и сына его…Костентина”. К.-В.кн. 
Острозького він же призначив вико-
навцем тестаменту. Тому враховую-
чи такі близькі взаємини між цими 
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діячами, багата миляновицька біблі-
отека могла надійти до ОА. Сюди 
могли перейти і деякі зі співробіт-
ників гуртка А. Курбського.

Американський дослідник Ед-
вард Кінак дотримується думки, 
що відкриті послання А.К. йому не 
належали. Не вмключено, що деякі 
колективні праці Миляновицько-
го гуртка князь справді підписував 
своїм іменем.

Твори: Переписка с Иваном Грозным: 
Сказания князя Курбского / Изд. 
Н.Г.Устрялова. – С.-Петербург, 1833. 
– Ч.1-2; Сказания князя Курбского.– 
С.-Петербург, 1859; Курбский А. М. 
Сочинения князя Курбского // РИБ.– 
С.-Петербург, 1914. – Т. 31; Переписка 
Ивана Грозного с Андреем Курбским. 
– Москва, 1981; 

Літ.: Андреев В. Очерк деятельности 
князя Курбского на защиту правосла-
вия в Литве и на Волыни. – Москва, 
1873; Бартошевич Ю. Князь Курб ский 
на Волыни // Истор. вестник. – 1881. 
– № 9. – С. 65-68; Волынь. Истори-
ческие судьбы юго-западного края. – 
С.-Петербург, 1888. – С. 63, 110, 120, 
122; Грушевський. Культ.-нац. рух. 
– С. 164-165, 173, 184; Замалеев А. 
Ф. Зоц В. А. Отечественные мислите-
ли позднего средневековья (кон. XIV 
– первая треть XVII в.) – Киев, 1990. 
– С. 104-119; Иванишев В.Д. Жизнь 
князя Курбского в Литве и на Во-
лыни. – Киев, 1849. – Т. І-2; Кінан Е. 
Російські історичні міфи. – Київ, 2001; 
Кралюк П.М. Переписка князів Андрія 
Курбського та Костянтина Острозько-
го: міф чи реальність // Острозький 
краєзнавчий збірник. – Острог, 2007. 
– С. 3-8; Скрынников Р.Г. Переписка 
Грозного з Курбским: Парадоксы Эд-
варда Кинана. – Ленинград, 1973;

Мицько І. Осередки культури при 
маг натських та шляхетських дво-
рах, Острозька академія // Історія 
української культури у п’яти томах. 
–Т.2. –Українська культура ХІІІ-І пол. 
ХVІІст. – Київ, 2001. – С. 531-539;

 Немировский Е. Л. Иван Федоров (около 
1510-1583).– Москва, 1985. – С. 33, 45, 
122, 127, 142, 143, 158-160, 164; Глад-
кий А. И., Цеханович А. А. Курбский 
Андрей Михайлович // Словарь книж-
ников и книжности Древней Руси 
(вторая половина ХІV – ХVІ ст.) / отв. 
Ред. Д.С. Лихачев. – Ленинград, 1988. 
– Ч.1. – С.494-503; Шумаков С. Акты 
Литовской метрики о князе Курбском 
и его потомках // Книговедение. – 1994. 
– № 7-8. – С. 17-20; Auerbach I. Andrej 
Mi chailowic Kurbskij. – München, 
1985; Keenan E. The Kurbskii-Groznei 
Apokrypha. – Cambridge, 1971.

Петро Кралюк,  
Олександр Скрипнюк
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Література полемічна 
українсько-білоруська

ЛП (від грец. Пωλεμινως – войов-
ничий) – твори українського, біло-
руського та польського пись менства 
(послання, листи, трактати, пам-
флети, діалоги, монологи-інвективи), 
ви никнення яких зумовлене релігій-
ним проти  с тоя нням між православ-
ною та римо-като лицькою церк вами, 
неприйняттям право слав ними ієрар-
хами догматики і настанов про-
тестантських церков, культурним і 
політичним впливом Речі Поспо-
литої в XVI-XVII ст. Для ЛП харак-
терна наявність одного або декіль-
кох конкретних чи уявних об’єктів 
(адресатів), до яких чи проти яких 
спрямований твір, висока емоційна 
напруга, пояснення, критика догма-
тико-канонічних і літературних пи-
тань, життєвих проблем поточ ного 
моменту. Особливістю ЛП є синкре-
тизм богословсько-догматичного 
докумен таль ного, історичного, по-
літичного та іншого матеріалу; авто-
ри користувалися прийо мами публі-
цистики, сатири, ораторської 
ри то рики, прислів’ями, приказками, 
бай ками, притчами, сентен ціями, за-
лучали факти світової історії та літе-
ратури. Деяким полемічним творам 
прита  ма нна публі цистична функція, 
зокрема наявність елементів релігій-

ного “катарсису” (у перших розді-
лах “Треносу” М. Смотриць кого), 
які, згідно з законами риторичного 
мистецтва, впливали на рецепієнта і 
несли виховну мету. У розвитку 
українсько-білоруської ЛП виділя-
ють три періоди: перший – ЛП ран-
нього середньовіччя, яка зумовлена 
офіційним розколом християн ства у 
1054 р. на західну латинську (като-
лицьку) з центром у Римі (нині Ва-
тикані) та східну грецьку (право-
славну) церкви з центром у 
Кон стан тинополі (Візан тія). Відтак 
ре лі гійна полеміка часів Київської 
держави виявилася у супе речці з 
като лицькою церквою, зокрема 
анти католицькі випади наявні ще у 
“Повісті временних літ” (1113); “Во-
прошанії князя Ізяслава, сина Яро-
слава, внука Володи ми ро вого, ігу-
мена Печер ського великого Феодосія 
про латину”, “Пов чанні від семи со-
борів до латини” митро по лита Іси-
дора II (1080-1089); “Посланні від 
Никифора, митро по лита Київ-
ського…” (XII ст.). Другий період 
ЛП, доберес тей ський, поч. XVI – 80 
рр. XVI ст. Полеміка загострилася у 
зв’язку з Флорентій ською унією 
(1439), реформаційним рухом у За-
хідній та Централь ній Європі. До 
питань, які пере важ но розгля далися 
у полемічних тракта тах, належали: 
питання про походже ння св. Духа 

Л
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(догмат католицької церкви про 
”Філіок ве”), чисти лище, про форму 
сповіді і причастя, про піст, хресний 
знак, пошанування ікон, про статус 
церковних ієрархів, про відпущення 
гріхів через купівлю-продаж індуль-
ґенцій, непогрі шимість папи рим-
ського та решти обрядових і 
догматич них відмінностей між 
грецькою, римською і протестант-
ською церк вами. Відгуки на люте-
ранство і кальвінізм в україн ському 
письменстві присутні у творах 
“Посла ння до св. отців Гори Афон-
ської від православ них віри руської 
і землі угорської християн” (1534), 
т. зв. послання Логофета (підканц-
лера) “Лацка від Моцещи”- право-
славного румуна та анонімного ав-
тора “Списа ння проти люторів” (2-а 
пол. XVI ст.). Антипап ським пам-
флетом цього етапу є твір “Слово, 
колись давно на римлян у старих 
хроніках писане, про їх відступни-
цтво та про їх розпусних пап, Петра 
Гугнивого та як нечиста жінка стала 
папою” (1580). Всі ці твори були 
зведені в одну єдину збірку полеміч-
них писань, укладену в Супраль-
ському монастирі 1578-1580 років. 
Першим полемічним твором цього 
періоду проти “русинської віри” з 
католицької сторони постала книга 
краківського каноніста Яна Сакрана 
з Освенціма “Elusidarius errorum ritus 
Ruthenci” (з лат. “Висвітлення поми-
лок русин ського обря ду”) (1500), а 
також її скорочений варіант у вигля-
ді брошури, яка з’явилася у світ у 
1608 р. – “Errores atrocissimorum 
Ruthenorum” (з лат. “Помилки най-
жорстокіших русинів”). Проти трак-
татів Сакрана у 1544 р. виступив 

українсько-польський латиномов-
ний письме нник, католик за вірос-
повіданням Станіслав Оріховський 
у творі ”Baptismus Ruthenorum“ (з 
лат. “Хреще ння Русинів”). У 1566 р. 
в Кракові ректор Ярослав ської єзу-
їтської колегії Бенедикт Гербест ви-
словився проти православних руси-
нів із критикою східних церковних 
канонів у творі “Wypisaniе drogi” (з 
польс. “Опис шляху”). Активізація 
ЛП у право славному середовищі 
відбувається у 70-80 рр. XVI ст. 
Приводом до такої активної словес-
ної полеміки постали ряд історич-
них моментів, зокрема Люблінська 
унія (1569), календарна реформа 
папи Григорія XІІІ та її запро-
вадження в Речі Поспо литій, а від-
так на українських та білору ських 
землях (1582). У 80-х рр. XVI ст. Іов 
Желізо, перебуваючи ігуменом Ду-
бенського монастиря (з 1581 по 
1604), склав збірник полемічних 
статей і виписок з апо логією 
православ’я і критикою решти хрис-
тиянських конфесій під назвою 
“Пчела”. Праця була завершена у 
Почаївському монас тирі і дістала 
загальну назву “Пчела Почаїв ськая”. 
Своєрід ним поштовхом до інтен-
сифікації розвитку поле мічної літе-
ратури став трактат польського єзуї-
та Петра Скарги “О jednośсi kościоła 
Bożego pod jednym pasterzem і о 
greckiem od tej jednośсi odstąpieniu” 
(з пол. “Про єдність церкви Божої 
під єдиним пастирем і про грецьке 
від тієї єдності відступ лення”). На 
тривалий час цей твір стає центром 
полеміки католиків із право слав -
ними. Праця присвячувалася кн. 
В.-К. Остро зькому. З огляду на не-
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упереджене ставлення цього україн-
ського магната до різних хри-
стиянських конфесій, знаючи, що 
князь був прихильний до ідеї інте-
грації церков, П. Скарга закликав 
кн. В.-К. Острозького сприяти полі-
тичній, культурній і релігійній унії з 
папським престолом. Твір склада-
ється з трьох основ них частин – 
догма тичної, історичної та практич-
ної, у яких автор закликає 
пра во славних русинів відійти від 
гре ків і повер нутися до “первісної 
єдності” з Римом. Книга є програ-
мою, яка репрезенту вала погляди 
католиків на потребу та можли вість 
церковної унії у східних регіонах 
Речі Посполитої. Відпо віддю на це 
видання твору П. Скарги стала по-
лемічна книга анонім ного автора 
“Послання до латин з їх же книг” 
(1581). Центром проду кування пра-
вославної полеміч ної літера тури на-
прикінці XVI ст. стає м. Острог, 
Остро зький літературно-науковий 
гур ток. Звідси у 1587 р. вийшов пер-
ший друко ваний український 
полеміч ний твір Герасима Смот-
риць кого “Ключ цар ства небесного” 
–  відповідь на нововведення календа-
ря папи Григорія ХІІІ та на брошуру 
Бенедикта Гербеста “Wiary kościoła 
rzymskiego wywody” (з пол. “Висно-
вки віри римської церкви”). Другим 
визначним остро зьким полемістом 
доунійного періоду був Василь Су-
разький. У 1588 р. вийшла збірка 
його поле мічних трактатів “Книжи-
ця” (в 6-ти розділах). Однією з осо-
бливостей цього і подальшого пері-
оду є те, що ЛП орієн тувалася на 
досвід протестант сько-като лицької 
полеміки, врахо вувала набутки літе-

ратур, репрезенто ваних опонен тами, 
при цьому продовжувала вико рис-
то  вувати надба ння вітчизняних та 
візантійських середньо вічних книж-
ників. Спосте рігався також посту-
повий відхід від суворо витрима них 
суто богословських дискусій теоре-
тичного плану. ЛП дедалі більше 
набувала публіцистич ного харак-
теру. Твори православних полеміс-
тів здебіль шого були відповіддю на 
тези і докори, представлені у творах 
католиками. Третій період розвитку 
ЛП викликаний Берестейською цер-
ковною унією. Цей період словес ної 
полеміки тривав з 1596 р. до серед-
ини XVIІ ст. Ця подія та її наслідки 
для східних регіонів Речі Посполи-
тої визна чили тематику та зміст по-
лемічних творів для православних і 
католи цьких письменників. До 
письме нницької дискусії долучили-
ся представники унійної церкви, пе-
реважно українського та білору-
ського походження. Отже, ЛП 
като лицького та унійного табору ре-
презентована творами Щасного 
Жебров ського, Іпатія Потія, Каспе-
ра Пентковського, Йосафата Кунце-
вича, Іллі Мораховського, Лева 
Кревзи, Вельяміна Рутського, Тим-
отея Симоновича, Мелетія Смо-
трицького (тво ра ми кінця 20-х – 
поч. 30-х рр. XVII ст.), Фелікса 
Коженьовського, Войцеха Кіцького, 
Касіяна Саковича (творами 40-х рр. 
XVII ст.), Теодора Скуминовича, 
Івана Дубо вича, Пахомія Война-
Оранського, Івана Креч мера; у др. 
пол. XVII ст. полеміку супроти пра-
во  славних вели, здебільшого, римо-
ка то лики та єзуїти – Миколай Уїхов-
ський, Павло Бенедикт Бойм, Теофіл 
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Рутка, Кипріян Кохов ський тощо. У 
цей період ЛП православного табору  
тво рилася переважно у кількох куль-
тур них центрах – Острозі, Львові, 
Києві. Вона пред ставле на творами 
відомих українських письме н ни ків  
та ієрархів української пра во слав ної 
церкви: Івана Вишен сь кого, Стефана 
Зизанія, Христофора Філалета, Клі-
рика Острозького, автора “Пересто-
роги”, Захарії Копистен ського, Ме-
ле тія Смотрицького (твори поч. 
XVII ст.), Андрія Мужилов ського, 
Євстахія Кисіля, Петра Моги ли, Йо-
аникія Галятовського, Інокентія Ґі-
зеля, Лазаря Барано вича, Варлаама 
Ясин ського, Зосима Согникевича та 
ін. Наприкінці XVII ст. дискусії на-
вколо релігійних питань починають 
посту пово згасати. Хоча саме в цей 
період спостерігалася активізація 
релігійної полеміки на Закарпатті, 
пов’язаної з іменем Михайла Ан-
дрелли.

Твори: Давня українська література. 
Хрестоматія / Упоряд., передмови та 
коментарі М. М. Сулими. – Київ,1991; 
Українська література XIV-XVI ст. 
/ Автор вступ. статті і ред. В. П. Ми-
китась. – Київ, 1987; Українська 
література XVIІ ст. / Автор вступ. 
статті, упор. і прим. В. І. Креко тень. 
– Київ, 1987; Українські гуманісти 
епохи Відродження. Антологія. – Кн. 
1, 2. – К., 1995; Хрестоматія давньої 
укр. літератури (до кінця XVII ст.) / 
Упоряд. акад. О. І. Біле цький. – Київ, 
1967; Вишенський Іван. Твори / Пер. 
з книжної укр. мови В.Шевчука. – К., 
1986; Вишенський Іван. Вибр. твори. – 
К., 1972.

Літ.: Возняк. Іст. укр. літ. – Кн. 1. – С. 
461-530; Возняк М. С. Письменницька 
діяльність І. Борецького на Волині і у 
Львові. – Львів, 1954; Гудзяк Б. Кри-
за і реформа. Київська митрополія, 
Царгородський патріархат і генеза 

Берестейської унії. – Львів, 2000; За-
витневич В.З. “Палинодия” Захарии 
Копистенского и её место в истории 
западно русской полемики XVI-XVII 
вв. – Варшава, 1883; Загайко. – С. 3-60, 
80-85; Копержин ський К. Український 
письменник XVI століття. Василь Су-
разький // Наук. зб. за рік 1926. Запи-
ски наук. т-ва в Києві (тепер іст. секція 
ВУАН). – Київ, 1926. – Т. 21. – С. 38-
72; Кравченко О. Полемічна література 
передунійного періоду: події, пробле-
ми, постанови (православна перспек-
тива) // Зб. праць ювілейного конгре-
су. – Мюнхен, 1988-1989; Кралюк П. 
Мелетій Смотрицький і українське 
духовно-культурне відродження кінця 
ХVІ – початку ХVІІ ст. – Острог, 
2007; Микитась В.Л. Український 
письменник-полеміст Михайло Ан-
дрелла. – Ужгород, 1960; Махновець 
Л.С. Сатира і гумор укр. прози XVI-
XVII ст. – Київ, 1964; Плохій С. На-
ливайкова віра: Козацтво та релігія в 
ранньомодерній Україні. – Київ, 2006; 
Франко І. Я. Життя й літературна 
діяльність Іпатія Потія // Зібр.творів 
у 50 тт. – Київ, 1983. – Т. 39. – С. 
508-533; Франко І. Я. Іван Вишенсь-
кий і його твори // Зібр. творів у 50 
тт. – Київ, 1981. – Т. 30. – С. 7-211; 
Яременко П. К. Іван Виш енський. – 
Київ, 1982; Яременко П. К. Мелетій 
Смотрицький: Життя і творчість. – 
Київ, 1986; Яременко П.К. Памфлети 
Клірика Острозького – українського 
письменника-полеміста кін. XVI ст. 
// Наук. зб. Дрогобицького пед. ін-
ту. – Дрогобич, 1962. – Вип. 7. – С. 
117-122; Яременко П. К. “Пересто-
рога” – український XVII ст. – Київ, 
1963; Яременко П. К. Український 
письменник-полеміст Христофор 
Філалет і його “Апокрисис”. – Львів, 
1964.

