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ВІД ВИДАВНИЦТВА 

Від 50 ро".ів << 3ап:и:ски Чина св. Василія Великого >>ведуть о,.ре

.мий віддідr << Бібліографія >>, подаю'Чи .майже періоди'ЧІЮ бібдrіогра

фі'Чні омяди і нотат".и публі".ацій, я".і аатор".ають історію Цер

,.ви. В другій своїй серії (від 1949 р.) вони де,.оли подавали і ретро

спе".тивні огляди та,.их публі,.ацій аа довші ро,.и. Виглядало під

хожим і корисним а нагоди 50-ліття їх появи (1924-1974) подати 
повніший огляд << ДжереJr і Бібліографії історії Української Цер

кви», щоб відана'Чити те.мати,.у << Записо". ЧСВВ>> взагалі, а їх 

бібліографі'Чний відділ зокрема. Цієї праці піднявся їх співредактор, 

о. Ісидор І. Патри.ао, ЧСВВ, публікуЮ'Чи такий огляд у VIII-IX 
томах (1973-1974) <<Записок>>. 

Та вага і користь, а то й пра".ти'Чний в;}ІСито". та".ого огляду 

для наукового світу дораджував опублікувати його о".ре.мою книгою 

в І-ій секції: <<Праці>> ('ч. ХХХІІІ), додаю'Чи відповідні спис".и ав

торів і по".аж'Чик імен і ре'Чей, для кращого користування заінтере

сованим. Ось так здійснився задум цієї ".ниги. 

Ноли про'Читати 'Чи лише переглянути зміст цип праці, то 

зразу треба ствердити, що це факти'Чно 1138 коротких описів

рецензій на .майже 1400 появ на істори'Чно-церковні теми, в яких 

автор докладно описує зміст появи-твору, подаю'Чи докладно ім' я 

автора, заголовок твору, 'Число томів (головно при джере.аах), сто

рінок, наявність по".а;}ІС'Чиків, рецензій, пов' J~ааних а їх появою при

'Чинків і доповнень та даю'Чи коротеньку оцін".у 'Чи радше опис змісту. 

Всі ці е.ае.менти цієї праці в'Чиняють її аокрема цінною для істори

ків, яким не раз недоступні самі книги, і вони .мусять їх цитувати 

лише а третіх ру"., де".одrи не .маю'Чи і повного заголовка, та загаль

ного змісту. 

я". ааана'Чує Автор у Встуnі, його праця і неповна, і не .може 

бути такою: її треба аав;ж:ди доповняти новими і давніми пози

ціями, .мірою їх появи 'Чи відшу".ання,. А вже треба передусім па

м'ятати, що багато цінного .матеріялу анаходиться в давніших і 

новіших фахових 'Чи припадкових журналах, які в цей огляд не ввій-



VI Від Видавництва 

ш.п,и, а-аа їхпього чис.п,а, роапорошепн,я та педоступпости. Ду.ма

в.мо, що читачі цього омяду, .маючи аага.п,ьпу -к,ан,ву, .моJІСуть пи.ми 

її доповпити аа своєю спромогою чи апаппя.м, а -к,о.п,ись .моJІСе появить

ся і її друге доповпепе видапп.<t, я-к, у цьому аайде потреба, спро.мога 

та пагода, чого і баJІСав.мо пашій цер-к,овпій історіографії. 

Автор, а рацій техпічпих і практшших, у дея-к,их роаді.п,ах, 

де цього ааіспува.п,а потреба, подав біб.п,іографію писапу .п,атипсь-к,ою 

азбукою - о-к,ре.мо та виготовив д.п,я прак,тичпої вигоди і відповід

пий спис авторів (стор. 361-4), по.п,ек,шуючи так, орівптацію в ці.п,ості. 
Друк, цієї праці па чуJІСипі, в Іта.п,ії, ау.мовив у дечому і її фор

.му, іа-аа б рак,у відповідпих шрифтів у Pи.tti в сучаспих обставипах. 

Тут .маємо папри-к,.п,ад так,у к,опечпість як, друк,уваппя дея-к,их авто

рів (гл,. Wolyniak, Zal~ski) ааміспи.м способом, із-аа брак,у відповід

н,и-к, бук,в у прийпятому шрифті (MAJUSCOLETTO). Та це .п,ише дуJІСе 

.малепьк,а ск,і.п,ьк,ість випад-к,ів, я-к, і буде .п,ег-к,о доповпити коJІСnо.му 

ааіптересовапо.му. 

Це .п,ише аага.п,ьпі пояспенпя до появи цієї праці, яка вимагала 

від Автора багато труду, шу-к,аппя, перемядаппя стіль-к,и -к,пиг; 

то.му й читачі це як с.п,ід ароау.міють та оціпять і дадуть вдячпу 

поаитивпу -к,ритику того, що в -к,пиаі апаходиться, вибачаючи пепа

.мірепі бра-к,и чи роау.ttіючи правильпо те, чого в праці пе.ма чи ne 

.ttOMO бути. 
Видавиицтво << 3аrщс:ки ЧСВВ>> з вдоволепня.м віддав працю о. 

Ісидора І. Патрила в рук,и історик,ів, я-к, річ к,ориспу. 

Рим, 25 березня 1975. 

ВидАвництво << ЗАписки ЧСВВ >> 



ВСТУП 

В сучасних обставинах історики Української Церкви, в Укра

ІЮ і nоза нею, мають не малі труднощі користуватись, а то навіть 

бачити те, що було досі оприлюднено з історичних джерел та напи

сано про минуле Укр. Церкви. Тому мд вважал:и корисним подати 

загальний огляд Джерел і Бібліографії історії нашої Церквд та 

мірою нашої спромоги та людської обмеженостд, зроб:ити доступним 

прШІаймні загальний вгляд у цю скарбницю, подаючд його в цьому 

виданні, як інструмент праці сучасндм історшщм. Прождваючи в 

Рдмі, нам здавалось, що маємо до того далеко більші можливості, 

як інші історІРшо-Церковні письменндкд, розсіяні в світі, як теж 

навіть і в БатьківЩШІі. Багато ж, зокрема. чужднців, які цікав

ляться укр. церковною історією, може навіть і не підозрівають, 

скількд то матеріялу, джерельного чд бібліографічного жде сові

сного дослідндка, якдй забдрається заглmІутд в українське цер

ковне мднуле. Тому, при найкращих не раз намірах, появляються 

творд та писання і неповні, й однобіqні ч:и й тан.і немов би від них 

поч.:инався український церковно-історичний процес та його відтво

рювання. 

Правдиве ж відтворювання мднулого, історії, не в ніколи віль

ною поезією. Воно має свої об'єктдвні корективи в джерелах, які 

до нас дійшщr, а його об'єктивидм мірилом в більше чи менше наб;:щ-

ження до історичної дійсностд. Пдсані чи реч:еві джерела мають 

у цьому свою незаступиму вагу, а думкд ч:и й о босновані здогади 

історИRів цей процес відтворювання тільки наблджають до більше 

чи менше досконалої форми, хоч вона ніколи не в і не буде завер

шена. Тому це змагання триває і триватиме та оправдує все пові 

й нові зусилля істориків. 

Досі не було в нас 3агальної бібліографії української Церкви, 

а появлилися тільки час-до-часу частднні бібліографічні огляди. 

Найбільше уваги цій ділянці присвячував В. 3лїюrн (пор. <<3а

пдски ЧСВВ>> 1927, т. ІІІ, стор. 425-431; << Елпіс >>ІІІ, Варшава, 
1927, стор. 102-111; <<Зап. ЧСВВ>> 1932, т. lV, стор. 431-455 та 

455-459, як теж т. VI, стор. 338-343). 



VIII Вступ 

Досить багато і до історіі Церкви зібрав М. ЧУБАТ:ИЙ у своїй 

праці: Literatur der ukrainischen Rechtsgeschichte in den J ahren 
1919-1929 (<< Przewodnik Hist.-Prawny >>, Lw6w 1930, І, 162-179, 263-
283, 388-411), яка вийшла теж окремою відбиткою 1931 р., стор. 63 
(пор. рецензію-доповнення В. 3аїкина у згаданому вище lV томі 
<<Зап. ЧСВВ>>) та В. Бщнов: Дос.ліджен,н,я церковпаї історії в пра

вославпих "Країпах - :Кремянець 1931, стор. 20, відбитка 3 жур

налу<< Духовн:ий Сіяч>> (пор. рец. В. Заїкинав тому ж lV т. <<Зап. 
чсвв>>). 

Матеріял:и до церк. історії знаходяться теж у вагальних бібліо

графічн:их оглядах І. ЛЕвицького, І. :КАлиновичА, В. ДоРОШЕНКА, 

Д. ДоРОШЕНКА, І. :КРЕВЕЦького, Д. БУчинського, Є.Ю. ПЕлЕнського, 

І. RР:и:п'якЕВ:ИЧ:А ва роки: 1921-1926 і М. КоРДУБИ ва рр. 1927-8 (Lit
terature Historique Sovietique-Ukrainienne. Harvard Series in Ukrai
inan Studies. Miinchen, W. Fink Verlag 1972, рр. LVI+З65 - на 

стор. 320-6 цього в:цдання). 
Доси:ть багато матеріялу й до історії Українсьної Церкви: по

дано теж у чужих бібліографіч:ни:х оглядах, передусім у польських 

та давніш:их російськ:их (Т. Титов, А.В. :Карташев і С. Голубев). 

За період до 18 сторіччя дуже багато матеріялу теж до цер
ковної історії знаходиться у наступни:х виданнях: Україпсь"Кі Пись

.м,ен,пики. Біо-Бібліографі'Чnий Словпик. Том І: Давня Укр. Літера

тура (Xl-XVIII с·r.ст.). Уклав Л.Є. МАхновЕЦЬ. :Ки:їв, Державне 

видавни:цтво художної літератури, 1960, с. 980; И.У. БУдовниц, 

Словарь Русс"Кой, Украипской, Белорусской Пись.меппости u Лите
ратурь~ до XVIII века. Москва, Академия Наук СССР, 1969, с. 398. 

В обох виданнях, зокрема у першому, зібрано багато відомо

стей про авторів та їхні твори, часто навіть короткі п:исьма, як лист:и 

тощо, подаюч:и де й кол:и вони бул:и оприлюднені та ким бул:и вже 

опрацьовані чи прЮІаймні тільки згадані та зазначені. 

З ч:уж:цх видань годиться ще згадати еспанську бібліографію 

до всіх східних Церков, катол:ицьких і православних: Iglesias de Or
iente. Repertorio Bibliografico. Santander, ed. Sal Terrae 1963, рр. 742. 
У цьому видан-ні подано теж бібліографічний огляд до Укр. Церкв:и 

- к. 100 позицій, хоч, на жаль, під різн:ими й дивн:ими гаслами, а 
навіть і під чужими. Але в ньому взято до уваги тільки видання, 

які появилися в західних мовах. 

Ця, отже, праця буде першою спробою таRого загального огляду 

історіографічних джерел та бібліографії, хоч вона теж не буде пов

ною ні досконалою - бо це справа не легка, навіть коли йдеться 



Вступ ІХ 

про публікації, до як:их м:и в нашому огляді обмежуємося, зали

шаючи боком ще численні не опубліковані джерела. Пр:и тому ми 

обмежуємося тільки до тих в:идань, які нам доступні. Інші, хоч 

знані, не реферуємо, хіба вийнятково і, зв:ич:айно, без подрібні

шого оп:ису. 

У цьому огляді обмежуємось теж тільк:и до самої історії Цер

пви, ломилаючи праці з ділянки церковного мистецтва, культури, 

п:исьменства, літургії, права тощо, хіба що деякі з н;и:х мають ближ

че відношення й до самої церковної історії. Теж, за в:ийнятком 

кількох видань, не реферуємо загальних історичних праць, хоч 

вони, між іншим:и, узгляднюють теж історію Церкви. 

Після деяк:их праць подавмо ті рецензії, які ми зустріли пр:и 

збиранні бібліографічного матеріялу, не мавши, однак, онремого 

наміру зібрат:и їх повністю. 

Реферуємо теж тільки історичні статті, які бул:и поміщені в 

науков:их журналах та збірниках, поМЮІаючи всі газети та попу

лярні журнали й збірники. 

Більшетомові в:идання документів зв:ичайно значимо одн:им но

мером та подавмо спільний для всіх огляд. НощІм номером, з окре

м:им теж оп:исом, значимо тільни ці томи, які з іншими не були по

в'язані ні спільним заголовком ні теж темат:ично. Теж, за в:ийнят

ком перших більших збірок документів у І розділі, які ставимо 

разом, всі інші подавмо в поазбучному порядку. 

За своєю вагою та значенням наш огляд ділимо на дві частини 

та більше розділів, зб:ираюч:и, з технічних рацій, онремо праці й 

публінації кир:иличної та окремо латинської азбуки, хоч ми сві

домі того, що цим дещо утруднювмо зручність консультації цього 

огляду. 

У таній формі віддаємо цю працю у руки тим, що схочуть нею 

понористуватися. Сподівмося, що буде вона багатьом, зокрема по

чатківцям, чималою допомогою, щоби могти запізнатися з тим, що 

досі вже появ:илося на поодинокі теми та в підшуканні матеріялів 

у своіх дослідах і прат~ях. 

Не в ця праця закінчена і ніколи нею не буде. Все буде можна 

і треба її доповняти і тим, що не ввійшло ще в цьому огляді, а зок

рема новими виданнями, яких останніми часами все більше появ

ляється. 
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І. 

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІІ УКР АІНСЬКОІ ЦЕРКВИ 

1. -ЗАГАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІІ ЦЕРКВИ 

1. - АRТЬІ ИЗДАВАЕМЬІЕ RОММИССІЕЮ ВЬІСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕН
НОЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ'Ь АRТОВ'Ь В'Ь ВИЛЬН'/3. Бильна, 
изд. Археографическан Rоммиссія, 1865-1908. 

Том І, А~тм прояспяющіе а.аемеnm'Ь православія в'Ь аападпом'Ь ~рать, 

стор. 24+377. 

Усі акти взято з земського суду у Гродні, з рр. 1585-1795. 3 
них 40 відноситься до історії Церкви, а 59 до загальної історії. По 
найбільшій часті це грамоти та привілеї :королів, фундації, записи 

тощо, однак майже всі для осіб та інституцій на білоруських землях. 

Вступ до цього тому написав П. Rу:кольни:к, з :коротким введенням 

до історії Литви та самих документів. 

2. - Том ІІ, стор. 10+361. 

Акти вийнято з місьного суду у Бересті. У цьому томі поМІ

щено 55 документів до історії Укр. Церкви з рр. 1431-1796. Як у 
першому томі, це переважно грамоти та привілеї великих :князів 

та :королів для православного й :католицького духовенства, та за

писи й фундації. 

3. - Том ІІІ, стор. 20+413. 

3 цього на 267 сторінках поміщено 154 документи до історії 

Берестейської єпархії, починаючи з 1401 року, нілчаючи 18 сторіч
чям. Алти взято з земсьного суду у Бересті. Багато з них це знову 

ж тани записи для різних цернов та монастирів, у великій біль-
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шості з'єдинених, інші ж мають відношення до церковної боротьби 

та загального церr-ювного життя. Вступ про історію самого Берестя, 

міста та єпархії написав Я. Головацький. Покажчик імен до пер

ших трьох томів поміщено щойно при кінці lV тому, хоч він сам 
не мав відношення до Укр. Церкви. 

4. - То.м VI, стор. 69+593+77. 

У ньому поміщено акти судів Берестя та магдебургій Берестей

ської, Rобринської і 1-\аменецької. 3 Берестейської магдебургії 44 
документи з церковного життя, з рр. 1637-1700; з Rобринської 27, 
усі з 18 сторіччя, крім ЧО'l'ирьох перших (1524, 1549, 1684, 1687); 
з Наменецьної 6, теж усі а 18 сторіччя. Майже всі відносяться до 
Берестейської єпархії. Вступ написав І. Спрогис. При кінці вели

кий покажчюt імен. 

5. - То.м VIII, стор. 25+652+83. 

Акти взято з міського суду у Вильні. Частина з них, 107 до
кументів на 267 сторінках та 19 в Додатку, відносяться до церковної 
історії за рр. 1577-1780. Переважно це акти до історії монастирів 
Пресв. Трійці та Св. Духа й інших, а теж до історії релігійної бо

ротьби. Вступ написав І. Спрогис. 

6.- То.м ІХ, стор. 21+591+57. 

Акти Виленського земського суду за рр. 1493-1795. На 195 
документів 164 відносяться до церковної історії. Це привілеї і гра
моти королів, записи церквам і монастирям, документи до релі· 

гійпої боротьби, а передусім до історії двох визначних монастирів: 

Пресв. Трійці та Св. Духа. На стор. 3-15 інвентар нерухомого майна 
Полоцькоі архивпархіі з 1618 р., при передачі Архивп. Йосафатові 
Rунцевичеві. 

7. - То.м ХІ-ХІІ, стор. 41+545+69; 40+651+67: Ах:тм отпося
щіеся Х:'Ь ucmopiu Западпо-Руссх:ой Ц ерх:ви. 

В ХІ томі оприлюднено 166 документів за рони 1398-1749. 
Один з них відноситься до XIV, два до XV, 20 до XVI, 86 до XVII 
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і 57 до XVIII сторіччя. Всі вони відносяться до церковної історії ун.
раїнської та білоруської Церков. Частина 3 них це рі3ні фундації 
й 3аписи для церков та монастирів, інші представляють економічну 

сторінку впархіяльного й чернечого духовенства., а ще інші релі

гійно-церковну боротьбу. Вступ до цього тому виготовив :К. Снитко, 

даючи введення до цілої 3бірки й описуючи 3окрема поодинокі цер

кви та монастирі. 

В ХІІ томі оприлюднено 136 документів. 3 них 99 продовжа
ють 3бірн.у 3 попереднього тому, 3а роrш 1750-1787, і всі відносяться 
до церковної історії, передусім до історії монастирів і церков та 

релігійної боротьби. Дальших 23 документи до історії протестап
ти3му й кальвіні3му на білоруських 3емлях, 3а роки 1609-1729, 
і ВІ>інці 14 документів 3 духовними 3авіщаннями 3а роки 1612-1797. 
Вступ до цього тому приготовив И. Спрогис. 

В обох томах всі документи друкуються в ориrіналах, пере

важно в польській мові, даючи перед кожним 3 них короткий 3міст. 
Всі документи теж 3ібрано при кінці кожного тому, 3 коротким 
3містом. Добрі покажчики імен осіб, місцевостей та предметний 3а

кінчують оба томи, які опрацьовано під головством Я. Головаць

кого. Такі ж документи до церковної історії продовжаються в ХХХІІІ 

томі (див. ч. 11), але передусім тільн:и до Підляшшя. 

8. - То.м XIV, стор. 43+552. 

У цьому томі оприлюднено Акти головного Литовського суду 

3 років 1637-1686. У ньому 3ібрано 298 документів про церковні 
й монастирські добра, католицькі й православні. 

9. - То.м XVI, стор. 142+704: Доr;,у.ментм относящіеся Уі,'Ь исторіи 

церr;,овной У ніи в'Ь Россіи. 

Довший вступ про церковну Унію, 3 православного становища, 
написав Ю. :Крачковсьюrй (стор. 15-142). У томі усіх документів 
296. Важливіші 3 них: 113 державних декретів і 3аконів (1772-
1839), 84 папських письм (1595-1839), 42 письма митрополитів, єпи
скопів та монаших настоятелів (1775-1833), теж до церковної бо

ротьби й << навернення >> уніятів. На початку спис усіх документів 

3 коротким 3містом, при кінці добрий покажчик імен осіб та місце
востей. Документи усі в ориrіналах. 
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10. - Тол ХІХ, ХХІ/І, XXVII, стор. 176+405; 214+399; 130+411: 
Ах:тм отпосящіеся Х:'Ь ucmopiu бьипией Холлск,ой enapxiu. 

У ХІХ т. - 461 документів, які всі відносяться до історії Холм
еької єпархії ва рр. 1428-1603. Іхнє продовження внаходиться в т. 
ХХІІІ- ва рр. 1604-1691, а ва:кінчення в т. XXVII- ва рр. 1692-
1756. В обох останніх томах майже всі документи внову ж мають 
пряме відношення до історії тієї ж єпархії; усі вони ввяті в актів 

Холмсь:кого міського суду. Це рівні урядові грамоти, вавіщання, 

ваписи, ввіти в васідань сойми:ків та їхні рішення, документи в ре

.чігійної боротьби та економії церков і монастирів. Більші вступи

студії до всіх трьох томів опрацював В. Площансь:к:ий, подаючи ва 

відносний період історію Холмсь:кої єпархії та життєписи вписн.о

пів українських, католицьних і православних, я:к теrн: латинських. 

Всі документи друнуються в ориrіналах, переважно в лат. та поль

ській мовах, даючи до :кожного :короткий вміст. При нінці усіх 

томів додано добрий понажчи:к імен осіб, місцевостей та предметний. 

11. - Тол ХХХІІІ, стор. 84+567: Ах:ть~ отпосящіеся х:'Ь ucmoptu 
аападпо-русх:ой Ц ерх:ви. 

У цьому виданні поміщено 293 донументи ва рр. 1443-1663, 
яні відносяться до історії Цернви, передусім Підляшшя: це норо

лівсь:кі грамоти i:'r привілеї для церков та монастирів, дотації, ва

писи, інвентарі та судові акти церковних осіб, головно відносно 

церковних дібр. У вступі, на стор. 17-84, Дм. Довгялло описує 
саме Підляшшя, його церковну історію, а теж історію церков у 

всіх місцевостях, які вгадуються в документах - до 17 сторіччя. 
Том ва:кінчується добрим по:кажчи:ком імен осіб, місцевостей та 

предметним. Усі документи в ориrіналах. 

Документи до історії Укр. Церкви внаходяться теж в інших 

томах, але в меншій с:кільності, або не відносяться бевпосередньо 

до Унр. Цернви. 

12. - Ах:ть~ отпосящіеся Х:'Ь ucmopiu Западпой Россіи. С. Петербург'Ь, 
ивд. Археографическал Rоммиссія, 1846-1853, тт. 1-V. 

Тол І, 

То.ч ІІ, 

Тол ІІІ, 

стор. 5+375+24+15, ва роки 1340-1506. 
стор. 3+405+15+14, ва роки 1506-1544. 
стор. 8+317+17+14, ва роки 1544-1587. 
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Том IV, стор. 8+529+26+20, ва роки 1588-16З2. 
Том V, стор. 7+288+ 7+З2, ва роки 16З5-1699. 
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Усі документи в ориrіналах, інші тексти в російській мові. 

Головним редактором усіх томів був Г. Григорович, який до кож

ного подав короткий вступ. У кожному в них велика скількість 

документів відноситься теж до історії Укр. Церкви. Найменше їх 

ще в І томі, однак вони важливі: між ними грамота кн. Витовта 

про відділення Rиївської митрополії від Московської, поставлення 

митр. Г. Цамвлака і 27 княжих та королівських грамот для митро
политів та інших духовних чинів, як теж :запевнення прав для схід

ного духовенства і Церкви. 

У І І томі на всіх 244 документів третина церковних. Між ними 
королівські та княжі грамоти митрополитам, єпископам та архи

мандритам, вабевпечення прав та дібр церквам і монастирям, цер

ковні судові справи, а 8 в них в церковної ділянки в Галичині, в 

рр. 1526-1540. 
У 11 І томі на всіх 167 документів більша частина в церковної 

історії. Rрім продовження тих, що і в попередньому томі, :знахо

дяться в ньому З патріярші грамоти в 158З, 1586 і 1587 років (патр. 
Єремії і Йоакима), З грамоти церковних Братств в 1579, 1582, 1584 
і 5 документів в церковної історії Галичини, в 16 сторіччя. 

IV том в З24 документами майже в цілості присвячений цер
ковним справам, продовжаючи ті самі документи, як і в поперед

ніх томах. 3амітніші в них: 7 патріярших грамот, багато письм 

та грамот духовних властей щодо внутрішнього церковного життя, 

до історії Унії, діяльности церковних Братств, про союв православ

них в протестантами і 2 послання ІШ. Островького. 

Том V, на всіх 278 документів, третиною відданий церковним 
справам, продовжаючи далі ці ж самі документи, хоч в більшості 

він присвячений уже ковацьким справам. У всіх документах по

дані численні примітки та пояснення. 

13. - Аптм отпосящіеся n'Ь исторіи Южной u Западпой Россіи. 

С. Петербург'Ь, ивд. Археографическан Rоммиссія, 186З, 1865, 
1861, 186З, 1867, тт. 1-V. 

Том І, стор. 2+ЗО1+15; документів 2З8 - ва рр. 1З61-1598. 

Том 11, стор. 15+287; документів 164 - ва рр. 1599-16З7. 

Том ІІІ, стор. 2+6О4+1З4+22; документів 470- ва рр. 16З8-1657. 
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Том IV, стор. 7+276; документів 115 - ва рр. 1657-1659. 
Том V, стор. 8+336; 145 документів - в рр. 1659-1665. 

У перших трьох томах в кожному коло 50 документів відно
ситься до історії Церкви, передусім багато грамот для рівних мо

настирів та церков і на церковні гідності. У другому томі аокрема 

багато теж документів до Берестейської Унії, а в Додатку 4 послан
ня І. Вишенського та вродіякона Леонтія; в третьому ж багато до 

історії поодиноких монастирів та їхніх вносин в Московщиною, як 

теж таких же вв'явків Київських митрополитів. У четвертому і 

п'ятому томах таких документів вже вначно менше, а в дальших 

вовсім мало (усіх появилося 15 томів). Головним редактором був 
М. Костомарів. Всі документи в ори!.'іналах; на жаль, однак, ви

дання бев покажчиків. 

14. - А~тм историчес~іе, собраннме u иаданньtе Археогр. Rоммис

сіею. С. Петербург'Ь 1841-2, тт. І-V. 

Том І, стор. 4+8+551+1+43, обхоплює роки 1334-1598. У 
ньому 5 грамот-послань митр. Кипріяна та 5 листів митр. Йони 
до єпископа (півніше митрополита) Мисаїла та інших єпископів 

- проти Флорентійської Унії і митр. Григорія. Крім того багато 

інших, але до історії Російської Церкви. 

Том IV, стор. 4+3+565+3+8+15, відноситься до років 1645-
1676. У ньому вамітніший тільки Чин поставлення єпископського 
на 15 сторінках та кілька грамот <<малоросійським>> владикам і 

монастирям. Оба томи появилися під редакцією Івана Григоровича, 

який подав при кінці багато приміток та вміст кожІ-rого документу. 

15. - Дополненія ~'Ь историчес~им'Ь а~там'Ь. С. Петербург'Ь, ивд. 

Археогр. Коммиссія, 1846, том І, стор. 4+400+18+14. 

У першому томі поміщено 232 документи, починаючи в У ставу 
св. Володимира- до 1613 р. У ньому багато до церковної історії, 
але мало до історії Укр. Церкви. Замітніші між ними два листи 

(1458-1461) до Ісидорової Унії і чотири послання митр. Фотія (1410-
1431). В інших томах до історії Укр. Церкви ще менше; дещо біль
ше до історії єпархій, церков і монастирів в томах 7, 9 і 10. Всі 
документи в короткими поясненнями, а при кінці спис усіх в корот

ким вмістом, a:re бев покажчю;ів. Перший том появився під ре

дакцію Я. Бердникова. 
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16. - АРХЕОГРАФИЧЕСRІЙСВОРНИR'ЬДОRУМЕНТОВ'ЬОТНОСЯЩИХ
СЯ R'Ь ИСТОРІИ С1ШЕРО-3АПАДНОЙ РУСИ. Бильна, изд. 

при управленіи Виленскаго учебнаго округа, 1867-1904, тт. 

I-XIV. 

То.м І, стор. 10+409, за роки 1406-1736. 

На 167 документів 53 відносяться до церковної історії, переду
сім до церковних дібр та релігійної боротьби, зокрема на півн.

зах. землях. Великий покажчик імен знаходиться, разом для всіх 

перших 5 томів, при кінці п'ятого тому. Документи подаються в 
ори:r'іналах і щойно від шостого тому при польських дається теж 

російський переклад; при латинських документах - тільки шир

ший зміст. 

17. - То.м ІІ, стор. 15+258+101+27. 

Майже всі 111 документи з років 1454-1818 відносяться до істо
рії Церкви, православної і католицької. Це різні даровизни, описи 

церковних дібр, послання архиєреїв, про діяльність церковних 

Братств, про релігійну боротьбу і взагалі про церковне та мона

с·rирсЬJ{е життя; між ними 13 документів до історії Трокських мо
настирів, обширний документ про вирішення маєткового спору між 

митр о r. Колендою та міщанами у Бильні та 11 документів ДО істо
рії церков у Більську. При кінці, до більшости польських доку

ментів, поданий скороч:ений зміст. 

18. - То.м ІІІ, стор. 18+364. 

Із 143 документів 29 відносяться до церковно1 Історії в рр. 