С. Бабич.
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Літописець  
острозький 

Умовна назва літописного зводу 
перш. пол. XVII ст., дійшов до нашо-
го часу в кількох редакціях, охоплює 
події 1500-1636 рр. (в інших редак-
ціях – 1500-1621 або 1494-1649). На 
першому аркуші літопису мається 
назва “З кроніки Бєльського речі по-
требнії виб рані…”. Ядро пам’ятки 
найкраще зберегла харківська редак-
ція. У першій частині (1500-1592) 
вона ґрунтується на “Хроніці Поль-
щі” М. та Й. Бєльських, а у другій 
(1597-1619) – на власну інформацію 
автора. Останній був українським 
православним шляхтичем, який 
творив у Остроколі (маєтності Ост-
розьких), нотуючи дані насам перед 
з історії Волині, частково й Галичи-
ни, історії Лівонської війни, бороть-
би україн ського народу проти ту-
рецько-татаро-ногай ської агресії. У 
цій частині виявляється близькість 
до кількох українських літописів 
перш. пол. XVII ст. (Київського, 
Львівського, Яна Біньвіль ського), 
що свідчить про вико рис та ння ними 
спільного джерела – очевидно, стис-
лого Галицько-Волинського літопи-
су, створеного не пізніше 1615-1619 
років. Після 1621 р. ядро пам’ятки 
було доповнене якоюсь духов ною 
православною особою розповіддю 

про різницю між право слав ними й 
католиками у питанні про похо дже-
ння Святого Духа. Тут було вико-
ристано твір відомого італійського 
хроніста XVI ст. Ц.Баро нія. Потім, у 
30-х рр. XVII ст., пам’ятка була зна-
чно перероблена і доповнена, зроб-
лено продовження, яке охоп лювало 
події 1621-1636 років. Новий автор-
творець прожи вав в Остро зі, був 
духовною особою, можливо, вчився 
або викладав в ОА. Він був близьким 
до відомого церковного та культур-
ного діяча України, острозького 
про топопа Івана Бережанського, 
який відзначався непри мире  нною 
боротьбою проти експансії като-
лицизму та унії. Після Острозької 
трагедії 1636 р. Бережан ський та 
чимало інших діячів право славної 
церкви були змушені покинути Ост-
рог. Сам Бережан ський став київ-
ським протопопом і помер у Києві 
в 1642 році. Разом із ним Острог 
покинув і невідомий автор ЛО, че-
рез що і припинив свою літо писну 
працю. Цей невідо мий автор був 
талановитим істо риком, блискучим 
письме нником-поле містом, твор цем 
яскра вих публі цистич них оповідей 
про київського митропо лита св. Пе-
тра Могилу, поло цького архієпис-
копа Мелетія Смотри цького, про 
вбивство полоча нами Йоасафата 
Кун цевича, про князя Коре цького 
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– відступ ника від православ’я, про 
гонительку право слав’я Анну-Алоїзу 
Ходкевич кн. Остро зьку тощо. Він 
же виявляє великий інтерес до істо-
рії Острога, фіксує різні диво виж ні 
і надприродні явища. Завдяки цьо-
му літописець у цій своїй найпов-
нішій редакції був названий Остро-
зьким. Невідомий автор співчував 
виз вольній бороть бі українського 
народу як проти гніту Речі Посполи-
тої, так і агресії Османської імперії. 
Можна відзначити також близькість 
автора, який, очевидно, був певний 
час ченцем монастиря св. Юрія в 
Любартові, до ігумена цього монас-
тиря – Кирила, пов’яза ного з цілим 
рядом культур них діячів України 
першої полвини XVII ст. Відома 
також скорочена редакція ЛО, яка 
охоплює події 1494-1649 рр. і має 
умовну назву “Крехівської кроніки”. 
ЛО був виданий спочатку в 1951 р. 
російським істориком, джерелознав-
цем і археографом М. Тихоми ровим 
(1893-1965), а вдруге його видав ра-
зом із львівським літо писом як скла-
дову частину у двох виданнях своєї 
джерелознавчої моно графії 1971 р. 
київ ський дослідник Олександр Бев-
зо (1901-1981).

Публ.: Розанов С. Кройника 1636 року 
// Український науковий збірник. – 
1915. – Вип. 1. – С. 21-29; Бевзо О. 
А. Львівський літопис та Остро зький 
літопи сець. – Київ, 1970; Крижановсь-
кий А. Руська “Кройника” з 17 в. // 
ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 62; Мето-
дические указания к изучению курса 
“Источ нико ведение истории СССР” 
/ Состав: Н. П. Коваль ский, Ю. А. 
Мыцык. – Днепро петровск, 1984. – С. 
49-60; Тихомиров М. Н. Малоизвест-
ные летописные памятки; Острожский 
летописец // Исторический архив. 

– Москва, 1951. – Т. 7. – С. 236-253; 
Острозький літописець // Між двох 
вогнів. – Київ, 1996. – С.376-393.

Літ.: Кралюк П. Острозький літописець 
як памятка української релігійної дум-
ки початку ХVІІ ст. // Наукові записки 
/ Серія “Філософія”. – Острог, 2004. 
– С.81-94; Острозький літописець як 
українська писемна пам’ятка почат-
ку ХVІІ ст. // Наукові записки / Серія 
“Історичні науки”. – Острог, 2006. 
– С.189-199; Мыцык Ю. А. Украин-
ские летописи XVII века. – Днепропе-
тровск, 1978. – С. 39-51.

Юрій Мицик
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Лукаріс Кирило 
(*6.11.1572, м. Кандія  

на Кріті – † 2.07.1638,  
Константинополь)

Церковний і культурний діяч. До 
12 років навчався в м.Кандії під ке-
рівництвом Мелетія Власта. Пізніше 
переїхав до Венеції, а в 1588-1594 
рр. навчався в Падуї. Після закін-
чення навчання займав різні цер-
ковні становища під керівництвом 
Мелетія Пігаса. У сані протосинге-
ла був направлений до Речі Поспо-
литої, вірогідно, в 1594 році. З 1594 
р. до 1598 р. неодноразово бував в 
Острозі, де займав посаду ректора 
ОА. У жовтні 1596 р. разом з єпис-
копом львівським Гедеоном Балаба-
ном та кн. В.-К. Острозьким брав 
участь у діяльності Берестей ського 
собору, як екзарх Александрійсько-
го патріарха. Напри кінці 1597 р. – 
початку 1598 р. виїхав до Західної 
Європи, де навчався в університетах 
Віттен бер га й Женеви. У 1600-1621 
рр., будучи Алек санд рій ським па-
тріархом, продовжував опікува тись 
право славною церквою Речі Поспо-
литої. Висловив під тримку ство-
ренню куль турно-освітнього цен-
тру в Дерман ському монас тирі. З 
1621 р. до 1638 р. (з перервами) був 

Константино польським патріархом.
Літ.: Брянцев К. Патриарх Кирилл Лу-

карис и его заслуги для православной 
церкви.– С.-Петербург, 1881; Мицько. 
Острозька… академія. – С. 98; Савич 
П. Причинки до правовірності Кирила 
Лукаріса // Богословія. – Львів, 1930. 
– Кн. І. – С. 23-41; Харлампович. За-
паднорусские... – С. 264-267.

Віктор Атаманенко 
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Люткович-Телиця 
Павло-Домжив  

(*? – † між 12.VІІІ 1632 і 
5.VІІІ 1635)

Друкар, культурний діяч. Оче-
видно, народився на Галичині в 
дрібношляхетській родині. У кінці 
ХVІ ст. чи на початку ХVІІ ст. по-
стригся в ченці Києво-Печерської 
лаври. У 1609 р. виступає активним 
діячем Віленського братства, сорат-
ником Леонтія Карповича. Разом з 
ним друкує “Тренос” М. Смотриць-
кого. Щоб уникнути переслідувань 
за це видання, Л.-Т. П.-Д. змушений 
був втікати з Вільнюса, перехову-
вався в Дермані та Острозі. Тоді він 
міг встановити контакти з деякими 
острозькими культурними діячами. 
Простежуються впливи острозького 
Часослова 1612 р. на аналологічні 
видання Л.-Т. П.-Д. Після праці в 
друкарні Віленського братства стає 
“мандрівним друкарем”. Друкує свої 
книги в Угорцях (біля Самбора), по-
тім на Волині – у Четвертні, Луцьку, 
Чорній.

Літ.: Исаевич. Преемники. – С. 87; Коло-
сова В. П. Иван Вишенский и Павел 
Домжив-Люткович // Федоровские 
чтения. 1979. – Москва, 1982. – С. 24-
34; Колосова В. П. Новые данные к 

биографии Павла Домжив-Лютковича 
// Федоровские чтения. 1982. – Москва, 
1987. – С. 115-122; Мицько. Острозь-
ка… академія. – С. 99-100.

Петро Кралюк
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Лямент дому княжат 
Острозьких…”  

(* кінець 1603 –  
† початок 1604)

Повна назва твору в перекладі су-
часною українською мовою – “Ля-
мент дому княжат Острозьких над 
зійшлим з цього світу найяснішим 
княжичем Олександром Костянти-
новичем, княжичем Острозьким, 
воєводою Волинським”. Твір був 
написаний тогочасною українською 
книжною мовою. Надрукований у 
Дермані. Власне, на титулі стоїть 
дата 2 грудня 1603 року – день смер-
ті князя Олександра Костянтино-
вича Острозького. Насправді ж твір 
з’явився пізніше. Можливо, його ви-
хід був приурочений до дня похоро-
ну кн. Олександра, який відбувся 2 
лютого 1604 року. Існує версія, що 
автором твору був Д. Наливайко. Л. 
належить до поширених у той час 
творів, які спеціально писалися на 
смерть тих чи інших осіб, переваж-
но можновладців. У першій частині 
твору подається умовне звернення 
кн. Олександра до жінки, товари-
шів, синів, слуг, зрештою до всіх 
посполитих. Далі йде характеристи-
ка кн. Олександра, а завершується 
твір зверненням його брата Януша 
до нього. Л., очевидно, варто роз-

глядати як зразок поетичних творів, 
які писалися в ОА. У творі знайшли 
відображення певні сподівання, які 
існували в ревнителів православ’я 
щодо нащадків кн. Олександра. У 
творі акцентується увага на тому, 
що кн. Олександр, як і його предки, 
дотримувалися православного віро-
визнання і це було основним чин-
ником могутності й благополуччя 
роду. В уявному зверненні кн. Олек-
сандр закликає своїх синів тримати-
ся віри предків.

Літ.: Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. 
Пам’ятки книжкового мистецтва. Ка-
талог стародруків, виданих на Україні. 
Кн.1 (1572-1700). – Львів, 1981. – С.33; 
Мицько. Острозька… академія. – С. 
126; Укр. поезія ХVІІ ст. (перш. пол.). 
– С. 38-42.

Петро Кралюк 
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Лятош (Лятос) Ян  
(Latosz (Latos) Jan) 

(1539, Краків –  
† 1608, Острог)

Учений-астролог і медик. У дже-
релах фігурує як Jan Latos, Latonius, 
Latosinius, Latosinski, Latosz. За-
кінчив Ягеллонський університет 
у 1563 р. з вченим ступенем магі-
стра філософії. З 1565 р. професор 
Краківської Акаде мії. У 1575 р. Л. 
вступає на медичний факультет Па-
дуанського університету. Після дво-
річного навча ння одержав докторат 
медицини і повер нувся до Кракова. 
У Краків ській Академії викладав 
мате матику і філософію. Одночас-
но інтенсивно займався астроло гіч-
ними студіями. У 1580 р. прийнятий 
членом товариства докторів меди-
цини Кракова, а в 1582 р. став про-
фесором медицини Краківської Ака-
демії і посів кафедру медицини, яка 
була організована у 1565 р. Петром 
із Познані. У 1583 р. став деканом 
лікувального відділення Краків-
ської Академії. Автор численних 
праць з астрології та астрономії. 
Велике значення надавав вивченню 
ролі астрології у медицині. Вважав, 
що за розміщенням небесних тіл, 
планет і зірок можна передбачити 
поширення хвороб, їх лікування, а 

також прогнозувати нещастя, вро-
жайність, кількість опадів, зміни по-
годи, долю окремих індивідів тощо. 
Коли у 1582 р. папа Григорій XIII 
надіслав до Краківської Академії 
новий календар, Л. виступив проти 
його прийняття у зв’язку з тим, що 
ним було виявлено в ньому багато 
похибок, неточностей у математич-
них виснов ках. Прийняття нового 
календаря Л. вважав неможливим у 
зв’язку з тим, що це негативно впли-
не на літочислення, встановлення 
термінів свята Пасхи та прогно-
зування багатьох явищ у природі. 
Прекрасна підготовка з астрології і 
математики дозволили Л. розгорну-
ти кампанію проти нового кален даря 
папи Григорія ХІІІ. Л. виступав із 
публічними лекціями, писав брошу-
ри, вступав у дискусії з численними 
опонентами, писав листи видатним 
вченим із зазначенням виявлених 
помилок у календарі. Користую-
чись послугами папського нунція в 
Польщі, кардинала А. Болоньєтті Л. 
передав лист папі Григорію ХІІІ з 
викладенням усіх виявлених недолі-
ків. Видав календарі і прогностики 
уперед аж до 1610 року. Критика но-
вого календаря папи Григорія ХІІІ, 
яку широко розгорнув Л., одержала 
позитивні відгуки у Східній Церк-
ві. У той час Л. почав налагоджу-
вати зв’язки з домом Острозьких. 
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Особисто папа Григорій ХІІІ вима-
гав припи нити публічні виступи Л. 
Активну публіцис тичну діяльність 
Л. засудили католи цькі свяще ники 
Кракова, єзуїти організо вували ви-
ступи міщан проти Л., довкола ньо-
го велися інтриги, друкувалися лис-
тівки з особис тими нападками на Л., 
знищувались його праці. У 1598 р. 
на пропозицію кардинала Бернарда 
Мацієв ського Л. був позбавлений 
кафедри у Краків ській Академії, а 
згодом і вигнаний з неї. Із 1594 р. 
Л. почингає присвячувати свої пра-
ці членам сім’ї князів Остро зьких, 
найбільше Янушу Острозькому. Це 
свідчило про те, що Л. був знайомий 
із сім’єю князів Острозьких і підтри-
мував із ними дружні стосунки. Це 
мало значення у вирішенні питан-
ня про переїзд Л. на проживання до 
Острога. Точний час його прибуття 
сюди важко встановити. Дослідники 
наводять різні дати (1596, 1598 і на-
віть 1602). Збереглись подвірні спис-
ки Острога, які свідчать про те, що в 
1599 р. недалеко від будинку Ака-
демії проживав професор Л., його 
жінка Анна Ожеговська та їх доньки 
Ганна і Дорота. Можна припустити, 
що після прибуття до Острога, Л. 
почав викладати в ОА математику, 
займався лікуванням хворих, у т.ч. 
членів родини Острозьких. У Оcтрозі 
Л. продовжує розпочату в минуло-
му теолого-астрологічну суперечку 
і критику нового календаря, друкує 
наукові праці у Вільнюсі. Серед ви-
даних в Острозі творів Л. особливе 
місце займає книга із календарем на 
1602 р., у якій підсумовано все ра-
ніше висловлене щодо недоліків та 
помилок календаря папи Григорія 

ХІІІ. У трьох виданих у Вільню-
сі “мінуціях” Л. доводив значення 
кожної хвилини у літо численні та 
прогнозах, друкував кален дарі на 
новий рік, прогнозував погоду, полі-
тичні події. На вимогу папи праці Л. 
знищу вались, тому вони є бібліогра-
фічною рідкістю. Високу оцінку Л. 
дав З.Копистенський у своєму поле-
мічному творі “Палінодія”. Був по-
хований на польському кладовищі в 
Острозі. Його могила і надгробний 
пам’ятник з чорного граніту збері-
гався до 1965. У цьому ж році кла-
довище було знищене. Був зруйно-
ваний і пам’ятник вченому.

Літ.: Харлампович. Западноруccкие… 
школы. – С. 276; Шпизель Р. С.; Гу-
цал Р. Р. Научно-общественная дея-
тельность некоторых врачей древнего 
Острога // Лікарська справа. – 1995. – 
№ 5-6. – С. 198-203; Шпізель Р. Ян Ля-
тош (Лятос) // Острозькі просвітники. 
– Острог, 2000. – С. 61-66; Barіcz H. 
Historja uniwersytetu Jagiellońskiego w 
epoce humanizmu. – Kraków, 1935. – 
S. 554-589; Encyklopedyja powszechna 
S.Orgelbranda. – Warszawa, 1864. – T. 
16. – S. 410; Estreicher K. Bibliografia 
polska. – Kraków, 1906. – T. 21. – S. 115-
117; Giedroyc Fr. żródła biograficzno-
bibliograficzne do dziejów medycyny w 
dawnej Polsce. – Kraków, 1911. – S. 408-
412; Kamiński St. Latos Jan // Słownik 
lekarzów polskich. – Warszawa, 1888. 
– S. 265; Peszke J. Latos Jan // Wielka 
encyklopedyja powszechna ilustrowana. 
– Warszawa, 1910. – T. 43. – S. 5-6.

Рафаель Шпізель
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Лhкарство на оспалый 
оумысл чоловhчій” 

(1607 р.)

Повна назва книги – “Лhкарство 
на оспалый оумысл чоловhчій. А 
особливє на затвєрджлыє сєрца 
людскіє завєдєныє свhтомь, альбо 
якими грhхами. Божєствє ннаго Іо-
ана Златооустаго до Фєодора мни-
ха. А в особh єго до кождого члка, 
кто в якомь кольвєкъ єсть грhху”. 
“Л...” видру кувано форматом 4° на 
183 аркушах 29 липня 1607 року в 
Острозькій друкарні. На звороті 
титулу знахо диться гравюра герба 
Василя-Костянтина кн. Острозько-
го, на 4-му ненумерованому аркуші 
– гравюра: хрест зі списом і пали-
цею на тлі стін Єрусалиму. В кінці 
передмови (арк. 15) вказуєть ся ім’я 
перекладача з грецької мови – “Да-
міан недостойний презвитер” (тобто 
Дем’ян Нали вай ко). До книги-збірки 
входить вірш на герб Острозь-
ких; “Прозьба читєлни кова о час”; 
“Прєдмова до читєл ника”; вірш “до 
того, кто доброго сумнhня”; “Слово 
о покаяніи к Фєодору мниху испад-
шєму” і “Слово о єжє обачє всує мя-
тєт ся всяк человhкь живый” Іоан-
на Зла тоуста; “Тєстамєнт... Васылія 
цєсара кгрєц кого... до сына своєго, 
юж коронованого, Льва Филозофа”, 

в якому І. Мицько вбачає алюзію 
до заповіту Василя-Костянтина кн. 
Острозького своєму синові Янушу; 
вірші ”До того кто читал”, “До того 
ж читєлника”. Текст творів І. Зла-
тоуста і Теста менту подано двома 
мовами: на лівих сторінках – старо-
слов’ян ською, на правих – україн-
ською. Сам Д. Нали вайко обумо вив 
причину подібного вибору так: ”Ко-
торого тєстамєнтоу пожитокь і по-
трєбоу... абысь... з самого читань# 
зрозу мhль. Дл# того и простою 
мовою на другой сторонh слово 
в слово догожаючи вы розумє нь# 
того пожиткоу и потрєбы, написати 
важилємс#”. На думку І. Мицька, 
випуск двомовного збірника пере-
слі дував дидактичний характер – 
він призна чався для використання 
спудеями в ОА і домашнього вихо-
вання. Підтвердже нням цього може 
слу жити руко писний збірник, відо-
мий під назвою однієї з частин як 
“Лєкциї словєнскіє Златоустого от 
бєсєд євангєльских от Ієрєя Нали-
вайка вибра ніє”, в яких вико ристані 
цитати з Біблії та твори патристики. 
У заключному вірші Д. Нали вайко 
спеціально звертається до батьків, 
щоб виховували своїх дітей і ми-
лостиво ставилися до підданих. Як 
свідчить дослідження Л. Гонтарук, 
Д. Наливайко здійс ню вав переклад 
не дослівно, а художньо опрацьову-



192

Острозька академія (енциклопедичне видання)

вав текст. Власне Наливайкові тво-
ри вирі зняються багатожанровістю. 
Так, Лямент написаний у жанрі пла-
чу; використав Д. Нали вай ко жанр 
передмови (“Предмова...”), післямо-
ви – як прозової (“До того кто чи-
тал”), так і віршованої (“До того жь 
читєл ника”). У частині під назвою 
“Прозьба читєль ни кова о час” На-
ливайко помістив власний переклад 
вірша Петрарки. Він широко вико-
ристав у своїх творах Біблію, деякі 
крилаті вислови та звороти з байок 
Езопа і грецької міфології. Л. Гон-
тарук вважає, що праця Наливай-
ка над перекладами богословських 
книг роз крила великі можливості 
застосування україн ської мови у лі-
тературному вжитку, сприяла виро-
бленню української богословської 
термі нології, зробила значний вне-
сок у творе ння тогочасної україн-
ської літературної мови. “Л...“ ко-
ристувалося значною популяр ністю. 
Так, один із примірників книги зна-
ходився в особистій бібліотеці Пе-
тра Могили.

Видання фрагментів книги: Перетц В. Н. 
Тестамент царя Василия в украинских 
переводах // Сб. ОРЯИС АН СССР. 
– 1926. – Т. 101. – № 2. – С. 1-76; 
Українська поезія кінця XVI – початку 
XVII ст. – Київ, 1978. С. 156-159.

Каталоги стародруків: Быкова. № 20. – 
С. 42-43; Запаско, Ісаєвич. – № 70. – С. 
34; Каменева, Гусева. – № 18. – С. 15-
16; Каратаев. І. – № 190. – С. 309-310; 
Каратаев ІІ. – № 155. – С. 25; Макси-
менко. № 198. – С. 37; Петров, Бирюк, 
Золотарь. – № 50. – С. 32; Свенцицкий. 
– № 467(630). – С. 132; Ундольский – 
Кастерин. – № 77. – С. 101.

Літ.: Гонтарук Л. Народнорозмовна і 
книжкова фразео логія у творах Д. 
Наливайка // Матеріали VI острізької 
наук. –краєз. конф. ”Остріг на порозі 

900-річчя”. – Остріг, 1995. – С. 31-39; 
Гонтарук Л. Роль творчості Д. На-
ливайка в процесі витворення нової 
української літературної мови XVI – 
перш. пол. XVII ст. // Україна в мину-
лому. – Київ; Львів, 1994. – Вип. 5. С. 
76-84; Грушевський. – Кн. 2. – С. 321-
324; Мицько. Острозька… академія; 
С. 38; Запаско Я. П. Мистецтво книги 
на Україні в XVI-XVIII ст. – Львів, 
1971. – С. 86.

Петро Кулаковський
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Маґдебурзька  
грамота  

(привілей на 
самоуправління)  
місту Острогу 1585 р.

У період середньовіччя і на по-
чатку нового часу (XIV-XVII ст.) в 
Україні чимало міст (Львів, Київ, 
Луцьк, Кременець, Володимир та 
ін.) набули юридичне право на само-
управління, що надавалось королів-
ською владою мешканцям держав-
них (королівських), церковних та 
магнатських поселень. Назва цього 
права походить від німецького міс-
та Магдебург, яке одержало таке 
право ще у XIII столітті. Суть цього 
права полягала в тому, що міщани 
мали право обирати зі свого серед-
овища уряд міського самоуправлін-
ня – магістрат, здійсню вали адміні-
стративні, судові функції та вільну 
торговельно-економічну діяльність. 
Дослід ники історії Острога XIX-XX 
ст. (А. Перлш тейн, М. Максимович, 
С. Кардашевич, М. Тучем   ський, Й. 
Новицький, П. Шумовський та ін.) 
не знали точної дати надання Остро-
гу маґдебурзького статусу. У довід-
никах і енцикло педичних виданнях 
(1-е вид УРЕ. – К., 1962. – Т. 10. – С. 
415; РЕІУ. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 
301) місцеві краєзнавці – острозький 

Г. Равчук і рівненський О.Молчанов 
– помилково припи сали надання 
цього статусу Острогу в 1528 році. 
Насправді ж у цей рік магдебурзьке 
право надали містечку Острожцю 
(тепер село Млинівського р-ну Рівн. 
обл.). Це село тоді належало троць-
кому хорунжому П.Михайловичу. 
Надання Острож цю такої грамоти 
засвідчує документ із колекції Київ-
ської археографічної комісії ЦДІА 
України у Києві, опублікований 
ще в 1869 р. у I томі п’ятої части-
ни серійного видання АЮЗР (С. 36, 
37) і вміщений у каталозі колекції 
документів цієї установи за 1369-
1899 рр. (Київ, 1971). Насправді ж 
маґдебурзька грамота Острогу да-
тована 7 червня 1585 роком. Копія 
цієї грамоти кирилицею – королів-
ського привілею Стефана Баторія, 
що був польським королем у 1576-
1586 рр., збері гається у 198-й книзі 
фонду № 389 “Литов ська метрика” 
(фактично № 8 збірки Метрика Во-
линська (Руська) РДАДА у Москві. 
Назва цього документу: “Нада-
ньє права майдємъ борского мєсту 
ωстрозскому”. Міське самоуп рав-
ління було надане польським коро-
лем С.Баторієм за ініціа тивою та 
клопо танням кн. В.-К. Острозько-
го. Це зазначено на поч. привілею: 
“имєнємъ вєльможного Костєн-
ти  на княжати ωстрозского, во є-

М
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во  ды києвского, маршалка зємли 
во  лынскоє”. У грамоті зазна чена 
осо  биста ініціатива кн. перед 
польськ. королем: “прошоно насъ 
абыхмо тому мєсту ωстрозскому 
пра  во майдемъборскоє надали и 
всякиє свободы, пожитки, пор#докъ 
въ нємъ... дозволили...”. Звернення 
кн. до королів ського уряду в даному 
привілеї визнача лось як невипадко-
во і підкреслю валось, що м.Острог 
вже мало здавна різні економічні і 
торгівельні привілеї: “ωповєжєно 
єстъ намъ... ижъ въ имєнию єго ми-
лости отчизномъ ωстрозє зъ стара-
давна єстъ мєсто укгрун товано, мыта 
наданы, ярмарки і торги купєц ства и 
шинъки и всякиє инъшиє пор#дки и 
волности мєстскиє установлєны...”. 
Князі острозькі володіли “тамъ с 
продковъ своихъ завжды... подлугъ 
правъ посполитыхъ и приви льєвъ 
и стародавного дєржань#...”. На-
давався Острогу привілей на маґ-
дебурзьке право відпо відно як і в 
інших найбільших містах держа-
ви: “прикладомъ инъшіхъ уприви-
лє ваныхъ голов ныхъ мєстъ в 
панъствахъ нашихъ... мєстєхъ 
головныхъ” – Кракові і Львові. Згід-
но з цим привілеєм король відзнач ив 
“въ томъ быти подлугъ права про-
збу слушную... прєрєчоному мєсту 
княжати ωстрозского ωстрогу и 
подъ данымъ єго милости мєщанамъ 
ωстроз скимъ” і надав острожанам 
статус мешканців маґдебур зького 
міста. При чому це стосувалось не 
лише тодішніх жителів міста, але 
й наступ них, які будуть прибувати 
сюди (“которыє тамъ суть и которыє 
потомъ приходити и ωндє ωсєдати 
будєтъ”). Всі вони одержували 

“право майдємборскоє и вольность 
мєст скую”. Основне право, зазна-
чене в цьому привілеї, полягало в 
тому, що міщани Острога одержува-
ли право міського самоврядування в 
адміністратив них і судових функці-
ях “во всихъ члонкахъ и артикулєхъ” 
за правом маґдебур зьким “уживати и 
ωнымъ въ рєчахъ вєликихъ и малыхъ 
жавжды с# р#дити и судити будуть 
сами мєжи собою и зъ гостьми, люд-
ми приєжъдчими такъ въ #рмарки и 
торги, яко подъ каждымъ часомъ...”. 
Визнача лись урядові особи, які 
мали керувати міщанами, тобто 
склад “вряду мєстского”, куди вхо-
дили війт, бурмістри, райці (“черезъ 
войта, бурмист ровъ, радєцъ и иныхъ 
ур#дни ковъ мєстскихъ”). У цьому 
місті вся влада і сила надавалась 
міському уряду за маґдебур зьким 
правом: “въ томъ моцъ и владностъ 
зуполную войтомъ, бурмистромъ, 
радє и всему вр#ду мєстъскому 
ωстрозскому даємъ...”. Про їх су-
дові компетенції зазна чалося, що 
їм надавалось право “во всихъ 
справахъ судовыхъ и въ рєчахъ 
крыва выхъ, што подлугъ бhгу пра-
ва майдемборского имъ налєжитъ 
судити, сказывати и винныхъ водлє 
артикуловъ того права кара ти...”. 
Згідно з цим привілеєм в Остро-
зі дозво лялось побудувати міську 
ратушу (будинок її зафіксо ваний в 
описах та інвентарях Острога XVII-
XVIII ст. і зберігся до середини 
40-х рр. ХХ ст.), а також “крамы”, 
“вагу”, “пострыгалню” (для стриж-
ки вовни). В Острозі дозволялось 
мати “ятки вс#киє, лазню поспо-
литую”. Міщани мали право вести 
“гандли” і мати “корчмы волныє”, в 
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яких “питємъ вшєл# кимъ и рєчами 
ку живности въ домєхъ гости нныхъ 
потрєб ными шинковат”. У цьому ж 
привілеї є вказівка про наявність в 
Острозі ремісничих цехів (“рємєс-
ла цєховыє”). Торговельні права в 
Острозі вказані таким чином: “до 
которого то мєста ωстрозского за 
волностью зъ стародавна звыклою 
и тєпєръ... наданою на #рмарки и 
торги тамошниє купцомъ и всимъ 
людємъ ωбы ватєлємъ панствъ 
нашихъ и чужо зємцомъ волно с 
товары вс#кими приєжд чаю чи тор-
говати, продавати и купо вати...”. 
Одночасно з цими правами міщан 
острозьких вводились певні обме-
ження їх прав на користь кн. Остро-
зьких: “плат#чи на княз# воєводу 
києвского и по томкомъ єго, чи# то 
повинъ ность нєсєтъ мыто торговоє 
по ωбычаю таковыхъ мєстъ...”. Ця 
грамота на маґдебурзьке право (“в 
правє маи дємборс комъ”) – приві-
лей міщанам “во всихъ волностяхъ 
и порядкохъ мєстскихъ”, який здо-
був кн. В.-К. Острозь кий для ост-
розьких міщан перед королівською 
владою, навічно пов’язувався з 
його нащад ками, а тому вказувало-
ся наприкінці грамоти, що її мають 
сучасники і наступні покоління 
заховати “вєчными часы на тоє мєс-
то княжати ωстрозского и всихъ 
потомковъ єго…”. Таким чином, 
привілей 1585 р. поширю вався не 
лише на міщан міста Острога, але і 
надавав нові права кн. Острозьким. 
Як і інші офіційні документи того 
часу, маґдебурзька грамота Острогу 
скріплювалася підписом і держав-
ною печаткою: “…А дл# лєпъшого 
свєдєцтва и умоцнєн# тоє рєчи, сєсь 

листъ рукою нашою подъписавши, 
пєчать нашу коронъную до нєго 
привєсити єсмо роска зали”. Чітко 
зазначене місце складання цього 
привілею (“Писан в Краковє…“) та 
його дата.

Місце зберіг. дж.: РДАДА. – Ф. 389. 
“Литов ська метрика”. – Од. зб. 198 (№ 
8 Метрики Волинської (Руської). – Арк. 
26 – зв – 37 – зв.; Архів Малопольської 
провінції ордену єзуїтів (Краків). – 
N1366. – Арк. 289-289 зв. (польсько-
мовна копія).

Публ.: Ковальский Н. П. Источники по 
социаль но-экономической истории 
Украины XVI – первой половины 
XVII века: Структура источниковой 
базы. – Днепро петровск, 1982. – При-
ложение. – С. 69-71; Острозька давни-
на. – С. 112-113.