1568-1778. Це знову різні церковні записи й привілеї, про цер

ковне управління, вибір єпископів та релігійну боротьбу. 

19. - То.м IV, стор. 13+364. 

Із 108 документів 21 стосуються до церковної історії в роках 
1508-1750, передусім історії монастирів, поодиноких r~ерков та ре
лігійної боротьби. 
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20~ - Том V, стор. 17+256+135. 

У сі 99 доІtументів 3 рр. 1502-1793 відносяться до історії архи
мандрії у Троках; між ними перевидано теж доповнені запишш 

ігумена Ореста. У цьому томі ломіщепо великий покажчик імен 

до всіх попередніх томів. 

21. - Том VI, стор. 11+411. 

У ньому знову ж усі 146 документів 3 років 1486-1764 насвітлю
ють історію поодиноких церков, релігійної боротьби та церковного 

управ.;тіння. У цьому та всіх дальших томах подається при кінці 

понажчик імен осіб та місцевостей, а часто теж предметний. Доку

мюrти в польській мові передаються теж в російському перекладі. 

22. - Том VII, стор. 24+375. 

3 усіх 276 документів 146 присвячені церковній історії, МІЖ 
роками 1433-1791. У ньому багато листів митрополитів (53), єпи

скопів, католицьних і православних, архимандритів, монахів та 

священиків (11), а 54 3 Слуцького монастиря. Нас·rупний VIII том 
одиноний, яний присвячений не церковним справам. 

23. - Том ІХ, стор. 10+486. 

Цей том цілий відданий хронікам 3 дон:ументами монастиря 

у Супраслі та Н'оложі, коло Гродна, між рр. 1505-1829. 

24. - Том Х, стор. 8+391. 

Він присвячений монастиреві Пресв. Трійці у Бильні, що дов

гий час був центром церновної Унії, та його хронінам (1572-1767). 

25. - Том ХІ, стор. 40+372. 

Містить документи до Берестейського Симеонівоького монастиря 

(1545-1784) та дон:ументи й аюи, дуже різнородпі, 3 архіву Литов

ської Духовної Н'онсис·rорії (1567-1823). 
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26. - То.м ХІІ, стор. 48+230. 

Цілий том присвячений Василіянському Чинові. У вступі на 

48 сторінн.ах коротку його історію подав, в православного стано

вища, Ю.Т. Крачковський. Далі, по кількох вагальних докумен

тах до історії Чина, наведено тексти 26 Капітул (1617-1709); Пра
вила; Про стаІ-І Василіянського Чина; Акти Анти-Капітул у :Мін

ську та Новогрудну 1683 і 1684 рр., та Правила митр. Й. Рутсьного 
для єпископів. 

27. - То.м ХІІІ, стор. 36+235. 

Цілий том присвячений церковним справам. Подав Пояснення 

прав і конституцій Василіянського Чина; про о снування в3уїт

ської І{ОЛеrії в Полоцьку; суддівські акти стосовно Берестейської 

єпархії і протоколи генеральних ві3итацій церков (парафій) Ци

ринського декана'rу, 1794-1798 рр. Вступ до тому виготовив Ю.Т. 
Крачковський. 

28. - То.м XIV, стор. 41+229. 

У ньому поміщений Протокол генеральної вівитації Новогруд

оького ДеІ{анату в 1798 р., яку перевів о. Т. Вощеллович, і Днев

ник Домініканського віви'rатора монастирів півн.-вах. земель в 

1821 рону. Довший вступ до цього тому написав Д. Довгялло. 

29. - АРХИВ'Ь ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССlИ, иадавае.ммй Вре.меппою Но.м

.миссіею для разбора древпих'Ь аптов'Ь висо'Чайше у'Чреждеп

пою при Rіевспо.м'Ь Воеппо.м'Ь, Подольсnо.Аt'Ь и Волипсnо.Аt'Ь 

Геперал'Ь-Губерпаторть. Кіев'Ь, изд. Коммиссін для ра3бора 

древних'Ь аІ{ТОВ'Ь. Часть І. 

То.м І: Anmьt отпосящіеся n'Ь исторіи православпой Ц ерrови в'Ь юго

аападпай Россіи, 1859, стор. 87+554. 

По довшому вступі про ціле видання та про Унію Н. Івани

шева, у цьому томі поміщено 123 документи в рр. 1481-1596, яні 
мають пряме відношення до історії УRраїнської Церкви. Усі ДОІ{у

менти в ориГіналах, переважно в тодішній урядовій унр. мові, деякі 

в латинській чи польській. 
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30. - То.м 11-ІІІ: Матеріалм для исторіи православія в'О Западпой 

У-праипть в'Ь XVIII ст .• 1864, стор. 213+683; 907. 

Документи відносяться до часу діяльности прав. ігумена Мел

хиседека Значко-Яворського Б рр. 1759-1771. У другому томі усіх 
документів 159 й вони допроваджемі до 1766 р., а в третьому їх 

170, від року 1767-1771. Оба томи попереджав довший вступ Т. 
Лебединцева, в якому, крім короткого введення, вся увага присвя

чена життю та діяльності агаданого Мелхиседека. 

31. - То.м IV: А-птм об'О Yniu u состояпіи православпой Цер-пви С'Ь 

половипм XVII вть-па (1648-1798), 1871, стор. 98+746. 

Вступ-історію цього періоду на 98 сторінках написав В. Анто
нович. У томі поміщено 239 документів ва рр. 1648-1798. Між ними 
письма митрополитів та єпископів, православних і натолицьких, 

грамоти королів і царів, гетманські універсали, багато жалоб, ва

писів та вавіщань для церковних інституцій, а теж, на стор. 521-
580, подрібний опис насильного перетягання на латинсьний обряд 
в єпархіях Галицьній, Львівсьній та :Кам.-Подільській в рр. 1758-
1765, в числом таких жертв. Документи подані в ориrіналах, пе

реважно в польсьній, теж у латинсьн:ій мовах, в поясненнями в ро

сійсьній. При нінці додано широкий покажчик імен осіб та місце

востей. 

32. - То.м V: А-пть~ отпосящіеся n'Ь дтьлу о под-чипепіи Rіевс-пой .мит
рополіи .мос-повс-по.му патріярхату (1620-1694), 1872, стор. 11+ 
172+488. 

Том починається довшим вступом-ровглядом питання підчинен

ня :Київської митрополії московським патріярхам (1-172), який 

опрацював С. Терновскій. Відтак поміщено 199 донументів; ва 

вийнятком кільнох, усі вони відносяться до цього предмету. 3 них 
три перші - це грамоти східних патріярхів, 63 ваторнують саме 
підчинення, а 77 насвітлюють участь мосновсьних патріярхів, яку 
вони відогрази в історії Укр. Церкви в перших роках її підч.инення 

1688-1695. При нінці додано ще 55 донументів, які не наведено в 
цілості, а тільки подано їхній вміст. Усі донументи в ориrінальній 

російсьній мові. При кінці опрацьований добрий понажчик імен 

осіб та місцевостей, як теж доданий список усіх донументів в шир

шим вмістом. 
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33. - То.м V І: АJІ:mь~ о церJІ:овІю-религіоапь~х'Ь отпошещях'Ь в'Ь юго

аападпай Руси (1322-1648), 1883, стор. 182+938. 

Том попереджав довший вступ на 182 сторінках О. Левиць

кого, який описув внутрішнв життя Церкви при кінці 15 ст. -
до Берестейсьr-юї Унії, даюч:и в ньому історичне насвітлення до 

наведених документів. rx у томі 326, які обхоплюють рр. 1322-1648. 
Усі вони в ориrіналах, переважно в тодішній руській мові, деякі 

в польській чи латинській. При кінці, крім подрібнішого 3місту 

кожного документу, подано широкий покажчик імен осіб і місце

востей. 

34. - То.м V І І-ІХ: П а.мятпипи литератур пай поле.мипи правос.аав
пь~х'Ь южпоруссцев'Ь С'Ь .аатипо-упіята.ми, 1887, 1914, 1893, 
стор. 16+802+2; 798; 147+445. 

То.м VII появився 3а редакцівю С. Голубева. Поміж полеміч
ними письмами 3Находяться між ними теж деякі І. Вишенського, 

Синопсіс і відповідь на неї, Ро3мова двох русинів, власноручні 

неполемічні 3аписни П. Могили та грамота митр. Мисаїла до Папи 

Синста IV, 3 р. 1476. Добрий покажчик імен осіб та місцевостей 
3акінчув цей том. 

То.м VIII поділений на дві часті. Перша містить письмо проти 
протестантів та кілька викладів віри, між ними митр. П. Могили, 

С. :Коссова, Зах. :Копистенського, а друга полемічні твори між пра

вославними та 3'вдиненими. Одна і друга частина попереджена ко

ротким вступом С. Голубева. 

То.м ІХ присвячений тільки полемічному творові << Літос ». 
Обширний вступ - історію твору написав С. Голубев. Твір цей 

поміщено в цілості, 3 власноручними 3амітками, які подав до нього 
:К. Сакович. При r-\інці тому додано добрий покажчик імен осіб 

та місцевостей. 

35. - То.м Х: Апть~ отпосящіеся n'Ь исторіи Галицпо-русспой право

с.аавпой Церкви (1423-1714), 1904, стор. 28+967. 

Вступ - історичне тло до історії унр. Церкви в Галичині на

писав А. :Криловський. Усіх документів 3ібрано 285, 3 рр. 1423-
1714. Документи подані в ориrіналах, але при кінці видання по
дано до кожного ширший 3Міст. Том 3акінчувться великим покажчи

ком імен осіб та місцевостей. Пор. ч. 547]2. 
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36. - To.tt ХІ-ХІІ: А~ть~ относящіеся ~'О исторіи Львовс~аго Ставро
пигіяльнаго Братства, 1904, стор. 158+768; 123+748. 

Вступ до наведених документів, ровділений на дві частині, в 
одному і другому томі, написав А. :Криловський. У ньому подав 

він ширшу історію самого Братства. В обох томах поміщені Устави 

Бра'l'С'rва, грамоти й документи, протоколи, інвентарі та листи до, 

і від нього. Перший том обхоплює рр. 1599-1702, а другий від рр. 
1586-1881. Усі документи наведено в ориrіналах, в мовах україн
ській, польській та латинській, інші тексти в рос. мові. До обох 

томів опрацьовано добрий покажчик імен осіб та місцевостей, постав

лений при кінці ХІІ ·rому. 

Завваження до цього видання та реценвії-доповнення Т. Ти

това подав Голубев'Ь С. у довшій реценвії-статті під наг.: << Обьясни

тмьнь~е параграфь~ по исторіи аападно-русс~ой Цер~r-ви >> в << ТрудЬІ 

:К.Д.А. >> 1906, ІІІ, стор. 495-544. 

На це Титов'Ь Т. дав відповідь у: << Рааяснитмьнь~е параграфм 

по исторіи аападно-русс~r-ой Ц ер~r-ви >>, там же 1907, 11, стор. 275-311. 

37. - Архив-ь Юго-аападной Россіи, часть 11. 

Том І-ІІІ: Постаноменіл дворянс~r-их-ь провинціяльнмх'Ь сеймов'Ь в'О 

Юго-аападной Россіи, :Кіев'Ь 1861-1910, стор. 64+530; 49+633+ 
36; 12+843+64. 

У перщому томі ва рр. 1569-1654 поміщено 41 документів, у дру
гому :за рр. 1655-1697 - 106 донументів, а в третьому ва рр. 1698-
1726 - документів 119. Усі в ориrіналах, спочатку в урядовій 

руській, відтак в польській мові. У них :знаходяться постанови 

провінціяльних соймів, інструкції послам на сойми генеральні та 

відповіді короля на представлені прохання. Усі :з воввідства :Київ

ського, Чернігівського, Брацлавського, ВолинсьІюго та Поділь

ського. Серед справ, якими вони :займалися та радили й ухвалю

вали, були теж справи Церкви, православної і :з'вдиненої-католиць

кої; про них :згадка у більшості документів. Перший і другий томи 

попереджені довшими вступамн Н. Іванишева та Н. Сто роженка. 

У І-му томі поданий ще покажчик імен осіб, у другому осіб та місце

востей, у всіх при кінці довший :зміст кожного документу. 
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38. - Архив'Ь Юго-аападной Россіи, Часть ІІІ. 

Том 1-VI, Юев'Ь 1863-1908, стор. 120+433; 197+846; 128+897; 
101+946+53; 99+828+46; 58+419. 

Ця третя частина присвячена Ко3аччині, Хмельниччині та Гай

дамаччині й ро3рухам в 1789 ро~і. Але, що всі ці рухи були пов'я-
3ані теж 3 церковними справами, тому у наведених документах чи
мало матеріялу теж до церковної історії. Перший том обіймав 

рр. 1500-1648, другий 1679-1716, третій 1700-1768, 'Четвертий 1647-
1654, а п'ятий 1789 рік. Документи подані в ориrіналах, при кінці 
третього і п'ятого томів добрий покажчик імен осіб та місцевостей. 

У VI т. 3ібрано 130 документів 3 архівів Швеції 3а 1649-60 рр. 

Крім 'rого, IV том 8-ї частини тієї самої Збірки, ян:ий полвився 
1907 р., присвячений церповним мавтхам па ухраїпсьхих ае • .",лях 
в 16-му cтopi<t<ti. Довший вступ на цю тему опрацював М. ВJІадимір

скій-Буданов'Ь. Одню~, більше даних не можна подати, бо цього 

'rому немає в римсьних бібліотен:ах. 

39. - АлЕКСІЙ Еп., Матеріалм для исторіи религіоапо-раціопалисти

<tесхаго движепія па югть Россіи во второй пол. ХІХ-го ст. 

Ка3ань, Центр. типографія, 1908, стор. 690. 

Автор 3ібрав у цьому виданні матеріяли до протестантсьн:ого 

руху на півдні Ун:раїни в другій половині 19-го сторіччя. У пер

шій частині- це дон.ументи до його історії на підставі рі3них 3вітів, 

протон:олів, донесень; у другій - це матеріяли до наун:и вванге

лицьких сен:т, на основі їхніх уставів, письм, молитов та рі3них 

3аписок, вн:інці матеріяли до їхнього релігійно-содіяльного життя 

- на основі протОІшлів 3 рі3них н:онференцій. 

40. - АмвРОСІй, Исторія Россійск,ой Іерархіи. Мосн:ва, Синод. ти

пографія, 1807-1816, І-VI, стор. 12+646+10+6; 141+658+6; 
763; 888+6; 738+4; 592; - VI том продовжав число сторІ
нон: 3 попереднього тому - до стор. 1148. 

Це 3бірн:а даних на основі усіх дотогочасних видань, 3 літопи
сів, рі3них рун:описних джерел, 3аписон: тощо. Однак, тільн:и пер

ший том відноситься стисло до історії врархії. У ньому, після 3а

гального хронологічного огляду, подано опис усіх московсьн:их 

патріярхів, митрополитів, а ТЮ\ усіх єпархій- р. 1799, теж і тих, 
які в тому часі вже не існували; відтан: подано теж опис та вий-
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нятки з тих Соборів, що мали відношення до єрархії, список усіх 

святих російської Церкви, опис і дані про всі вищі духовні школи, 

як теж відомості про число всіх церков по єпархіях. У другому 

та всіх дальших томах, після загального історичного огляду, по

дано опис всіх лавр та монастирів, додаючи теж списки всіх на

стоятелів та багато інших цінних даних. В останньому томі від 

стор. 859 поміщено <<Додатки>) до всіх попередніх томів. У біль
шості всі дані відносяться до єрархії та монастирів російської Цер

кви, у тому, однак, теж узгляднені ті єпархії, єрархія та монастирі 

української Церкви, які в тому часі входили в склад московського 

патріярхату. Видання, однак, мало проглядне, без покажчиків. 

41. - Бонч-БРУЕВИЧ'Ь В., Матеріалм шь ucmopiu u иау'Ченію русск,аго 
сек,танства u раскола. 

І. БаптистЬІ, Бі>гунЬІ, Духоборцьr, Л. Толстой о скопчестві>, 

ПавловцЬІ, Поморцьr, Старообрядцьr, Скопцьr, Штундистьr. 

Спб., тип. Б.М. Вольфа, 1908, стор. 12+314. 
11. Животнан книга духоборцев'Ь. Спб., тип. Б.М. Вольфа, 

1909, стор. 40+327. 
ІІІ. Штундистьr. Постники. Сбободньrе христіане. Духовньrе 

скопцьr. Старообрядцьr. Спб., тип. Б.М. Вольфа, 1910, 
стор. 4+311. 

lV. Новьrй Израиль. Спб., тип. Б.М. Вольфа, 1911, стор. 

132+485. 
VII. Чемреки. Отві>твленіе стараго Израиля. Петроград'Ь, тип. 

Ганбурга ЛЯ., 1916, стор. 204+705. 

Кожний том попереджений вступом, деколи доволі обширним, 

в якому звичайно подається історію даної секти. Серед матеріялів 

поміщені різні спомини самих учасників чи спостерігачів, їхні 

письма, звіти, послання, проповіді, духовні пісні, листи, їхня наука, 

доклади, деколи й життєписи, як теж акти відносно них духовних 

та державних властей. При кінці кожного тому подані покажчики 

імен осіб, а в деяких предметний теж, статтей та книг. 

42. - Втьстник,'Ь Юго-Западной Россіи. Кіев'Ь -Бильна, тип. Дави· 

денка-Ромма, 1862-1871. 

Був це місячник, що почав появлятися спочатку в Києві, а від 

1865 року у Бильні; тому теж пізніше скорочено і його назву до 
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<< Ві>стник'Ь Западной Россіи>>. Редактором був R. Говорскій, а при 
кінці И. 8ремиЧ'Ь. :Кожне число ділилося на 4 відділи; у першому 
друкувалися історичні документи. У великій більшості були це 

документи до історії українсько-білоруської Церкви, як << Мате

ріалЬІ до исторіи Уніи >>, << МатеріалЬІ православія на Литві> >>, << Ма

теріалЬІ до исторіи православія в Западной - Юго-Западной Рос

сіи>>. У кожному числі було їх по кілька, які деколи 3аймали і 

до 40 сторінок друку. За малими виїмками, всі походили 3 16-17 
сторіччя. Були це 3вичайно рі3ні грамоти й письма королів, пат

ріярхів, митрополитів, між ними Раго3и, Потія, Рутського, Мо

гили, як теж документи 3 релігійної боротьби. 

43. - ГолУБЕВ'Ь С., Матеріальl для ucmopiu западпо-русс,.ой право
славпой Цер,.ви (XVI u XVII стол.). << ТрудЬІ. R. Дух. Ак.>>, 
Rіев'Ь, 1878, 1, стор. 197-219; 3-12, стор. 17-416. 

У цьому виданні 3ібрано в ориrіналах 75 документів. Багато 
3 них 3 архіву 3'вдинених митрополитів, теж 3і Львова, які в біль
шості вперше публікувалися. Між ними два більші письма проти 

П. Скарги, Апологія Апології, письма у 3в'я3ку 3 3аплянованим 
спільним Собором 1629 р. та до діяльности М. Смотрицького, як 

теж кілька листів 3 родини Могилів (у польській мові Mohila). 
Документи відносяться до 16 та 17 сторіч:чя, починаючи 3 року 

1540. До них додані ширОІ~і пояснення. Жаль тіль:ни, що видруко
вані у цьому виданні дуже непроглядно. 

44. - ГолУБЕВ'Ь С., Матеріалм для ucmopiu западпо-русс,.ой Цер,.ви 
(XVIII ст.), Rіев'Ь, тип. Rорчак'Ь-Новиц:наго, 1895, стор. 

17+299 (Оттиск'Ь И3'Ь ІХ-Х книги << Чтенія В'Ь Ист. Общ. Не

стора Лі>топ. >>). 

Зібрані тут 33 документи відносяться до Виленського мона

стиря Св. Духа, в рр. 1749-1761, передусім до справи ігумена Т.Л. 
Дорумина. В них 3Находиться багато матеріялу до насвітлення 

побуту православної Цер:нви. 

45. - ГолУБЕВ'Ь С., Матеріальl для ucmopiu западпо-русс,.ой Цер,.ви. 
<< Чтенія Истор. Общ. Нестора Лі>топ. >>, Rіев'Ь 1891, том V, 
(ІІІ) стор. 145-227. 

Це 12 до:нументів 3 історії Укр. Церкви в рр. 1541-1639, 3 об
ширними поясненнями до кожного 3 них. 

2 - lc. Патри.ло, ЧСВВ, Д:жере.ла і Бібліографія ... 
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46. - ГРигоровиЧ'Ь Іо., Собрапіе сочипепій Георгія Н.описспаго, ар

хіеп. бть.аорусспаго. Спб. тип. Е. Веймара, 1861, 1-11, стор. 

67+6+291; 276+5. 

r. Н.ониський ( 1717-1795) сорок років був православним ар 

хивпископом на польсьІ{ій території БiJropyci, але також для УІ{ра

їнців. Був теж одним з визначніших учасників релігійної боротьби. 

Після короткого життєпису, подано у виданні його проповІДІ, про

мови, письма, листи та поезії. 

47. - ГРигоРович'Ь Н., Обзор'Ь учреждепій прав. мопастмрей, со вре

мепи введепія штатов?> по духовпому втьдомству ( 1764-1869). 
Спб. Син. тип., 1869, стор. 6+10+230. 

На основі документів подав дані про оснування 52 нових мо
настирів в рр. 1764-1869, між ними теж на укр. території. Це ви
даНІ-ІЛ частинно продовжав працю Амвросія << Исторія Росс. Іерар

хіи >>, в якій відділ про монастирі кінчає'І'ЬСЯ 1812 роком. При кінці 
подано покажчик імен монастирів. 

48. - До,..аадпая записпа Свящеппаго Сипода Ynpauncnoй Правос.аав

пой Церкви его святейшеству, святейшему В селепспому пат

риарху Васи.аию І І І, б.ааж:еппейшим Восточпь~м патриархам 

Алекс., Аптиох. u Иеруса.аимскому u прочим автокефа.аьпь~м 
Л равос.аавпь~м Ц ерпвам. 

Об истории и каноничесних основаніях автокефалии Украин

ской Православной Церкви. Харьков, тип. << Инвалид-Печат

ник >>, 1926, стор. 26. 

Н.оротка історія проголошення Української Православної Авто

кефальної Церкви на Всеукраїнському Синоді в Харкові 25-27 .Х. 
1923 року. В Додатку подано 16 документів до цього проголошення 
з рр. 1918-1925. Н.рім одного, всі в рос. мові. 

49. - Житіе Теодосія, игумепа Печерспаго, << Чтенія унив. Моск. >>, 
Москва, 1858, З, стор. 6+31. 

Життєпис написаний самим Нестором Літописцем, зберігся у 

рукописному Збірнику з ХІІ ст. при Московському Успенському 

Соборі. Вступ до самого рукопису, як теж до життєпису і про його 
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автора написав О. Бодянський. При кінці подано 4 світлини з пооди
ноких сторінок рукопису. 

Цей життєпис увійшов теж у << Ниєво-Пеttерсьfі,ий Патериfі, >>, 
юшй науково опрацював та видав 1911 р. Д. АвРАмович, а його 

перевидала УкраїнсьІ{а Академія Наук у своєму відділі: « Па.м'ят
хи .мови та пись.менстІJа даІJньої Ухраїни >>, том lV, :Київ 1931, 
стор. 231. 

У цілому Патерику дуже багато історично-культурного мате

ріялу до церковної історії, зокрема до монастирського життя в 

Україні. 

Це останнє видання появилося в Німеччині 1963 р. офсетним 

накладом із вступом Д. Чижевеького: 

Das Paterikon des Kiever Hohlenklosters. Nach der Ausgabe von 
D. Abramovic neu herausgegeben vоп Dmitrij Tschizewskij. Miiп

chєn,Eidos Verlag, 1963, S. 12+235. 
1973 р. полвився теж український переклад цього ос·rаннього 

видання: Пеttерсьхий Патериr;, або Праведні Старої Уr;,раїни. Давив 

джерело староукраїнської духовности. Переклав А.Г. Великий. 

Рим, в-во ОО. Василіян, 1973, стор. 277. 

50. - И cтopufi,o-юpuдuttecfi,ie .матеріаль~, измеttеннь~е из'Ь аfі,товь~х'Ь 

r;,ниг'Ь губерній Витебсr;,ой u Могилевсr;,ой. Витебск'Ь, изд. Битеб
скаго Статистическаго :Комитета, 1871-1895, тт. I-XXVI. 

Майже всі документи походять з 17 та 18 сторіччя. Між ними 
дуже багато також до церковної іс'І'орії, хоча в більшості на біло

руських землях. 6, однак, між ними і такі, які заторкують і цілу 

:Київську митрополію чи теж українські єпархії, як судні грамоти 

митрополитам, номінаційні грамоти єпископові Й.:К. Горбацькому 
та Й. Тукальському. Деякі відносяться до церковної боротьби, а 
дуже багато таких, які насвітлюють цер1щвне, монаше та взагалі 

християнське життя, як теж дуже багато документів з різними гра

мотами, записами й даруваннями для церков та монастирів. 

Пор. теж: Слпvнов'Ь А., Матеріаль~ для исторіи Полоцn,ой enapxiu, 
'Ч. І. « Витебская Старина>> т. 5, Витебскь, 1888, с. 3+167+ 
646+20. 
У цьому збірнику опубліковано 300 документів з рр. 990-1772, 

деякі в цілості, інші в скороченні. Усі в рос. перекладі і тільки 

деякі, важніші, при кінці в ориrіналі. Посередньо вони корисні 

теж і для історії Укр. Церкви. 
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51. - :Косоноцький А., Процес па прав. церііви. Справа так ав. ре

вінд:икацийних судових процесів про передачу 724 прав. свя
тинь римо-кат. костелові. І. Волинь і Полісся. Варшава, вид. 

укр. парлямент. репреаентації, 1930, стор. 56+2 нарти. 

Це абірка матеріялів до процесу, які аредаl'ував І. :Кедрин. 

52. - ЛЕвицьний 0., Листи iгy.uena ЛебедипсьІіого монастиря Філо
тея Ноптаровсьпого (1765-1767 рр.).<< Записки Н.Т. в :Києві>>, 
:Київ, 1911, ІХ, стор. 28 (в додатку). 

Після вступу про автора листів та обставини поміщено 11 листів 
ігумена Філотея та 2 відповіді до нього від вромонаха Я. Ворон
новсьного. Іхній аміст: релігійні утиски та велике беаладдя в мо
настирськім житті, ян ого були сnіднами. Ці письма творять наче 

додаток до 2 і З тт. першої частини Архіву Юго-Зап. Росії (див. 

вище). 

53. - Новиков'Ь Н., Путешествїе Исидора Россійс~аго митрополита 

па Флорептипс~ій Собор'Ь, С'Ь приобщепїе.u исторU'чес~аго иа

втьстїя, о воавращепїи его в'Ь Мос~ву и о двух'Ь его иа'Ь Россїи 

побтьгах'Ь. << Древняя россійская Вивліотика ( !) или собранїе 
древностей россійских'Ь >>, ч. IV, С. Петербург'Ь 1774, ст. 

293-311. 

Цей опис подорожі митр. Ісидора на Флорентійський Собор, 

його повороту та втечі 3 Москви оприлюднено 3 старого рукописного 

аапису, який ааховався в патріяршій бібліотеці. Опис подорожі 

на Собор мав би описати сам м. Ісидор; далі - неананого автора. 

Про цей та другі рукописи 3 тим же описом та його ріалі ви

дання а поясненнями пор.: KRAJ CAR J., М etropolitan І sidore' s J ourney 
to the Council of Florence. Some remarks. << Orientalia Christiana Pe
riodica >>, Roma 1972, vol. 38, fasc. 2, р. 367-387. 

Пор. теж: ДЕлЕктоРсюй Ф., Нрити~о-библіогр. обаор'Ь древпе

русс~их'Ь с~ааапій о Флорептійс~ой Упіи. << Журнал'Ь мин. нар. просв. >> 
1895, іюль, с. 131-184. 
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54. - Описаніе ДоJ;ументов'Ь архива аападноруссJ;иХ'Ь уніатсьJ;иХ'Ь мит

рополитов'Ь. С. Петербург'Ь, Синодальнан Типографія, 1895, 
том І-ІІ, стор. VIII+502; 1632. 

У Збірці описано 3.501 документів, які 3аховалися в архівах 
українських католицьких митрополитів. Відносяться вони до рр. 

1470-1839. Відповідно до важности і потреби віддання 3місту, деякі 

3 них описано тільки дуже коротко, інші обширніше, а деякі в основ
ному наведені повністю. :Крім того, на стор. 1175-1276, опубліковано 
списки копій метрикальних книг (всіх ра3ом оправлених 113) 3 
Берестейської та Луцької єпархій, 3 1244 церков, 3а рр. 1697-1801. 
Усі документи наведені в рос. мові, 3 3а3наченням мови ориrіналів 
та списків. При кінці обох томів опрацьовано покажчик імен осіб 

та місцевостей і предметний, а в другому ще й хронологічний: І\рім 

того наведено 5 сторінок 3 в3ірцями рі3них письм. 
У сі документи можна поділити на такі групи: 1. Папські та 

королівські грамоти і письма митрополитів до них; 2. Докумен:ти 
до відносин вищої церковної врархії та монастирів; З. Документи 

до релігійної боротьби та поширення Унії; 4. Економічно-господар
ські документи монастирів та церков. 