Літ.: Ковальский Н. П. Источники по 
социально-эконо мической истории 
Украины (XVI – первая половина XVII 
в.): Акты о городах. – Днепро петровск, 
1983. – С. 9; Ковальский Н. П. Острог 
как политико-административ ный, эко-
но  мический и культурный центр XVI 
в. // ФЧ 1981.– Москва, 1985. – С. 52-
53; Ковальський М.П. Привілеї (“ли-
сти”) на маґдебурзьке право містам 
України в книгах Руської (Волинської) 
метрики XVI-XVII ст. // Актуальні 
проблеми розвитку міст та міського 
самоуправ лі ння (Історія і сучасність): 
Тези міжнарод. наук. –практ. конф. (м. 
Рівне, 7-9 квіт. 1993 р.). – Рівне, 1993. – 
С. 90; Ковальський М. Етюди з історії 
Острога. Нариси. – Острог, 2000. – С. 
25-28.

Микола Ковальський
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Максимович  
Михайло  

(3(15).09.1804 –  
† 10(22).11.1873)

Український історик, фолькло-
рист, природознавець, освітній діяч. 
З липня 1834 р. М. став першим 
ректором Київського університету 
Св. Воло димира. Погіршення ста-
ну здоров’я змусило покинути цю 
посаду. До 1846 р. М. періодично 
повертався до викладання в ун-ті, 
а потім остаточно оселився на сво-
єму хуторі Михай лова Гора біля 
с. Прохорівка (тепер Канівський 
р-н Черкаської обл.) і займався на-
уковими дослідженнями. У 1857 М. 
переїхав до Москви, де йому було 
запро поновано редагувати слов’яно-
фільський журнал “Русская беседа”, 
у якому продов жив свої україноз-
навчі студії. У 1862 р. М. вмістив 
декілька статей в українському жур-
налі “Осно ва”. Крім історичних до-
сліджень, М. цікавився археологією, 
фольклором, мовознав ством, видав 
низку документів з історії України. 
Заснував і видавав альманахи “Ден-
ница” (1830, 1831, 1834), “Киевля-
нин” (1840, 1841, 1850), “Украи нец” 
(1859, 1864). М. цікавився історією 
Волині, Острога. У 1841 р. в “Ки-
евлянине” видав “Два письма кня-

зя Острожского”. У 1847 р. в “Чте-
ниях” ОИДР надрукував статтю 
Я. Перлш  тейна “Описание города 
Острога”. У 1866 М. написав і ви-
дав цілий цикл листів “Письма о кн. 
Острожских к графине А. Д. Блу до-
вой”, лейт мотивом яких була думка 
про роль князів Острозьких в істо-
рії України і значення м. Острога як 
політичного і культурного центру 
середньовіччя. М., звертаючись до 
графині А. Будової, в семи листах, 
які фактично є й історичними тво-
рами, розглянув цілий ряд питань, 
пов’яза них з життям та діяльністю 
князів Острозьких. У першому листі 
М. зупинився на питанні генеалогії 
роду князів Острозьких. Він запере-
чив думку польських вчених про 
походження роду Острозьких від 
кн. Романа Даниловича Галицького. 
Звертаю чись до старих пом’яників 
(поминальних книг) київських цер-
ков, де був записаний “род князя 
Константина Ивановича Острож-
ского”, М. вважав, що імена в них 
записані ще самим князем Констян-
тином. Серед перших предків кн. 
Констянтина – князь Георгій та кня-
гиня Варвара, про яких у поминаль-
ній книзі Дубен ської церкви сказа-
но: “Благовhрніи князи Туровскіи”. 
М. виводив рід кн. Острозьких від 
кн. Туровських та Пінських, вважа-
ючи, що “князья эти произошли отъ 
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Владиміра Святаго чрезъ его прав-
нука Свято полка Изяславича; внук 
Святополка былъ Юрій Ярославич; 
а его внукъ былъ Владиміръ князь 
Пинский, отецъ Юрія или Георгія, 
въ которомъ мы узнали, наконецъ, 
подлиннаго родоначаль ника князей 
Острожскихъ”. Згадки про кн. Юрія 
Володи мировича, на думку М., міс-
тяться і у “Волын ской лhтописи“. 
На думку М., “начинаются князья 
Острожские” з князя Дмитра, сина 
Юрія Володимировича. У 2-му листі 
М. продовжує розповідь про динас-
тію кн. Острозьких. Від кн. Дмитра 
та його дружини Єлизавети, яким 
відводиться мало місця, він пере-
ходить до опису дій їх сина Данила 
Острозького, відомого своєю пере-
могою над поляками в 1341 р., що на 
деякий час зупинило їх просування 
на землі Галичини та Волині. У цьо-
му ж місці М. описує діяльність кн. 
Федора Даниловича, якому в 1386 р. 
король Ягелло і великий князь Ві-
товт підтвер дили права на острозькі 
володіння, що було розширене міс-
тами Заславлем і Корцем, і який у 
1432-33 рр. прославився як полково-
дець, а життя завершив в “обители 
Печерской”, де пізніше був назва-
ний святим. У 3-му листі М. корот-
ко повер тається до чернецтва кн. 
Федора, його дружини Агафії, брата 
Олексія. З синів кн. Федора – Дани-
ла та Василя – найбільше відомий 
останній, що прославився ще за жит-
тя батька дипломатичними здібнос-
тями, захи щаючи інтереси кн. Сви-
дригайла. Після кн. Василя землі, 
що належали кн. Острозьким, були 
поділені між його синами Юрієм та 
Іваном. Найбільше ж місця в листі 

відводиться сину кн. Івана Костян-
тину, який уславив себе діяльністю 
на користь батьківщини. У 4-му лис-
ті йдеться про кн. Іллю, долю його 
дочки Альжбети (Гальшки) та дру-
жини Беати Косте ле цької. Містять-
ся тут характеристики Крев ської, 
Люблінської та Берестейської уній. 
Багато місця відводиться опису ді-
яльності кн. В-К. Острозького. 5-й 
лист містить інформацію про про-
світницьку діяль ність цього князя, 
про ОА, друкар ню. М. позитивно 
оцінив просвіт ницьку діяльність 
право славних монастирів, братств 
та братських шкіл. 6-й лист присвя-
чений книгам, виданим в Острозі. 
Тут також розповідається про роз-
виток друкарства, діяльність Івана 
Федо рова та Петра Мстиславця. У 
7-му листі йдеться про нащадків кн. 
В-К. Острозького – синів Олексан-
дра, Костян тина та Януша, дружину 
кн. Олександра Анну та його дочку 
Анну-Алоїзу Ходкевич, яка відкрила 
в Острозі єзуїтський колегіум і бага-
то майна передала в руки єзуїтів. 

Твори: Максимович М. Два письма князя 
Острожского // Киевлянин. – 1841. – 
Кн. 2. – С. 298-301; Письма о князях 
Острожских к графине А. Д. Блудовой 
Михаила Макси мовича // Киев. епарх. 
ведомости. – 1866. – № 3, 4, 6, 7, 9, 10 
(є окреме видання. – К., 1866); Макси-
мович М. Авто биография // КС. – 1904. 
– Т. 86. – С. 322-356; Максимович М. 
Киевъ явился градомъ великимъ… 
Вибр. українознавчі твори. – Київ, 
1994. – С. 388-404; Максимович М. А. 
Собр. соч. – Київ, 1876. – Т. 1; – Київ, 
1877. – Т. 2; – 1880. – Т. 3.

Літ.: Грушевський А. С. М. А. Макси-
мович (1804-1873) // Известия ОРИЯС 
АН. – 1906. – Т. ХІ. – Кн. І. – С. 375-416; 
Дорошенко Д. Нарис історії України. – 
2-е вид. – Мюнхен, 1966 (1-е вид., Вар-
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шава, 1932. – репринт. вид., 1991). – Т. 
1 (до пол. XVII ст.). – С. 98, 145, 150, 
202; Дорошенко Д. Огляд української 
історіографії. Державна школа: Історія. 
Політологія. Право. – Київ, 1996. – С. 
83-86; Михаил Алек сандрвич Макси-
мович: К 100-летию годовщины его 
рождения // КС. – 1904. – Т. 86. – № 
(місяць). – С. 347-377; Житецький Г. 
Життя М.О.Макси мовича // Україна. 
– 1927. – Кн. 6. – С. 23; Марков П. Г. 
М. О.Максимович – видатний історик 
ХІХ ст. – Київ, 1973; Марков П. Г. 
Общественно-политические и истори-
ческие взгляды М. А. Макси мовича. – 
Київ, 1986; Марченко М.І. Українська 
історіографія (з давніх часів до середи-
ни ХІХ ст). – Київ, 1959. – С. 104-246, 
254; Століття „Малоросійских пhсен“ 
М.О.Максимовича. – Київ, 1927.

Алла Атаманенко
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Маргарит” Іоанна 
Златоуста 1595 р. 

(Острог, 16.06.1595)

Збірник 44 повчальних слів св. 
Іоана Златоуста. Формат – 4°, рядків 
25, шрифт 10 рядків на 66 мм; п’ять 
порядкових окремих нумерацій (па-
гінацій): (8), 330, (1), 2 пусті аркуші, 
203, (І), всього 545 арк; друк у дві 
фарби; гравюри: на звороті титуль-
ного арк. – гравюра-герб кн. В.-К. 
Острозького (фамільний герб кн. 
Острозь ких) розміром 70х80, до-
вкола герба кіновар’ю великі літери: 
К.К.К.О.; прикраси набірні; орна-
мент у книзі: ініціал один, заставок 
сім з чотирьох дощок, кінцівка одна. 
Частина заставок із віленських (віль-
нюських) дощок Петра Мстиславця 
(див. – Зернова А.С. Первопечатник 
Пётр Мстиславец // Книга. Исследо-
ваний и материалы. – Москва, 1964. 
– Т. 5-9. – С. 104). Кустоди відсутні. 
На першому нумерова ному арку-
ші перед цифрою аркуша надруко-
вано слово “лист”. На титульному 
аркуші: “Книга иже въ святых отца 
нашєго Іоанна Златоуста, архієпис-
копа Костантина града Маргаритъ 
глаголєма. В друкарнh Острозскоє 
выдана єсть”. Склад книги: “Пред-
исловіе” (арк. 2-4); “Оглав ление” 
(арк. 4 зв. – 8 нн.); “Слова” з книги 

Маргарит (арк. 1-330); Заголовок: 
“Того же Іоанна Златоустаго некото-
рие слова от прошлих богоугодних 
писаний его избран” (зв. н. н. арк.); 
додані 14-ть книг “Слів” до книги 
Маргарит (арк. І-203 другого рахун-
ку з пагінаціями); Післямова (н. н. 
арк.). На останньому ненуме ро ва-
ному аркуші: “...про  мыш  лєніємъ жє 
и всhм накладом благо чистиваго и 
христолю биваго князя Костан тина, 
вї святомї крєщєнии нарєчє наго Ва-
силіа, княжати Острозскаго, воєводы 
Кієвского, маршалка зємли Волын-
скоє, старос ты Влади мэрского и 
прочая. Выдруко вася и съвєршися 
книга сна, блажє ннаго Іоанна Злато-
устаго глаголємая Марга ритъ с про-
чими душє полєзными словы, къ нєй 
приложонными в богоспасаємом 
градh Острозh, в лhто от созданія 
мира 7104, а от по плоти рожєствє 
господа Бога и Спаса нашєго Исуса 
Христа тысяща 595 мhсяца іюля, 
дня 16”. Проте одне з літочислень 
помилкове, на що і вказав О.Родо-
ський. Він ще в 1891 звернув увагу 
на те, що в бібліографічних катало-
гах дане видання зазначене під 1598, 
між тим у післямові книги в літочис-
ленні “від створення світу” вказано 
7104 рік, а від різдва Христова 16 
липня 1595 року.
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Примірники книг зберігаються: В Ук-
ра їні – Київ: ЦНБ ім. В. Вернадсько-
го  НАН України; Львів: ЛНБ ім. В. 
Стефаника НАН України, НМЛ, На-
ук. б-ка Львів. держ. ун-ту; Харків: 
Харків. наук. б-ка; у Россії – Москва: 
ДБР, ДІМ, РДАДА; Санкт-Петербург: 
РНБ; у Білорусії – Держ. б-ка Білорусі; 
у Литві – БАН Литви.

Каталоги стародруків: Быкова. – № 10. 
– С. 27-29; Запаско, Ісаєвич. – Кн. І. – 
№ 32. – С. 31; Каменева, Гусева. – № 
8. – С. 13; Каратаев І. – № 139. – С. 
262-263; Каратаев ІІ. – № 114. – С. 19; 
Максименко. – № 191. – С. 36; Петров, 
Бирюк, Золотарь. – № 33. – С. 26-27; 
Родосский. – № 81. – С. 45-47; Свен-
цицкий. – № 466(637). – С. 132; Строев 
І. – № 33. – С. 76-79; Строев ІІ. – № 
82. – С. 32-33; Ундоль ский. – № 130. – 
Ствп. 21; Ундольский – Кастерин. – № 
50. – С. 100.

Літ.: Исаевич. Преемники… – С. 10; 
Копержин ський К. Український пись-
менник XVI століття Василь Суразь-
кий // Наук. збірник за рік 1926. Запи-
ски наук. т-ва в Києві (тепер іст. секції 
ВУАН). – Київ, 1926. – Т. 21. – С. 42, 
43.

Микола Ковальський
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Метрика  
Литовська

Реєстрові книги канцелярії Вели-
кого Князівства Литовського, які ве-
лися протягом XV-XVIII ст. Це сво-
єрідний архів державної канцелярії, 
який містить документи, зібрані у 
понад 550 книг. Залежно від змісту 
вони поділяються на посольські, да-
нин, записів, судових справ, публіч-
них справ, оренд, хоча назви книг не 
завжди відповідали змісту записа-
них до них документів. Загалом до 
книг МЛ заносилися копії докумен-
тів вихідного та вхідного характеру, 
що стосува лися економічного, куль-
турного, зовнішньо- та внутрішньо-
політичного життя князівства, зо-
крема, устави волостей, документи 
на заставу господарських маєтків, 
відкуп мит та інших державних ста-
тей, ухвали сеймиків, конфедера-
цій, інструкцій послам, листування 
і договори з іноземними державами, 
судові справи тощо. Зокрема, впи-
сано акт про Люблінську унію, під-
твердження магдебурзького права 
Києву, Львову та ін. Щодо Волині 
та Острога, то найбільший інтерес 
становлять книги, які охоплюють 
період із середини XV ст. до 1569 
р., тобто Люблінської унії. Інформа-
ція щодо історії Острога головним 
чином зосере джена у книгах запи-

сів та книгах судових справ. Вона 
висвітлює найважливіші аспекти з 
життя Острога: устрій та адміністра-
тивне управління, розвиток торгівлі, 
соціаль ну структуру і т.д. Зокрема, 
документи МЛ свідчать, що Ост-
рог був значним осередком не лише 
внутрішньодержавної, а й тран зит -
ної торгівлі, зокрема, торгівлі сіл-
лю. Цими ж документами значно 
уточнюється поши рена в літературі 
інформація С. Кардашевича щодо 
дат проведення острозьких ярмарків 
та їх зміни протягом XVI ст. Осо-
бливий інтерес серед “острозьких” 
документів МЛ викли кають акти, 
які висвітлюють перипетії бороть би 
між Беатою Костелецькою, дружи-
ною Іллі Остро зького, та кн. В.-К. 
Остро зьким за право успадкування 
розлогих остро зьких володінь. Вони 
засвід чують густу заселе ність Ост-
розької волості, високу її загоспода-
реність, наявність розви нених 
патронатно-клієнтурних зв’язків 
між князем та боярами-власниками 
дрібних сіл на території волості. У 
цих же документах знаходимо цілу 
низку давніших, ніж досі вважа-
лося в літературі, згадок про села 
Острозької волості: Плоску, Хорів, 
Вільбівне, Кривин, Нетішин та ін. 
“Перлиною” “остро зьких” докумен-
тів МЛ ще з минулого століття вва-
жається судовий вирок 1554 р. про 
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”взятье замку Острога... и княжни 
Гальшки змордо ванье”, який став 
основою для числе нних історич-
них розвідок та літературних тво-
рів про трагічну долю фундаторки 
ОА – Гальшки Острозької. Доку-
менти МЛ, що стосуються Острога 
та кн. Острозьких, широко вико-
ристо вували такі дослідники, як 
О. Пшез де цький, Ю. Вольфф, А. 
Бонецький та ін. Документи МЛ 
записані “руською” (українсько-
білоруською) книжною мовою, а 
починаючи з ХVІІ ст. – переважно 
польською мовою з великим запози-
ченням латинських і німецьких слів, 
навіть цілих речень. МЛ – важливе 
джерело з історії Литви, України й 
Білорусі. Спочатку вона зберігалася 
в м.Троки, потім у Вільнюсі в Литві, 
тепер – у Російському архіві давніх 
актів у Москві. Матеріали МЛ част-
ково опубліковані. 

Публ. док. і кн. МЛ: РИБ.– С.-Петербург, 
Юрьев, Птг., 1903, 1910, 1914, 1915. – 
Т. XX, XXVII, XXX, XXXIII; Archiwum 
książąt Lubartowiczów-Sangusz ków w 
Sławucie / Przyg. Z. – L. Radzimiński, 
P. Skobiels ki, B. Gorczak. – Lwów, 
1887-1897. – T. 1-5; Lietuvоs Metrika. – 
Vilnius, 1993, 1994,1995. – Kn. 5, 6, 7.

Літ.: Абросимова С. В. Остріг у доку-
ментах Литовської метрики пер. пол. 
XVI ст. // Матеріали І-ІІІ наук. –краєз. 
конф. “Остріг на порозі 900-річчя” 
(1990-1992 рр.) – (Острог, друк. Со-
каль), 1992. – Ч. 1. – С. 9-10; Бережков 
Н. Литовская метрика как историче-
ский источник.– Москва, Ленинград, 
1946. – Ч. 1. О перво начальном соста-
ве книг ЛМ по 1522 год; Ковальский 
Н. П. Источники по истории Украины 
XVI-XVII вв. в Литовской метрике и 
фондах приказов ЦГАДА. – Днепро-
петровск, 1979. – С. 3-33, 48-50; Пта-
шицкий С. Описание книг и актов 
Литовской метрики.– С.-Петербург, 

1887; Хорошкевич А. К истории из-
дания и изучения Литовской метрики 
// Acta Baltico-Slavica. – 1973. – T. 8. – 
S. 69-94; Kennedy-Grimsted P. What is 
and what was the “Lithuanian Metrica”? 
Contents, History and Organisation of 
the Chancery Archives of the Grand 
Duchy of Lithuania // Harvard Ukrainian 
Studies. – 1982. – Vol. 6. – № 3. – P. 269-
338; Sułkowska-Kurasiowa I. Metryka 
Litewska-charakterystyka i dzieje // 
Archeion. – 1977. – T. 65. – S. 91-118.

Петро Кулаковський,  
Олександр Скрипнюк 
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Метрика Руська  
(Волинська)

Офіційні копії документів Руської 
канцелярії – структурного підрозділу 
польської Коронної канцелярії укра-
їнських територій: Волинського, Ки-
ївського, Брацлавського (з 1569) та 
Чернігівського (з 1635) воєводств. 
Записані вони “руською” книжною 
(староукраїнською) та польськими 
мовами в актових книгах, які велися 
протягом 1569-1673 рр. і збереглися 
дотепер. Практика ведення книг для 
фіксації офіційних копій більшості 
документів, що видавалися держав-
ними канцеляріями та підканцелярі-
ями, стала регулярною в Польському 
королівстві та Великого князівства 
Литовського з середини ХV ст. МР 
виникла як реакція на вимогу укра-
їнських, переважно волинських кня-
зів (Острозьких, Вишневецьких, 
Сангушків, Збаразьких) та шляхти 
зберегти чинними звичаєве право, 
базоване на 2-му Литовському Ста-
туті (так зване “Волинське право”), 
і “руську” мову як діловодну при 
інкорпорації до складу Поль ської 
Корони Волинського, Київського і 
Брац лавського воєводств після Лю-
блінської унії 1569 року. Визначаль-
на роль волинської шляхти в утво-
ренні та функціонуванні цих книг 
(майже всі руські писарі були родом 

з Волині, зокрема, С. К. Ганкевич із 
Острога, а Л.Пісочинський в Острозі 
мав свій двір) спричинилася до того, 
що вони спочатку отримали назву 
“Волинська метрика” і лише згодом 
– “Руська”. До складу МР входить 
29 книг записово-декре тового ха-
рактеру з незначним вкрапленням 
дипломатичного листування. 28 із 
них збері гаються у РДАДА (м. Мо-
сква), одна – у бібліотеці Польської 
Академії наук у Курніку. Книги МР 
є надзвичай но цінним і вірогідним 
джерельним комплек сом. У них вмі-
щені вписи документів, що безпосе-
редньо стосуються історії Острога, 
Острожчини, князів Остро зьких, 
опосеред ковано – ОА та її діячів. 
Так, група записів 1574 р. висвіт-
лює процес юри дичного повернення 
батьківських володінь, у тому числі 
й Острога, кн. В.-К. Острозькому, 
що стало передумовою для засну-
вання ОА. Серед записів МР зна-
ходиться поки що єдина виявлена 
руськомовна копія надання Острогу 
7 червня 1585 року маґдебурзького 
права (див. – Маґде бурзька грамота 
на міське самоуправління м .Остро-
гу 1585 р.). Ряд документів, зокрема 
підтвердження 1635 р. королем Вла-
диславом IV права на безмитну тор-
гівлю острозьким міщанам на тери-
торії всієї Речі Посполитої, свідчать 
про важливе торго вельне значення 
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Острога. Вміщує МР і фак тичний 
матеріал до біографії осіб, що були 
безпосередньо пов’яза ні з ОА: Є. 
Плетене цького, І. Княгиницького, П. 
Сагайдач  ного та інших. Інформацію 
МР досить широко вико ристовували 
у своїх працях, присвячених Остро-
гу, академії та кн. Острозьким, М. 
Грушев ський, Ю. Вольфф, М. Ко-
вальський, П. Кулаковський. Попри 
це, книги МР перехо вують у собі 
багато невідомих даних і фактів з 
окресленої проблематики, здатних 
скоригувати інтерпретацію історії 
ОА.

Найважливіші публікації документів МР: 
Акты отно ся щиеся к истории Южной 
и Западной России. – С. –Петербург, 
1863. – Т. 1. – С. 169-196; Записки 
НТШ. – Львів, 1899. – Т. 31-32. – С. 
1-30; Чтения ИОНЛ. – Київ, 1900. – 
Кн. 14. – Вып. 2. – Отд. 3. – С. 84-192; 
АЮЗР. – Київ, 1907. – Ч. 8. – Т. 5. – С. 
182-453.

Описи: Пташицкий С. Описание книг 
и актов Литовской метрики.– С.-
Петербург, 1887.

Літ.: Кеннеді Грімстед П. Руська 
метрика: книги польської коронної 
канцелярії для українських земель 
(1569-1673) // УІЖ. – 1989. – № 5. – 
С. 52-62; Ковальский Н. П. Источни-
коведение социально-экономической 
истории Украины (16 – перв. пол. 
17 в.): Акты о городах. – Днепропе-
тровск, 1983. – С. 9-31, 67-69; Кула-
ковський П. М. Руська (Волинська) 
метрика: назва, склад, характер // 
Вісник Дніпропетровського держ. ун-
ту. – Дніпро петров ськ, 1996. – Історія 
та археологія. – Вип. 1. – С. 58-71; 
Кулаковський П. Руська (Волинська) 
Метрика (1569-1673 рр.) як джерело 
до історії Київського та Брацлав ського 
воєводств. Автореф. дис... канд. іст. 
наук. – Дніпро петровськ, 1992; Кула-
ковський П. Уродженець Острога Сте-
фан Казимир Ганкевич // Матеріали V 
наук.-краєз. конф. “Остріг на порозі 

900-річчя”. – Острог, 1994. – С. 67-
69; Кулаковський П. Канцелярія 
Руської (Волинської) метрики 1569-
1673 рр. Студія з історії українського 
регіоналізму в Речі Посполитій. – 
Острог, Львів, 2002; Kennedy Grimsted 
P. A Missing volume of the Ruthenian 
Metrica: Crown Chancery Documents for 
Ukrainian Lands, 1609-1612, from the 
Kуrnik Library of the Polish Academy 
of Sciences // HUS. – 1987. – Vol. 11. – 
№ 3/4. – P. 487-520; Kennedy Grimsted 
P. The Ruthenian (Volhynian) Metrica: 
Polish Crown Chancery Records for 
Ukrainian Lands // HUS. – 1990. – Vol. 
14. – № 1/2. – Р. 7-83.

Петро Кулаковський,  
Олександр Скрипнюк
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Мечеть Мусульманська 
(татарська)

Нині не існує. Час появи та зник-
нення невідомий. Знаходилася по 
вулиці Татарській на Зарвансько-
му передмісті та належала осілим в 
Острозі татарам. У 1565 р. папський 
нунцій Ф. Руджієрі в реляції зазна-
чав: “У місті, названому Острог, є 
татарська мечеть для татар, поселень 
яких немало на Волині”. В акті поді-
лу володінь К.-В. Острозького між 
його синами у 1603 р. на Зарвансько-
му передмісті згадується “мечеть 
татарська” та “Волька піп”, можли-
во, священнослужитель ММТ. Про 
мечеть по Татарській вулиці гово-
риться також при описі Острога в 
інвентарі ординацької частини міста 
та Острозької волості 1621 року. За 
С. Кардашевичем, польський король 
М. Вишневецький привілеєм від 
9 листопада 1669 року підтвердив 
острозькому муллі й іншим острозь-
ким татарам певні шляхетські права. 
Ймовірно, ММТ припинила своє іс-
нування у середині – другій полови-
ні XVII ст., бо інвентар ординацької 
частини Острога від 1708 р. про неї 
вже не згадує. Зовнішній вигляд 
споруди невідомий.

Дж.: Описи Острожчини. – С. 77, 300; 
Osiadłość miasta Ostroga anno 1708 / 

Wyd. J. Nowicki // Rocznik Wołyński. 
– Równe, 1938. – T. 7. – S. 190-191; 
Relacje nuncjuszów apostolskich i 
innych osób o Polsce od r. 1548 – 1690 /
Wyd. E. Rykaczewski – Berlin, Poznań, 
1864. – T. 1. – S. 161.

Літ.: Заяць А. Економічний розвиток 
Острога в XVI – першій половині 
XVII ст. // Острозька давнина: дос-
лід ження і матеріали / Відп. ред. І. 
Мицько. – Львів, 1995. – Вип. І. – С. 
34; Kardaszewicz S. Dzieje. – S. 120-
122; Kryczyński S. Tatarzy litewscy // 
Rocznik tatarski. – Warszawa, 1938. – T. 
3. – S. 18, 26, 185.

Тарас Вихованець 
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Миколаївська  
Церква

Нині не існує. Вважається одні єю  
з найдавніших церков в Остро зі. Пер-
ші відомості про ЦМ пов’язуються з 
наданням Данила та його дружини 
Василиси Острозьких “певних ґрун-
тів, названих Чепель... церкві св. 
Миколи Острозького і священикам, 
що при ній...”. Можливо, надання 
згаданих ґрунтів йшло разом із за-
снуванням самого храму. В такому 
випадку поява в Острозі ЦМ можна 
відносити до XIV ст. У докумен-
ті ЦМ значиться як “въ парканех”, 
тобто знаходилася в межах приго-
родка. В “Акті введення у володіння 
Острозькою волостю Беати та Галь-
шки Острозьких 1542 р.” серед цер-
ковних сіл згадується “село святого 
Миколи”. У “Підтвердженні прав 
Беати Острозької на маєтки покійно-
го чоловіка з вписанням акту їх по-
ділу в 1542 р. між нею та її дочкою 
Гальшкою” іменується у частині Б. 
Костелецької “село Плоская светого 
Николы”, котре вже 1571 р. належа-
ло Богоявленській замковій церкві. 
За Я. Перлштейном, 17.ІV.1592 року 
К.-В. Острозьким для підданих ЦМ 
було надано підтвердження того, що 
вони не повинні платити податок на 
користь князя. Тоді ж зустрічаємо й 
ім’я священика цього храму – отець 

Сава; 10.VІІ. 1597 року у справі про 
наїзд гремяцьких бояр К.-В. Острозь-
кого на ґрунти ЦМ згадується “отец 
Данило, Пресбитер Никольский Ост-
розский”. Під час розподілу воло-
дінь Острозьких між Олександром 
та Янушем Костянтиновичами Ост-
розькими у 1603 р. в Острозі на За-
гродді, що відійшло Янушеві, серед 
підданих названо “попа миколаїв-
ського”. 15.VIII.1618 року згадуєть-
ся священик “Василий Никольский”. 
В інвентарі ординацької частини 
Острозької волості від 1621 р. тут же 
в Острозі на Загродді згадується “бу-
динок отця миколаївського”. Згідно 
з Я. Перлштейном, 13.V. 1634 року 
перед ґродським урядом у Луцьку 
став “отецъ Иван Василіевичъ Кри-
ловскій, Пресбиторъ церкви св. Отца 
Николы Замковой Острожской”, для 
вписання до книг згаданого надання 
на ЦМ ґрунтів Чепель. Історик від-
значав, що О.-Я. Заславський під-
твердив низку привілеїв, наданих 
ЦМ князями Острозькими, де серед 
іншого вказується право священиків 
храму на вільний помол по суботах 
у замковому млині. У рукописі пра-
ці С. Кардашевича, говориться, що 
обов’язки священика ЦМ виконував 
Дем’ян Наливайко. 29.Х. 1703 року 
ЦМ дощенту згоріла. Як повідомля-
ється в Актах (хроніці) острозького 
парафіяльного костьолу, з огляду на 
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це “вся Русь була дуже сумною, бо 
то була церква дуже стара, красива 
й багата”. Храм було наново збудо-
вано. Інвентар ординацької частини 
Острога від 1708 р. зазначає, що ЦМ 
мала багато фундушів та надань, се-
ред яких “право ставропігії або брат-
ства” (“Stavropigiey alias Bractwa”) 
та звільнення від усіх міських та 
замкових повинностей, які не втра-
тили сили й на час написання дже-
рела. Інвентар ординацької частини 
Острога від 1724 р. вказує, що храм 
влаштовувався за василіанським 
зразком (“Reguły Świętego Bazyłego 
Błahoczestiwa”). Вочевидь, лише з 
кінця XVIII ст. ЦМ знову стала пра-
вославною. С. Кардашевич зазначав, 
що в церкві знаходився в натураль-
ну величину образ Ф. Острозького у 
облаченні православного ченця. Ця 
ікона пізніше потрапила до острозь-
кої Церкви Параскево-П’ятницької. 
На початку ХІХ ст. дерев’яна ЦМ 
знаходилася під тимчасовою опікою 
острозького Успенського собору. Не 
раніше 1824 р. було складено “Опи-
сание утварей и всей наличности 
Острожской Николаевской церкви”, 
до якого увійшов перелік богослуж-
бових речей та літератури. На 1830 
р. ЦМ згадується як приписна “к Со-
борной Параскевиевской церкви”. 
При ній була кам’яна дзвіниця. Зо-
браження старого та новозбудовано-
го храмів невідомі. С. Кардашевич 
зазначав, що під час пожежі в 1848 
р. ЦМ зазнала пошкодження, з огля-
ду на що богослужіння в ній припи-
нилося, а згодом у 1864 р. храм було 
розібрано. Портрет Ф. Острозького 
перенесено до Церкви Параскево-
П’ятницької. 

Дж.: Карти, плани:
Генеральное описание Волынской губер-

нии (нач. ХІХ в.) / Наукова бібліотека 
Львівського державного університету 
ім. І. Франка. Відділ рідкісної, 
рукописної та стародрукованої книги 
ім. Ф. П. Максименка. – Спр. 1721. IV. – 
Арк. 21: Мапа Острога. (Фотовідбитка 
з: Російський державний військово-
історичний архів (РДВІА). – Ф. ВУА. 
– Спр. 21277); Кудрявцов В. Краткое 
описание Волынской губернии. 1810 
/ Наукова бібліотека Львівського дер-
жавного університету ім. І. Франка. 
– Мікрофільм № 50. – Арк. 625-626: 
Мапа Острога. (Ориг. у: РДВІА. – Ф. 
ВУА. – Спр. 21551. – Арк. 625-626); 
РДВІА. – Ф.ВУА. – Спр.19558. – 
Арк.1.