Автором цього Опису документів був С. Рункевич (див. стаття 

О. Огловлинл: До історії архіву НиївсьJ;оЇ .митрополії 18 ст. <<Зап. 
ЧСВВ>>, т. І [VII], 1949, стор. 385-392). 

Подібний опис документів до історії Украінської Церкви подав 

у << Записках ЧСВВ >> :К. Королевський: 

KoROLEVSКIJ С., Catalogus Archivi Procuratoris Generalis Ecclesiae 
Ruthenae in Urbe. << Analecta ОSВМ: >>, Lviv-Roma, 1926-8, 1949, 
vol. ІІ, 1-2, рр. 139-148; v. ІІ, 3-4, рр. 362-375; vol. IV, рр. 126-155, 
521-536; Series ІІ, vol. І (VII), рр. 109-115, 292-338, 502-524. 

Це опис документів 3 архіву генерального Прокуратора Васи
ліянського Чину та Укр. Церкви в Римі, які були 3ібрані у 22 томах 
й пі3ніше переве3ені до митрополичого архіву у Львові. У них 3ібра

но дуже багато матеріялу та документів до історії Укр. Церкви 

та Василіянського Чину, включно 3 хроніками, які частинно дове
дено до 1814 р., а інші 3аписки до 1826 р. Ці томи 3ібрали передусім 
прокуратори о. Ігнатій Волод3ько ( 1760-1772) та Єротей :Кор чин

ський ( 1772-1780). Дон:ументи відносяться до часу від початку 17 
до початку 19 сторіччя. 

В їхньому описі, латинською мовою, подано довший чи Ішрот

ший 3Міст даного документу, відповідно до його важливости, по 
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думцІ автора, або принайменше короткий його заголовок. Однак 

зроблено його досить поспішно й без наукового апарату. 

55. - Описан,іе доFtУ.мен,тов'Ь u дтьл'Ь хран,ящихся в'Ь архивть св. пра

вительствующаго Син,ода (1542-1770). С. Петербург'Ь 1868-
1914, тт. 1-50. 

Ця величезна збірка опрацьована науково та з широкими по

кажчиками. Біля кожного документу подається І{Оротший чи дов

ший, деколи навіть досить подрібний та вичерпний зміст. Важніші 

документи, різні списки та звіти наведені цілістю в Додатках. У на

головку подано, що зібрано матеріяли, починаючи від 1542 року; 
в дійсності ця збірка починається властиво від 1718 року, бо до 
рр. 1542-1717 відносяться тільки 32 документи: 2 з 16-го сторіччя, 
9 з 17-го, а 21 з 18-го- до 1717 року. У всіх томах багато матеріялу 
теж до тієї частини Укр. Церкви, яка була залежна від москов

ського патріярхату. 

56. - Па.мятн,ик,и Православія u Русск,ой н,ародн,ости в'Ь аападн,ой 

Россіи в'Ь XVII-XVIII в.в. 

Том І: Ак,ть~ по ucmopiu аагран,u'Чн,ь~х'Ь .мон,астмрей Rіевск,ой enapxiu 
XVII-XVIII в.в. ))о Кіев'Ь, изд. Кіевской Дух. Академіи, под 

редакцей Т. Титова, 1905, стор. 164+66+1136 (У двох частях). 

На перших 164 сторінках редактор видання подав вступ-вве
дення до наведених документів. На дальших 66 сторінках зібра
ний список усіх документів з коротким їхнім змістом, а так повний 

текст усіх зібраних 401 документів. Все те письма з різних мона
стирів, які знаходилися в границях польської держави, але на· 

лежали до Київської православної митрополії, як теж листи пи

сані до них чи в їхній справі. У них, у значній мірі, віддзеркалена 

й сама церковна історія. При кінці першої частини подана геогра

фічна карта Західної Русі в 17-18 ст. 

57. - ПЕТРУШЕВИЧ'Ь А., Вольтск,о-Галицr.ая лтьтопись, составлеппая 

С'Ь к,он,це.м'Ь ХІІІ втьr.а: 1202-1292. Львов'Ь, вид. Гал.-Русская 

Матица, 1871, стор. 148. 

Після вступу з поясненнями (1-20) наведено в ори!.'іналі пов

ний текст Галицько-Волинського літопису, за списком з к. 14-го 
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чи поч. 15-го століття. Як у всіх інших літописах, так і в цьому 

багато теж матеріялу до історії Укр. Церкви. Цей сам літопис був 

оприлюднений 1843 у 2 томі << Полное Собраніе Русских'Ь Л tтопи
сей >> у списку Іпатіївського літопису, як його частина; й окремо 
1871 р. ва Погодинським списком в к. 16 ст.; в українському пе

рекладі в поясненнями оприлюднив його Т. Коструба 1936 р. в 

<< Yitp. Бібліотеці>> чч. 43 і 44, стор. 128+128. 

58. - ПЕТРУШЕВИЧ'Ь А., Сводпая Га.аuцJї,о-РуссJї,ая Лтьтопись. Льво

В'Ь, ивд. Гал.-Русская Матица, 1874-1897. 

С1> 1600-1700 г. -сторін 700; 
- С1> 1700 до Jї,он,ца августа 1772 - сторін 15+329; 
- С1> 1772 до Ji,Onцa 1800 - сторін 7+436; 
- Допо.апепіе Jі,'Ь сводпой Га.аuцJї,о-руссJї,ой Лтьтописи 1600-

1700, часть І, с. 4+ІІІ+939; 

- Допо.апепіе ... С'Ь 1700 по 1772 год'Ь, часть І, стор. 3+423; 
- Допо.ан,епіе ... С'Ь 1772 по 1813, часть 11, стор. 434. 

Автор поставив собі вавдання вібрати усі відомості до народ

ного, політичного й церковного життя Галичини, даючи їх при тому 

і про другі вемлі та краї. В більшості, однак, ці вістки церков

ного характеру, якихувібраних томах дуже багато, і нових. Кожна 

вістка подається в ориl'іналі, в вавначенням ввідки її ввято, даючи 

часто і довші пояснення. При тому окрему увагу ввертав він на 

вістки нові, досі невнані. Тому й вбирав усі ваписки, що їх робили 

співучасники чи свідки <<по рівних рукописних і друкованих кни

гах, ч:асто на їх краях чи на чистих сторінках, теж на будовах, 

надгробниках, дввонах і других предметах -для відома й ноучен

ня сучасникам та потомкам >>. Доповняв їх виписками в рівних ру
кописних протоколів, хронік, споминів, пропам'ятних книг, а де

коли в рідких друкованих документів. У цьому виданні вібрано 

дуже багато й нового матеріялу до історії української Церкви; 

жаль тільки, що видано його так дуже непроглядно. 

59. - ... , ЛьвовсJї,аЯ Лтьтопись. <<Наук. Сборник'Ь >>, Львов'Ь, 1867, 
3-4, стор. 255-294. 

Літопись обіймав роки 1498-1649. Передрукована в <<Русский 

Историческій Сборник'Ь >>, 1838, кн. 3. Пор. ч. 509. 
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60. - Полное Собрапіе Руссr;,их'Ь Лтьтописей. С. Петербург'Ь, ивд. 

Археографическан Rоммиссія, т. І - 1846, стор. 20+269; 
т. ІІ - 1843, стор. 9+379; т. ІІІ - 1841, стор. 9+308; т. lV 
- 1848, стор. 8+360; тт. ІХ-ХІІ - 1862-1901, стор. 33+256; 
244; 7+254; 6+266. 

Літописи видані в ориrіналах, всі інші тексти в рос. мові. У І 

томі поміщені: Лаврентіївський та Троїцький літописи. У ІІ томі 

- Іпатіївський, у ІІІ - Новгородські, у lV - Новгородсьні та 

Псковські, у ІХ-ХІІ - Патріярший або Нінонівсьний (до почашу 

XVI сторіччя). У цих літописах-хронінах теж дуже багато мате

ріялу до історії Української Церкви. Вони до сьогодні в одним в 

головних джерел до історії як народу так і Церкви аж до початку 

16 сторіччя, а в деяких періодах деколи й одиноким. 

61. - Путешествіе аптіохійсr;,аго патріарха Маr;,арія вть Россію вть 

пол. XVII в .• описаппое его сьто.м'Ь, архидіаr;,опо.м'Ь Павло.м'Ь 

Алеппсr;,и.м'Ь. << Чтенія Моск. упив.>>, Москва, 1896, lV, стор. 
10+156; 1897, lV, стор. 6+202; 1898, ІІІ, стор. 4+208; lV, 
2+10+195; 1900, 11, 2+5+242. 

Це переклад Г. Муркоса, 3 його вступом та редакції. Між опи

сами, які виготовив в подорожі по Молдавії, Волощині, Україні 

та Росії, багато матеріялу подав теж до укр. історії та історії укр. 

Церкви, аокрема в описів в часі побуту в Rивві, відвідуючи у ньому 

багато церков та монастирів. 

62. - СборnиУі'Ь и.мператорсr;,аго руссr;,аго истори'Чесr;,аго общества. 

С. Петербург'Ь, ивд. Ист. Общества, 1885-1896, тт. 47, 48, 
51, 57, 97. 

У цій багатотомовій вбірці, у вичмелених томах, внаходяться 

письма російського амбасадора у Варшаві Я.И. Булгакова (1779-
1798), а далі письма та укави Rатерини 11, в рівних часів. Між ними 
порушувалися теж справи Укр. Цернви на вемлях, що належали 

до польсько-литовської держави. У агаданих томах про ці справи 

частіше говориться, однак вгадки про них внаходяться теж в інших 

томах. При кожному томі в покажчик імен, але немав при листах 

короткого їхнього вмісту й це утруднює користування ними. 



1. Зага.аьн,і д;нсерела 25 

63. - Сборпик:ь лтьтописей, отпосящихся к:ь исторіи Южпой и За

падпой Руси, изданнЬІй R.оммиссіею для равбора древних'Ь 

актов'Ь, состоящей при R.іевском'Ь, Подольском'Ь и ВолЬІнском'Ь 

Ген.-Губ. R.іев'Ь, тип. Г.Т. R.орчак-Новицкаго, 1888, стор. 

61+322. Перевидане офсетом в Дюссельдорфі, Німеч:чина, 1970. 

Після довшого вступу-введення В. Антоновича, у вбірпику 

оприлюднено Лі топись в рр. 1506-1737; R.иївську лі топись в рр. 

1241-1621; Межигірську в рр. 1608-1700; Яна Ювефович:а в рр. 

1624-1700 та Витебську, а в Додатку ще Добромильську в рр. 1648-
1700 та Львівського кармелітського монастиря. При кінці добрі 

покажч:ики імен, місцевостей та предметний. У наведених літописях 

теж дощІть багато матеріялу до історії Церкви. 

64. - СоволЕвсюй А.И., В'Ь па.мять исполпившагося 900-лтьтія со 

вре.мепи прещепія Руси. << Чтенія ист. общ. Нестора>>, R.іев'Ь 

1888, 11, отд. 11, стор. 1-128. 

У Збірці поміщено 10 древнє-руських літературних пам'ятни
ків, які були присвячені св. Володимирові, в примітками редактора 

та його статтею про рік хрещення св. Володимира. 

При кінці ще в стаття ФоРтинскАго Т.й. про хрещення кн. Во
лодимира та Русі ва західними в вістками (стор. 95-128). 

65. - Списпи архіереев'Ь іерархіи всероссійспой и архиерейспих'Ь па

тедр'Ь со вре.мепи учреждепія святтьйшаго правительствующаго 

Сипода (1721-1895). С. Петербург'Ь, ивд. Свят. Синода, 1896, 
стор. 8+124. 

У праці подані: 1. спис архиєреїв, які управляли єпархіями 
в ч:асі організації Синоду; 2. спис усіх архиєреїв, які були поставлені 
після установлення Синоду - до 1895 р., по порядку іменування, 
в короткими важнітими даними про кожного; З. спис архиєреїв, 

діючих у 1895 р.; 4. спис усіх єпархій та вікаріятів в поданням 

дати їхнього ослування та їхніх архиєреїв (1721-1894) та 5. спис 

усіх самостійних єпархій та вікаріятів. Між ними увг.ттяднені також 

і всі єпархії та архивреї на українських вемлях, які були ва.лежні 

від того Синоду. При кінці поданий покажчик імен усіх архиєреїв, 

про яких була вгадка. 
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66. Списо,;:ь церпвей и духавепства Хол.мспо-Варшавспой епархіи, 

С'Ь упазапіе.л-t'Ь благо-чиnnU'чеспиХ'Ь опругов'Ь, губерпій, утьздовть, 

деревепь, входящих'Ь в'Ь состав'Ь прихода, поли'Чество прихожаn'Ь 

и церп. земли. Варшава, тип. Варш. учебнаго округа, 1886, 
стор. (4)+330. 

Це Шемати3м 3 подрібними статистичними даними Холмсьтю
Варшавської єпархії 3 1885 року. 

67. - СrРОЕВ'Ь П., Списпи Іерархов'Ь u Настояте.аей Мопастьtрей 

Россійспія Церпви. С. Петербург'Ь, И3д. Археографическан :Ком

миссін, 1877, стор. 10+1055+67. 

У цій веJrикій праці 3ібрано повні списки єрархів усіх єпар

хій в границях російсЬІ{ОЇ держави, від самих початІ{ів їхнього 

існування, ю~ теж списки настонтелів усіх монастирів, чоловічих 

і жіночих. При кожному подано важніші дані: походження, дату 

поставлення і дату смерти чи переведення на друге місце. Серед 

них опрацьовані так само й єпархії та монастирі на укр. 3емлнх. 
При кінці подано теж окремий покажt~ик усіх монастирів. 

68. - ТЕРновсюй Ф.А., О'Черпи из'Ь исторіи Rіевспой епархіи в'Ь 

XV І І І ст., па осповапіи допу.мептов'Ь сиподальпаго архива. 

<< Чтенін ист. общ. Hec·ropa >>, 1879, І, C'l'Op. 181-229. 

У статті наведено кілька документів 3 XVIII ст. 3 пояснен
нями до історії :Київської митрополії і привернення їй цього ти

тулу, як теж до історії :Києво-Пеt~ерсьІюго і :Києво-Межигірського 

монастирів та грецького монастиря св. :Катерини. 

69. - ТУРГЕНЕВ'Ь А.И., Anmьt истори'Чеспіе отпосящіеся n'Ь Россіи, 

иявлеченнЬІе иа·ь иностраннЬІХ'Ь архивов'Ь и библіотек'Ь. С. 

Петербург'Ь, тип. Е. Праца, 1841-2, тт. І-ІІ, стор. 15+399+22; 
7+13+449. 

Перший том містить в ориrіналах документи: 3 Ватиканемюго 
тайного архіву і других римсьн:их архівів та бібліотек 3а рон:и 

1075-1584, а тои 11 - дон:умен·rи з тих самих архівів до року 1719. 
У другій 'Іастині цього ж тому юrаходнтьсн теж документи до інших 

слов'ннсьних земель, 3а роки 1231-1308, а в третій - документи 

3а роки 1557-1567. В обох томах невелюtа скількість донумен·rів 
відноситься теж до історії Української Церкви. 
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70. - ... , Допо.анепія к:ь ак,та.м:ь историческ,и.м:ь, относящимся 1С'Ь 

Россіи. С. Петербург'Ь, изд. Археограф. :Коммиссія, 1846, 
стор. 15+542. 

До цього видаІ-ІНЯ ввійшли ДОІ{ументи з різних архІВІВ та збі

рок- усі наведені в ориІ.'іналах. Між ними значна кількість відно

ситься теж до іс'l'Орії Укр. Церкви, як: буллі папи Климента VIII 
до кн. Острозького та його відповіді, такі ж буллі папи Урба

на VIII, грамоти й акти до історії Галицької врархії в 14-18 ст. 

та документи до церковної боротьби в рр. 1632-1764. 

71. - DluGosz Т., Relacie мcybisk~tp6w lwowskich 1595-1794. Lwow, 
Nakladem kurii metropolitalnej we Lwowie, 1937, st. 9+208. 

У збірнику поміщено 34 документи. В більшості це листи Львів
ських латинських архивпископів та кілька листів інших. В них 

заторкуються теж справи Української Церкви. Листи були писані 

в лат. мові і в ній перевидані. При кінці поданий обширний по

кажчик імен. 

Пор. рец.: << Квартальпік гісторичин >> 1939, с. 306-8. 

72. - Documents inddits. << L' Eglise Orthodoxe Panukrainienne >>, cree 
en 1921 а Kiev. Rome, << Orientalia Christiana >> n. 3-4, Pon
tificio Istituto Orientale, 1923, рр. 73-224. 

Після історичного введення в обох числах, яке написав вп. 

Д'Ербіні, далі поміщено у францую,н:с:му переюшді Jrист до царг. 

патріярха, Ю{'ГИ Всеукраїнського Правос.лавного Собору в рр. 1921-
1922, лист патр. Тихона, як теж 18 документів до історії Укр. Авто
кефальної Прав. Церкви, вибрані з американського досьв. 

Пор. рец.: <<Богословія>> 1923, с. 319-321. 

73. - Documents scrvants а eclaircir l' l~istoire des Princes occidentales 
de la Russie ainsi que leurs rapports avec la Ru,ssie et la Pologne. 
St. Peterbourg, imprimerie d'E. Pratz, рр. 203 + 658. 

На перших 203 сторінках подано коротку історію західних 

частин тодішньої Росії, які передше належали до польсько-литов

ської держави. На дальших же 658 сторінках наведено 34 доку-



28 Дrнсерела Укр. Цер10ви 

менти, які мали б << винснити головні моменти історії західної Росії 
та відносин її до Росії і Польщі>>. Вступ написано у франц. та рос. 

мовах. Документи наведено в ори!.'іналах та франц. перекладі. При 

кінці поміщено три великі карти: Польща з часів Болеслава Ли

сого (1139); за Ав!.'уста ПоннтовсьІюго (1770) та етнографічну карту 
західних частин Росії і сусідних країв. Між документами багато з 

церковної історії з 17-18 ст., так Білорусі як і України. Ціла збірна 
приготована для політичних цілей і для того підібрано відповідні 

документи. 

74. - JoURNEL DE RouET M.J., Nonciatures de Russie d'apres les 
documents authentiques. 

Nonciature d' Archetti 1783-1784. Citta del Vaticano, Bibl. Ар. Va-
ticana, 1952, рр. 80+470. 

Nonciature de Litta 1797-1799 ... 1943, рр. 72+453. 

Interim de Benvenuti 1799-1803 ... , 1957, рр. 40+471. 

Nonciature d'Arezzo 1802-1806, vol. І-ІІ, ... 1922-1927, рр. 168+751; 
55+507. 

У цих виданнях появилось 1540 донументів, з різними листами 
та звітами Папських Нунціїв за час 12 ронів, від 1783-1784 і 1797-
1806. Згадані листи та звіти появились в ори!.'інальних мовах: ла
тинській, італійській та французькій. Серед усіх цих документів 

багато матеріялу відноситься також виразно до Укр. Церкви, го

ловно в довгій реляції Нунцін Де Літта. У збірнику ж Нунцін 

Д'Ареццо поміщені теж таблиці усіх монастирів та всіх єпархій, 

з числом церков, поданими церковними прибутками та числом людей 

і парафіян; між ними теж і монастирів та єпархій на укр. землях. 

Перед кожним документом подається короткий його аміст та дже

рело його походження, а при кінці кожного збірника добрий по

кажчик імен. Rрім того кожний том попереджає обширний вступ, 

в якому крім введення до документів, подається теж насвітлення 

даного періоду; в них часто говориться також і про справи Укр. 

Церкви. 

На оба томи нунц. Д'Ареццо пор. рец. Й. Скрутнн в <<Записки 
ЧСВВ>> 1930, ІІІ, 3-4, ст. 705-708. Рец. на нунц. ді Літта: А. Ве
ликий, <<Зап. ЧСВВ >> 1949, т. VII, ст. 184-5. 
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75. - LEWICКI Т., ir6dla arabskie do dziej6w Slowianszczyzny. 
Wroclaw-Krak6w, wyd. Polskiej Akad. Nauk, 1956, 1969, 
t. І, ІІ/1, str. XXVIII+383; 160. 

У виданні :зібрано найважніші уривки в арабських джерел, 

які вгадують про слов'янські :землі. Про авторів подано короткі 

дані, вийнятии в їх :записів, в ориrіналі та польському перекладі, 

як теж коментар до них. У першому томі - уривки в 9 авторів, 
а в другому, першій його частині -трьох авторів. При кінці пер

шого ·гаму великі покажчики імен та предметний. 

В них знаходяться теж матеріяли до історії України і її Церкви. 

76. - Monumenta Medii Aevi Historica res gestas Poloniae illustran
tia. Cracoviae, sumptibus Academiae Litterarum Cracoviensis, 
1876-1894, t. ІІ, ХІІ, XIV, рр. 70+158+368; 78+531; 80+ 
665. 

Усі документи видрукована в ориrіналах, а інші тексти по

дані в польській мові. У цих томах :зібрано листи в 15 сторіч:чя, 

між лкими багато таких, які ваторкують також справи, що мають 

відношення до історії й Укр. Церкви. Не бракув таких і в інших 

томах, однак далеко менше. 

77. - Monumenta Ucrainae Historica. Roma, ed. Universitatis 
Ucrainorum S. Clementis Рарае, 1964-1971. Collegit m. А. 

Cath. 
Szep-

tyckyj. 
V. І - рр. 24+350; 
V. lV-рр. 19+380; 
V. VII- рр. 16+387; 

V. ІІ -рр. 19+358; V. ІІІ - рр. 16+399; 
V. V- рр. 20+434; V. VI- рр. 15+389; 
V. VIII- рр. 15+284; V. ІХ-Х- рр. 27+942. 

У великій 10-томовій збірці видрукована 2.192 документів з 

часів 1075-1839 рр. Всі донументи подаються в ориrіналах, а інші 
тексти в мові латинській. Перед кожним в них подано короткий 

його вміст та ввідни його ванто. Збірку :збагачують добрі примітки 

в поясненнями, а при кінці кожного тому пон.ажчин імен осіб і 

місцевостей. 

Перший том обхоплює рр. 1075-1623, в 523 вгллдно 228 доку
ментами, бо 295 3 них мав тільни наголовон документу, а текст 

його не подано, а тільки відіслано до інших видань; 11 том обхо
плює рр. 1624-1648, в 245 документами; ІІІ том - рр. 1650-1670, 
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з 212 документами; lV том - рр. 1671-1701 з 190 документами, 
і рр. 1651-1693 з 30 документами до історії ех. Церкви в Мадяр
щипі і Хорватії; V том - рр. 1702-1728, з 257 документами; VI 
том- рр. 1729-1773, з 227 документами; VII том- рр. 1774-1807, 
з 153 ДОІtументами; VIII том - рр. 1808-1839, з 89 документами, 
з яких 13 в Додатr{у відносяться до рр. 1085-1805; ІХ-Х том- рр. 

1075-1632, з 788 документами. Цей останній том доповнює томи І 

і ІІ, оприлюднюючи в ньому ті документи, які в них були пропу

щені, з відсилкою до інших видань, і ті, які ще пізніше віднай

дено. Ініціятором та фундатором тівї збірки в митр. А. Шептиць

кий, який до тівї праці заалІ'ажував о. :К. :Королевського. Цей 

останній виконав велику працю зібрання та переписання цілої 

колекції, тому тільки в ширшому розумінні можна сказати про 

митр. А. Шептицького, що він їх <<зібрав>>. Збірка була готова 

до друну ще перед останньою війною, але ч:ерез вовнні події не 

зараз могJш бути видрукована. Тим ч:асом багато з документів у 

цій збірці були вже оприлюднені в інших виданнях, головно в <<За

писках ЧСВВ>>, секція ІІІ. 

Рец.: А. Великий в <<Зап. ЧСВВ>> 1971, ХІІІ, стор. 497-512. 

78. - PROCHAZKA А., Nieznane dokumenta do unji Florenckiej w 
Polsce. << Ateneum Wilenskie >>, Wilno 1923, І, st. 58-74. 

Після вступу оприлюднені зістали в тому місці 10 документів
листів, які писали Папи :Каліст ІІІ, Пій 11, царгородсьн:ий з'вди
нений патріярх Григорій Маммас, кард. Ісидор та киівський митр. 

Григорій. Всі листи писані лат. мовою в 1458 році. 

79. - RYKACZEWSКI Е., Relacye Nuncy~tsz6w Apostolskich і innych 
os6b w Polsce od rok~t 1548 do r. 1690. Berlin-Poznan, wyd. 
Biblioteki Polskiej w Paryzu, 1864, І-ІІ, str. 8+476; 7+604. 

ЛатИІ-ІСЬІ{і документи видруковало у цій збірці в ориІ'іналі, 

а італійські в польському перекладі, як теж всі інші пояснення. 

Увага збирач:а була звернена в першій мірі на справи, які затор

кували польську державу. При тому, однак, в у ній теж документи, 

які безпосередньо відІюся·гься до Укр. Церкви, а в інших вони 

не раз її заторкують. AJie, майже всі листи з укр. справами зна
ходяться тепер в новому, повнішому виданні о. А.Г. Великого 

<<Листи Нунціїв>>. 
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80. - SмuRLO L., Le Saint Siege et l'Orient Orthodoxe Russe 1609-
1654. Prague, ed. << Orbis >>, 1928, р. 7+354+261. 

У збірці оприлюднено в ориrіналах 322 документи з Ватикан
ських архівів, які мали відношення до православного Сходу. У пер

шій частині автор на 354 сторінках подав в російській мові ши
роний коментар до самих докумен·rів і тих справ, які вони затор

кували, а на дальших 261 самі документи з рр. 1609-1654. Ці роки 
одні з важливіших для Української Цернви, і багато з цих дону

ментів безпосередньо до неї відносяться. Рец.: << Богословія>> 1930, 
VIII, 52-55. 

81. - TнEINER А., Vetera М onumenta Poloniae et Lithuaniae ge-n
tiumque [i1~itimarum illustrantia. Roma, Typis vaticanis, 1860-
1864, vol. I-IV, рр. 32+788; 24+782; 32+771; 12+165+637. 

Усі документи оприлюднені у мові, в юtій були написані, по 

білr,шій часті в мові латинській, в якій теж виготовлені всі ін:ші 

доповнюючі тексти; І том містить 1058 документів за рр. 1217-1409, 
з яких к. 50 відноситься до Укр. Церкви; ІІ том - обіймав рр. 

1410-1572 з 813 документами, з ян_их знову к. 50 відноситься до 
неї; ІІІ том обхоплює період від 1585 до 1696 рону, з 770 докумен
тами, з яких вже к. 120 належать до історії Укр. Церкви. Остан
ній, lV том- мав, за рр. 1697-1775, 278 документів, з яких велипа 
більшість знову відноситься до її церковного життя. Видання ста

рание й цінне, але вже майже повністю перевершене новішими 

виданнями. Пор. 'l'еж цього ж автора: 

Vetera monumenta historica Hungariam Sacram ill~tstrantia, t. І-ІІ. 
Romae 1859-1860. 

82. - WELYKYJ A.G., Acta S. Congregationis de Propaganda Fide 
Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia. Roma, 
<< Analecta OSBM >>, vol. I-V, 1953-1955, рр. 16+368; 11+335; 
10+327; 11 +269; 12+294. 

У 5 томах занінченої збірки по:оііщено 1419 документів з Ва

тиканських архівів, за роки 1622-1862, хоч останній документ у 
цій збірці з р. 1843. Усі ці доІtументи це акти Rонrреrації Поши
рення Віри, яка у тоl\Іу часі управляла ·rеж Укр. Церквою; всі 

вони відносяться до її церковної іс·rорії, та історії Церкви Біло-



32 Д;нсерма Укр. Церкви 

руської. Майже всі ці акти пов'язані :з листами, які ця ж Rою'ре

І'ація, по вирішенню справи, розсилала на рівні адреси; вони :зібрані 

в окремій колекції « Листи >>. Всі документи оприлюднені в мові, 

в якій були виготовлені, інші ж тексти в мові латинській. Перед 

кожним поданий короткий :зміст документу, його джерело та :зазна

чено де він вже колинебудь був опублікований. Документи :збага

чені короткими примітками. При кінці кожного тому наведений 

покажчик імен та предметний, як теж виготовлено списки Папів, 

патріярхів, митрополитів, єпископів, королів та інших вивначних 

особистостей - :з того періоду, до якого відносяться документи. 

83. - WELYKYJ A.G., Litterae S. Congregationis de Propaganda 
Fide Ecclesiam Catholicam U crainae et Bielantsjae spectantes. 
Roma, << Analecta OSBM >>, 1954-1957, vol. I-VII, рр. 15+332; 
10+326; 360; 11+360; 11+370; 10+344; 20+360. 