Документи: Державний історико-куль-
тур ний заповідник м. Острога. Відділ 
фондів (ДІКЗО. ВФ.). – КН 23871 / 
ІІІ-Д 9250 (1708 р.). – Арк.19-20; КН 
11701 / ІІІ-Д 6075 (1830 р.), КН 15399 
/ ІІІ-Д. 7283 (не раніше 1824 р.), НДФ 
3514 (1808 р.); Archiwum Państwowe 
w Krakowie (Polska). – Archiwum 
Sanguszków. Rękopisy (APK. ASR). 
Sygn. 1031. – S. 313; APK. ASR. – Sygn. 
461. – S. 385v; АЮЗР. – Киев, 1871. – Ч. 
1. – Т. 4. – С. 307; Описи Острожчини 
другої половини XVI – першої полови-
ни XVII століття / Упор. В. Атаманен-
ко. – Київ, Острог, Нью-Йорк, 2004. 
– С. 19, 36, 43, 77, 91, 297; Тесленко І. 
Акт поділу володінь між кнг. Беатою 
з Костельця і кж. Гальшкою Острозь-
кою 1542 року як джерело з соціально-
економічної історії Острозької волості 
// Архівознавство. Археографія. Дже-
релознавство. Міжвідомчий збірник 
наукових праць. Архів і Особа. – Київ, 
2001. – Вип. 3. – С. 115; Osiadłość miasta 
Ostroga anno 1708 / Wyd. J. Nowicki // 
Rocznik Wołyński. – Równe, 1938. – T. 
7. – S. 197.

Літ.: Вечерський В. Втрачені об’єкти 
архітектурної спадщини України. – 
Київ, 2002. – С. 411-412; Вихованець Т. 
Миколаївська церква в Острозі: аспек-
ти історії // Острозький краєзнавчий 
збірник. – Острог, 2007. – Вип. 2. – 
С. 26-34; Його ж. Острозькі церковні 
книгозбірні ХІХ століття // Во-
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линська книга. Історія, дослідження, 
функціонування: Науковий збірник. 
– Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 59-60; 
Його ж. Параскево-П’ятницька церк-
ва в Острозі // Кобудь. Костянтинів. 
Старокостянтинів. Історія, археологія, 
культура, архітектура. Науковий 
збірник “Велика Волинь”. – Т. 34. М-ли 
Всеукраїнської наук.-практ. конф., 
присвяченої 800-літтю міста, 10-11 бе-
резня 2006 року. – Старокостянтинів, 
2006. – С. 333; Бондарчук Я. Церква 
Миколаївська // Острозька академія 
ХVІ-ХVІІ ст. Енциклопедичне видан-
ня. – Острог, 1997. – С. 174; Мицько 
І. Острозька… академія. – С. 85, 88, 
97, 103, 109; Перлштейн А. Описание 
города Острога // ЧОИДР. – Москва, 
1847. – № 4. – С. 139-141; Теодорович 
Н. И. Историко-статистическое опи-
сание церквей и приходов Волынской 
епархии. – Почаев, 1889. – Т. 2. – С. 
664, 676; Kardaszewicz S. Dzieje. – S. 
142-146.

Тарас Вихованець 
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Михайлович Тимофій 
(* ? – † ?)

Автор алфавітно-предметного по-
кажчика до Нового Завіту “Книжка 
собраніє вещей нужнійших…”, яка 
була надрукована в Острозі у 1580 
році. Про Т.М. збереглося небага-
то відомостей. У заяві друкаря Іва-
на Федорова, яку він дав 5 березня 
1578 року у Луцькому гродському 
уряді, надавалося право Т.М., слузі 
королівського писаря Михайла Га-
рабурди, стягнути борг із міщанина 
Якова Максимовича у Вільно. При 
цьому І. Федоров іменував Т.М. сво-
їм приятелем. Цей документ дає нам 
право припустити, що оскільки Т.М. 
знаходився з І. Федоровим у дові-
рливих, дружніх стосунках, то не 
виключено, що саме друкар запро-
понував взяти йому участь у реда-
гуванні Острозької Біблії. Важли-
вою є й вказівка на те, що Т.М. був 
слугою М. Гарабурди. Останній, як 
відомо, був причетний до укладення 
Острозької Біблії, оскільки на про-
хання кн. В.-К. Острозького привіз 
із Москви примірник Геннадієвої Бі-
блії. Є.Немировський ототожнював 
Т.М. з Тимофієм Анничем, “дяком 
школи руської острозької”, який 
16 травня 1584 року разом із дер-
манським боярином Федором На-
умовичем Гарабурдою купив і по-

дарував Дерманському монастиреві 
Четвероєвангеліє. Зберігся примір-
ник “Книги о постнічестві” Василя 
Великого, виданий в Острозі в 1594 
р., де є напис півуставом “Тимофей 
Михайлович священник полоцкий”. 
Якщо ця книга дійсно належала ав-
тору покажчика до Нового Завіту, то 
є підстави вважати, що він був свя-
щеником у Полоцьку. На початку 
ХVІІ ст. у Львові був священиком 
якийсь Тимофій, також бібліофіл 
(червоним чорнилом наносив екслі-
брис на свої книжки). 

Літ.: Кралюк П. М., Торконяк Р., Пасічник 
І. Д. Острозька Біблія в контексті 
української та європейської культур. 
– Острог, 2006; Мицько. Острозь-
ка… академія. – С. 101-102; Немиро-
вский Е. Начало книгопечатания на 
Украине. Иван Федоров. – Москва, 
1964; Першодрукар Іван Федоров та 
його послідовники на Україні (ХVІ 
– перша половина ХVІІ ст.) Збірник 
документів. – Київ, 1975.

Петро Кралюк 



210

Острозька академія (енциклопедичне видання)

Місяцеслов  
1612 р.

Складова частина Часослова, ви-
даного 25.05.1612 року (арк. 176-351). 
Надрукований з окремим титуль ним 
арку шем. Заголовок – “Мєсяцєсловъ 
сирєчъ послєдова ніє мєсяцєм по прє-
данію цєрков ному, по уставу ж ижє в 
Иєрусалимє святыя лавры”. Датуван-
ня в заголовку: “Повєлєніємъ прєсвят-
лаго и бого хранимого княжєти Януша 
Острозс кого каштє ляна Краковского 
изобра зися в Острозh. Лhто о вопло-
щєнія Христова 1612 Мая 25”. Таким 
чином, ця книга була надрукована за 
вказів кою і підтримкою сина кн. В.-К. 
Острозь кого Януша. Формат 8°. 
Кількість аркушів: 3 ненум., 135 арк. 
Рядків 52. Друк у 2 фарби. Шрифт: 
10 рядків – 59 мм. Гравюра: герб кн. 
Януша Острозького на зв. тит. арк. 
(розм. 97х71 мм.). На звороті 2-го арк. 
текст: “На старожитный клєйнотъ 
яснє освєцо ныхъ и вєлможныхъ кня-
жат Острозскихъ”. Ті ж вірші, що і в 
“Ча сослові” (текст: Укр. поезія. – С. 
180). 

Місця зберіг.: Україна – Львів: ЛНБ ім. 
В.Стефаника НАН України; Росія – 
С.-Петербург: РНБ (деф. примірник).

Каталоги стародруків: Бычков. – № 1. 
– С. 23; Быко ва. – № 22. – С 45, 46; 
Запаско, Ісаєвич. – І. – № 88. – С.36; 
Максименко. – № 200. – С. 37.

Микола Ковальський

Монастир  
Чесного Хреста

Нині не існує. Ймовірно, виник у 
першій половині XVI ст. або й рані-
ше, бо в “Акті введення у володін-
ня Острозькою волостю Беати та 
Гальшки Острозьких 1542 р.” зга-
дується “монастир Чесного Хреста 
з тим же селом”. У “Підтвердженні 
прав Беати Острозької на маєтки по-
кійного чоловіка з вписанням акту 
їх поділу в 1542 р. між нею та її до-
чкою Гальшкою” іменується “село з 
манастыремъ Чесного крества” (sic!). 
Ця ж обитель згадується й в акті роз-
поділу володінь Острозьких між 
Янушем та Олександром Костянти-
новичами від 1603 р., де говориться 
про “Монастирок (“Manasterzecz”) 
село ченців Чесного Хреста”, а в 
“Первинному поборовому реєстрі 
Острозької волості 1604 р.” у “Селі 
Чесного Хреста” згадується “манас-
тир” та перелічуються імена семи 
підданих. 28.VІІ. 1605 року в київські 
ґродські книги було учинено запис, 
котрий гласив, що 24 липня урядов-
ці ввели “отця Василя (йдеться про 
Василя Красовського (Чорнобривку) 
ігумена Святого Хреста острозько-
го” за вказівкою К.-В. Острозького 
у володіння Кирилівським монас-
тирем у Києві. Ймовірно, згадані 
обителі Чесного Хреста і Святого 
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Хреста – це один і той же монастир. 
Вірогідно, знаходився у місцевості 
Монастирок між Острогом та с. Роз-
важем. Зовнішній вигляд споруди та 
її доля – невідомі.

Дж.: Львівська наукова бібліотека ім. 
В. Стефаника. Відділ рукописів. – Ф. 
Радзимінських 181/VI, 4. – ч.1 а. – 
Арк. 9а, 26а; Описи Острожчини. – С. 
19, 34, 122.

Літ.: Мицько І. Острозька… академія. – 
С. 97; Kardaszewicz S. Dzieje. – S. 156-
157.

Тарас Вихованець 
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Мосхопуло Еммануїл  
(* ? – † ?)

Учений грек, наближений до 
кн. В.-К. Острозького. Згадується 
в листі папського нунція в Поль-
щі А.Болоньєті до кардинала Комо 
від 25 червня 1583 року, де йдеться 
про заснований у Острозі колегі-
ум, власне, ОА. А.Болоньєті пише, 
що про М.Е. йому розповідав Януш 
Острозький. Судячи з цієї розпові-
ді, М.Е. був росіянином, але видавав 
себе за грека і навіть нащадка візан-
тійських імператорів. Йому вдалося 
здобути добру освіту в Римі, в т.з. 
Німецькому колегіумі. Прибувши 
на Волинь, М.Е. ввійшов у довіру до 
кн. В.-К. Острозького. Була надія, 
що він наверне кн. на католицизм. 
Але М.Е., навпаки, всіляко відра-
джував його від католицької віри. 
На цьому ґрунті в нього виникли 
конфлікти з Діонісієм Раллі, який 
теж знаходився в оточенні кн. В.-К. 
Острозького. Про М.Е. є згадка в 
листі Д. Раллі до А.Болоньєті від 8 
листопада 1583 року. Там йдеться 
про те, що М.Е. вирушив до Росії з 
листом від Константинопольсько-
го патріарха. Його схопили за ко-
ролівським наказом (очевидно, як 
шпигуна). З російських документів 
відомо про “Мануіла Москопулови-
ча”, родича “грецьких царів”, який 

перейшов на службу до царя Федо-
ра Івановича (1584-1598). Ймовірно, 
М.Е. виконував якісь таємні дипло-
матичні доручення. Як вчена люди-
на, перебуваючи при дворі кн. В.-К. 
Острозького, міг залучатися до ро-
боти наукового гуртка й ОА.

Літ.: Боротьба Південно-Західної Русі і 
України проти експансії Ватікану та 
унії (Х – початок ХVІІ ст.): Зб. док. 
і матеріалів. – Київ, 1988. – С. 83-84; 
Мицько. Острозька… академія. – 
С.102; Флоря Б.Н. Молдавская, влаш-
ская и греческая эмиграция в Русском 
государстве второй половины ХVІ 
– начале ХVІІ в. (по данным русских 
источников) // Проблемы источнико-
ведения истории Молдавии периода 
феодализма и капитализма. – Киши-
нев, 1983. – С. 77, 79).

Петро Кралюк
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Мотовило  
(* ? – † ?)

Письменник-полеміст, який на-
лежав до Острозького культурного 
осередку. Інформацію про нього 
черпаємо з листів до кн В.-К. Ост-
розького А. Курбського. Із них ви-
пливає, що князь доручив підготува-
ти своєму слузі Мотовилу відповідь 
на книгу Петра Скарги “Про єдність 
церкви Божої під єдиним пастирем” 
(1577). Мотовило виконав це завдан-
ня. Автор листів, що приписуються 
А. Курбському, мав змогу ознайо-
митися з полемічною відповіддю і 
дійшов висновку, що в ній є чимало 
єретичних моментів, а саме: прого-
лошення римського папи антихрис-
том, заперечення предвічного наро-
дження Христа й трактування його 
як звичайної людини, ігнорування 
апостольських проповідей, а також 
віру в те, що на землю має прийти 
Ісус Христос і встановити для сво-
їх вірних тисячолітнє царство, коли 
можна буде їсти, пити та під винни-
цями насолоджуватися. Твір М. не 
був надрукований і не дійшов до 
нашого часу. Листи дають підстави 
вважати, що М. можливо, належав 
до прихильників протестантизму. 
Його погляди були близькими до по-
глядів антитринітаріїв – радикальної 
реформаційної течії, що мала поши-

рення в той час на українських зем-
лях. Брак документальних даних не 
дає можливість ідентифікувати осо-
бу М. Деякі актові документи кінця 
ХVІ – початку ХVІІ ст. засвідчують, 
що на Волині існував дрібношляхет-
ський рід Мотовилів. Їхнім родовим 
помістям, ймовірно, було село Мото-
вилівка неподалік Старокостянтино-
ва (маєтності Острозьких). Є згадки 
про Іоана, Михайла, Яна, Вацлава, 
Самуїла, Андрія Мотовилів.

Дж.: Письма князя А.М.Курбского к раз-
ным лицам. – С.-Петербург, 1913. – 
С.103-109.

Літ. : Історія релігії в Україні. – Київ, 
2002. – Т. 5. – С. 64-66; Мицько. 
Острозька… академія. – С.102-103.

Петро Кралюк
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Мстиславець Петро 
(*? – †?)

Білоруський та російський дру-
кар. Правдоподібно, Ннародився 
в білоруському місті Мстиславлі. 
Разом з І. Федоровим працював у 
московській анонімній друкар-
ні. Спільно з ним надрукував пер-
шу точно датовану в Москві книгу 
“Апос тол” (19 квіт. 1563 – 1 берез. 
1564), а також у 1565 р. – два видан-
ня “Часовника” (1 – 7 серпня – 29 
вересня, 2 – 2 вересня – 29 жовтня). 
Близько 1566 р., після вимушеного 
від’їзду з Москви, друкарі переїхали 
в м. Заблудів (тепер у Білостоцько-
му воєводстві Республіки Польщі) 
до гетьмана Великого князівства 
Литовського Григорія Ходкевича, 
який мав намір видавати книги в 
перекладі на “просту” мову. Прав-
да, задум Ходкевича не був здій-
снений через супротив “людей му-
дрих в тому письмі”. Там з 8 липня 
1568 року до 17 березня 1569 року 
в заснованій друкарні видали збірку 
повчань церковнослов’янською мо-
вою на теми євангельських текстів, 
які читали по неділях та святах – 
“Євангеліє учительне”. У цій книзі, 
крім заставок, кінцівок та ініціалів, 
шрифту, вперше в їхній практиці 
використаний титульний аркуш, на 
якому вказано місце, назву і час ви-

дання, прізвище видавця, а на зворо-
ті – герб Ходкевича. У 1569 р. МП 
переїжджає до Вільнюса, а І. Федо-
ров самос тійно приступає до дру-
кування “Псалти ря з Часословом”. 
Історики по-різному пояснюють 
причину цього розриву. Одні вважа-
ють, що І. Федоров та МП мали не-
згоди особистого характеру. Однак 
можливе й інше пояснення. У той 
час у Вільнюсі з ініціативи унітсько-
го старости Івана Заре цького та його 
брата віленського бурмістра Зеновія 
Зарецького при фінансовій допомозі 
віленських купців Кузьми та Лукаша 
Мамоничів створювалася друкарня. 
Для неї був потрібний досвідчений 
друкар. Велися переговори з МП, а 
можливо, й з І. Федоровим. МП пере-
їхав до Вільнюса, де став технічним 
керівником і співвласником (разом з 
К.Мамоничем) друкарні. Він надру-
кував у Вільнюсі “Євангеліє” (1575), 
“Псалтир” (закінче ний в січні 1576), 
можливо, “Часовник” (1575-1576). 
Віленські видання МП відзначають-
ся великим чітким шрифтом, черво-
ною в’яззю на початку глав, високо-
художніми заставками, титулами, 
гравю рами (зображе ння євангеліс-
тів, царя Давида). Книги, надрукова-
ні МП у Вільнюсі помітно вплинули 
на подальший розвиток білорусь-
кого друкарства (друкарні Мамо-
ничів і Святодухівського братства 
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у Вільнюсі). У березні 1576 р. уна-
слідок конфлікту між Мамоничами і 
МП, який затягнувся до 1579 р., всі 
непродані книги залишились у Ма-
моничів, а друкарське устаткуван-
ня – за МП. Подальша доля друкаря 
невідома. Виходячи з того, що дру-
карський матеріал МП трапляєть-
ся в острозьких виданнях (Василій 
Великий “Книга о постни честві”, 
(1594); Іоанн Златоуст “Марга-
рит”, (1595); Буквар (“Книжка сло-
вєнска#, рєкома# грамматика”), 
(1598); ”Отпис на лист… Іпатія 
Потія”, (1598); “Часослов”, (1602); 
”Лhкарство на оспалий умисл чоло-
вhчий”, (1607), А. С. Зернова ви-
словила припу щення про можливий 
його переїзд до Острога. Нею також 
простежено використання дощок 
МП іншими українськими друкаря-
ми: Кирилом Транквіліоном Ставро-
вецьким (“Зерцало богослов’я”. По-
чаїв, 1618), Тимофієм Верби цьким 
(два Часослови, “Псалтир” 1628), 
українсько-білоруським друкарем 
Спи ридоном Соболем, румунськими  
дру 0карями в Говор ському і Дяль-
ському монастирях. 

Літ.: Зернова А. С. Первопечатник 
Петр Тимофеев Мстисла вец // Книга. 
Исследования и материалы.– Москва, 
1964. – Сб. 9. – С. 77-111; Ісаєвич Я. 
Д. Першо друкар Іван Федоров і ви-
никнення друкарства на Україні. – 2-е 
вид., допов. – Львів, 1983. – С. 40-43; 
Мицько. Острозька… академія. – С. 
103; Немировский Е. Л. Новий доку-
мент о Петре Тимофееве Мстиславце 
// ФЧ 1982.– Москва, 1987. – С. 33-41.

Олександр Позіховський
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Музей книги  
та друкарства  

в Острозі

Відкрито 10 грудня 1985 року. 
Його експозицію розміщено в Луць-
кій надбрамній вежі XVI ст. Автором 
проекту архітек турно -художнього 
оформлення музею став художник 
живописно-оформлювального ком-
бінату з Ленінграда Є. Є. Шапова-
лов. Експозиція музею створена на 
кошти Добро віль ного Товариства 
любителів книги України. В основу 
побудови експозиції було покладе-
но книжкову колекцію краєзнавчого 
музею, започатковану в 1902-1912 
рр. Братством ім. кн. Острозьких. 
Серед перших експонатів колекції – 
рукописні книги: Четвероєвангеліє 
XVI ст., Євангеліє апракос XVI ст., 
Апостол XVI ст., Служебник XVI 
ст. та ін. За час існування МКтД в 
Острозі колекція комплектувалась 
з обмінно-резервних фондів ДБР у 
Москві, РНБ в Санкт-Петербурзі, 
Державної історичної б-ки України, 
ЦНБ ім. В.Вернадського НАН Укра-
їни, ЛНБ ім. Стефа ника НАН Укра-
їни, в результаті обстеження куль-
тових споруд під час експедицій по 
Рівненській, Хмельни цькій, Тер-
нопільській областях, із приватних 
збірок. В даний час книжкова колек-

ція нараховує близько 3000 експо-
натів, в т. ч. майже 1500 рукописів, 
західно європейських та кириличних 
старо друків XVI-XVIII століття. Се-
ред рукописів – Євангеліє поч. XVI 
ст., два Пом’янника кн. Острозьких 
– Дерман ський поч. XVII ст. та Су-
ботник 1696 р., збірник конспектів 
1696 р. невідомого студента Києво-
Могилянської академії, колекція 
нотних ірмолоїв XVII-XVIII ст. 
тощо. У колекції стародруків є низка 
рідкісних видань: “Декреталії” папи 
Григорія IX (Париж, 1511), глаго-
личний “Бре віарій хорват ський” 
(Венеція, 1561), анонімне середньо-
шрифтне Євангеліє (Москва, бл. 
1555), першодру кований Псалтир 
П. Мстиславця (Вільно, 1576), Ост-
розька Біблія І. Федоро вича (Федо-
рова) (Острог, 1581), перше видан-
ня греко-латинсь кого словника А. 
Калепіна (Базель, 1562), “Трагедії” 
Евріпіда (Базель, 1551), “Хроніка іс-
торії давнього суспільства” Каріона 
(Франк фурт, 1572), “Основи грецької 
мови” (Франк фурт, 1591) з автогра-
фом М. Смо трицького, два москов-
ських видання (1648, 1721) грамати-
ки М. Смотрицького, “Ариф метика 
Магниць кого” (Москва, 1703), ви-
дання друкарень Львівського Став-
ропігійського братства, М. Сльозки, 
Києво-Печерської лаври, Почаїв-
ської лаври, чернігівської, новгород-
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сіверської, унівської друкарень 
XVI-XVIII ст., перше видання “Ене-
їди” І. Котлярев ського (СПБ, 1796). 
Згадане московське анонімне Єван-
геліє подарували в 1620-х рр. на 
Острожчину в пам'ять про гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного 
його товариші-запорожці. МКтД в 
Острозі комплектує різноманітні 
колекції. Це, насамперед, колекція 
кириличних рукописів і стародруків 
XVI – поч. XIX ст., колекція захід-
ноєвропейських стародруків XVI-
XVIII ст., колекція книг, друкованих 
“граждан кою”, українські видання 
ХІХ – поч ХХ ст., колекція Біблій, 
букварів народів світу, “Кобза рів” 
Т. Шевченка, мініа тюрні видання, 
зразки сучасної української полігра-
фії, колекції екслібрисів та книжко-
вої графіки. 

Літ.: Забаштанський. Музей книги в 
Острозі: Путів ник. – Київ, 1987; Ки-
рильчук С. Музей в Остроге. // Аль-
манах библиофила. – 1984. – Вып. 
16. – С. 179-183; Позиховская С. В. 
Острожский музей книги. // Русская 
речь. – 1988. – № 5. – С. 120-123; 
Позиховская С. В., Позиховский А. 
Л. Некоторые проблемы создания и 
оформления музея книги // Визуаль-
ная пропаганда книжных памятни-
ков: Сб. науч. тр. – Москва, 1989. – С. 
132-134; Позіховська С. Музей книги 
і друкарства в Острозі. // Українська 
літературна енцикло педія. – Київ., 
1990. – Т. 2. – С. 493-494.

Світлана Позіховська
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Наcпів Острозький

Нова ренесансно-барокова ре-
дакція деяких гімнографічних спі-
вів давньої України, зосереджених 
у нотолінійному збірнику Ірмо лой, 
Ірмологіон. НО склався, ймовір-
но, в останній чверті XVI ст. у час 
розквіту Острозь кого культурно-
освітнього центру, якому й завдя-
чує своєю назвою. У рукопис них 
Ірмологіонах простежується біля 
ста позначень “острозький на-
спів”, “острозькоє”. Переважно це 
окремі співи, як-от: “Блажен муж”, 
“Возбра нной воєводі”, “О тебh 
радуєть ся”, “С нами Бог”, “Ісповіда-
йтеся Господеві”, “Хваліте Господа 
со небес”, “Достойно єсть”; однак 
трапляються і багаточастинні ци-
кли служб, наприклад, “Всеношне 
бденіє”, “Літургія”. Окремі зразки 
НО міцно вкоренились у співочій 
практиці, інші – вживалися лише в 
певний період. У XVII-XVIII ст. НО 
поши рився по всій території Укра-
їни, частково по Білорусі, окремі 
зразки траплялись в Ірмоло гіонах, 
укладених українськими співаками 
в Росії. НО – явище нового часу, що 
характери зується, зокрема, перехо-
дом музичної писем ності України 
в XVI ст. з безлінійної, візантій-
ського типу нотації до латинської, 
західно-європейської моделі ліній-

ного письма та формуванням ново-
го, ното лінійного Ірмоло гіона. На-
зва “острозький” стосується творів 
різного походження: так позначали 
і нову редакцію давніх співів, т. зв. 
руського або простого напіву [як 
от “Блажен муж”, “Возбра нной во-
єводі”]; ця назва була присвоєна і 
зукраїнізованому болгарському на-
співові “О тебh радується”; вона ж 
застосо вувалася і до запозиченого 
візантійсько-болгарського наспіву 
“Достойно єсть” – винят ково віртуоз-
ного твору, який міцно вкоренився 
у виконав ській практиці Острога. 
Псалом “Блажен муж” та кондак Бо-
городиці “Возбра нной воєводі” ост-
розького наспіву стали класичними 
зраз ками української гімно графічної 
спадщини. Музично-віршова форма 
цих творів розвину лася з мелодизо-
ваного проголошення каноніч ного 
тексту, яке пере ходить в аріозо та 
завершується експресивним вока-
лізом. Острозькі редакції обох спі-
вів домінують у нотних рукописах; 
саме вони увійшли до львівських 
першодруків Ірмологіона 1700 р. 
та 1709 року. Кондак “Возбранной 
воєводі” стилістично спорід нений 
одночасно і з середньовічними, і з 
ренесансно-бароковими пластами 
професійного та народного співу – з 
голосіннями, епічними піснями, ду-
мами. Острозький варіант кондака 

Н
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виступає в Ірмо логіонах постійно 
у парі з контрастною болгарською 
інтерпрета цією того ж самого тек-
сту; при цьому болгар ський наспів 
пред ставляє урочистий, тріумфаль-
ний образ Богородиці, тоді як ост-
розький розкриває його глибоко 
інтимний, лірико-драматичний ас-
пект і є зразком високомисте цького 
розв’язання теми. Задостойник “О 
тебh радується” – музична паралель 
до образу Одигітрії, Бого родиці з 
Дитям. Малий острозький варіант, 
на відміну від великого монастир-
ського київського наспіву, вживався 
у міських та сільських парафіяльних 
церквах; інколи його іменували во-
линським або волинсько-острозьким 
нас півом. Своєю художньою довер-
шеністю він виділявся серед інших 
етнолокальних варіантів малого 
наспіву – т. зв. мирського, просто-
го, зокрема, глібовицького. Обидва 
варіанти задостойника виникли в 
результаті оригі нального синтезу 
болгарського та давньо го руського 
наспівів на текст “О тебh радуєть-
ся”. При цьому мелоди ка й форма 
болгарської першооснови зазнали 
суттєвої трансформації. Так, меліз-
матичне фразування болгарського 
співу змінилось в українських ва-
ріантах вокалізацією, експресія й 
драматизм поєд нались з пісенністю. 
Аналіз засвідчує, що переробка бол-
гарської основи почалась на Волині, 
в Острозі; у Києві, на Подніпров’ї, 
відбувся вже вторинний етап асимі-
ляції. Українські, зокрема острозь-
кий, варіанти наспіву “О тебh раду-
ється” ство рюють мону мен таль ний, 
цілісний, і, при тому, глибоко лі-
ричний образ Одигітрії; соковите 

плетиво мелодії викликає асоціації 
весняного пробу дже ння, цвітіння, 
гармонії Людини і Природи; ост-
розький варіант виділявся при цьому 
ще й особливою стрункістю форм. 
Завдяки компактності, лаконічності 
та художній довершеності саме ост-
розький варіант задостойника вклю-
чався інколи у болгарську Літургію 
Василія Великого. У цілому зразки 
НО зажили широкої популярності 
завдяки своїм високим мисте цьким 
якостям, що сформувалися на ґрунті 
синтезування слов’янських, греко-
візантій ських та латинських музич-
них традицій. Стиль НО визначають 
вокальність мелосу, опора на зміша-
ну модально-тональну ладову осно-
ву, врівноважене співвідношення 
слова і музики. Сучасники сприй-
мали НО як еталонний західноукра-
їнський, волинський стиль цер ков-
ного співу і на рівних зіставляли 
його зі знаменитим київським спі-
вом східноукраїн ської традиції. При 
цьому окремі зразки НО вийшли за 
свої етнолокальні межі, репрезен-
туючи в колі гімнографічних куль-
тур право слав ного ареалу загально-
український націо нальний стиль.

Літ.:  Цалай-Якименко О., Ясиновсь-
кий Ю. Музичне мистецтво давньо-
го Острога // Острозька старовина. 
– С. 74-89; Ясиновський Ю. Музика 
в давньому Острозі // Матеріали І-ІІІ 
на уково-краєзнавчої конференції 
“Ост ріг на порозі 900-річчя” (1990-
1992рр.). – Остріг, 1992. – Ч. 2. – С. 
116-118; Ясиновський Ю. Українські 
та білоруські Ірмолої I-XVIII ст. Ка-
талог і кодикологічно-палеогра фічне 
дослідження. – Львів, 1996.

Олександра Цалай-Якименко,  
Юрій Ясиновський
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Наливайко Дем’ян 
(Даміан)  

(50-ті рр. ХVІ ст. – † 1627)

Український церковний, освіт-
ній, культурний діяч. Народився в 
Гусятині в міщанській родині. Піс-
ля смерті батька, що вмер від побоїв 
власника міста М. Калиновського, 
виїхав звідти з родиною в 1567 р., 
згодом осівши в Острозі (на Ново-
му місті). Ймовірно, був пов’язаний 
з ОА: міг там навчатися й працю-
вати. В автентичних документах 
згадується як священик в Острозі. 
Ревно відстоював права православ’я 
(польські історики називали його 
фанатиком). Був умілим проповід-
ником; супротивники вважали його 
виступи і проповіді однією з причин 
міжрелігійних сутичок в Острозі. 
Виступав учасником Берестейсько-
го антиуніатського собору 1596 
року. Був сповідником кн. В.-К. 
Острозького. Про повагу до нього 
князя свідчить той факт, що за по-
радою НД той відмовився від намі-
ру випус тити “Отпис...” на лист І. 
Потія (1598) під своїм іменем. Брав 
участь у повстанні, яке очолив його 
брат Северин, та збройній боротьбі 
проти прихиль ників унії на Волині 
на початку 1596 року (керував за-
гонами, які здійснювали напади на 

маєтки К. Терлецького та О. Семаш-
ка). Ця обставина, а також непри-
миренна позиція в питанні про унію 
дали підстави К.Саковичу писати, 
що “багато злого Польщі зробив 
Северин Наливайко-ватажок, а ще 
більше Дем’ян – піп, ворог унії”. Це 
знайшло відображення і в переказах, 
про заповіт НД не ховати його тіла 
“у церкві чи біля неї, бо прийдуть 
ляхи і повідбирають церкви, а він не 
хоче, щоб навіть його останки лежа-
ли біля них”. Найбільш плідним пе-
ріодом у творчому житті НД є кін. 
XVI – поч. XVII ст. Після переведен-
ня Острозької друкарні до Дерманя і 
створення там культурно-освітнього 
осередку (1602) (див. – Дерманський 
культурно-освітній осередок) НД 
працює там. У Дермані він був ке-
рівником друкарні, редагував твори, 
призначені до друку, перекладав і 
писав. У 1605 р. у Дермані був опу-
блікований лист Мелетія Пігаса до 
єпис копа І. Потія. Передмова до 
цього листа була подана за підписом 
Даміана, тобто НД. Перу НД також 
припи сують “Лямент дому княжат 
Острозьких” (Дермань, 1604), пе-
редмову до “Требника” (Острог, 
1606), передмову та, можливо, пере-
клад “Лhкарства на оспалый умысл 
человhчій” (Острог, 1607), упоряд-
кування збірки виразів з Біблії та 
праць отців церкви “Лекції словен-
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скії Златоустого от бесід євангель-
ських от ієрея Наливайка вибрание” 
(Острог, перед 1627). НД був авто-
ром низки поетичних творів. Крім 
згаданого “Ляменту...”, написав низ-
ку віршів, вміщених у “Лhкар стві” 
та вірш “На старожитний клейнод... 
князів Остро зьких” з острозького 
“Часослова” 1612 р., де він також є 
автором передмови. С. Кардашевич 
вказує, що НД переклав якусь “Бі-
блію візантій ську”, котра була над-
рукована в Острозі в 1607 році. Але 
про це видання немає ніякої інфор-
мації. Часто підписувався як “Дамі-
ан недос тойний презвітер”, не вка-
зуючи місце настоятельства. Лише 
раз, перебуваючи у Вільнюсі в 1605, 
підписався “презвітер Богоявлен-
ський Острозький”, тобто замкової 
церкви. С. Карда шевич вказує, що 
НД був пресвітером Онуф ріїв ської 
церкви на Новому місті та Микола-
ївської (на Пригородку) церков. Акт 
поділу маєтків кн. В.-К. Остро-
зь кого 1603 р. згадує села пана 
Нали вайка Ігната, а інвентар 1621 
р. – дім отця Наливайка на Загрод-
ді. М.Смотрицький у своєму творі 
“Паранезис” називає дату смерті НД 
1627 рік. Точне місце його смерті і 
поховання невідомі. Біль шість до-
слідників називає Острог. 