У 7 томах :закінченої :збірки за роки 1622-1862 оприлюднено 
3.499 документів з Ватиканських архівів. Все те листи RонІ'реІ'ації 
Поширення Віри, які вона розсилала на різні адреси по вирішенні 

якоїсь справи, відповіді на отримані листи, різні повідомлення, 

допоручення тощо. По найбільшій часті це листи до Ап. Нунціїв 

та митрополитів. Писані були в мовах латинській або італійській 

і так вони у :збірці оприлюднені. Всі вони відносяться до історії 

Церкви Української та Білоруської. Опрацьовані всі як і попе

редня збірка, з примітками, н:оротким змістом, поданням джерела 

та при кінці кожного тому покажчиками і списками імен визначних 

особистостей того часу. Майже всі документи оприлюднені вперше. 

84. - WELYKYJ A.G., Audientiae Sanctissimi de rebus Ucrainae et 
Bielantsjae (1650-1850). Roma, « Analecta OSBM >>, 1963-1964, 
vol. І-ІІ, рр. 12+288; 12+400. 

У 2 томах :зібрано 936 документів з Ватиканських архІВІВ :за 

роки 1658-1850. Все те справи Української та Білоруської Церков, 
які мусіли бути пред'явлені Святішому Отцеві і ним самим вирішені. 

Багато з них без більшого :значення, але багато й важливих, які 

заторкували й саму Українську Церкву. Всі вони були виготовлені 

в мовах латинській та італійській, і так теж оприлюднені у цій 

збірці. Майже всі теж подаються вперше до :загального відома. 

Як інші документи цього ж видавництва, всі опрацьовані :з приміт-
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ками, коротким амістом, поданням джерел, покажчиками при кож

ному томі та списками вианачних особистостей даного періоду. 

85. - WELYKYJ A.G., Documenta Pontificum Romanorum historiam 
Ucrainae illustrantia. Roma, « Analecta OSBM >>, 1953-1954, 
vol. І-ІІ, рр. 20+681; 12+680. 

У двох великих томах цього видання аібрано а Ватиканських 

архівів та оприлюднено 1140 документів, починаючи а р. 1075, 
на 1954 кінчаючи. Ця абірка найважніша а усіх тих, що їх видало 
видавництво, бо в ній аібрано рааом усі документи найбільшої 

ваги для Української Церкви, між ними усі буллі та конституції. 

Всі вони оприлюднені в ориrінальній латинській мові, як теж в 

цій мові подаІІі вступи, примітки та всі інші тексти. Багато а тих 

документів були вже передше видруковані по ріаних виданнях, 

хоч ніколи всі рааом, але в між ними й такі, які вперше подаються 

до аагального відома. Всі вони опрацьовані так само, як інші абірки 

цього ж видавництва, теж а покажчиками при кінці кожного тому, 

списками тощо. При кінці другого тому крім того виготовлено хро

нологічний спис усіх документів, а точною датою і аа якого пон

тифікату. 

:Крім того, у вступі до першого тому подано важніші опублі

ковані вже аагальні Збірники, в яких досить багато деколи й до

кументів до історії Укр. Церкви. Майже все а них використано 

в оцих обох томах та інших джерельних виданнях 111-ї секції <<За

писок ЧСВВ >> й, аа вийнятком деяких, немав потреби окремо їх 

реферувати. 

Гідні, однак, уваги наступні видання: 

Bullae et Brevia Summorum Pontificum, Sacrarum Congregationum 
decreta пес non Serenissimorum Poloniae Regum diplomata Co1~

gregationem R1Jthenorum O.S.B.M. concernentia ... Poczajovia 1767. 

Bullarium Romanum, ed. Taurinensis. vol. I-XXIV, 1857-1872. 

Bullarium Pontificium S. C01~gregationis de Propaganda Fide. Roma, 
typ. Collegii Urbani, 1839-1858, vol. I-V, Appendix vol. І-ІІ, 

Index: рр. 361, 402, 467, 418, 276+85, 492, 388, 352. 

MARТINIS R.DE, Iuris Pontificii de Propaganda Fide Pars Prima, 
completens Bullas, Brevia, Acta S.S. а Congregationis insti
t~ttione ad praesens. Roma, typ. Propaganda Fide, vol. І, 1888, 

3 - Іс. Патри.ло, ЧСВВ, Дж:ере.ла і Бібліографія ... 
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рр. ХУ+484; vol. ІІ, 1909, рр. 768; vol. ІІІ, 1890, рр. 800; 
vol. IV, 1891, рр. 770; vol. V, 1893, рр. 454; VI/1, 1894, рр. 
474; vol. VI/2, 1895, рр. 464; vol. VII (Supplementa, Indices), 
1897, рр. 449. 

MARТINIS R.DE, Benedicti XIV Acta, sive nondum sive sparsim 
edita, пипс primum collecta, vol. І-ІІ. Neapoli, ех typ. Puerorum 
Artificum, 1894, рр. (5)+584; 488. 

86. - WELYKYJ A.G., Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et 
Bielarнsjae. Roma, << Analecta OSBM )), 1960-1965, vol. І-ІІІ, 

рр. 12+370; 12+360; 12+360. 

У трьох томах цієї незакінченої ще вбірн:и в Ватиканських архі

вів, поміщено 1143 документи, які допроваджені до р. 1769, почи
наючи в 1619 року. Це рівні прохання, в якими рівні особи звер
талися до АпостоJІьського Престолу чи прямо до Святішого Отця, 

у справі рівних ласк, привілеїв, допомоги чи заступництва. Відпо

віді на ці прохання, нкщо були полагоджені, знаходяться в Актах 

чи Листах Пропаrанди, ян:і зібрані в он.ремій колшщії. Всі доку

менти писані й друн.уються в ориrінальних, латинській чи італій

ській, мовах, і майже всі подаються вперше до вагального відома. 

Видання в примігками, в коротким вмістом перед кожним доку

ментом, та при кінці ножІюго тому в покажчиками імен і списками 

провідних церковних й державних осіб. 

87. - WELYKYJ A.G., Congregationes Particнlares Ecclesiam Ca
tholicam Ucrainae et Bielarнsjae specta1ttes. Roma, << Analecta 
OSBM )), 1956-1957, vol. І-ІІ, рр. 10+308; 10+362. 

У цих двох томах зібрано в Ватиканських архівів та опри

.11юднено 101 донументів, в яких перший в року 1627, а останній 

в 1795-6. На цьому ця вбірка закінчується, бо пізніше подібні справи 
розглядала вже інша інстанція. Були це справи більшої ваги та 

скомпліковані, які вимагали окремих студій, опінії знавців, зібран

ня документації, 'l'ому вони розглядалися в особливою увагою на 

спецілльних Сесіях, ввідкий назва<< партикулярні>>. Всі такі справи, 

в валу~rеною дОІ~ументацією, оприлюднені у цій вбірці, в ориrі

нальних латинській та італійській мовах. Збірка теж опрацьована, 

зі вс·гупами, примітками і покажчиками імен та предметни:ми. 
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88. - WELYKYJ A.G., Documenta Unionis Berestensis eiusque a2tcto
rum (1590-1600). Roma, << Analecta OSBM )), 1970, рр. 16+540. 

У цьому томі аібрані аа період 10 років, 1590-1600, 357 доку
ментів, які мають відношення до центральної події в історії Укра

їнської Церкви - до Берестейської Унії а 1596 рон.у. При цьому 
оприлюднено в ньому не тільки документи а Ватикансьних архі

вів, до яких обмежуються інші збірки цього автора, а також а інших 

джерел; в тому, крім офіційних актів, теж листи Нунціїв, митро

политів, єпископів, королів, княаів, авіти очевидців, і теж письма 

противників цієї Унії. Для вигоди тих, що будуть аайматися саме 

проблемою цієї Унії, оприлюднено у цій абірці й такі документи, 

які вже були опубліковані в інших абірках цього ж автора. :Кож

ний докумен·г поданий а коротким його амістом, примітками, а при 

кінці наведено довгий список вианачних церковних та політичних 

особистостей цього періоду, як теж хронологічний індекс усіх до

кумен·гів. Всі вони оприлюднені в ориrінальних латинській, італій

ській, руській та польській мовах. Між документами поміщено 

·rеж 36 анимок ріаних осіб-учасників та а документів. 
Про посольство наших Владик до Риму у справі 3'єдинення 

а Ап. Престолом пор. теж вийнятки а Анналів кард. Баронія: 

GALIТZIN А., Legationes Alexandrina et Ruthenica ad Clementem 
VIII, Pont. Мах., Pro ипіопе et communione cum Sede Ар. 
Anno Domini 1595. Parisiis, D. Duprat, 1860, рр. ХІ-130. 

89. - WELYKYJ A.G., Epistolae Metropolitarum. Roma, << Analecta 
OSBM )), 1956-1970, vol. I-VIII, рр. 31+410; 8+368; 10+302; 
10+446; 38+304; 10+226; 56+337; 40+456. 

У 8 томах неаакінченої ще абірн:и оприлюднено, у великій ча
стині вперше, 1467 листів укр.-католицьких :Київських Митропо

литів, починаючи а 1603 року, до проваджуючи їх досі до 1788 року. 
Том І присвячений митр. Й. Рутському а його 192 листами; том ІІ 
-митр. Р. :Корсакові а 70 листами, А. Сєляві а 23 листами, та Г. 
Коленді а 86 листами; том ІІІ- м.R. Жоховському а 101 листами, 
Л. Заленському а 32 та Ю. Винницькому а 42 листами; том lV -
м.Л. Rишцj а 114, А. Шептицькому а 56, та Ф. Гребницькому а 74 
листами; том V- VI - митр. Ф. Володковичеві а 306 листами; том 
VII - митр. Л. Шептицькому а його 130 листами та том VIII -
а 241 листом митр. Я. Смоrожевського. Майже всі листи писані 
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були до Апостольського Престолу, і в них віддзеркалені найважніші 

проблеми Укр.-католицької Церкви того часу - більше від усіх 

інших документів. До кожного тому додано коротшІй вступ та жит

тєпис кожного з митрополитів. Всі документи з примітками, ко

ротним змістом, поданням джерела й де вже були друковані, якщо 

це мало місце, а при кінці кожного тому список видатних особисто

стей свого часу та вичерпний покажчик імен і предметний. Тільки 

при кінці VI тому подано такий список та покажчин за о ба, V і VI, 
томи, бо оба присвячені митр. Ф. Володковичеві. За вийнятком 

VIII тому, в усіх інших листи взято майже всеціла тільки з Вати
кансьrшх архівів. Всі листи були звичайно писані в латинській 

мові, рідше в італійсьr{ій, і в ори:t'інальних мовах вони у збірці 

оприлюднені; з листів у руській чи польській мовах виготовлено 

вже давніше латинський перенлад і вони у збірці у такому перенладі 

друкуються. 

90. - WELYKYJ A.G., Litterae Episcoporurn Historiarn Ucrainae illu
strantes (1600-1900). Roma, << Analecta OSBM >>, 1972, vol. І, 

1600-1640, рр. 10+336; vol. ІІ, 1641-1664, рр. 12+388 (R. 
1973). 

В І томі оприлюднено 163 листи різних вписнопів за рр. 1600-
1640. Більшість з них друкується тут вперше. Між ними знахо

дяться теж листи митр. І. Потія та листи митр. Й. Рутського і Р. 
Корсака, яні з різних причин не ввійшли до збірни << Листи Митро
политів>>-, листи вписнопів укр. Церкви, деяні листи теж право

славних владик, а більшість творять листи чужих єпископів, якщо 

вони в них заторкували укр. Церкву, як теж листи Ап. Нунціїв, 

якщо вони не ввійшли до збірки <<Листи Ап. Нунціїв>>-. Всі листи 

друкуються в ори:t'іналі, в більшості латинській та італійській мовах, 

з примітками, коротким змістом, зазначенням джерела, а при кінці 

вичерпним покажчином імен та предметним, з списrйми визначних 

особистостей того часу та 10 портретами різних врархів. 
В 11 томі помішено 184 листи, більшість уперше; том мав всі 

посібники як і 1-ий. 

91. - WELYKYJ A.G., Litterae Nuntiorurn Apostolicorurn Historiarn 
Ucrainae illustrantes (1550-1850). Roma, << Analecta OSBM >>, 

1959-1969, vol. І-ХІІІ. 
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vol. І - (1550-1593), рр. 16+370; v. ІІ - (1594-1608), рр. 

14+330; V. ІІІ - (1609-1620), рр. 12+302; V. IV - (1621-
1628), рр. 12+362; V. V - (1629-1638), рр. 12+320; V. VI -
(1639-1648), рр. 12+342; V. VII - (1649-1651), рр. 14+348; 
V. VIII - (1652-1656), рр. 16+338; V. ІХ - (1657-1659), рр. 
12+320; V. х- (1659-1663), рр. 12+356; V. ХІ- (1664-1669), 
рр. 12+300; V. ХІІ - (1670-1674), рр. 14+360; V. ХІІІ -
(1675-1683), рр. 12+309. 

У 13 томах неаакінтrеної ще збірки а Ватиканських архІВІВ, 

оприлюднено досі до 1683 року 6.875 документів-листів Апостоль
ських Нунціїв 3 Варшави, Відня та Венеції, які деколи і два рази 

того ж дня висилали до Риму свої звідомлення. У тих листах вони 

представляли не тільки справи Укр. Церкви, але в них багато теж 

матеріялу й до історії українського народу в3агалі; передусім ба

гато в них про ко3аччину, аокрема Хмельнитrтrину та битву під 

Віднем 1683 р., а великою утrастю в ній козацьких частин. Всі томи 
попереджені коротким вступом, документи 3 примітками та н.орот

ким змістом, як теж ааанатrенням джерела та місця, де даний до

кумент вже був оприлюднений, якщо це мало місце, а при кінці 

3 вичерпними покажчиками імен та предметними і списками визнач
них церковних і політитrних особистостей того тrасу. У збірці, в 

ріаних томах, поміщено теж ряд старинних карт України. Всі листи 

були в більшості писані італійською мовою і в ній вони появилися 

у 3бірці - майже всі вперше. 

92. - WELYKYJ A.G., S. Josaphat Hieromartyr. Documenta Romana 
Beatificc.tionis et Canonizationis. Roma, << Analecta ОSВ:М: }), 
1952-1967, vol. І-ІІІ, рр. 32+306; 16+368; 24+492. 

У трьох томах цівї Збірки оприлюднено 570 документів а Ва
тиканських архівів, які відносяться до процесу беатифікації та 

канонізації св. Йосафата Rунцевитrа; в більшості друІ{уються вперше 
у цій Збірці. У третьому томі подано крім того багату бібліографію 

до предмету, а при кінці до всіх томів витrерпний покажЧ:ИІі імен 

осіб, місцевостей та предметний, як теж усіх наведених документів, 

які друкуються 3 потрібними примітками, коротким змістом та на
веденням джерела, а також аааначувться, якщо він вже був коли 

оприлюднений. Всі документи друкуються у Збірці в ориІ'іналі, 

майже всі в латинській мові, в якій теж подані всі інші тексти. 
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93. - W.M., Koscioly katolickie ob.lac. па obszarach Rosji (1772-1914). 
<< Sacrum Poloniae Millennium >>, Rzym 1955, tom ІІ, str. 
467-497. 

Після короткої передмови а поясненнями подано тут список 

усіх місцевостей, в яких анаходилион церкви лат. обряду, а ааана

ченням дієцеаії, деканату, кому посвячена, датою ааснування і 

чи була це церква парафіяльна чи дочерна. Хронологічний викаа 

ааснування поданий аа дієцеаіями. Цей список обхоплює всі цер

кви лат. обряду по всій Росії, в тому, отже, теж і тих, які анахо

дилися на унр. території. До цього при :кінці виготовлено теж мапу 

а роаміщенням усіх тих цериов. 

94. - У AVDAS М., Ukrainian А utocephalous Orthodox Church. Do
cuments for the History of the Ukr. Autocephalous Orth. Ch~trch. 
Munich, Ьу Regional Church Assembly of Ukr. Autocephalous 
Orth. Church. in the Fed. Rep. of Germaпy, 1956, рр. 228. 

Видання в українсьиій, англійській та німецькій мовах. У ньому 

аоирема вартісні коротні життєписи укр. православних єписнопів, 

спис анищених в Україні пам'ятників християнсьиої нультури та 

спис роастріляних священиків, а коротними біографічними даними. 

2.- ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІІ ЦЕРКВИ В ГАЛИЧИНІ 

95. - АндРУСЯR М., Записпип .митр. Юрія Виппицьпого а 1706 р., 
<< Записни ЧСВВ>>, Жовква 1932, том lV, 1-2, стор. 180-204. 

Після нороткого вступу-введення про самого автора рукопису, 

перемисьн:ого єпископа Ю. Винницького, піанішого Київсьного а' є

диненого митрополита та про сам руиопис, оприлюднено в ньому 

його ааписии, араблені в польсьній мові 1706 р. Це не хронологічно 
ааписані важніші події а власного окруження. Для історії Церкви 

мало в них вартісного, однан цінні для піанання самого автора. 

Найбільше ааписон а років 1700-1705. 
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96. - АндРУСЯК М., Матеріяли до історії Львівсьпого еписпопства 

в рр. 1667-1677. <<Записки ЧСВВ>>, Жовква 1935, том VI, 
1-2, стор. 137-200. (н:е :закінчені) 

Оприлюднені матеріяли - це 61 документів в часів боротьби 

ва опорожнену Львівську катедру, яка велася між Й. Шумляпським 
і Винницьким А. та 6. Свистельницьким. Поміщені тут матеріяли 
вістали пропущені в Х томі <<Архіву Ю.З. Росії>>. Усі вони в біль

шості в латинській мові, тільки деякі в по.льській. 

97. - ГРУШЕвський М., Сторіппа до істориї сїльсмого духовенства 

(по самбірським актам XVI в.). <<Записки НТШ>>, Львів, 

1900, т. 34, стор. 1-82. 

Після довшого вступу про час та обставини того періоду та 

самі парафії, поміщено 67 дон·.ументів в років 20-60 XVI століття. 
Всі документи в ориrіналах, крім двох усі в лат. мові; перед кож

ним подано коротний вміст. З денких же ті.т:rьки сам вміст, якщо 

їхній текст був ідентичний в попереднім документом. 

Пор. теж його: Метрипа Са.мбірсьпа, подробиці а істориї від

посип реліТ:ійпих. Там же, 1896, Х, ст. 1-8. 

98. - ЗУБРицький М., Нільк,а дох:у.мептів до істориї сїльсьпого духо

вепства в Гали<tипі XVII-XVIII в. <<Записки НТШ>>, Львів, 

1903, т. 51, стор. 1-12. 

Оприлюднено тут 10 документів, які насвітлюють економічне 
та правне становище сільського духовенства. Вступ М. Грушевського. 

99. - :КРУШЕльницький А., 3 дпевпих:а гр.-патолицьпого пароха 1848-
1850 рр. «Записки НТШ>>, Львів 1903, т. 52, стор. 2-19. 

Подано тут цін.авіші уривки в чотирьох томів :записок, які ва

лишив по собі о. Дуткевич, парох Росільни (Богородчанський повіт). 

Вони кидають чимало світла на світогляд та проблеми тодішнього 

сільського духовенства в Галичині. 

100. - Пись.ма-Послаппя митрополита Андрея Шептицмого, ЧСВВ, 

а 'Часів пі.мецьпої опупації. Йорктон, бібліотека << Логос >>, 
1969, стор. 454. 

У цьому виданні поміщені письма й послання митр. А. Шеп

тицького в рр. 1941-1944, денрети й правила Архивпархінльних 
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Синодів 3 того часу та спільне Послання всіх єпископів та адміні
страторів 3 листопада 1943 р. :Крім того 3Находиться в ньому лист 
митрополита Андрея до православних владик 1941 р. та прав. інте
ліrенції р. 1942, ра3ом 3 їхніми відповідями та відповідю митро
полита на їхні письма. 

101. - СРшний Ф., Два епізоди а історії боротьби іедеона Балабана 
а Львівським брацтво.м. <<Записки Н.Т.Ш. >>, Львів 1913, том 
117-118, стор. 207-214. 

Це два листи: Братства і вп. r. Балабана 3 рр. 1589 та 1591, 
попереджені коротким вступом-введенням. 

102. - Твори Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького. 

Пастирскі листи (2.8.1899-7.9.1901), том І. Торонто, Праці 

Богословського Наукового Товариства - т. XV, 1965, стор. 
237+277. 

Видання творів-послань попереджав більших ро3мірів ро3відка 

А.А. Ба3илевича під наг. <<Введення у Твори>>. У ній на перших 

237 сторінках подав він історію видань митр. А. Шептицького, 

як теж перегляд усіх його творів, які широко ро3глядав, даючи 

багато матеріялу до пі3нання його особи, як теж до 3ро3уміння 

тогочасних проблем. У другій частині перевидано ра3ОМ його 13 
Пастирських Листів 3а рр. 1899-1900. 

Ре3юме у фр. мові в <<Логос>>, 1970, с. 65-71. 

103. - ФРАнко 1., Матеріяли до культурної історії Галицької Руси 
XVIII і ХІХ віку, 3ібрані Мих. Зубрицькиl\1, Ю. :Кмітом, 

І. :Кобилецьким, І. Левицьким і І. Франком. <<Збірник іст. 

філ. секції Наук. Тов. Шевченка>>, Львів 1902, том V, стор. 
6+328. 

У цьому виданні 3ібрані матеріяли до історії галицько-руського 

духовенства в 18 сторіччі, в тому 9 пастирських Послань галиць
ких владик та матеріяли до історії шкільництва в рр. 1772-1848, 
яке було в тому часі в більшості в церковному 3авідуванні; до них 

3алучено теж 3 руІ{Описні підручники 3 1805, 1815 та 1827 рр. При 
кінці видання подано покажчик літератури та архівних матеріялів, 

покажчик імен власних та географічних, як теж предметний. 
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104. - ЩУРАТ В., Листи .митр. М. Левиць~ого до вп. І. Спігур

сь~ого і офіціяльпі до~у.мепти їх спільпої діяльности (1813-
1845). << Укр.-Руський Архів>>, том ХІІ, Львів, Наук. Тов. 

Шевченка, 1924, стор. 16+220. 

У збірнику оприлюднено 114 листів митр. М. Левицького та 
32 урядові документи й листи інших, які насвітлюють діяльність 
так митрополита як теж вп. І. Снігурського. При кінці додано по

кажчик імен та місцевостей. 

105. - BARAN А., Progetto del Patriarcato Ucraino di Gregorio XVI. 
Roma, << Analecta OSBM >>, 1958, ІІІ, рр. 454-475. 

Після короткого вступу з насвіт ленням проблеми патріярхату, 

поміщено тут у цій справі 5 документів 3 років 1843-1853 за Папи 
Григорія XVI; усі в і тал. мові. 

106. - WELYKYJ A.G., Prima Unio Eparchiae Leopoliensis (1607). 
Roma, << Analecta OSBM >>, 1949, І, рр. 553-567. 

Після короткого вступу, у статті оприлюднено 12 документів 
до історії номінації на Львівського єпископа 6. Тисаровського, 

який прийняв її з обіцянкою привднатися до Унії, однак її не до

держав. 

З першого розділу до Цер~ви в Гали'Чиnі зо~ре.ма відпоситься 'Ч. 35. 
Пор. ще ч. 547/2 

3. - ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ НА ЗАКАРПАТТІ 

107. - BARAN А., Quaedam ad biographiam ] osephi Volosynovskyj, 
ер. Mukacoviensis (1667). Roma, << Analecta OSBM >>, 1954, 
vol. ІІ, рр. 209-227. 

Після короткого вступу, слідують 22 документи в лат. та іта
лійській мовах, з рр. 1667-1671, які по більшій часті відносяться 
до іменування та конеакрадії на Мукачівського єпископа Йосифа 
Волошиповеького. 
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108. - BARAN А., Documenta inedita de confirmatione Parthenii 
Petrovyc, episcopi Mukacoviensis. Roma, << Analecta OSBM >>, 

1958, ІІІ, рр. 440-448. 

Після коро'l'КОГО вступу, оприлюднено 7 нових документів з 

років 1652-1654 відносно потвердження Gпископом Муначівським 

Партенія Петровича (1652-1670), що був промотором Унії на Закар
патті й першим з'єд:иненим єпископом. 

109. - HoDINKA А., Munkdcsi gor. szert. pйspokseg Okmanytdra. 
Ungvar, Unio Konyvnyomda R.T., 1911, рр. 61 +668. 

У цьому виданні зібрано 527 донументів до історії Муначів

сьної єпархії за рони 1458-1715, які оприлюднено в ориrіналах. 

:Кріи довшого вступу до історії цієї єпархії, при нінці додано ко

ротний зміст Rожного донументу та бібліографію. 

Пор. теж: 

Lлско М., А d Diplomatari1tm eparchiae М 1tkacevensis А. Н odinka 
supplementa Vindobonensia. << Or. Chr. Per. >>. Roma, 1957 рр. 332-353. 

110. - Lлско М., New Doc1иnents about Michael Manuel OlSavsky, 
Bishop of М ukacevo (Extracta ех Orientalia Christiana Pe
riodica, vol. 25), рр. XVI, 53-90. 

Після вступу в англ. мові про згаданого єписнопа, подано в 

ориrіналі, в лат. мові, з поясненнями 11 донумею'ів з віденського 
державного та римсьн:ого архівів. Найважніший з них є сьомий, 

яний містить в собі звіт єп. Ольшавського про юридичний, духов

ний та матерілльний стан Мукачівської єпархії. 

Рец.: О. Баран в <<Записках ЧСВВ>> 1958, ІХ, стор. 577. 

111. - ПЕТРОВ'Ь А., Древптьйшія грамотм по ucmopiu Rарпаторусск,ой 
Церк,ви u iepapxiu 1391-1498. Прага, Тов. для дослідження 
Словаччини і Підкарпатської Русі, 1930, стор. 20+230. 

Після довшого введення про початюr :Карпатсьної Русі, автор 

подає історич:но-нритичний ог.пяд та наводить текст 9 грамот: 1 :Кор
вина Гуняди з 1493 рону; шість грамот для моІІаС'l'Иря св. Михаїла 
в Мармарощині та двох для монастиря в Муначеві. В Додатну, 
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окремо ще розбирав автентичність грамоти кн. Т. :Коріятовича з 

1360 р., яку вважав правдивою. 

Рец. << Rвар·rальнік гісторични >> 1932, с. 193-6. 

112. - ПЕтРОВ'Ь А., << Старая втьра >> и Упія в'Ь XVII-XVIII вв. 

Матеріалм для исторіи Угорспой Руси, С. Пе1•ербург'Ь, 1905-
1906, 1-11, стор. 74+88. 

У першому випуску переважно документи до релігійної бо

ротьби на Закарпатті в рр. 1760, а в другому, як пояснення до зібра
них документів, автор дав коротку історію цівї боротьби. 

113. - ПЕТРОВ'Ь А., Па.мятн,ипи церповн,о-религіозн,ой жити угро

руссов'Ь XV І-XV І І вв. << <...борнин:'Ь отд. русска го язьша и 

слов. р. Ак. Наук'Ь >>, т. 97, ч. 2, Петроград'Ь, 1921, с1·ор. 

10+296. 

Після короткого вступу, у виданні подано два документи: Науки 

на Єваягелів за Нягівським списком з 1758 р. та вийнятки з << Обрана 
вірному чоловіку >> врея Михаїла. 

114. - ПЕтРОВ'Ь А., К. Fejervdry.- De moribus et ritibus Ruthenorum 
n ан,алогичпь~я свтьдтьпія М. Веля и Сир.маи. Львів, <<Записки 
ЧСВВ>>, 1938, ІІІ, 2-4, стор. 320-344. 

Після вступу про авторів та рукописи, наведено їхні тексти. 

Перший - з року 1776-1794, другий - з 20-30 років XVII І ст., 

а третій - з 1797 року. Всі три автори JІатинською мовою описують 
звичаї та обряди на Закарпатті. 

tl. - ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОР! Ї УНІ 1 

115. - БРодовиЧ'Ь Т., Истори'Чеспіи Записпи архи-пресвитера гре'Ч. 

упіят. папитула Луцпаго о собптіях'Ь н,а Воль~н,ть и Подолью 

в'Ь 1789 году. Львов'Ь, Типом Института Ставропигійскаго, 

1861-2, 1-11, стор. 126; 246. 

У першій частині автор-свідок описує жорстокі переслідування, 

яких зазнали від польської шляхти 1789 року укр.-ка·rолиць!І:е ду-
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ховенство та вірні на Волині й Поділлю. У другій частині, на пот

нердження першої, наводить в ориrіналі численні документи, хоч 

деякі в них відносяться до попередніх переслідувань. Свій опис 

автор написав в польській мові, даючи йому такий наголовОІс 

Widok przemocy na slabq, niewinnosc srogo wy\vartej roku 1789. 
Півніше ці ваписки видруконано теж у << Чтенія Моск. унив. >"; 

1868, ч. 3, ІІІ, стор. 9+109 ч. 4, стор. 8+98 і 1869 ч. 2, стор. 99-240. 