Тв. НД: Укр. поезія. Кінець XVI – поч. 
XVII ст. – С. 151-159; Укр. поезія XVII 
ст. – С. 31-42; 

Літ.: Возняк. Іст. укр. літ. – Кн. 1. – С. 
346-347; Грушев ський М. С. Історія 
української літератури. – Т. 5. – Кн. 2. – 
С. 188-193; Исаевич Я. Д. Острожская 
типография и ее роль в межславянских 
культурных связях (послефе до ровский 
период) // ФЧ 1978. – Москва, 1981. – 
С. 39, 44; Кардашевич... – С. 127, 128, 

131, 151-154, 248; Копер жинський К. 
“Лекції славенскія Златоустого от бе-
сед євангельских от иерея Наливайка 
выбраніе” // Сб. ОРЯС. – 1928. – Т. 101. 
– № 3. – С. 381-385; Мицько. Острозь-
ка… академія. – С. 103-104; Харлам-
пович К. Острожская православная 
школа // КС. – 1897. – (V) Май. – С. 
177-207; – (VI) Июнь. – С. 363-388.

Віктор Атаманенко
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Натанієль Євстахій  
(* ? – † 1579/83)

 
Один із учених греків, який пере-

бував при дворі кн. В.-К. Острозь-
кого. Походив із о. Кріт (т.з. Кандії). 
У передмові до Острозької Біблії 
говориться, що кн. В.-К. Острозь-
кий посилав збирати тексти Біблії 
у різні краї, в т.ч. й на Кандійські 
острови. Правдоподібно, що певну 
роль у цьому відіграв Н.Є. Був нала-
штований прокатолицьки, тому від-
мовився готувати відповідь на книгу 
П. Скарги “Про єдність церкви Бо-
жої під єдиним пастирем”, яка була 
присвячена кн. В.-К. Острозькому. 
Близько 1579 р. Н.Є. був учителем 
дітей кн. В.-К. Острозького. Міг пе-
рекладати біблійні тексти з грецької 
мови на старослов’янську і брати 
участь у редагуванні Острозької Бі-
блії. Можна припустити, що працю-
вав у Острозькій академії, виклада-
ючи тут грецьку мову.

Літ.: Кралюк П. М., Торконяк Р., Пасічник 
І. Д. Острозька Біблія в контексті 
української та європейської культур. 
– Острог, 2006; Мицько. Острозька… 
академія. – С. 103; Острозька Біблія: 
Вступи, гравюри, дослідження / Опра-
цював та приготовив до друку єрмнх. 
Архимандрит др. Рафаїл (Роман Тор-
коняк). – Львів, 2005.

Петро Кралюк

Новий Завіт  
із Псалтирем 1580 р.

Друге відоме острозьке видан-
ня. Тривалий час (до початку 1960-
 х рр., коли в німецькому місті Ґота 
була знайдена “Азбука” 1578 р., над-
рукована Іваном Федоровим в Ост-
розі) “Книга Новаго завhта в нєижє 
напрєди jалмы” вважалася першим 
острозь ким виданням, яке призна-
чалося не для літургійного застосу-
вання, а головним чином для інди-
відуального домаш нього читання. 
У передмові до неї зазначалось, що 
вона – „пръвый овощъ от дому сво-
єго остроз скаго…“. Крім передмови 
(арк. 2-4 н.н.) в книзі вміщені „Псал-
тир“ (арк. 1-85) молитви і пісні із 
Старого завіту – „Псалми вибрані“; 
Євангелія від Матвія, Марка, Луки, 
Іоанна (арк. 93 зв. – 262); „Сказаніє 
дhаній апостольських“ (арк. 262-
262 зв.); „Дhанія апостольска“ (арк. 
263-309); Посланія апостолів (арк. 
310-447); апокаліпсис (арк. 448-469 
зв.); „Соборник 12-ті мhсяцам…“ 
(арк. 470-481 зв.); „Сказаніє гла-
вам євангєльскім…“ (арк. 482-489 
зв.); колофон із зазначенням, що ця 
книга „начата і совершена“ за вка-
зівкою К.Острозького „Іоан номъ 
Феодоровимъ сыномъ зъ Москвы“; 
сигнет із літерами І.Ф. і написом 
„Іоаннъ Феодоровичъ пєчатникъ 
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зъ Москвы“ (арк. 490). У передмо-
ві НЗзП визначена також мета ви-
дання цієї книжки, що збігається з 
ідеєю післямови львівського “Бук-
варя” Івана Федо рова 1574.: “...и сіє 
жєлаємоє бытійскоє дhло єжє на-
чахом съвєршити… в наслаждєніє 
всєму народу рускому…”. Видавці 
сподівалися, що НЗзП стане під-
ручною книжкою для україн ського 
духовенства і навчальним посіб-
ником для молоді. Книга була най-
частіше вживана й здавна існувала 
в Україні в добрих списках; ареал її 
практичного вжитку був досить зна-
чний: нею користувалися не тільки 
в церковній службі, а й у релігій-
них змаганнях того часу. З метою 
полегшити користування цією кни-
гою до неї додавався своєрідний 
абетковий покажчик осіб і окремих 
висловів “Книжка, собраніє вєщєи 
нужнhйшихъ, вкрат цh, скораго 
ради обрhтєні# въ книsє Новаго 
sавhта, по словєсємъ аsбуки”. Цей 
своєрідний покажчик був видруку-
ваний також у 1580 р. і мав 53 арк. 
Він був складений відомим діячем 
ОА Тимофієм Михайловичем і став 
першою в українському друкарстві 
бібліогра фічною працею. Книга 
НЗзП була надрукована у форматі 
вісімки (8°), на 494 арк., спеціаль-
но виготовленим шрифтом (h=10 
рядків = 40 мм). Оформлена книга 
була хоч і досить скромно, однак 
зі смаком. На титулі Іван Федоро-
вич (Федоров) вмістив дереворитну 
рамку із зображенням оленя і одно-
рога. Цей титул є творчою копією, 
що її зробив Іван Федорович (Федо-
ров) із титульного аркуша “Книги 
повчань Сирахових”, надрукованої 

Георгом Рау у Віттенберзі у 1533 р. 
та 1535 році. На звороті титуль ного 
аркуша острозького видання НЗзП І. 
Федо рович (Федоров) вмістив герб 
кн. В.-К. Острозького, а на звороті 
490-го арк. – свою друкарську мар-
ку (знак). Окрім того, художнє оздо-
блення даної книги містить більше 
30 дереворитних заставок й ініціа-
лів. Сьогодні науці відомо майже 80 
примірників цього видання.

Каталоги стародруків: Быкова. – № 1. 
– С. 13-15. – № 2. – С. 15; Запаско, 
Ісаєвич. – І. – № 10. – С. 26; Каменева, 
Гусева. – № 2. – С. 11-12; Каратаев І. – 
№ 100. – С. 211-213; Каратаев ІІ. – № 
80. – С. 15; Максименко. – № 181. – С. 
34. – № 182. – Там же; Свенцицкий. – 
№ 31(417). – С. 12; Ундольский – Ка-
стерин. – № 29. – С. 99.
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каря Івана Федорова в 70-х – на поч. 
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Новий Заповіт  
Валентина Негалевсь-

кого

Переклад волинським шляхтичем 
Валентином Негалевським Ново-
го Заповіту мовою, наближеною до 
тогочасної української. Зроблений 
1581 р. в селі Хорошеві, неподалік 
від Острога. Про самого переклада-
ча маємо небагато інформації. Збе-
рігся документ, який свідчить, що 
В. Негалевський у 1582 р. виступав 
у Кременецькому гродському уряді 
як приятель і повірений шляхтянки 
Настасії Воронецької у справі вбив-
ства її чоловіка людьми князя Ан-
дрія Курбського. В. Негалевський, 
ймовірно, бував у Острозі, мусив 
знати, що острозькі книжники готу-
вали до друку повний корпус біблій-
них книг старослов’янською мовою. 
1580 року в Острозі був виданий Но-
вий Заповіт з Псалтирем як частина 
майбутньої повної Біблії, а також 
“Книжка…” Тимофія Михайловича, 
яка була алфавітно-предметним по-
кажчиком до Нового Завіту. В. Не-
галевський міг бути ознайомлений 
із цими виданнями і дійти висновку, 
що мова цієї книги не зовсім зрозу-
міла навіть для освічених людей. Це 
й могло спонукати його до перекла-
ду новозавітних текстів, які в Укра-

їні в той час мали найбільше поши-
рення. Фактично це був перший в 
Україні Новий Завіт, розрахований 
не лише на священнослужителів, а й 
на світських людей. У своїй роботі 
В. Негалевський користувався поль-
ським перекладом Нового Завіту, 
котрий був зроблений та виданий 
протестантом-антитринітарієм Мар-
ціном Чеховицем. Це дало підстави 
деяким дослідникам вважати, що 
перекладач теж був протестантом. 
Однак оформлення роботи свід-
чить, що вона була розрахована на 
українських православних читачів. 
У передмові до свого перекладу В. 
Негавлевський писав, що здійснив 
свою роботу “…за намовою й напо-
ляганням багатьох вчених, богобояз-
ливих, слово Боже милуючих людей, 
які по-польськи читати не вміють, а, 
читаючи по-слов’янськи письмом 
руського викладу, слів не розумі-
ють”. Перекладач також зазначав, 
що віддає цю працю на “розсудок ін-
ших”, більш учених людей. Із перед-
мови можемо зробити висновок, що 
в той час в Україні й, зокрема, на Во-
лині було чимало грамотних людей, 
які користувалися “письмом русько-
го викладу”, тогочасною книжною 
українською мовою. Вони не знали 
польської мови, погано розуміли 
старослов’янську. Саме на них і був 
розрахований переклад В. Негалев-
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ського. В. Негалевський, здійснюю-
чи переклад Нового Завіту, вважав, 
що самостійне опанування змісту 
Біблії – важливий крок у пізнанні 
Бога. Тому свою працю адресував 
“кожному побожному християни-
ну, хочучи його зробити учасником 
властивого розуміння слова Божо-
го”. Із маргінальних записів на сто-
рінках збереженого примірника цієї 
книги видно, що її читали православ-
ні віруючі – пресвітер Леонтій, свя-
щеник Гапон, запорізький козак із 
Канева Гавриїл Крутневич. Н.З.В.Н. 
став своєрідною відповіддю на Ост-
розьку Біблію. Його перекладач сві-
домо звернувся до розмовної мови, 
певним чином протиставляючи свій 
твір перекладам біблійних книг мо-
вою старослов’янською.

Літ.: Кралюк П. М., Торконяк Р., Пасічник 
І. Д. Острозька Біблія в контексті 
української та європейської культур. 
– Острог, 2006; Левицкий О. Соци-
нианство в Польше и Юго-Западной 
Руси в ХVІ и ХVІІ веках. – Київ, 1882; 
Огієнко І. Новий Завіт в перекладі 
на українську мову Валентина Нега-
левського 1581. – Тарнов, 1921.

Петро Кралюк
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Новицький Йосиф  
(* 1.І.1878, с. Сермаки 

– † 24.ХІ.1964, Острог)

Народився в старовинній дво-
рянській сім’ї Новицьких. У 1895 р. 
сім’я переїхала до Острога. У 1896 
р. Н. закінчив Острозьку гімназію, 
після чого – повний курс Київсько-
го комерційного училища П. М. На-
тансона. На початку 1900-х рр. він 
викладав у міському училищі м. Зо-
лотоноші (Полтавської губ.), згодом 
переїхав до Острога і почав працю-
вати домашнім учителем. Проте 
педаго гіч на діяльність не дуже при-
ваблювала моло дого репетитора, 
його захоплювала історія й археоло-
гія. Тому Н.Й. вступає на археоло-
гічне відділення Москов ського ар-
хеологічного інституту ім. Миколи 
ІІ, який закінчує в березні 1916 р. зі 
званням вченого археолога, захис-
тивши дисертацію: “Східне питання. 
Аналіз формул та їх вирішення” та 
склавши іспити з усіх 30 предметів, 
які викладалися в інституті, на від-
мінно. У 1917 р. Н.Й. повернувся до 
Острога і очолив музей Братства 
ім. кн. Острозьких. 18 червня 1919 
року при Острозькому ревкомі був 
створений “Тимчасовий повітовий 
комітет по охороні пам’яток мис-
тецтва і старовини”, на чолі якого 

був поставлений Н.Й. Музей знахо-
дився під опікою комітету. На виді-
лені ревкомом кошти комітет упо-
рядковував музей, робив водо зливи, 
розчищав зали, ремонтував дах, 
розкопував підвали. Із реквізицій-
ного відділу ревкому в музей були 
передані книги, картини, гравюри, 
фарфорові та бронзові речі. За спис-
ком, складеним 19 липня 1919 року, 
музей отримав 577 експонатів. Ко-
мітет, очолений Н.Й., взяв на облік 
усі архітектурні споруди Острога, 
яким було більше 100 років, розчи-
щав та упорядковував їх, проводив 
розкопки курганів, працював у сла-
вутському архіві. У вересні 1920 р. 
в Острог вступили польські війська. 
У цей час, не порозумівшись із вла-
дою, Н.Й. не зміг працю вати у музеї 
в замку. Він створив свій власний 
“Региональный русский музей И. 
В. Новиц кого”, який розміщувався 
в невеликому будиночку біля при-
міщення Російського благодійного 
т-ва. У Російському благодій ному 
т-ві Н.Й. часто висту пав із лекціями 
на найрізноманітнішу тематику. У 
1920-1930 рр. Н.Й. намагався займа-
тись і археологічними дослідження-
ми, зокрема розкопував деякі підзем-
ні ходи в Острозі, а також кургани 
в навколишніх селах. Вивчав доку-
ментальні джерела, що стосуються 
історії Острога. Це дало йому змогу 
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написати “Хронологію історії міс-
та Острога та князів Острозьких”. 
У 1938 р. в “Рочніку Волин ському” 
(„Rocznik Wołyński“), який вида-
вав Я. Гоффман, Н.Й. опублікував 
до того часу невідомий історикам 
документ “Осідлість міста Остро-
га” “Osiadіoњж miasta Ostroga anno 
1708”, складений остро зьким ста-
ростою Яном Вільгельмом Ротаріу-
шем. У 1939 р. в журналі “Ziemia 
Wołyńska” була опублікована стат-
тя Н.Й. про пошуки й знаходження 
могили відомого історика Острога 
Станіслава Кардашевича. Після 
вступу радянських військ до Остро-
га у вересні 1939 р. Н. знову почав 
працювати в музеї. Деякий час ви-
кладав в СШ №1. Коли на початку 
липня 1941 р. Острог був окупова-
ний німецькими військами, Н.Й. 
був призначений Остро зьким місь-
ким голо вою, оскільки досконало 
володів німецькою мовою. Однак 
німецька окупаційна влада зняла 
його з цієї посади за те, що він са-
мовільно роздав населенню зерно та 
борошно з казенних складів. Велика 
заслуга Н.Й. у врятуванні під час ві-
йни цінних речей із єврейської сина-
гоги. Після розстрілів євреїв у 1941 
р. Н.Й. вивіз із запустілої синагоги 
старовинні сувої Тори, світильники, 
підсвічники та зберіг їх у музеї. Піс-
ля звільнення Острога від німецьких 
окупантів музей відві дувало багато 
школярів, студентів, офіцерів та сол-
датів, які поверталися з фронту. У 
книзі відгуків вони дякували Н.Й. за 
проведені екскурсії. У 1951 р. Н.Й. 
був звільнений з роботи владою за 
неправильне ставлення до радян-
ського ладу. Велика заслуга Н.Й. у 

врятуванні для Остро зького музею 
двох безцінних творів мистецтва – 
мармурових скульптур “Мадонна 
з немов лям” та “Христос на смерт-
ному одрі” визнач ного польсько-
го скульптора Т.-О.Сос нов ського. 
Він не дозволив вивезти за кордон 
скульптури Христа у 1947 році. Саме 
до нього зверталися члени громади 
римо-католицького костелу з проха-
нням захистити і зберегти цінні 
костельні речі перед закриттям хра-
му в 1963 році. Н.Й. був худож ньо-
обдарованою особистістю. Грав на 
різних музичних інструментах, зо-
крема, на цитрі, малював аквареллю 
і олійними фарбами, точно визначав 
монети і печатки, був фахівцем у га-
лузі історії мистецтв і архітектури, 
музео логом та археологом. Був по-
хований на П’ятницькому кладови-
щі по вул. Бельмаж. Будинок Н.Й. 
знесли під час зведення в Острозі 
адміністративної будівлі. 

Cтатті Н.Й. в журналі “Воскресное 
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