116. - Всеподдаюиьйшій оm'Чеm'Ь обер'Ь-прокурора св. Ситюда по вть

до.мству правос.лавпаго исповтьдапія ва 1905-1907 годм. Спб, 

Синодальнан тип., 1910, стор. 12+304+268. 

У першій час·rині внаходяться ввіти в діяльности святішого 

Синода ва рр. 1905-1907, між іншими теж про події на Підляшші 
та Холмщині в р. 1905 включно в переходом к. 200.000 на латин
ський обряд, бо на східний католицмвм і тоді не дано довволу (стор. 

123-133). У другій частині поміщено 94 статистичних таблиць в 

церковного життя. Такі ввіти появлялися вже раніше, а т ж і пі

сля того. 

117. - Два доку.мепта по дть.лу переда'Чu по'Чаевской .лаврьl ив'Ь втьдть

пія упіатов'Ь в'Ь втьдтьпіе правос.лавпое. Кіевская Старина, 

Rіев'Ь 1882, ІІІ, стор. 486-502. 

Перший в р. 1833 до греко-рос. консисторії від комісії вовн
иого суду, другий в 1834 - настоятеля Яблочинського монастиря 

(пов. Біла). 

Як же відбулося в'вдинення почаївського монастиря пор. ВЕ

ликий А .Г., Ще про << 3 орю пад Л о'Чаево.м >";. << Світ ла і Тіні укр. 

історії>";, Рим, в-во ОО. Василіян, 1969, стор. 82-87. У ній помі
щено ів вступом лист почаївських монахів вр. 1712 до Ап. Престолу. 

118. - ЖУкович'Ь П., Матеріа.лм д.ля ucmopiu Rіевскаго u Львов

скаго Соборов'Ь 1629 года. <<Записки Акад. Наук'Ь по ист.

фил. отд. >";, VIII, М 15, С. Петербург'Ь, 1911, стор. 26. 

Тими матеріялами, які тут оприлюднено, в: Звіт королівського 

комісаря (мабуть Кисіля), Проєкт Конституції про снликання Со

борів, Протестації духовенства й учасників соймових переговорів 

Кропивницького і Древинського та короткі анонімні ваписи про 

Собори Київський, Володимирський і Львівський. 



4. Д;нсере.аа історії J!н.ії 45 

Пор. теж: 0Рловсюй П., Ніевск,ій Собор'Ь в'Ь 1629 году. << К. 

Старина>>, Кіев'Ь, 1905, 7-8, стор. 166-173. Тут подано з вступом 

та поясненнями нільна письм 3апоровьних нозанів, ню протесту

вали проти того, що їх не запрошено на Собор. 

119. - Записк,а архіеписк,опа Евгепіл Булгариса о лу'Чше.м'Ь способть 

возсоедипепіл упіатов'Ь С'Ь православпою Церк,овію. << Христ. 

Чтеніе >>, С. Петербург'Ь, 1887, ІІ, стор. 19-93. 

Виготовив її вгаданий архивписноп 1793 р. для графа Мусина
Пушнина, Обер-пронурора Святійшого Синоду, на принав Кате

рини ІІ-ої. Написана первісно в грецьній мові, була в тому ж році 

перенладена на російсьну і цей перенлад тут оприлюднено. 

120. - Записк,и Василія Лужипск,аго, архіеписк,опа Полоцк,аго. << Прав. 

Собесіщнин'Ь >>, Казань, 1884, ІІ, стор. 29-43; 187-201; 1885, 
І, ст. 39-90, 163-200, 300-312; ІІ, 236-260, 409-442; ІІІ, 283-
304, 508-539. 

В. Лужинсьний був один з найближчих співробітюшів Й. Св
машна, яному допомагав у лінвідації Унії на Білорусі та Волині, 

за Мниоли І. Після н:оротного вступу від реданції про автора тих 

споминів та його діяльність, друн:уються його ваписн:и. У них він 

описує дальші та ближчі приготування до тівї лін:відації, починаючи 

вже навіть від митр. Лісовсьного, а вонрема від рон.у 1820, а далі 
й саме вин:онання намічених плянів, довівши свої записн:и до 1866 
рону. В Додатн:у (ІІІ, 508-539) помістив ще деян:і донументи та листи. 

Пор. теж: Коялович'Ь М., Се.м'Ь проповтьдей .м. Іосифа ... и О 

Грек,о-упитск,ой церк,ви в'Ь зап. -,;,рать Россіи. Воспо.минапіл архіеп. 

Аптопіл (Зубк,а). Спб, тип. синодальная, 1889, ст. 6+88. 

До 3аписнів Лужинсьного В. пор. теж: GizYCКI М., Z pami~
tnik6w Wasyla Luzynskiego archiep. Plockiego. Poznan, << Kuryer Poz
nanski >), 1886, str. 65. 

121. - Записк,и Іосифа .митрополита Литовск,аго. С. Петербург'Ь, 

изд. имп. Анадеміи Наун'Ь, 1883, І-ІІІ, стор. 8+845; 786; 
4+14Р2. 

Автором тих 3аписон в вп. Й. Свмашно, яним царсьний росій
сьний уряд послужився до лін.відації 3'вдиненої Унраїнсьної і 
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Білоруської Церков. У першому томі подав він автобіографічні 

дані, описує стан З'вдиненої Церкви перед 1828 роком, вказує на 
засоби її знищення:, відтак передав події між рр. 1828-1860. Перший 
том поділений на 5 частин. Документи до першої й другої частини 
находяться в тому ж першому томі. Документи до З і 4 частини 
творять другий том, а третій том складається з важніших дон:у

мен'rів, винитих з протоколів дух. Литовської :Консисторії в рр. 

1833-1860. При кінці поданий покажчик імен. 

Пор. ширшу рецензію з доповненнями та спростуваннями в: 

Сноткоwsкr W., Pami~tniki J 6zefa Siemaszki. Krak6w, nakl. autora, 
1885, str. 157. Odbitka z << Przeglqдu Polskiego » . 
... Dzieje zniszczenia sw. Unii па Bialorusi і Litwie w swietle pami~tni
k6w Siemaszki. Krak6w, Sp6lka wydawnicza polska, 1898, str. 205. 

В останній поданий список інтернованих та переслідуваних 

священиків і монахів. 

Рец. М. :Кояловича в << Журнал'Ь мин. нар. просв. >>-, Спб, 1884, 
11, стор. 336-34 7. 

Доповнення до цих Записків творять: Л ись.м,а en. Л олоzр.:аго 
С.марагда н:'Ь кн. Н.Н. Хованекому (ген.-губ. Смоленскому, Ви

тебскому и Могилевскому); ... К'Ь И.Т. Глушкову 1834-5. Русскій 

Архив'Ь, Москва, упив. типогр., 1891, І, стор. 373-384; ІІ, стор. 

427-440. 
Це - 20 його листів в рр. 1834-1835. 

Пор. теж Попов'Ь А., Нтьс]і,ольw,о доw,у.мептов'Ь, относящихся W,'Ь 

nа'Чалу возсоедипепія упіатов'Ь. << Журнал'Ь мин. нар. просв. >>-, Спб, 

1869, 6, C'l'Op. 265-288. 

122. - :КРип'якЕвич І., Нові .матеріяли до історії Соборів 1629 р. 
<<Зап. Н.Т.Ш. >>-, том 116, Львів, 1913, стор. 5-39. 

По довшім вступі видано 10 документів: Бреве Папи Урба

на VIII з 1625 р., 5 письм Ру'rського, 2 А. :Кисіля до митр. Рутського 
і 2 православного духовенства. 

123. - ЛЕБЕДИНЦЕВ'Ь Т.Г., Лись.ма r.'Ь брату. :Кіевская Оrарина, 

Rіев'Ь, 1898, 3-5, стор. 318-365; 51-86; 169-190. 

Автор листів був 1865 р. перенесений до XoJrмa на посаду на
чальника навчальної дирекції, звідки відвідував теж Галичину, 
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а пізніше 3 багатьома галицькими діячами піддержував Jrистовні 

зв'язки, головно а священиками. В оприлюднених листах дуже 

багато матеріялу до історії унії та православ'я на Холмщині і в 

Галичині, в роках 1865-1867. За ці роки поміщено ·rут 46 листів. 

На основі цих листів довшу статтю виготовив К. Студинський: 

SтuDzinsю С., Z zai~ulis6w schizmatyckiei propagandy. Krakow, 
wyd. Sp. wyd. polska, 1899, str. 43. Odbitka z << Przeglq,du Pow
szechпego >>. 

124. - ЛЕвЕдинцов'Ь П., М атеріа.льt для ucmopiu У niu па У к,раить 
Rіевск,ой. << Епарх. Кіев. Ві>д. >>, Кіев'Ь, 1891, чч. 3, 4, 8-19, 
21, 23-24; 1892, чч. 1-5, 13-17. 

Матеріяли відносяться до періоду а рр. 1770 до поча·rку 19 
сторічч:я. Майже всі до того часу не анані. Це рівні розпоряджен

ня моск. Синоду та рос. уряду, як теж реляції про утиски право

славних. Цікаві передусім статистичні дані про деякі протопопії 

та стан православних в Польщі на унр. землях в р. 1791: 15 мона
стирів і стільки протопопій а 259 цернвами та 287 священиками, 
крім 132 монахів і 122 монахинь, •ra 162.024 вірних. 

Рец. << Квартальпік гіст. >> 1893, с. 710-712. 

125. - ЛивЧАК'Ь Н., R'Ь ucmopiu воасоедипепія Упіатов'Ь Хо.л.мспой 

enapxiu. Записк,и u воспо.мипапія протоіерея Hun. Н. Лив
'Чапа. Бильна, иад. И.Н. Ливч:ана, 1910, стор. 162. 

У цьому видшші поміщено: Біографію Н.Н. Ливчака, передше 

галицького священика, його <<Спомини>> про <<воз'єднання>> Холм

еької єпархії, Літопис Більської Церкви, Записку М.Д. Сноболеву, 

а в Додатку: Інструкцію він:арному єпископові та 2 письма губер
натора Громека. 

126. - Лисm'Ь Мелетія патр. А.лепсапдрійск,ого до Ипатія, en. Во
.лоди.мирспого u Верестейспого u отвтьm'Ь Ипатія Ме.летіеви. 
Львов'Ь а друк. Ставроп. Института, 1897, стор. 114. 

Перший лист (стор. 5-40) був написаний 1599 р., а другий (41-
114)- відповідь на нього, 1602 року. Оба були виготовлені в грець
юи мові, а якої пізніше зроблено руський перенлад, а ще пізніше 

митр. Л. Кишка переклав їх на польсьт{у мову. У цьому виданні 
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вони подаються у новому унр. перекладі. Предметом обох листів 

була Берестейська Унія. 

Листи .митроп. Іпатія Потія видруновані ще в<< Зап. НТШ», 

т. 99, 1930, стор. 47-50, з рр. 1607-8, при кінці статті М. Возняна: 
<<Три статейни >>:один ДО елонімських громадян, а два до л. Сапіги. 

Інші три листи його поміщені в «Зап. ЧСВВ>>, т. 11, 1954, 
стор. 466-472; два перші в польській мові з 1593 і 1599, опублі
новані Б. Барвінсьним, а третій з 1603 р., в русьній мові, подав О. 
Оглоблин. 

Ще інші 16 листів І. Потія з рр. 1597-1605 подані в збірці з 
Архіву кн. Л. Сапіги, в 

Archivum domu Sapieh6w wydane staraniem rodziny. Т. І: Listy z 
lat 1575-1606, opracowal А. Prochaska, Lw6w 1892. 

Про них реферує В.И. Щербина в<< Чтенія ист. общ. Нестора>>, 

:Київ 1894, VIII, відд. lV, стор. 1-22. 

До часу митроп. І. Потія відносяться два документи з р. 1605, 
про перебрання з'єдиненими :Київської Софії. Див. ЛЕвицюй 0., 
R'Ь исторіи водворен,ія в'Ь Rіевть Уuіи, в << Чтенія общ. Нестора>>, 
Rіев'Ь 1890, т. V, стор. 137-143. А про відібрання цієї самої :Київ
ської Софії за П. Могили 2 донументи поміщено в << Rіев. Епарх. 
Відомости», 1873, 13, отор. 365-374. 

127. - Матеріяли до історії Rо.ліївщин,и. <<Записки Н.Т.Ш. >>,Львів. 

Том 57, 1904, стор. 1-24. Василіянські записки і листи про :Коліїв
щину - подав Аристрах Rрижановсьний, до друку приладив 

М. Грушевський. 

Після норотного вступу, оприлюднено рукопис о. R. Срочин
сьного, ігумена в Rристинополі, і листи о. Л. Заславського, мі

сіонаря в Умані, та вийняток з місійного денника. 

Том 59, 1904, стор. 1-16. :Кілька документів про участь ченців :Київ
ських монастирів в гайдамацьких рухах XVIII ст. Подав С. 

Грущенко, попереджаючи їх своїм вступом. 

Том 62, 1904, стор. 1-40. Польська поема про уманську різню, по
дав І. Франко. 

Він теж написав вступ та ширші пояснення. 
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Том 96-97, 1910, стор. 58-93; 26-73. Мемуар Домініка Завродького 
про Коліївщину. Подав І. Шпитковський. 

Том 133, 1922, стор. 85-98. Мемуар василіянина І. Филиповича. 

Подав його в польській мові І. Шпитковський, додаючи до 

нього свій вступ. 

Пор. теж його: << Трипітарський мемуар про Коліївщину >>, там 

же, т. 83, 1908, стор. 134-157. 
У всіх тих документах багато матеріялу до історії Церкви, 

зокрема нищення Унії та зруйнування Василіянеької школи в Умані. 

128. - Матеріа.ам к:ь исторіи руссУіой греУіо-уніаmсУіой ЦерУіви. Копіи 

писем'Ь члена Ерестекаго капитула, Виленскаго офиціаJІа А. 

Ю. Сосновекаго в'Ь 1826, 1827 и 1828 гг. С. Петербург'Ь, изnле
чено из'Ь Журнала Мин. Народнаго Просвtщенія, 1891, ст. 70. 

У виданні видруковало 83 письма, які були виготовJІені в тих 
роках, коли вже підготовлялося знищення Унії, що й елідне у цих 

письмах. Видання приготовив Бобровскій П.О. 

У <<Вил. епарх. вtдом. >> з р. 1889 та окремою відбиткою з р. 
1890 він теж подав короткий його життєпис. 

Пор. рец. у << Квартальпік гіст. >> 1891, с. 674. 

129. - Не посягайте на правос.аавіе! Бильна, изд. Вилен. Св.-Дух. 

Братства, 1909, стор. 93+(3). 

Вісім промов в державній Думі 12.5-1.6.1908 відносно зако

нопровнту про можливість переходу з одного віроісповідання на 

друге. Ця дебата нружляла головно на тлі переходу на лат. обряд 

к. 200.000 вірних на Підляшші в 1905 р., бо на східний католицизм 
і тоді ім не дозволено. 

130. - ПАРНОВ'Ь П., ПапсУіія бу.а.ам по гр.-уніаmсУіоюу вопросу. Спб, 

1889, стор. 5-119. 

Це переклад документів із збірки з 1767 р. під наголовком: 

Bullae et Brevia Summorum Poпtificum пес пап decreta S. Coпgrega
tioпum. 

Документи зібрані 3 рр. 1458-1766, передусім такі, в яких 

підкреслені права та привілеї, уділелі ех. Церкві чи признані ій. 

Див. рец. << Квартальнік гісторични >>, Львів 1888, ст. 455-456. 

4 - Іс. Патри.ло, ЧСВВ, Дж:ере.л,а і Бібліографія ... 
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131. - Проептм об'Ь упичтоженіи грепо-восточпаго втьроисповтьдапія 

в'Ь отторжеппмх'Ь Польшей от'Ь Россіи областех'Ь. << Чтенія 
Моск. унив. >>, Москва, 1862, 4, стор. 2+58. 

По вступі О. Бодянського про історію цього письма в кінця 

18-го, мабуть в 1786 р., подано його в ориrіналі в польській мові 
та 4 рівних перекладах на російську мову. 

Rрім того, в ориrінальній польській мові та рос. перекладі 

поміщено тут: << Голос'Ь обивателей воеводств'Ь и уtвдов'Ь русских'Ь 
К'Ь собравтимея на сеймики и К'Ь чинам'Ь на сеймі>, 1786 года >>. 

Латинський переклад цього письма, виготовлений при к. того 

ж століття, в Ватиканського архіву, оприлюднено в << Записки 
ЧСВВ >>, Рим, 1971, т. VII (ХІІІ), стор. 249-257. Давніше вже поя
вилося воно теж в англ., нім. та укр. перекладах (див. там же). 

132. - СкРУТЕНЬ й., Причиппи до аптів роапіапаппя .мощів св. Йоса
фата. <<Записки ЧСВВ>>, Жовква, 1924, стор. 73-91. 

Акти в лат. і польській мовах подані ва П. Шиманським. Відно

сяться до ровпівнання мощів у роках 1637, 1780, 1785, 1788, 1789, 
1797, 1800 і 1826. До них доданий короткий вступ та багато приміток. 

133. - СкРУТЕНЬ й., Перший життєпис св. Йосафата- Два жит
тєписи св. Йосафата. <<Записки ЧСВВ>>, Жовква 1924, т. І, 
стор. 314-363; 569-575. 
Relacya о zamordozvaniu Bl. J 6zafata. << Записки ЧСВВ >>, 
Львів, 1930, стор. 403-431. 

<< Перший життєпис>>- поданий в 3-х текстах, польський і лат. 

ві вбірки П. Шиманського, а третій, 3Нову лат., в архіву Пропаrанди. 

<< Два життєписи >> - ввяті в архіву ОО. Василіян у Львові; 

написані в польській мові в 17-18 ст. 

<<Реляцію>> ввято в рукоп. бібліотеки кн. Чарториських у Rра

кові. Списана була на поч:. 18-го ст., однак про св. Йосафата в ній 
дуже мало, а все про релігійні відносини на поч:. 17-го ст., які до

вели до Витебської трагедії 1623. 
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134. - Трудьt Rо.иитета для историко-статисти'Ческаго описапія 

Подольской enapxiu, тт. IV-V. 1\.аменец'Ь Под., 1889-1890, 
с. 26+433; 444+21. 

У lV томі, по довшому вступі, поміщено 225 документів, яю 
вийнято з церковних візитацій з'вдиненої Церкви на Подішті, від 

р. 1758 - до кінця 18 сто л., а деякі ще і з 19 с·rол., та дещо з Брац
лавської і :Кам'янецької канцелярій. Це ріжні дотації, ерекції, но

мінації, вивінування парафій та забезпечення священиків. Тільки 

деякі з них подано в ориrіналі, інші, на жаль, тільки в рос. пе

рекладі або тільки в скороченні. При кінці подано теж покажчик 

імен осіб та місцевостей. 

У наступному п'ятому томі, у першій його ч:астині до 209 сто
рінки опубліковано спірні церковно-судові акти з рр. 1779 і 1780 
та знову різні номінації й дотації з того ж періоду. Усі вони цінні 

до історії Унії на великому Поділлі. 

У другій його ч:астині стор. 209-444 Е. Сецинскій зібрав дуже 
цінні матеріяли до історії 56 монастирів, які існували на терені 
пізнішої Подільської єпархії, з'єдинених і православних. 

Рец. на 4 том: << 1\.вартальнік гісторични >> 1891, 5, с. 405-7. 
Рец. на 5 том: << Н.вартальнік гісторич:ни >> 1894, 8, с. 318-320. 

135. - ЩУРАт В., В оборопі Лотіввої Упії. Пись.ио о. П. Rа.иіп

ського, ЧСВВ, авдітора гр.-кат . .митрополії, 1685 р. Львів, 
вид. << Власна Допомога>>, 1929, стор. 8+119. 

Після короткого вступу про ав·rора й обставини, в яких це 

письмо було написане, перевидано його в цілості в українському 

перекладі. Автор обороняв в ньому Унію, хоч: подав 'l'еж і свої т.-ри

тич:ні завваження. 

Рец.: << Богословія>> 1930, 8, с. 135-8 - В. Толочка. 

136. - DERUGA А., Regesta list6w metropolity unickiego Leona Kiszki 
do ks. Karola Stanislawa Radziwilla, ka1~clerza W. Lit. і jego 
iony (1705-1728). << Ateneum Wilenskie >>, Wilno, 1935, Х, 

str. 225-235. 

Зібрано тут 50 листів. Майже всі писані власноручно. Однак 
більшість з них без більшого значення. 
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137. - Dyskusja Prasowa wok6l ksiqzki << Droga па Wsch6d Rzymu >>. 

Warszawa, F. Hoesick, 1933, str. 176. 

Збірка 54 відгуків преси, польської, української та чужинець
кої на н:нижку Г.І. Лубвнеького << Дроrа ... >}, в якій він виступив 

проти сх.-слов. обряду в Польщі. RнижІtу 3аборонив читати при

мас кард. А. :Каковшtі. 

138. - Esposiziм~e documentata sulle costanti cure del Sommo Pon
tefice Ріо ІХ а riparo dei mali che so tfre la Chiesa Cattolica 
1tei dominii di Russia е Polonia. Roma, Segretaria di Stato, 
1866, р. 313. 

Після довшого вступу-введення до цього періоду, помІщено 

100 дон:ументів до історії католицької Церкви в Росії в рр. 1845-
1866, в тому теж до 3'вдиненої Холмської єпархії. Велика частина 
це документи Ап. Престолу, інші - це 3віти, листи та урядові ро

сійські ден:рети. 

139. - Historia о pozabiianiu Bazilian6w w Polockiej cerkwi przez 
cara moskiewskiego etc. w r. 1705, dnia ЗО junia starego. Paryz, 
w druk. РР. Renon et Maulde, str. 22. 

Це старий опис вбиття Полоцьких Василіян Петром І - ма

буть в цілості о. А. Завад3ького. 

140. - HoFFMANN G., Ruthenica. Roma, << Orientalia Christiana >> 

n. 12, vol. ІП/2. Pontificio Istituto Orientale, 1925, рр. 125-239. 

Після короткого вступу про саму Унію, оприлюднено 7 важли
вих документів до її історії, 28 документів 3 беатифікаційного та 
каноні3аційного процесу св. Йосафата та 11 інших документів до 
історії Укр. Церкви. До цього додано кільн:а сві·rлин. 

Пор. реп;. о. Й. Скрутня в<< Записках ЧСВВ>> 1927, І, 4, стор. 
653-656. 

141. - Kossowsю А., ArcMwalia Lubelskie do dziej6w Unii koscielnej 
w Polsce. Wojewodzkie Archiwum Panstwowe w Lublinie. 
<< Archiwa - Biblioteki і Muzea koscielne >>, KUL, Lublin 
1962, t. 4, str. 227-258. 

Дав опис тільки документів 3 того одного архіву, хоч їх більше 
1 в самому Любліні. В більшості відносяться вони до колишньої 
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Холмської впархн, хоч в між ними й такі, які відносяться й до 

інших частин. Зібрано їх в рівних архівів та вбірок на терені цієї 

єпархії. У статті описано окремо кожну вбірку, а відтак важніші 

в них документи. Між ними внаходяться теж акти й документи в 

монастирів в Замостю та Білій. 

Пор. М. ВлвРИКА, Бібліогр. огляд ~ст. Василіяпсьх;ого Чипа за 

1950-1970. <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII, стор. 347-9. 

142. - Materyaly do Dziej6w upadku Unii w dyecezyi Chelmskiej. 
Poznan, odbitka z Warty, 1878 (wyd. W. Simona), str. 76. 

Це спостереження про обставини, л:кі довели до внищення гр.

кат. Холмської єпархії в рр. 1875, вокрема про наслідrш вихо
вання духовенства у московській академії; описані в польського 

становища. 

143. - OттoN6WNA. Podlaskie << Hospody pomylttj >> 1872-1905. Kro
nika 33 lat przesladowania Unii przez naocznego swiadka. 
Krak6w, nakl. autorki, 1908, str. 164. (Odbitka z << Pizeglq,cl 
Polski >>). 

Авторка жила са~1а в ці роки на Підляшші й описала ті події, 

яких була наочним свідн:ом, аж до року 1905, вглядно 1908. Напи
сані прихильно, але все в польського національного становища. 

144. - PRuszкowsю J., Martyrologium czyli M~czenstwo Unji swi~tej 
па Podlasiu z awtentycznych і wiarogodnych zr6del zebral і 

napisal (Р.І.К. Podlasiak). Lublin, wyd. ks. W. Szczepanik і 

Z. Pomiankowski, 1921-1922, І-ІІ, str. 312; 287. 

Є це опис << навертання >> на православ'я сучасника й наочного 
свідка, який описує те, чого сам був свідком чи npo що довідався 
від учасників подій або що внайшов у документах. У першій ча

стині говорить вагально про переслідування російською державою 

латинсь.кого, вокрема укр.-католицького обряду в рр. 1864-1882. 
Відтак описує ці події в поодиноких деканатах і селах (стор. 108-
279), подаючи етап кожного в них та вичис.ляючи й описуючи поймен
но тих осіб, які ва свою віру вагинули, були вивевені чи іншим 



54 Дж:ере.ла У-,;,р. Цер-,;,ви 

способом потерпіли. При кінці подав список тих, які пожертвували 

своїм життям. У другій частині продовжав опис тих же подій від 

1882 р. до кінця першої війни. 

Пор. теж: Uпіа па Litwie і па Bialorusi. Memoryal przeslaпy 
J. Sw. Piusowi ІХ. Paryz, 1862, str. 14. 

145. - SloтwiNSКI А., Uпіа Podlasko-Chelmska ocl r. 1875-1885. 
Czaca, пakl. awtora, 1894, str. 122. 

Автор подав тут вийнятн:и 3 хроніки, яку сам списував в тих 

роках, будучи свідком нищення Унії на Холмщині та Підляшші. 

Подібний опис наочного свідка, о. Григорія Міцевича, в рр. 

1839-1869 знаходимо у виданні: 
Z Dziei6w Uпіі, niedrukowany dotq,d Pamif2tnik Х. Grz. Micewicza, 
z przedmowq, і objasnieniami Х. dra W. Chotkowskiego. Poznan, 
1888, str. 90. 

Пор. теж: :КРип'якЕвич 1., АвтобіоТ:рафія хол.мського свящепика 
а першої пол. ХІХ в. <<Зап. НТШ>>, т. 73, Львів 1906, с. 143-157. 

Після короткого введення, подана в польській мові автобіогра

фія о. Миколи Лаврисевича, яка кидав світло на тодішні релігійні 

відносини на Холмщині. 

146. - SzEGDA М., << Vita Rutscii >>. Prima Biographia J. V. Rutskyi, 
Metr. Kiovieпsis (1613-1637). Roma, << Analecta OSBM >>, 1963, 
vol. IV, рр. 135-183. 

Після довшого вступу з коротrщми даними про самого митро

полита Й. Рутського, його життвписців та про цей життєпис, який 
написав його наступник митр. Р. :Корсак, на дальших сторінках 

(144-181) наводить його в цілості в латинській мові. 

Цей сам життєпис, хоч не повний або не зовсім вірний, бо взятий 

з інших рун:описів, опублікували раніше: 

Влl'УК В., Duo Doct",meпta, ad res gestas Josephi Velamiп R2ttski, 
Metropolitae Kiovieпsis spectaпtia, primo eduntur: << Collectanea 
Theologica >> Warszzwa 1959, р. 49-97. 
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PETRANI А., Dwa pomniki z dziej6w Unii koscielnej. << Archiwa, 
Вiblioteki і Muzea Koscielne >>, Lublin 1962, st. 363-98. 

Оба останні, рааом 3 життєписом, видрукували теж проєкт 

молодого Рутського 3 1605 р. << De corrigendo regimine in ritu graeco >>. 
Цей же проєкт, іа вступом о. А.Г. Великого, перевидано теж в<< Зап. 

ЧСВВ>> 1963, том IV(X), стор. 124-134. 

147. - URBAN J., Wsr6d Unit6w па Podlasiu. Pami~tniki wycieczek 
misyjnych. Krak6w, wyd. ks. Jezuit6w, 1923, str. 174. 

Після короткого введення про історію таких місійних подоро

жей, які поч:алися від 1878 року, далі подана хроніка двох місій, 
в р. 1902 і 1903. 

148. - Zbi6r wiadomosci о kosciele і religii katolickiej w cesarstwie 
rossyiskiem od czasu pierwszego rozbioru Polski az do konca 
panowania cesarza Alexandra І і poczqtk6w panowania Mi
kolaja І. - Przez Х. Szantyr. Т. І, str. (8) +2+405. 
Т. ІІ. - Wiadomosci do dziej6w kosciola і religii katolickiej 
panowaniu rossyiskiemu podleglych. Poznan, wyd. W. Stefan
skiego, 1843, str. (6)+303+6. 

У І томі подано історію католицької Церкви в Росії від роабору 

Польщі до перших років царя Миколая І, в тому теж історjю ка

толиr{ів східного обряду. 

У 11 томі оприлюднено 90 документів до того періоду. Між 
ними царські та сенатські укааи а рр. 1712-1842, які в більшості 
відносяться до Унії, переписка між рос. урядом та Ватиканом, 

скарги уніятів та гааетні анідомлення про ці переслідування, а на 

початну промова Папи Григорія XVI та урядове письмо Сенрета
ріяту про старання Панів відносно переслідуваних. 

* * * 

У першо.му роаділі док,у.мепти до історії Унії а находяться пе

редусі.м під 'Ч'Ч. 9, 31, 46, 54, 77, 78 та 82-92, аок,ре.ма 88. 
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5. - ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ЦЕРНОВНИХ БРАТСТВ І ШRІЛ 

149. - Rопьrстянсюй А., Матеріалм относящіеся к:ь ucmopiu Львов
С10аго Ставропигіона в-ь 1700-1767 гг. << Сборник'Ь В'Ь память 

350-лі>тія Львовскаго Ставропигjона », Львов'Ь, вид. Ставро

пигії, 1936, стор. 20+284. 

У Збірнику оприлюднено 134 документи, в більшості до історії 
самого Братства з рр. 1700-1767. Одинадцять документів помjщено 
ще теж у такому ж Збірнику в р. 1937. При кінці додано покаж
чик імен осіб та місцевостей. 

150. - Па.мятни10и иаданнме Временною Rо.м.мисіею для раабора древ

них-ь а10mов-ь, висо'Чайше у'Чрежденною при Rіевс10о.м-ь, Подоль

С1ОО.М'Ь u Вольzнс1ОО.М'Ь Ген.-Губенаторть. Rіев'Ь, тип. I.R. Валь
нера, 1848-1859. 

Том І, 1848, стор. 22+274+112+474. 
Ділиться на три частини. У першій в них оприлюднено 33 до

кументи-пам'ятники Луцького Хрестовоздвиженського Братства ва 

рр. 1617-1713. Третя частина у всіх томах присвячена історії Укра
їни (1648-1664). 

То.м ІІ, 1846, стор. 8+372+234+162. 
У першій частині цього тому оприлюднено документи Київ

ського Богоявленського Братства ва роки 1615-1787. 

· То.м ІІІ, 1852, стор. 32+100+192+440. 
У першій частині цього тому на 100 сторіннах поміщено 14 

донументів-актів Львівського Братства ва роки 1522-1637. 

To~t IV, 1859, стор. 16+134+232+464; див. ч. 160. 

151. - ПЕТРОВ'Ь Н.И., Актьz u доку.ментьz относящіеся К'Ь ucmopiu 
Rіевской А10аде.міи. Отді>леніе 11 (1721-1795 г.г.), Rіев'Ь, ивд. 

R. Дух. Академіи, 1904-8. 

То.м І, 1904, (1721-1750), часть І, стор. 32+464 в 96 документами; 
часть 11 (Приложенія), стор. 22+508 - 31 дон:ументів. 
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То.м ІІ, 1906, (1751-1762), crop. 38+534- 145 документів. 

То.м ІІІ, 1906, (1762-1770), стор. 34+574- 82 документів. 

То.м IV, 1907, (1770-1783), стор. 36+394- 63 документів. 

То.м V, 1908, (1783-1795), стор. 41+638 - 109 документів. 

Усі томи попереджені вступом-введенням Н. Петрова, в ЯІ\ИХ 

подав коротку історію даного періоду. При кінці покажчик імен 

та введення усіх документів в коротким їхнім вмістом. Багато спи

сків професорів та студентів обмежуються не тільки до самої Ака

демії, а ввяті теж в інших церковних шкіл та семінарій. Пор. теж 

його: Списк,и студентов'Ь u професоров'Ь Rіевск,ой Духовной Ак,аде.ІІtіи 
1736-1737 по 1757-1758 год'Ь. << Трудм Rіевской Дух. Академіи >>, 
1914, 5, стор. 104-121. 

152. - Титов'Ь Т.Т., Ак,ть~ u док,у.менть~ относящіеся 1f'Ь ucmopiu 
Rіевск,ой Ак,аде.міи. ОтдіІленіе ІІІ (1796-1869). Rіев'Ь, << Трудм 

R. Дух. Академіи >>, 1910-1915, тт. 1-V, стор. 50+792; 134+ 
666; 178+914; 98+944; 26+828. 

Всі документи в більшості ввяті в архіву Синоду, бібліотеr-ш 

:Київської Дух. Анадемії та :Київської духовної нонсисторії. Довгі 

вступи-введення попереджають кожний том, донументи видані в 

примітками. Однак, це вже період, в якому первісна Академія ста

вала Духовною Академією і яка для Укр. Церкви не мала вже дав

нішого вначення. 

153. - Diplomata Statuaria а Patriarchis orientalibus Confraternitati 
Stauropigianae Leopoliensi а. 1586-1592 data, cum aliis lit
teris coaevis et appe1~dice. Т. 11. Leopoli, sumptibus Instituti 
Stauropigiani, 1895, р. 17+133. 

У Збірці поміщено 23 старинних документів в архіву Львів

сьного Братства до історії його самого та унр. Цернви в рр. 1586-
1592. Майже всі в них це пись1'Іа патріярхів в грецькій мові. До

дано до них теж давні польсьr~і чи русьні переклади. Два листи 

в гр. мові внаходяться ще в Додатку, один в 1638, а другий в 1649 
р. Вступ до видання написав І. Шараневич. 

Це - другий том ваплянованого ювілейного видання з нагоди 

300-ліття Львівсьного Братства під ваг. << Юбилейное изданіе в'Ь 
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па.мять 300-лтьтпяго осповапія Львовспого Ставропигійспого Брат

ства>>. 

Перший том, менше важний, появився в тому ж видавництві 

1886, сторінок ін фоліо ХХ, 1-20, 1-122 (позначені церковно-слов. 
номерами), 1-4, 13 таблиць та 1-2 (по-грецьюr). 

У цьому томі, який присвяч:ений історичному начеркові Брат

ської церІши Успения у Львові, поміщено 118 документів до її істо

рії: це листи королів, молдавських во вводів, :\пгrрополитів, вписко

пів, моск. царя та ін. У РеІ'еста - подано їхній зміст, додаючи 

ще 9 інших. При кінці поміщено ще 80 світлин з різних докумен
ТІВ, підписів та печаток і покажчин. імен осіб, місцевостей та ін. 

Рец. на І том див. « :Квартальнік гіст. >> 1887, 599-604. 

154. - MILKOWICZ W., Mon-umenta Confraternitatis Stauropigianae 
Leopoliмt,sis. Lepolis, Sumptibus Iпstituti Stauropigiani, 1895-
1896, І-ІІ, рр. 16+960. 

У великому Збірнику оприлюднено 512 документів в ориtіна
ла.х, мовах латинсьr-\ій, старо-українській, польській та грецькій. 

Переважно це листи, декрети та привілеї з років 1518-1600. Біль
шість з них відноситься до самого Братства, але багато мав загаль

ний характер і пряме відношення до цілої Укр. Церкви. При кінці 

зібрано усі документи з rшротким їхнім змістом й виготовлено ве

ликий покажчик імен осіб та місцевостей, а теж поміщено 4 фото
копії патріярших лис·l'ів. 

Див. рец. в << :Квартальнік гісторични >>, Львів 1896, ст. 668-673. 

Пор. теж: 3УвРицюй Д., Лтьтопись Львовспаго Ставропигіяль

ltаго Вратства по древпu.м'Ь допу.мепта.м'Ь составлеппая. << Журнал'Ь 

мин. нар. просв. >>, Спб 1849, ч. 62, 11 отд., стор. 1-22; 59-99; 131-
163; 1850, ч. 66, стор. 61-96; 121-146; ч. 67, стор. 1-43. 

На основі документів подав події з історії Львівського Брат

ства, як теж Церкви і народу. Починав з 1453 - до 1793 роІ{У. Пе
реклад з польської мови виготовив И. Боричевскій. 

* * * 
У першому розділі допу.мепти до історії Вратств зпаходяться 

зопре.ма під 'Ч. 36. 
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6. - ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ МОНАСТИРІВ І ЧЕРНЕЦТВА 

155. - ВлвРик М., Лаврівсма Хрон,ік,а (1771-1882). Рим, <<Записки 

ЧСВВ>>, 1954, том 11, стор. 65-94; 410-418. 

В скороченні оприлюднюв виписки 3 хроніки Лаврівеького мо
настиря:, вибравши 3 неї найважніше до історії Церкви й Чина, 

в рр. 1771-1882, 3 у3глядненням, однак, найважніших nодій теж 
3-перед 1770 року. Майже ціла ця хроніка була написана первісно 
в польській мові, дещо тільки в латинській, і тільки 3 1846 рону 
писали її по-українськи 3 домішІюю Я3ичія. У скороченні пере

давться тут в укр. мові, 3 коротким вступом-введенням. 
Доповненням до цівї Хроніки в виписаний ним же та упоряд

кований ревстр грамот, леrатів й антів цього ж киюкого монастиря 

- до 1806 р.: 3 Лаврівськ,ого Дипло.матаря. <<Зап. ЧСВВ>> 1958, 
ІІІ (ІХ), ст. 404-428. 

156. - ГодІНКА А., Переписк,а еп. М.М. Ольшавсмого а ігу.~tет-tа.ми 

ЧСВВ. <<Записки ЧСВВ>>, Львів, 1935, том. VI, 1-2, стор. 

223-257. 

Зібрано 60 його листів, а один ще теж його наступника й ро
дича І. Брадача, 3 років 1741-1767. Писані були церковно-руською 
мовою. Листи вибрано 3 архівів Мукачівського та Маріяповчан

ського. 

157. - Зві>Ринсюй В.В., Матеріал'Ь для историк,о-топографическ,аго 

иаслтьдованія о православн,ь~Х'Ь .мон,астмрях'Ь 8'0 россійск,ой и.м

періи, С'Ь библіограф. ук,ааателе.м'О. 

І. Л реобрааованіе cm(lpьtX'Ь u учреждтіе новь~х'Ь .монастмрей С'Ь 1764 · 
95 по 1 іюля 1890 года (594 .ttoт-tacmь~pя). Спб, тип. В. Бе3обра
аова и :Комп., 1890, стор. 18+294. 

11. Момстмри по штата.м'Ь 1764, 1786 u 1795 годов'Ь. Тюf же 1892, 
стор. 6+462. 

І І І. Мо настмри аак,рь~тие до царствованія и.мп. Ек,атеринм І І. 

Сnб, тип. Синод., 1897, стор. (6)+259. 
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У всіх трьох томах подано короткий історичний та статистич

ний опис великого числа монастирів (усіх - 2245) :за даний період, 

додаючи при кожному бібліографію. У всіх томах при кінці теж 

обширний покажчик імен. 

Пор. теж: Рлтшин'Ь А., Полпое собрапіе истори'Ческих-ь свтьдть

пій о встьх-ь бь~вших-ь в-ь древпости и пипть существующих-ь .мопасть~

рях-ь и при.мть'Чательпнх-ь церквах-ь в-ь Россіи. :Москва, тип. Универс., 

1852, стор. 564+45 (покажчик). 

158. - Rшлх Г., <<Записки ЧСВВ», Жовква-Львів, 1924-1941. 

То.м І, вип. І, стор. 56-72: Правила для .мопахів Чипа св. Василія 

Великого. 

Подано :з рукописного списка монастирської бібліотеки в :Му

качеві - :з половини 18-го століття. Це були перші правила спи

сані церковно-слов'янською мовою, бо всі інші :знані примірники 

були виготовлені в польській мові. 

То.м І, вип. 2-3, стор. 273-278: Мопаший Собор у Мукшчеві 1799 р.; 
вип. 4, стор. 576-9: Акти трох .мопаших Соборів 1733, 1755 
і 1756 рр. 
Оба документи були писані церк.-слов'янською мовою. 

То.м ІІ, вип. 1-2, стор. 105-122: Посіщеппя .мара.мороських мопа
стирів 1749 р. 
Перевів його протоігумен о. Г. Па:зин. В описі пів-церковною 

мовою подано коротку історію кожного монастиря і докладний 

швентар. 

То.м ІІ, вип. 3-4, стор. 336-352: Правила и паставлеюя. 

То.м ІІІ, 1-2, стор. 97-125: Дпевпик Протоігу.мепа Г. Па3иnа, ЧСВВ, 
3 1747 і 1752-1753 (слов'янською мовою). 

То.м ІІІ, 3-4, стор. 432-446: Посіщеппя 3аnарпатських .мопастирів 
чсвв в рр. 1755, 1756, 1765, 1809. 
Були це :звіти візитаторів :М. Пун:ача та Й. Скрипки, один в 

латинській, другий в слов'янській мовах. 

То.м IV, 1-2, стор. 205-210: Пастирський лист о. Г. Вулко, ЧСВВ, 
.мара.моросмого Вікарія єп. Г. Влажовського. 

Лист був написаний в церковно-руській мові 1740 року. 

То.м V, (1967), стор. 361-388: Переписка А. Духпови'Ча 3 Василіяпа.ми. 
Після короткого вступу подано 37 його листів :з років 1848-1865. 
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159. - ЛлвАРЕвсюй А., Аптм по исторіи монасть~рспаго аемлевла

дтьнія в'Ь Малороссіи (1636-1730). << Чтенія общ. Нестора>>, 

Rіев'Ь, 1891, т. V, стор. 49-92. 

Після короткого вступу, подано акти відносно монастирів Ба

туринського, Новомлинського, Крупецького, СпасЬІюго Новгород

Сіверського і Печерського. 

160. - Памятнипи иаданнь~е Временною Rоммисіею для раабора древ
них'Ь аптов'О. Кіев'Ь, ивд. Временною Коммисіею, 1859, т. lV, 
стор. 16~134~232~464~120; пор. ч. 150. 

Крім 4 грамот для Братства в Ст. Солі, оприлюднено в цьому 
томі ваписи монастирів в Дермані, Почаєві та Загаєві; опис доро

гоцінностей Дерманського монастиря і вийнятки в Пом'яника в 

17-го століття. В цьому томі анаходиться покажчик до всіх 4-ох томів. 

161. - СкРУТЕНЬ й., Життєписи Василіян. (Виїмок в рукописного 
Збірника митр. Льва Кишки). Жовква-Львів, <<Записки ЧСВВ>>, 

1924-1932; тт. І, стор. 105-130, 284-291, 496-520; ІІ, стор. 

123-138, 376-401; ІІІ, стор. 496-520; IV, стор. 219-237, 496-520. 

Ці життєписи вибрано в більшого рукописного вбірника, який 

був виготовлений в лат. мові на початку 18-го століття і анахо

дився в Перемиськім єпархіяльнім архіві. У цьому рукописі до 

року 1703 було подано 384 повних життєписів, 14 неповних, та 11 
в самим тільки наголовком; між ними в самим наголовком тільки 

життєпис св. Йосафата. Однак, ів-ва воєнних подій видання всіх 
життєписів, на жаль, не 3Ю{інчено, бо допроваджено тільки до 

1680 рОІ{ів. У вступі скавано, що автором тих життєписів мав би 

бути о. І. Олешевський, а митр. Л. Кишка мав їх переписати. 

162. - СкРУТЕНЬ й., << Синопсись >> Пліснесьпо-Підгорецьпого мона
стиря. Жовква, <<Записки ЧСВВ>>, 1924-1928; тт. І, стор. 

92-104, 306-313, 580-591; ІІІ, стор. 156-164. 

Є це хроніка монастиря в Підгірцях, написана в церковно

руській мові, в додатком рівних грамот, реєстрів та інших побіч

них ваписів. Хроніка доведена до 1715 року, однак найбільше місця 
та уваги присвячено в ній рокам 1662-1699. Два примірники її, 
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списані в тих же роках, знаходилися у Львівськім монастирі. У дов

шому вступі СІ,ааано про історію цієї хроніки та ч:ас її написання. 

163. - R7> харак,теристик,ть русск,ой церк,овн,о-бмтовой :иcuanu в'Ь пер

вой трети ХІХ в. Сообщил'Ь Л.М. « R. Старина >>, 1904, 12, 
стор. 363-407. 

Після довшого вступу про авторів та обставини, наведено пе

реписку двох укр. православних архимандритів: 6. Вивереького 

та Ф. Пувини. 

164. - ЧЕРНЕЦЮЙ В. (парох Сільця белокого), Л тьтопись мопастмря 

ОО. Василіяn'Ь в'Ь Rристипополи од'Ь его осповапія 1763 до 

1890 р. Львов'Ь, тип. Ставр. Института, 1893, стор. 76. 

У цій Літописі поміщено важливіші події, вибрані в монастир

ської хроніки. 

165. - Material zur Denkschrift der Galizischen Russen uber die 
Massregeln, welche neuester Zeit unter dem Vorwande einer 
Reform des galizischen Regularclerus in' s Leben gerufen, die 
gr.-kath. Kirche Galiziens і1~ ihrem Bestande gefiihrden. Von А. 
І ... witsch. Wien, Verl. deнParlamentar», 1885, S. 17З+(З). 

Це письмо проти Папеького декрету, яким передано реформу 

Василіянського Чину ОО. Єзуїтам та вийнято повнотою в-під єпи

скопської юрисдикції. При тому зібрано у цьому письмі усі мож

ливі закиди про латинізацію Церкви. 

166. - Monumenta Historiae Warmiensis. ЗО Lieferung, Band ХІ 
З. Die М atrikel des piipstlichen Seminars zu Braunsberg 
1578-1798. Im Namen des Historischen Vereins fiir Ermland 
herausgegeben und mit bibliographischen Zusatzen versehen 
von Prof. Georg Liihr. Braunsberg 1925, S. 1-80. 
Idem. ЗІ Lieferung. Band ХІ 2. Braunsberg 1926, S. 81-213. 

У цій школі впродовж 220 років навч:алося коло 1400 питом
ців, а між ними в рр. 1609-1798 було понад 150 Василіян, в-поміж 
яких пізніше 13 були взяті на єпископські престоли в укр. Цер
кві. Між іншими в цьому виданні поданий повний їхній список 3 
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короткими біографічними даними, які видавець доповнив теж за 

укр. допомогою. 

Рецензію на це цінне видання опрацював у << Записках ЧСВВ >> 

1927, 11, 3-4, стор. 445-448 о. Вл. Толочко. 

* * * 
У першо.му розділі доку.мепти до історії .манастирів знаходяться 

під 'Ч'Ч. 2, 23-26, 47, 134. 

7. - ДЖЕРЕЛА ДО ЗАRОНОДАВСТВА 

YRPAIHCЬROI ЦЕРRВИ 

167. - БАРСОВ'Ь Т., Сборник'Ь дтьйствующuх'Ь u руководственньLХ'Ь цер
ковньLХ'Ь u церковно-гражданских'Ь постановленій по втьдо.мству 
православнаго исповтьданія. С. Петербург'Ь, Син. типографія, 

1885, стор. 663+178. 

Видання - це збір діючих законів, видаваних в різних часах, 

які нормували церковне та релігійно-громадське життя православ

ної Церкви в Росії, отже і на українських теренах, в її границях. 

Завданням цього збірника було дати практичний підручник цер

ковного кодексу. При кожному законі подано джерело, з якого 

він взятий. В Додатку, на 178 сторінках наведено окремі доку
менти до предмету, про який у збірнику була мова. 

168. - БЕНЕШЕВИЧ'Ь В.Н., Сборнuк'Ь па.мятников'Ь по исторіи цер

JОовнаго права, преимущественно руссмй Цер-к,ви до епохи 

Петра В. Петроград'Ь, изд. Т-во << Rультура и знаніе >>, 

1914-1915, 1-11, стор. 6+120; 250. 

У першій частині книги оприлюднено 8 старохристиянських 
документів з перших віків до Мілянського едикту з 313 року включно, 
а відтак Устави та грамоти різних юrя:зів, з відповідями митр. Йоана 
11. У другій частині до Укр. Церкви відносяться ще ханські ярлики 
для митрополитів, Декрети Володимирського Собору з 1274 року 
та постанови щодо вибору єпископів, священиків і дияконів. При 

кінці теж знаходиться Духовний Реrламен·r і зв'язані з ним доку

менти, якими Нормувалася теж Укр. православна Церква, що зна

ходилася в російській імперії. 
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169. - Па.мятник,и древне-русск,аго к,анонU'ческ,аго права, <<Русская 

Историческая Библіотека>>, т. VI, XXXVI. С. Петербург'Ь, 

ивд. Археографическан :Коммиссія, 1908-1920, стор. 18+930 
+446+71; 104. 

Редактором VI тому був А.С. Павлов, а друге його видання 
появилося під наглядом В.Г. Дружинина та В.П. Бенешевича. 

У ньому оприлюднено документи до церковного права в XI-XV 
сторіччя. Важніші в них: Акти й постанови Соборів, грамоти по

ставлення патріярхів, послання й паучення митрополитів та єпи

скопів, грамоти церковні від королів та кюrвів, І-tанонічні відпо

віді та ін. Усіх 135 документів, крім того в ДодатІ-tу поміщено 47 
грецьких ориr'іналів в російським перекладом 'ra З в Доповненні. 

При кінці додано великий покажчик імен та предметний, а теж 

спис рукописів та бібліотек, в яких ці документи ввято. 

XXXVI том появився вже після першої світової війни, вначно 
менший і скромніший. Редактором його був В.Н. Бенешевич. Важ

ніші доr->ументи в ньому: Устав св. Володимира у рівних списках 

і перекладах, Послання митр. Льва (к. 1004) у греr(ькому ориr'і

налі та російському перекладі, !сповідь віри митр. Іларіона. Том 

цей, однак, бев покажчиків, в якими була видана перша книга. 

Пор. теж: ДvвЕнсюй Д., Па.мятнипи древняго руссr;,аго права. 

<< Русекін достопамятности >>, ІІ, 1843, ст. 15-315. 

170. - Полное Собраніе запонов'Ь Россійс-";ой и.мперіи. С. Петербург'Ь, 

Собраніе І, 1830-1843, тт. 46 (49); 
Собраніе 11, 1830-1884, тт. 55 (120); 
Собраніе 11 І, 1885-1916, тт. 33 ( 46); 

Перша вбірка обнімав рр. 1649-1825; друга - рр. 1825-1881; 
третя - рр. 1881-1913. В них внаходяться усі царські, сенатські 
та синодальні укави, які силою обставин, обов'явували теж укр. 

прав. Церкву, головно до половини XVIII сторіччя. Півніше таю 
укави відносно Церкви вібрано у виданнях самого С. Синоду. 

171. - Полное Собраніе постаноменій u разпоряженій по втьдо.мству 
правос.п,авнаго исповтьданія россійс-";ой и.мперіи. С. Петербург'Ь 

1872-1915. 

Перша Збір-";а в 10 томах, ва рр. 1721-1741, появилася в рр. 
1872-1905; Друга - в 4 томах, ва рр. 1741-1762, в рр. 1899-1912; 
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Третя- за ро1ш 1762-1796, в 3 томах, в роках 1910-1918, а Чет
верта, за рр. 1796-1801, в одному томі, в р. 1915. 

В них зібрані усі царсько-синодальні декрети відносно Церкви. 

Всі томи мають при кінці вичерпні покажчики, а кожний документ 

короткий, але подрібний опис його змісту. Всі вони відносилися 

також до укр. прав. Церкви, яка була залежною від московського 

патріярхату. 

172. - СмиРНОВ'Ь С.И., Матеріалм для исторіи древпе-русской по

каяппой дисциплиnьL. « Чтенія Моск. унив. >>-, 1912, ІІІ, стор. 
6+568. 

У І частині видано 48 текстів поканнної літератури, з поучен
нями, в давній Київській митрополії, у різних варіянтах. На стор. 

245-461 подано обширні наукові примітки й пояснення, а стор. 

465-555 подрібний предметний покажчик. 

173. - Acta et Decreta Synodi Provincialis Ruthenorum Galiciae ha
bitae Leopoli an. 1891. Romae, S.C. Propaganda Fide, 1896, 
рр. 78+187+537. 

Книга ділиться на три часті. У першій оприлюднені акти Со

бору Львівського, у другій його Ден:рети, а в третій - Додатку 

всі документи, на яких декрети основувалися чи до яких робили 

відклики. У цьому Соборі брали участь: митрополит, 2 єпископи, 
156 священюtів дівцезального та мовашого н:лиру та представник 
Ставропігійського Інституту. Імена всіх учасників подані в першій 

чаС'l'ИНі і при кінці другої. Того ж року 1896 появилися <<Акти й 
Декрети>>- цього Собору також в укр. мові, накладом гр.-Rат. митро

поличого ординаріяту, під наг. << Чиппости u ртьшепя руского про

випціяльпого Собора В'Ь Галшчипть 1891 >>-. 

174. - Ius Particulare Ruthenorum, << Codificazione Canonica Orien
tale. Fonti, Fascicolo ХІ>>. Roma, ed. S. Congregazione Orien
tale, 1933, рр. 28+ 1141. 

У великій збірці джерел до східного права (понад 60 томів) 

в томі ХІ першої серії видруRовано усі доRументи, що відносяться 

тільки до партикулярного укр.-руського католицького церRовного 

5 - Іс. Патрило, ЧСВВ, Д;ж;ерела і Бібліографія ... 
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права. Усіх документів 766. Збірку приготовив о. Д. Головецький, 
ЧСВВ, який теж у вступі подав короткі відомості про укр.-руську 

Церкву. При 1южному документі зазначено звідки його взято, а 

при Rінці подано предметний покажчик. Багато матеріялу теж до 

YRp. Цер1ши знаходиться і в тих томах, в яких зібрані джерела 

до загального східного права. 

Пор. рец. Л. ГлинюІ в << БогосJювія >> 1934, 12, с. 300-304; 1935, 
13, с. 57-66. 

175. - Litterae А postolicae М otu Proprio datae << Cleri Sanctitati >>; 

<< Postquam Apostolicis Litteris >>; << Crebrae Allatae >>; << Solli
citu,dinem Nostram >>. Romae, typis Polyglottis Vaticanis, 1957, 
1952, 1949, 1950, рр. 175; 102; 42; 134. 

У них зібрані чотири частини діючого церRовного права, яким 

рядяться східні католицькі Церн:ви, між НИl\ІИ й унраїнська. У пер

шій частині зібране особове право, у другій- подружнє, у третій

монаше, а в четвертій - процесове. В недалекому майбутньому 

передбачається нове, зреформоване церковне право, ян: західне так 

і східне. До того ж часу, остаються діючими вищенаведені доку

менти, за вийнятІюм тих справ, які були виразно зміпені чи відRли

кані декретами останнього Вселенського Собору ВатикансЬІюго 11, 
передусім Декретом <<Про Східні Католицькі ЦерУ.ви >>. 

176. - MALINOWSКI von М., Die Kirchen- und Staats-Satzungen 
bezйglich des griecMsch-katholischen Ritus der Rt'.thenen in 
Galizien. Lemberg, Druckerei des Stauropigianischen Instituts, 
1861, s. 890. 

8 це своєрідпий твір, який можна поставити між джерелами, 
лн теж можна б і в бібліографії. Подавши у формі введення загальні 

дані про східний обряд серед українців з давніх часів та його істо

рію до Берестейської Унії 1596 р., автор широRо зупиняється над 
періодт.1: після цієї Унії, спочатку в Польщі, відтак в Австрії, до

вівши свій огляд до останніх часів. 8 це коротка історія Україн
сьн:оі Церкви у злуці з Римом, основана на чисельних доRументах, 

ЯІ\і наводи·rь в цілості та їхньою мовою радше виводить її історію. 

У цьому творі зібрав він усі доступні йому дон:ументи, що відно-
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ситься до укр.-католицької Церкви, так Папські як державні. Зібрано 

у ньому дуже багато матеріялу, шкода тільки, що замало проглядно. 

177. - Synodus Provinctalis Ruthenorum habita іп civitate Zamosciae 
anno 1720. Romae, S.C. Propaganda Fide, 1883, рр. 16+ 144. 

В Укр.-катоJІицькій Церкві Замойський Собор належить до 

найбіJІьш важJІИвих, в якому взяли участь митропоJІит та 6 єпи
скопів, протоархимандрит Василіянського Чина та 8 архимандри
тів, і 129 священиків, як теж 2 представники Львівського Ставро
пігіяJІьного Братства. V цьому виданні перевидано всі декрети, 

які були учасниками ухвалені та які апробував АпостоJІьський 
ПрестіJІ. 

178. - Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem ХХ. Pi
jar6w w Warszawie od r. 1732 do r. 1782. S. Petersburg, 
nakladem і drukiem Jozafata Ohryski, 1859-1860, vol. I-VIII, 
vol. Х, st. 21 +288+ 12; 482+ 13; 472+ 15; 501 + 17; 463+ 15; 
208+7; 403+ 11; 590+34; 13+443. 

V цій біJІьшетомовій збірці знаходяться всі закони, декрети й 

привілеї Польщі та BeJI. Rнявівства Литви, в границях яких свого 
часу діяла майже вся Укр. Церква, а пізніше веJІика її частина, 

аж до поділів Польщі, у другій поJІовині 18 сторіччя. Між ними 
багато й таких, які мають пряме відношення до Укр. Церкви, бо 

в тих часах веJІика частина церІ{Овного життя нормуваJІася дер

жавними :законами. V першому томі всі вони в латинській мові, 

в даJІьших тільки :зрідка, бо її :заступлено польською. Всі томи 

появилися перевидані у Петербурві, ва вийнятком останнього, який 

перевидано 1952 р. в Повнані, накладом Повпанського Тов. прияте
лів наук. Історичний перегляд усіх цих н:онституцій подав А. Ровов 

в <<Трудах :Київської Дух. Академії>:>, 1867, т. 11, стор. 170-216 
і т. lV, стор. 389-462. 

Пор. теж збірку подібних :законів вел. киявівства Литви в років 

1389-1529 і 1544-1563: 
Zbi6r praw Litewskich od r. 1389 do 1529. Tudziez rozprawy 

seimowe о tychze prawach od r. 1544-1563. Pizeklad L. Rogalskiego, 
z 12 rycinami і 2 podob. Poznan, nakl. Т. Dzialynskiego, 1841, 
str. 542+4. 
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8. - ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРН ДУХОВНОЖ ЛІТЕРАТУРИ 

179. - ВишЕнский И., Со'Чинения - Подготовка текстов, статья и 

коментарии И.П. Еремина. Москва-Ленинград, ивд. Ак. Наук 

СССР, 1955, стор. 372. 

У цьому ан:адемічному виданні опублін:овано повний корпус 

усіх писань полеміста І. Вишенського 3 відповідними наун:овими 
коментарями. 

Рец. див. << Записн:и ЧСВВ>> 1958, т. ІХ, стор. 284. 

180. - Вовняк :м., Матеріяли для історії україНСЬJІі,ОЇ пісні і вірші. 

<< Українсьн:о-руський Архив>>, Львів, 1913-4, том ІХ-Х, 

стор. 480. 

У цьому виданні автор описав н:ількадесять рукописних вбір

ників в рівними, переважно церковними піснями, досліджуючи їхні 

тен:сти, авторів, історію постання й долю їхню, даючи теж покаж

чин: 249 пісень 3 « Богогласника >>, великого вбірника духовних пі
сень 3 1790 рон: у. У другій части:ні подав до багатьох ів них повні 
тен:сти й пояснення. 

181. - Во3няк М., 3 JІі,ультурного життя України XVII-XVIII в. 

<<Записки Наун:. Тов. Шевченка», Львів, 1912, тт. 108-109, 
стор. 57-102; 10-38. 

В обох томах подано опис багато духовних і церковних пі

сень, співаннин:ів, передусім же << Богогласнин:а >> І. Пашковсьн:ого, 

навівши багато повних тен:стів. 

182. - Вовнян: М., Два співаники половини й третьої 'Четвертини 

XVIII в.<< Зап. Н.Т.Ш. >>,Львів, 1922, том 133, стор. 115-172. 

Подано опис співанників Т. Шелестинського і Ст. Вагановсь

кого, навівши 3 них багато текстів. 
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183. - Возняк М., 3 поля ук,раїпськ,ої духовпаї піспі. <<Записки 

ЧСВВ>>, Жовква 1925, т. І, 2-3, стор. 177-232. 

Автор опрацював два співанники: Т. Левицького з 1779 р. і 

другий з Неепиці Сільної (початок 19-го ст.), подаючи з них ба

гато пісень повністю. 

184. - Возняк М., Три статейк,и а поле.мі'Чпого пись.мепства. << Зап. 
Н.Т.Ш. >>, Львів, 1930, т. 99, стор. 1-50. 

У них автор описав: 1. рукописну <<Унію>> з першої поло

вини XVII віку; 2. ролю Петра Аркудія в полемічному письменстві 
та З. першу рукописну річ Льва Кревзи з 1603 р. При кінці по
містив три листи митр. І. Потія, про які вже була згадка, з років 

1608-1609. 

185. - ГоРдивський Я., Rільк,а духовпих пість іа рук,описпого співапи

к,а по'Ч. ХІХ ст.<< Записки ЧСВВ>>, Жовква, 1924, т. І, стор. 

38-55. 

Описав рукописний << Вогогласник >> з поч. 19-го століття із 

села Тула, Снятинеького повіту в Галичині, навівши з нього кіль

ка пісень. 

186. - ЛинцЕвсюй ГЕРВАСІЙ. (Матеріалм по исторіи Переяславс1Ьой 

епархіи третьей четверти XVIII ст.).<< Кіевская Старина>>, 
Rіев'Ь, 1904, 12, стор. 408-443. Вл.П. 

Г. Лінцевський був єпископом в Перелславі 1757-1769, сам 

родом з Києва і вихованок Київської Академії. Тут наведено його 

Послання, яке він написав після візитації єпархії, даючи в ньому 

образ тодішнього релігійного стану. 

187. - МАКАРІЙ АРхим., Записк,и Преосв. Георгія Rописск,аго о то.м'Ь, 

что в'Ь Россіи до к,. XV І в. ne бь~ло пик,ак,ой упіи С'Ь Ри.мск,ою 

Церповію. << Чтенія Моск. упив. >>, Москва, 1847, 8, C'l'Op. 1-30. 

Автор в полемічному тоні доказує, що Росія ніколи не була 

поєднана з Римською Церrшою, розуміючи в тому й українські землі. 
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188. - МлкАРУШКА 0., Слова Нли.мепта Ностець11:ого. <<Записки 

ЧСВВ>>, Жовква, 1927, том І, стор. 489-568. 

В цілості оприлюднено 15 Слів, наук-розвідок, починаюt!И про 
Унію та Римський Престіл, пароха в Митківцих на Поділлі, між 

Проскуровом та Летичевом. У вступі сказано коротко про автора 

цих наук й сам рукопис, а при кінці дано їхню характеристику. 

189. - Никольсюй А., Матеріалм для исторіи противолютерапс10ой 

пме.ми11:и южпо-русс10ой Ц ер11:ви 16 u 17 столтьтій. << ТрудЬІ 
КДА>>, Rіев'Ь, 1862, 11, стор. 113-175. 

Подав коротку історію цього руху в Польщі та серед насе

лення східного обряду. Для тих останніх він не був загрозою, а 

по Берестейській Унії з лютеранами навіть укладали союзи. Тому 

тих полемічних письм не було багато. Наводить три з них, та по 

імені тільки агадув А. 3ерникова, бо його твір не заховався. 

Про такі ж полемічні письма проти лютеранів на півн.-східних 

землях пор. того ж автора в<< ТрудЬІ КДА>>, 1864, 1, 1-35; 2, 121-174. 

190. - Плвлов'Ь А., Hpumu'Чec10ie опь~ть~ по ucmopiu древптьйшей гре10о
русс10ой поле.ми11:и против'Ь латипяn'Ь. С. Петербург'Ь, 1979, 
накл. имп. Академіи Наук'Ь, стор. 6+210. 

В першій половині автор дав властиво більшу рецензію на 

працю А. Попова << Историко-лит. обзор'Ь ... полемических'Ь сочние
ній >>, справляючи t!И доповняючи деякі місця. У другій половині 

наводить 10 полемічних письм, які А. Попов не узгляднив у своїй 
праці, або які не подав в цілості. Ці письма подані тут в ориrіна

лах, грецькій чи слов'янській мовах, чи: грецькій з слов'янським 

перекладом. 

191. - Па.мятпи11:и Поле.ми'Чес10ой Литературь~. <<Русская Истори

ческал Би:бліотена >>, С. Петербург'Ь, изд. Археограф. Комм. 

Нар. Просві;щенія, 1878. 1882, 1903, тт. lV, VII, ХІХ, стор. 
8+1447+235+24; 1819+239; 12+1307+104+91. 

V lV тоиі з важніших знаходяться такі письма: Діяння Со
борів Виленського (1509), Київського (1640), Діяріуш А. Фи:ли:п

пови:ча, Оборона Унії Л. Кревзи (1617), Пали:нодія 3. Копистенського 
та послання <<старця Артемія>> з кінця XVI ст. 
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У VII томі: Унія Греків 3 :Костелом РимсьІшм (1595), Гармо
нія Церкви Восточной в :Костелом Римським (1618), О вдинстві 

Церкви П. Скарги (1577), його Берестейський Собор і Оборона 

його (1596), Апокрисис Х. Філалета та писання Б. Гербеста з 1586 р. 

У ХІХ томі: Берестейський Собор і його Оборона П. Скарги 

в польській і руській мовах, Відповідь клирика Острозького І. 

Потію (1598), лист І. Потія до кн. Острозького та відповідь :кли

рикові Островькому, Антіграфи М. Смотрицького в 1608 р., Енте
вис та Антиризис І. Потія, а в Примітках грамота патр. Єремії ·га 

Соборне послання єписнопів з 1590 року. 

В усіх томах при кінці великий покажчик імен осіб та місце

востей, як теж предметний, поленення слів (в роді словника), а 

в примітках подані головніші дані про вгадуваних осіб. Редан:то

ром усіх цих томів був Петро Гильтебрандт. 

Пор. теж С. ГолУБЕвА: Неиавтьстт-юе по.лемическое coчunenie про

тuв'Ь папских'Ь притяааnій в'Ь юго-аап. Россіи (1633 года). << Трудьr 

:КДА>>, Кіев-ь, 1899, І, стор. 300-345. 
Це критичний опис 3 поданням вмісту полемічного письма під 

наг.: << Rzym alboStolica Rzymskaieslico madoprawKoronyPolskiej 
у \V.X. Litewskiego politickich, kr6tkie uwazenia, r. 1633 stanom 
koronnym па seym koronatiey podane >>. 

192. - ПЕТРОВ"Ь Н.И., Западnо-русскія по.леJ.tu'Ческія сочин,еnія XVI 
втька. << Трудьr :КДА>>, :Кіев-ь, 1894, 2, ст. 154-186; 3, ст. 343-
383; 4, ст. 510-535. 

Автор описав та подав досить подрібний 3міст, арrуиентацію 

та характеристику кількох полемічних письм з 1-ої і другої поло

вини 16-го століття - проти Jrатинян, лютеранів та жидів. Вибрав 

їх 3 рукописного Збірника Супрасльського монастиря, в якому на 
222 листках було 3ібрано 26 рі3них полемічних письм - і3 списка, 

який 3аховався в бібJrіотеці :Київського Зо.>rотоверхого монастиря. 

193. - Попов-ь А., Об.личите.льnьtя cnucaniя против'Ь жидов'Ь u ла
тиnяn'Ь. << Чтенія Моск. унив. >>, 1879, І, стор. 12+41. 

У вступі автор подав опис всіх полемічних пись:м, які 3Най

дено у Збірнику, списаному 1578 року у Супрасльському монастирі: 
проти жидів, лати:нян, протес1•антів і магометан. Більшість 3 них 
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була виготовлена на основі давніших подібних письм. Відтак в 

цілості поміщено одне письмо проти жидів й одне проти латинян. 

В тому самому числі << Чтеній >> на 8+30 сторінках поміщено 
теж повний текст << Екте3ису >>, 3 вступо:м А. Павлова, а в числі 

2-:му тих же << Чтоній >> 3 того ж рон:у, на стор. 1+80 ще << Обли
чительное списаніе против'Ь ученія протестантов'Ь по дву:м'Ь спи

ска:м'Ь XVI и XVII в. >>. 

194. - Попов'Ь А., Истори.,.о-литературнь~й обаор'Ь древне-русс.,.их'Ь 

поле.мдчес.,.их'Ь сочиненій против'Ь латинян'Ь (ХІ-XV в.). Мо

сква, тип. Т. Рись, 1875, стор. 8+418. 

У виданні опрацьовані поле:мічні письма проти << латиили >> 
з-перед Флорентійської Унії і ті, які постали безпосередньо після 

неї. Ті найдавніші, крім одного<< Слова Теодосіл >>, були виготовлені 
греками і для Руської Церкви та з грецької мови були тільки пе

рекладані. З тих же грецьких джерел, знову крі:м одного, прине

сені теж пізніші поле:мічні письма з ХІІІ і XIV століття, а останні 
- проти Флорентійської Унії були виготовлені в Москві. Ціль ви

дання: подати, які поняття про латинян передали :Київсьr{ій :митро

полії її духовні наставники та я:н:и:ми дорогами літературними ці 

пись:ма до неї проникали. Деякі з опрацьованих письм наведені у 

цілості, з інших тільки важJrивіші місця, а деякі теж у грецькій 

:мові. При кінці подано теж короткий покажчик імен. 

Року 1972 цю працю перевидано в Лондоні, з введенням проф. 
І. Дуйчева. 

195. - СтУдинський :К., Па.мят.,.и пол6.мічного пись.менства .,.~нця 

XVI і поч. XVII в. <<Памятки укр.-руської мови>>, т. V. 
Львів, накл. Наук. Тов. Шевченка, 1906, стор. 62+314. 

Після довшого й вичерпного вступу, оприлюднено в цьому ви

данні 6 полемічних письм: В. Гербеста, Щасного Жебровського, 

Ст. Зизанія, Незвісний твір :КлирИRа Острозького, Іп. Потія, 

та рукопись М. Смотрицького з р. 1609. Все те письма, які не ввій
шли у Збірки, що були видані в :Києві чи Петербурзі. При кінці 

подано покажчик імен. 
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У <<Записках Н.Т.Ш. >> опублікував крім того: 

- << Антіграфи- полє.мі'Чний твір Ма1>:си.ма (Мелетія) С.мот

риць7>:ого ІJ 1608 р. >>, том 141-143, 1925, стор. 1-40; 

- <<Полє.мі'Чне письменство вр. 1608>>, т. 104, 1911, стор. 5-37; 

- <<Хто був автором АнтірреІJіса>>?, т. 35-36, 1900, стор. 1-20. 

Пор. ГоРдинеького Я., << А1>:ад. R. Студинськ,ий Я"J;, дослідник, 

літератури XVI й XVII ст.>> там же, т. 99, 1930, стор. 1-84. У цій 
статті автор дає багато нового до самої історії полеміки. 

* * * 
J1 першому роІJділі сюди ІJок,ре.ма відноситься 'Ч. 34. 





Частина 11. 

Бібліографія 
історіі Українськоі Церкви 





ІІ. 

БІБЛІОГРАФІЯ ІСТОРІІ УКР АІНСЬКОІ ЦЕРКВИ 

1. - ЗАГАЛЬНІ ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ 

196. - ВЕликий А.Г., 3 Літопису Християн,сьпої Упраїпи. Рим, 

В-во ОО. Василіян, 1968-1973, I-VI, стор. 277, 277, 277, 277, 
279, 287' 286. 

Не є це підручник історії України, а тільки ряд історичних 

нарисів. У них, аа хронологічним порядком, подано найважніші 

події а української церковної історії - до того ж на тлі кожно

часного церковного періоду й тому не багато в них бракує для пов

ноти історичного церковного обраау. Постали вони а щотижневих 

радіомовлень череа Ватиканське радіо й тому у самих текстах не 

аааначувалось джерел. Все, однак, в них основується на джерелах 

і на перводжерелах, які дуже багато цитувались у самих лекціях 

та які видніють на ножні й сторінці. Перша книга обіймає 9-11 сто
річчя; друга - 12-14; третя- 14-16; четверта - 16 і початок 17 
сторіччя; п'ята - продовження 17-го сторіччя, а шоста - 18 сто
річчя. В друку вже дальший том, а наступні приготовляються. При 

нінці кожної книги подано використану літературу та джерела, 

а теж списки папів, патріярхів, митрополитів, імператорів та княаів. 

197. - ВлАсовський І., Нарис Історії Упраїпсьпої Православпої Цер

пви. В-во Укр. Православна Церква в ЗДА, Н. Йорк 1955-
1966; том І- стор. 294; ІІ- стор. 398; том ІІІ- стор. 390; 
том IV, перша частина- стор. 383, друга частина- стор. 416. 

У цьому об'ємистому нарисі в 5 книгах автор- унраїнський пра

вославний церковний діяч - подав повний курс історії Укр. Право

славної Цернви, доведений до останніх ронів. Не є це стисло наукова 

праця, хоч: використано в ній багато джерел та багату літера

туру, а радше популярний, але систематичний підручник історії, 

який відповідав би, аа словами самого автора, « курсу для середньо
шкільної молоді>> (т. І, ст. 5, 8). Цей нарис абагачують численні 
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ілюстрації, орівнтаційні таблиці, списки врархіі, як теж покаж

чики імен. Бібліографіqн:ий покажчик до перших трьох томів по

дано при кінці третього тому, а теж при кінці обох частин четвер

того тому. Видавництво подбало й про англійський переклад, якого 

перший том появився в Н. Йорку 1956. 
Рец. на І том: Хом'як Р. в <<Логос>>, Йорктон 1965, с. 312-6. 

198. - ГолУвинсюй Е.Е., Исторія Русс1>ой Цер1>ви. Москва, в-во 

Имп. Общество Исторіи і Древностей РоссійСІ-І':ИХ'Ь при Моск. 

унив., 1880-1911. 

Т. І, ч. 1-ша- стор. 24+963; рік видання 1880- 2-е видання 1901. 

Т. І, ч. 2-а - стор. 926+18; 1881, 2-е вид. 1904. 

Т. 11, ч. 1-а - стор. 8+918; 1900. 

Т. 11, ч. 2-а - стор. 616; 1911. 

Автор, проф. Московської Академії та член :Київського тов. 

Нестора Літописця, всебічно опрацював церковну історію, на жаль, 

тільки до митр. Макарія (1542-1563) включно. За офіційною термі
нологією на3вав її << Історія Русской Церкви >>, однак до половини 
15-го сторіччя, включно до митр. Ісидора, 3глядно його наступника 

митр. Григорія це теж історія Укр. Церкви, бо, до поділу :Київ

ської митрополії на київську й московську, одною і другою, 3а ма

лими вийнятками, управляв все один митрополит. Праця його до 

сьогодні не втратила на своїй важності, хоч по3а примітками не 

подав використаних джере.л та бібліографії й не виготовив до опрацьо

ваних вже томів покажчиків. Більш вичерпного історичного обра3у 

й досі ніхто не опрацював, а в більшості випадків його насвітлення 

й надалі актуальні. Останньо об а томи в чотирьох частинах пере

видано в Римі офсетним друком. 

199. - ГРУШЕвський М., Історія У1>раїни-Руси. Н. Йорк, тов.<< :Кни
госпілка >>, 1955-1958, тт. 1-Х, стор. 32+648; 634; 586; 536; 
688; 668; 624; 322+314; 1630; 594 (офсетне видання). 

У своїй монументальній Історії Украіни, яку довів тільки до 

другої половини 17-го сторіччя, автор, сам православний, в пооди

ноких періодах досить вичерпно опрацював теж й історію Украін

ської Церкви, хоч не 3 усіма його насвітленнями можна погоджу
ватися, 3окрема тепер, по оприлюднені багато нових документів. 
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rї тематиці він присвятив по всіх майже томах коло 1.000 сторі
нок. Зокрема виключно тільки про церковні справи говорить він 

в таких місцях: т. І - стор. 496-516; т. ІІІ - стор. 260-300, 401-
421, 454-492; т. V- стор. 261-287, 385-618, 654-661; т. VI- стор. 

294-563, 581-600, 624-633; т. VII - стор. 388-437; т. VIII, 1-ша 
частина - стор. 73-97, 153-173, 187-199, а друга частина - стор. 

84-117; т. ІХ - стор. 853-865, 1508-1523. 

200. - ГУмилЕвсюй ФилАРЕТ'Ь, Истарія Русской Церкви. Москва, 

И3Д. 5-е М.А. Ферапонтова, 1888, 'l'T. 1-V, стор. 12+273, 
188, 266, 327 +4, 234. 

Це була перша велика й науково опрацьована Історія Церкви, 

яка діждалась в короткому часі шість накладів. Перше видання 

появилося в рр. 1847-1848, а останнє 1894. Автор був професором 
Московської Академії й використав 3ібрані в тому часі багаті ма

теріяли. Перший том майже виключно присвячений Київському 

періодові, отже Українській Церкві. В інших вона у3гляднена тільки 

в 3агальних рамах, довівши свою працю до 1826 року. 
Ця праця 3істала перекладела на німецьку мову й була ви

дана в Фраю{фурті 1872 р. 

201. - ДовРоклонсюй А.П., Руководство по исторіи русской Церкви. 

Ря3ань-Москва, И3Д. УчебнЬІй Н'омитет'Ь при св. Синод-Б, 

1889-1893, тт. 1-IV, стор. 379+41+4; 305+2; 441+3 (ра3ОМ 
3і4т.). 

Видання це не стисло наукова праця, а радше підручник для 

професорів та студентів, 3окрема перший і другий томи; два останні 

можна б вважати вже навіть науІюво опрацьованими. В обох пер

ших томах, до року 1237, майже вся увага присвячена Церкві на 
Україні. В інших тільки опис внутрішнього стану Церкви спіль

ний усім й тому теж відноситься і до Українськоі. По3а тим, ще 

в ІІІ т. глава шоста присвячена виключно << полуднево-3ахідній мит

рополії>> тобто Київській. 

202. - Н'АРТАШЕВ'Ь А.В., Очерки по исторіи Русской Церкви. Париж, 

ІМН'А Пресс, 1959, 1-11, стор. 686, 570. 

У першому томі, доведеному до кінця 16-го сторіччя, дві треті 

властиво присвячені історіі Украінської Церкви, аж до аюшючення 
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Берестейської Унії 1596 р. У другому- Українській православній 

Церкві присвячений тільки один розділ, стор. 267-311, в якому 

обговорює її історію в Польщі, від Берестейської Унії аж до підчи

нення Rиївської митрополії Московському патріярхові. Історія на

писана з православного становища, однак у ній подав він багато 

цінного матеріяJІу. При кінці кожного з більших розділів знахо

диться багата бібліографія. 

203. - ЛУЖНИЦЬКИЙ r.' у країнськ,а ц ер-к,ва .між Сходом і 3 аходо.м. 
Нарис історії Упраїнсьпої Церпви. Накл. Союзу Українців 

:Католиків <<Провидіння>>, Филаделфія, 1954, стор. 24+728. 

Ця праця це поширені університетські вин:лади, як пише сам 

автор, й тому, без претенсій на назву історія, затитулував її тільки 

нарисом. Однак цей нарис охоплює цілість Української Церкви і 

в своєрідним першим повним нарисом її історії, в якому представлені 

так українська католицька як і православна Церкви, хоч і з ка

толицького боку са:tного автора. Працю прикрашають багато ілю
страцій та збагачують не тільки покажчик імен та відбитки мап, 

але й дуже численні (401 на ст. 611-690) й широкі замітки, в яких 
подано багато цінного матеріялу, наводячи при тому теж викори

стану бібліографію та джерела. 

204. - МАКАРІЙ (БУЛГАКОВ'Ь), Истарія Русспой Церпви. С. Петер

бург'Ь, тип. Р. Голике (ХІт. тип. С. Добродіева), 1864-1886, тт. 
І-ХІІ, стор. 277+5; 365+5; 322+5; 8+388; 8+484; 8+387; 
7+507; 8+414; 20+689; 15+500; 15+628; 26+792. 
Сторінни в І-ІІІ томах подані за третім виданням, в т. VI
VIII - за виданням другим. 

Це найбільш об'ємиста праця з історії російської Церкви, в 

якої рамах внлючена теж історія й української Цер1ши. У 12 томах 
недокінченої ще історії автор опрацював період від 988 до 1667 
року, до Собору, на якому скинено патріярха Нікона. Перші 5 
томів в більшості обговорюють тільки українську Церкву :Київ

ської доби. У 6 та 7 томах вона узгляднена тільки при обговоренні 
внутрішнього її життя; у 9-му томі один розділ присвячений << Ли
товській>> митрополії, яка в дійсності охоплювала українські єпар

хії, у 10-му широко представлена Берестейська Унія (стор. 238-500), 
в 11-му (стор. 182-628) знову ж справи Унії та відновлена в Rивві 
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1620 р. православна врархія, як теж вкінці в 12-му томі (стор. 535-
591). До перших шістьох томів долучені 74 документи. Історія ця 
тепер вже перестаріла, однак не втратила вона своєї вартости ів-ва 

багатства вібраного в ній матеріялу. 

Ця праця (до 1240 р.) частинами була друкована в « Христ. 
Чтеніе >>, в роках 1845-1857. 

205. - Огrвнко ІлАРІОН, Україпська Церква. Нариси а історії Укр. 

Православпої Церкви. Прага, в-во Ю. Тищенка, 1942, том 
1-11, стор. 236, 224. 

Це не повна історія, а ·гільки короткі н нариси, хоч ними охо

плена ціла християнська доба в укр. народі. Місцями автор цитує 

деякі джерела, а при кінці деяких ровділів і літературу, все таки 

в це тільки популярний підручник для вагалу народу. 

206. - ТАтищЕв С.Н., История российская. Москва-Ленинград, ивд. 

Акад. Наук СССР, 1962-1968, 1-VII, стор. 500; 352; 340; 
556; 344; 436; 484. 

Це повне наукове видання праці історика В.Н. Татищева (1686-
1750), яка цінна вокрема тим, що він у ній використав й такі дже
рела, які півніше вагинули, передусім 1812 р., в часі пожежі міста 
Москви. У ній теж досить багато матеріялу й до історії укр. Цер

кви, вокрема в 10-12 сторіччях. 

207. - ФЕДОРІВ Ю., Історія Церкви в Україпі. Торонто, друк.<< Укр. 

Видавнича Сп1лка >> в Лондоні, 1967, стор. 362. 

У праці представлена історія Укр. Церкви, католицької і пра

восл., від початків -до останніх часів, включивши до неї теж цер

ковне життя в діяспорі- на еміrрації. Однак, це не в наукова праця, 

а легенький й побіжний популярний нарис чи шкільний підруч

ник, виготовлений на основі інших історичних праць. Крім того 

використав автор тільки давніші праці, а дуже мало в новіших, 

яких не увгляднюв і навіть не наводить в поданій СІ{ромній бібліо

графії. Тому в ній багато неточностей, а навіть і невірних інфор

мацій та висновків. 

Пор. рец.: Наварко І. в <<Логос>>, Йорктон 1968, стор. 155-157 
і Хом'як Р., <<Логос>> 1969, стор. 154-157. 

6 - Іс. Патри.ло, ЧСВВ, Дж:ерела і Бібліографія ... 
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208. - Чистович'Ь И., О'Черк,'Ь ucmopiu западн,о-русск,ой Церк,ви. С. 

Петербург'Ь, тип. Департамента уді;лов'Ь, 1882-1884, І-11, стор. 
220, 4+420. 

У першій частині автор, подавши коротку історію галицьких 

князів та литовсько-польського володіння, представляв стан Київ

ської митрополії від 14-го сторіччя до Берестейської Унії 1596 р. 
При тому окремо обговорює кожну єпархію, загальний устрій цілої 

митрополії та її просвіту. У другій частині продовжав цю історію 

укр. та білоруської Церкви, окремо присвячуючи увагу кожному 

митрополитові та єпископові, представляючи зокрема внутрішній 

стан Церкви, тю< православної як української католицької. 

209. - ЧУБАтий М., Історія Християн,ства н,а Руси-Ук,раїпі. Рим

Ню-Йорк, вид. УІ'Р· Католицького Університету - Праці 
Гр.-Кат. Богословської Академії, т. 24-26, 1965, том І (до р. 

1353), стор. 12+816. 

Ця праця укр. католицького історика 3аплянована в трьох 

томах. Перший, вже виданий том сягав до 1353 р., другий мав би 
обхопити період до Ііінця 17-го сторіччя, а третій до наших часів. 

У першому томі майже четвертина присвячена християнству перед 

хрещенням св. Володимира (І. доба). Друга доба (Київське хри

~тиянство 989-1353) поділена на три періоди: 1. - Перед розколом 

Вселенської Церкви (989-1054); 2. - В змаганні з византійськими 

впливами (1054-1169), і 3. -Сумерк Київського християнства (1169-
1353). При кінці подано характеристику доби київського християн
ства, списки Папів, царгородських патріярхів і київсьІшх митро

политів, ревстр київських князів, генеалогічні таблиці Руриковичів 

і галицько-волинських князів та покажчик імен, як теж обширну 

літературу. 

Матеріяли до рец.: А. ВЕликий в <<Записках ЧСВВ>> 1971, 
ХІІІ, стор. 515-533. 

Рец.: П. КовАЛІВ в <<Логос>>, Йорктон 1966, с. 148-159; В. 
ЛАБА, там же, с. 235-7; 

Oswald Р. Backus ІІІ а. Heinrich А. Stammler: Kievan Chri
stianity а. the << Church Universal >> in << Slavic Review >>, Univ. of 
Washington, June 1971, р. 361-5; 

М iiller L., << J ahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas >>, М iinchen 
1969, В. 17, Heft 2, S. 271-3. 
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210. - AMMANN А.М., Abriss der Ostslavischen Kirchengeschichte.Wien, 
Thomas Morus Presse im Verlag Herder, 1950, S. 16+748. 

Два рони раніше та праця вийшла також в італійській мові 

під трохи іншим, не зовсім властивим і С'l'Ислим наголовком: 

Storia della Chiesa Russa е dei Paesi Limitrofi. Torino, Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1948, рр. 16+630. 

Автор, професор Папеького Східного Інституту в Римі, у своєму 

творі опрацював церковну історію усіх східно-слов'янських наро

дів -на їхніх землях, а 'l'еж і поза ними, якщо вони там понесли 

з собою й церковну організацію. Між ними, відносно широко, опра

цював теж й історію Української Церкви, не обмежуючись тільки 

до зовнішніх подій, але узгляднюючи теж її внутрішній стан. Істо

рія допроваджена до часу її видання, хоч останні десятиліття до

сить :коротко й побіжно та загальни:ково. Праця написана стисло 

нау:ково. Перед кожним розділом наведена багата література, а 

при :кінці цінні реветри Папів, патріярхів, митроnолитів та :князів. 

Німецьке видання появилося вже дещо доповнене і справлене. 

Рец. на цю працю в італ. мові: А.В. Цп'лЕР в<< Записках ЧСВВ>> 

1949, т. VII, стор. 424-8. 

211. - BARTOSZEWICZ J., Szkic Dziej6w Kosciola Ruskiego w Polsce. 
Krakow, nakladem J. Zenowicza, 1880, str. 493. 

У першій частині автор коротко переповідав історію Східної 

Церкви в Польщі до року 1340, у другій до 1596, але найбільше 
місця й уваги присвячує періодові після цього року тобто після 

Берестейської Унії, заr.JLінчуючи свій огляд 1880 ро:ками. В Додат:ку 
крім того ще помістив: << 3 актів переслідування Унії>>, Про Унію 
в Мадярщипі та Унію Вірмен у Польщі. Це не історія, а тілнш її 

нарис, ЯR сказано в самому наголовку, і без бібліографії й поl\аж

чи:ка імен. Деякі джерела подані тільни в самому тексті. Праця ця 

мала авторові послужити до оброблення правдивої історії, але до 

цього не дійшло. 

212. - СноDУNІСКІ К., Kosci6l Prawoslawny а Rzeczpospolita Polska. 
Zarys historyczny 1370-1632. Warszawa, Min. Wyznan Reli
gijnych і Oswiecenia Publ., 1934, str. ХХІІ+632. 

Праця починається від 1370 poRy, RОЛИ вперше Польща поши-
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рила свої границі й на українські землі й зустрілася з православ

ним віровизнанням, і допроваджув свою студію до відновлення пра

вославної врархії 1620 року, зглядно до 1632 р. Завдання праці: 
виказати яким було відношення польсьної держави, яка була на

толицькою, до православної Церкви; при тому заторнув ці ч:ин

ники, які впливали на тані й не інші відносини. При кінці пода

ний великий покажчик імен та предметний (стор. 565-602), як теж 
багата література. 

213. - Gлттr С. - KoROLEVSКIJ С., І Riti е le Chiese Orientali, vol. 
1: Rito Bizantino е le Chiese Bizantine. Genova-Sampierdarena, 
Libr. Salesiana Ed., 1942, рр. 22-980. 

Ця праця - це перероблене й доповнене видання, яке передше 

опрацював і видав: P.R. jANIN: Les Eglises Orientales et les Rites 
Orientaux, Bonne Presse, 1922, 1925, 1935. 

У ній подані досить обширні інформації про всі східні візан

тійські Церкви, між якими теж про Українську Цер1шу, на стор. 

600-771. У тому розділі подавться коротка її загальна історія, від

тю\. історія церІшвна так в Україні, яR поза нею, вRлючно до Аме

рt-ши, Бразилії й Арrентіни. Далі наступають такі розділи: Цер

ковна організація, духовенство і національні товариства, монаше 

духовенство, обрядові справи та статистичні дані. Про Українські 

православну Церкву чимало знаходиться теж у розділі про Ро

сійську Церкву. У виданні досить теж ілюстрацій, мап та евіден

ційних таблиць, а при кінці досить багата бібліографія. 

214. - Gusтл F., Historya Kosciola Ruskiego. Krak6w, Nakladem 
К. Budweisera і Sp., 1857-1858, 1-11, str. 240+216+82. 
Wydal ks. Jan Lawrowski, gr. kat. proboszcz w Krakowie. 

Автором праці в італійський священик о. Ф. !'уста, який ви
готовив її за намовою та порадами василіянського прокуратора в 

Римі о. Й. Міцкевича. Польський переклад виготовив о. І. Лаври
сввич, а видав парох гр.-нат. парафії в RpaRoвi, о. І. ЛавровсЬІшй. 

У цій праці в найважніших моментах представлена історія Украін

ської Церкви до кінця 18-го сторіччя:, хоч: і переплутана дещо з 

Московською. Сьогодні вона не мав якоїсь вартости, але на свій 



1. Загальні церп.-історичпі праці 85 

час була це властиво перша спроба систематичного викладу цер

ковної історії, в якій автор використав анані й доступні йому до

кументи, яких в тому часі й не було багато. о. І. Лавровсьr-шй на 

80 стор. (останніх) додав історичні документи, в лат. і польсьній 

мовах, які сам зібрав, бо в рунописі о. tусти їх не знайдено, хоч 
про них агадув. 

215. - HARASIE\VICZ М., Annales Ecclesiae Ruthenae. Leopoli, Typis 
Instituti Stauropigiaпi, 1862, рр. 27 + 1184. 

Праця написана в латинській мові, але всі документи, яких 

у ній дуже багато, наведені в ориrіналах: латинсьній, старослов'ян

сьній, польській та німецьній мовах. Подавши у формі введення 

норотку історію Укр. Церкви, починаючи вjд прийняття християн

ства аж до кjнця 16-го сторіччя, ширше зупиняється на періоді 

після Берестейської Унії 1596 р., а особливим узглядненням єпар
хій Львівської, Перемиської та Холмсьної, аж до часу написання 

цієї праці. Не в це повна церновна історія, а радше леrітимація її 

ідентичности, оборона її прав та винаааю-rя її життєздатнасти -
перед оснарженнями так православних НІ\ j латинських нругів. 

Автор в більшості свій виклад веде мовою самих документів, до 

тої міри, що багато наводять її радше між джерелами. Матеріялів 

у ній, як на той час, зібрано дуже багато, і вони й досі актуальні. 

216. - Kosci6l w Polsce. Krak6w, wyd. << Znak )), 1966-1970, І-11, 

str. 676; 1116. 

Видання аапляноване на 4 томи. Видані вже оба перші томи 
доведені до нінця 18 сторіччя. Це збірна праця кількох авторів 
під редакцією Ю. :Клочовського. У ній не подано поввої історії 

Цернви, а радше головну увагу присвячено подрібному описові 

його організації, від врархії аж до парафій та манаших Чинів, 

винористовуючи багато нових джерел та подаючи багато стати

стичних таблиць. Перший том майже не заторкує Укр. ЦерІши, 

ні укр. земель, аате в другому томі багато уваги присвячено нже 

латинсьній Церкві на українських аемлях, а крім того подано 

онремий розділ Людомира Бвнковського під наг.: << Оргапіаація 

Східпаї Церкли в По.аьщі )>,на стор. 781-1049. У цьому розділі зібрано 
багато матеріялу, зонрема статистичних даних, яких не знайти 
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ніде. З 24 мап, крім спільних, дві з них присвячені тільки Укр. 
Церкві. Оба томи завершені обширними покажчиками імен та мі

сцевостей. 

217. - KuLCZYNSКI І., Specimen Ecclesiae Ruthenicae, аЬ ongme 
susceptae fidei ad nostra tempora in suis capitibus seu Pri
matibus Russiae cum S. Sede Ар. Romana semper unitae. 
Parisiis, apud А. Bohne et Schultz, Bibliopolas. Tornaci, Н. 
Castermaп, Editor, (1859), рр. 32+351 (1). 

Цю працю в латинській мові написав Василіянський Прокура

тор в Римі о. І. :Кульчинський, ян:ий її видрунуnав у двох части

нах в Римі 1733-1734. В першій частині опрацював життєписи Свя
тих Руської Церкви, подав завваження до московських образів в 

<<Акти Святих>> Д. Папеброхія та цінні короткі життєписи :Київ

ських митрополитів, від Берестейської Унії тільки митрополитів 

з'єдинених. У другій частині містить багато документів до історії 

Руської Церкви, а відтак життєписи великих князів, спочатку 

київських, від яких переходить до московсьних. Довгий час був 

це перший й одино1шй маленький підручник до історії Україн

ської Церкви, до того ж у мові доступній для чужинців. Обі ча

стини перевидав 1859 року Ів. Мартінов. 

218. - Oriente Cattolico. Cenni storici е statistiche. Citta del Vaticano, 
S. Congregazione per la Cl1iesa Orientale, 1962, рр. ХІ+812. 

У цьо.му виданні подано нороткі історичні начерки усіх Схід

них Цернов, разом з тогочасними статистичними даними. Про укра

їнську Церкву говориться на стор. 235-246 (Церква в Юrославії), 
а зокрема на стор. 303-350: під розділом << Ру1•ені >> включено там 
не тільки вихідців в Америці з колишньої Угорщини, а також :Кар

патсьІ\У Україну, а в розділі << Словаккі >> - описана Пряшівська 

єпархія, після чого елідув розділ <<Українці >>. На стор. 579-594 
та 736-752 крім того подано історію й статистику чернечих Чинів 
та Згромаджень, яні працюють в укр. Церкві. 

219. - 0Rlowsю N., Defensa Bisk6pstwa у Dyecezyi Kiiowskiey, z 
przydatkami niekt6remi dla niey pot1·zebnemi. Lw6\v, druk. 
SSS. Tr6ycy, 1748, str. 365 (крім ненумерованих). 

Задум автора був подати історію латин:сьної дівцезії в :Ки вві, 
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про яку, однак, відносно досить мало сказано. Більше у цій праці 

з історії украінської Церкви, католицької і православної, як теж 

дещо і з Візантії, Польщі та інших. Зібрано на свій час досить ба

гато відомостей, з поданням навіть деяких знаних тоді джерел, 

але багато основане теж на леІ'ендах. 

220. - PELESZ J., Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit 
Rom von den ii.ltesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Verlag 
der Mechitaristischen Buchdruckerei (W. Heinrich), Wien 
1878-1880, Band І-11, S. 638, S. 20+ 1095. 

В першому томі автор опрацював історію Укр. Церкви від 

найдавніших її початків до Берестейської Унії 1596 р., а в другому 
довів її до 1879 року. Сьогодні вона в багатьох місцях перестаріла 
й неповна. Все таки, це одинока Історія Церкви, науково й систе

матично опрацьована українцем-католин:ом (ректор гр. кат. семі

нарії у Відні, пізніше Перемиський єпископ) й доведена аж до часу 

її виготовлення, якої ще й досі вповні не заступило жадне інше 

видання, ні в укр. ні жадній іншій мові. Ще 1968 року перевидано 
її офсетним друком в Лондоні. 

Більшу рецензію на ту працю з своїми завваженними подав: 

ZAl~sКI S., Kilka uwag nad dzielem ks. dr. Pelesza. Lwow, 1880, 
st. 78, 8°. 

221. - UкRAINE. А Concise Encyclopedia. Prepared Ьу Shevchenko 
Scientific Society. Edited Ьу V. Kubijovyc. Toronto, pub
lished for the Ukr. Nat. Association - University of Toronto 
Press, 1971, v. 11, р. 63+ 1394. 

У цій англомовній енциклопедії, виготовленій та виданій поза 

Україною, Українській Церкві присвячено окремий розділ на стор. 

120-231. У зв'язкій формі подано у ньому найважніші дані з усіх 
ділянок церковної історії й церковного життя, додаючи всюди теж 

найватнішу літературу до предмету. 

В українськомовній << Епци~лопедія Украінжтавства >>, т. І-ІІІ, 

Мюнхен-Н. Йорк, 1949, - справам та історії Української Церкви 
присвячено стор. 601-629. 
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222. - VoLKER К., Kirchengeschichte Polens. (<< Grundriss der sla
vischen Philologie u. Kulturgeschichte >>, hrsgegeben v. R. 
Trautmann u. М. Vasmer). Berlin-Leipzig, Walter de Gruyter 
& Со., 1930, S. 12+337. 

Це начерк церковного життя на землях, які входили у склад 

давньої Польщі - до року 1918. Між іншими автор подав теж ко
роткий огляд укр. ЦерІ{ВИ, використавши між іншими теж укр. 

джерела та літературу. 

Пор. рец. І. Лvвл в << 3ап. ЧСВВ>> 1932, lV, 1-2, стор. 364-5. 

До історії Укр. Церкви відноситься теж перша частина загаль

ної історії Російської Церкви в англ. мові, в якій представлена 

історія Rиївської митрополії: MuRAVIEFF A.N., А History of the 
Church of Russia, translated Ьу R.W. Вlackmore. Oxford, John 
Henry Parker, 1842, рр. ХІХ-448' 

2. - VRPA1HCЬRA ЦЕРRВА ДО RІНЦН ХІІ СТ. 

А. - МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

223. - Аничков'Ь Е.В., Язм'Чество и Древпяя Русь. Спб, тип. М.М. 

Стасюлевича, 1914, стор. 38+(2)+386. 

Після довшого вступу автор розглядав поганський побут та 

християнські поучення, головно << Слово ні>коего Христолюбца >> і 

<< Слово о том'Ь, како первое погани суще язьщьr кланялися ідо

лам'Ь >>, а в другій частині представляв поганський кули з посте

ленним переродженням, але і двоввір'ям. 

224. - БлвмІ'АРТЕН Н., Св. Володимир і хрещеппя Руси. << БогосJю

вія >>, Львів 1930, VIII, стор. 238-250; 1931, ІХ, стор. 107-140. 

V статті представлена участь Заходу, головно Варягів, у на

верненні кн. Володимира, який мав бути християнином ще перед 
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адобуттям Rорсуня, дальша церковна органівація, Папські посоль

ства та васнування архивпископства. 

Рец.: В. ЗАїкин в <<Зап. ЧСВВ>> 1935, VI, стор. 397-400. 

225. - БАРСОВ'Ь Т., Копстаптипопольспій патріарх'Ь u его власть 

пад'Ь Русспою Церповію. Спб, тип. И.А. Ремезова, 1878, о. 

VIII+IV+588+ V. 

У перших 5 главах автор говорить вагально про патріярха, 
а далі про його відношення до Rиївської митрополії та її від нього 

валежність. Для Московської митрополії ця валежність кінчається 

1453 р., упадком Царгороду, а для RиївсьІюї 1658 р., підчиненням 
її Московському патріярхові. 

Рецензію на цю працю написав Павлов'Ь А., під наг.: Теорія 

восто'Чnаго папиама вь н,овтьйшей литературть папоnи'Чеспаго права. 

<<Прав. Обоврішіе >>, Москва 1879, ІІІ, с. 476-499, 733-765. У ній 
відкидав висновки Т. Барсова. 

226. - ВЕликий А., Київсьпа митрополія в 100 літ по схиамі Керу
лярія. <<Записки ЧСВВ>>, Рим 1958, ІІІ(ІХ), стор. 348-374; 
1963, IV(X), стор. 461-483. 

Стаття присвячена подіям в Rиівській митрополії в роках 

1145-1157. Насамперед представлено стан в рр. 1145-1147, в лких 
митрополичий престіл був опорожнений, після уступлення t{И усу

нення митр. Михаїла 11 (1130-1145), а далі увагу присвюrено Rиїв
ському Соборові в 1147 р. та виборові митр. Rлима Смолятича, 

церковно-політичним подіям в рр. 1148-1156 та <<чистці>>, яка на
ступила в рр. 1156-1157. При кінці автор подав свої висновки, JIRI 

насвітлив ще теж листом краківського єпископа :М:атея. 

227. - ВоРонов'Ь А.Д., О латин,спuх'Ь проповтьдпипах'Ь н,а Руси Кіев

ской Х-ХІ вв. << Чтеніл Нестора>>, Rіев'Ь, 1873-7, кн. І, стор. 

1-27. 

Автор подав короткий начерк про тих латинських МІСІОнерів, 

які у тому періоді Х-ХІ ст. побували на Русі і пробували там ровви

нути свою діяльність. 
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228. - ВьrшЕл-вссюй Д.О., Борьба древне-русск,ой церк,ви С'Ь остат

к,а.ми язьL'Чества в'Ь строть сел.tейно.м'Ь u общественно.м'Ь. << Христ. 

Чтеніе >>, С. Петербург'Ь 1896, І, стор. 93-117; 655-678. 

У статті говориться про те, яним способом Цернва намагалася 

виноріпити з родинного та громадсьного життя залишни поганства 

(винрадання, наложництво, рабство тощо). 

229. - ГЕОРГІЕвсюй Г., Христіанство в'Ь пони.маніи русск,uх'Ь л,юдей 

в'Ь до.монгол,ьск,ій період'Ь. Моснва, тип. А.И. Снегиревой, 1893, 
стор. (2)+169+6. 

Автор описув зміну світогляду з прийняттям християнства, 

зонрема ян в тому часі народ сприймав і розумів релігійні правди 

та лним був щоденний побут. 

230. - Гллзvнов'Ь П., Хра.мьL построеннме св. Вл,ади.міро.м'Ь u дру
ги.ми в'Ь его вре.мя. << Трудьr :К.Д.А. >>, :Кіев'Ь 1866, 6, стор. 

167-253. 

На основі згадон по різних джерелах аюор зібрав та подав 

опис тих церков, яні існували ще до св. Володимира, відтаr~ тих, 

ян:і напевно побудував він сам, яні він правдоподібно побудував, 

а теж тих церков, яні в його часі здвигнули інші. При кінці но

ро·rно подано ще і значення їхнього існування. 

231. - Дvвлкин'Ь Д.Н., Вл,іяніе христіанства на се.мейті,ЬLй бьLт'Ь 

русск,аго общества в'Ь період'Ь до вре.мени появл,енія << Домо

строя >>. << Христ. Чтеніе >>, Спб, 1880, І, стор. 311-361; 627-
676; ІІ, 3-91. 

У цій студії автор широн.о описує в чому та в якій 11-Прl мало 

хрис'l'Иянство вшшв на родинний побут в русьн:ій · Цернві -- аж 

до появи << Домос·rроя >>. Це був збірнии прантичних правил, які 
набрали силу закону, написаний в 16 ст. 

Пор. теж його маrістерський виюшд цівї самої теми в << Христ. 

Чтеніе », 1881, І, стор. 354-362. 
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232. - Злїкин В., Христіянетво на Ук,раїні за часів к,н. Ярополк,а І 

(969-979). «Записки ЧСВВ >>, Львів 1930, т. ІІІ, 1-2, стор. 

1-40; 3·4, стор. 377-402. 

Автор робить у цій ро3відці вдалу спробу ро3в'я3ати не леше 

та важливе питання про християнство на Україні перед урядовим 

його прийняттям, в першій мірі 3а ч:асів володіння кн. Ярополка. 

При тому насвітлюв економічні, суспільно-політичні та культурні 

явища, які 3нач:ною мірою допомагають у вирішенні цього питання. 

Пор. теж: Т.Б., Нн. Ярополк,'Ь Святославович'Ь, к,атоличеспій 

государ'Ь Руси. <<Ките~{'Ь >>, Варшава, 1928, ст. 74-89. 

233. - ... , Преподобний Стефан, en. Володи.мирськ,ий іГалицьпий 
та його відношення до звдинення Руськ,ої (Ук,раїпськ,ої) Пра

вославної Ц ерк,ви з Ри.мсьпо-Н атолицьк,ою в останпій чверті 

ХІ вік,у. <<Записки ЧСВВ>>, Жовква 1928, т. ІІІ, 1-2, стор. 

190-203. 

Автор подав кільна думок 3 приводу нотатки про св. Стефана, 
Володимирського впископа, яна появилася у << Воскресное Чrеніе » 
(Варшава 1928, чч:. 10, 16, 17, 39, 40) та окремою відбитн:ою. Пе
редусім же добачув іншу причину його прогнання 3 Печерського 

монастиря в Кивві після смерті І3яслава І: до цього мало б довести 

його прихильне ставлення до церковної полі·rини цього останнього. 

234.- Іслїв П., Звідк,и Русь-Ук,раїна припяла хрltстияпство?. Фи

ладелфія, вид. << Америна >>, 1952, стор. 70. Відбитка 3 тижне

вика << ІІІлях >>. 

Побіч: впливів 3 Ві3антії, Криму та Варягів, пайбільше 3На
чення мало Кирило-Методіївське християнство в Моравії, Польщі 

та 3ахідній ч:астипі Галичини. Звідтам проникало християнство й 

на Україну вже в ІХ сторіччі 3а кюшів Аскольда й Дира, а теж 

пі3ніше. Св. Володимир, однак, прийняв місіонерів та врархію 3 
Болгарії, бо в тому ч:асі Rири.по-МетодіївсьІ{е христи~шство вже не 

існувало ні в Польщі ні в Моравії. 

Це радше популярний виклад, хоч 3 численними відкликами 
до джерел та поданням добірної літератури. 
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235. - :КосТРУБА Т., Нариси а церпоююї історії Упраїпи Х-ХІІІ 

століття. Торонто, в-во <<Добра :Книжка>>, 1955, стор. 

VIII+136. 

Це друге доповнене видання того, що появилося 1939 р. у Львові. 
Працюючи над популярною історівю України, автор окремо вибрав 

в княжої доби деякі не вовсім ясні церковні проблеми і подав їх 

в науково-популярній формі, представляючи їх у власному ориrі

нальному насвітленні. 

236. - :КояловиЧ'Ь М.О., Раабор'Ь сочипеп~я г. Вердье. << Хр. Чте

ніе >>, 1859, І, стор. 33-125, 185-245. 

Це відповідь на працю Верд'в про << :Католицькі початки ру
ської Церкви до 12-го стор. >> (пор. ч. 277). У ній старавться посла
бити його арrументи, даючи їм своє насвітлення. 

237. - ЛЕвитсюй Н., Н'Ь вопросу о времени ~>рещепія св. Владиміра 

и Руси. << Христ. Чтеніе », С. Петербург'Ь, 1888, І, стор. 596-
648; 11, стор. 100-161. 

На основі літописних записів та інших, своїх та чужих, дже

рел, головно грецьких та арабських, допазує, що св. Володимир 

хрестився вже 987 року, отже не в :Корсуні, а хрещення Русі по
чалося щойно 990 р. 

238. - ЛЕвитсюй Н., Важптьйшіе источпипи для опредтьлепія вре

ме пи прещепія Владиміра і Руси и их'Ь даппмя. << Христ. 

Чтеніе >>, С. Петербург'Ь, 1890, І, стор. 370-421; 687-740; 
11, 147-174, 318-368; 1891, 11, ст. 470-477. 

Свої твердження про дату хрещення св. ВоJІодимира 987, а 

Русі 990 року основує, розгJІядаючи гоJІовним чином << Похвалу св. 
Володимирові >>, два оповідання про св. Бориса та ГJІіба та деякі 

чужі джерела, які всі не згідні в записом JІітопису. 

239. - ЛЕВЧЕНКО М.В., Очер~>и по истории русс~>о-виааптийспих отпо

шепий. Москва, изд. Акад. Наук СССР, 1956, стор. 553 (з од

ною мапою). 

:Крім політичних, куJІьтурних та торговельних зв'язків, автор 

досить обширно заторRНув теж церІ-ювні відносини, зокрема в 7-му 
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ро3дІш п.наг. << Хрещення Руси 3а Володимира >>. У праці викори
стано багато невідомих досі джерел, подано деякі нові уточнення 

та нові насвітлення, хоч деякі 3агальні висновки мусять і·rи по 

офіційній лінії. Шкода тільки, що не 3ібрано в одне бібліогре~.фії 

та не подано жадного покажчика. 

Рец.: І. НА3АРКО в <<Зап. ЧСВВ>> 1958, т. ІХ, стор. 279-282. 

240. - МАКАРІй (БУлглков'Ь) ЕП •• Истарія христіяпства в'Ь Россіи 

до равпоапостольпаго кпяая Влади.t.tіра. С. Петербург'Ь, тип. 

Ю.А. Бокрама, 1868, 2 И3даніе, стор. VI+332. 

Праця написана ще 1845 року, служить введенням до його 

великої 12-томової << Истарія Русской Церкви >>. У першій частині 
автор обговорює проникання та ро3виток християнства серед рі3них 

народів на тих 3емлях, які пізніше стали частиною російської імпе

рії, починаючи вже від проповіді ал. Андрея, відтак про християн

ство серед скитів та сарматів, і навітЬ. на :Кавказі. У другій же ча

стині вся увага присвячена поширенню християнства в руській дер

жаві - аж до хрещення св. Володимира. У праці зібрано дуже 

багато матеріялу. 

Праця була передше друкована в << Христ. Чтеніе >> 1845, І, 

ст. 98-447; 11, 88-131, 283-307, 454-496; ІІІ, 266-332; 1846, І, 266-332. 

241. - МлльІшЕвсюй И.И., Скааапіе о постьщепіи русской страпм 

св. An. Апдреем'Ь. << Трудм Н..Д.Ак. >>, Н.іев'Ь, 1866, 6, ст. 

300-350. 

Після перегляду тих передань про Ал. Андрея, які мали вплив 

на леrенду про його побут в Русі, ро3бирає літописне оповідання, 

яке вважає правдоподібним. 

242. - ... , Варяги в'Ь пшчальпой исторіп христіапства в'Ь Rіевть. 

<< Трудм Н..Д.Ак. >>, Юев'Ь, 1887, 12, стор. 617-654. 

Варязькі воїни служили київським князям Ігореві, Святосла

вові та Володимирові. Як християни були вони тими посередни

н:ами, через ян:их на Ун:раїні запі3навалися з християнсьн:ою наун:ою. 

Після хрещення н:н. Володимира їхнє посередництво стало вже 

ЗЛИШНІМ. 
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243. - :Млльшшвсюй И.И., Rmo бь~л'Ь первь~й .митрополиm'Ь Rіевс,;,ій? 
<<Тр. R.Д. Ак.>>, Rіев'Ь, 1883, 10, стор. 123-171. 

За літописом, уставами Володимира, пом'янниками 'l'a іншими 

джерелами першим митрополитом мав бути Михаїл, хоч на потвер

дження цього не наводить жадн:их нових доказів. 

244. - ... , Отт-юшепіе Руси r.'Ь церr.ви ри.мсr.ой при св. r.n. Влади
.мірть. <<Тр. :КДА>>, Rіев'Ь, 1863, 2, ст. 89-164. 

Широн.о переповідав про давні спори між Римом та Візантією, 

теж про діяльність :Кирила й Методія та що св. Ольга прийняла 

хрещення 3 Візантії, а Володимир, хоч приймав Папських послан

ців, не 3 Риму прийняв християнську віру. 

245. - ... , Происхождепіе руссr.ія вел. r.пягипи Ольги св. << R. Ста
рина>>, Rіев'Ь, 1899, т. 26, стор. 1-27, 325-353. 

Обстоює її місцеве походження 3 ПJІескова та що була вона 

знатного, боярського чи княжого роду - варяаького. 

246. - ... , До.мипиr.аnец'Ь Яцеr.'Ь (Iar.иnm'Ь Hyacynthus) Одровоnж'Ь, 
.л-tпи.мь~й апостол'Ь ае.мли руссr.ой. <<Тр. :КДА >>, Rіев'Ь, 1867, 
4, стор. 25-80; 6, 421-481; 8, 215-292. 

У довшій статті широко обговорює катошщькі місії загально, 

такі ж HD. українських аемJІях на початку християнства, загально 

теж про Домініканів, .а так про місійну діяльність домініканця 

Ян.инта (Яцка), який мав діяти в Галичині і наві·rь в :Києві в 13 
сторіччі. До всіх, однак, свідоцтв ставиться дуже критично, не 

приймаючи їх. 

247. - МлтчЕНRО И., Свять~й равпоапостольпь~й r.n. Влади.мір'Ь -
просвтьтитель Руси. « Странник'Ь >>, С. Петербург'Ь, 1888, 11, 
СТ{)р. 32-57, 238-266, 501-526; ІІІ, 50-94, 226-257, 422-453; 
1889, І, стор. 79-108, 271-286, 438-451; 11, 51-74, 281-306. 

У І~ій довшій статті опрацьовані такі питання: Причини ско

рого поширення християнства в ІХ ст.; Проповідь :Кирила й :Ме

тодія; Християнство при Аскольді й Дирі; Християнство аа княаів 
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Олега й Ігоря, 3а кн. Ольги та Святослава й Ярополка. Після того 

переходить до самого кн. Володимира, довше 3упиняючись на його 

приході до Києва та діяльності ___: аж до свого хрещення, а тю\ 
представляв хрещення киян та. Русі, церковний устрій, юшй 

він 3апровадив, перевиховання народу, вкінці його політичну та 

адміністраційну діяльність після хрещення, і саму смерть. Стаття 

написана радше в популярному стилі, хоч панликається на багато 

джерел й літературу. 

248. - Мьrсовсюй К., Древнее русс.,;,ое цер.,;,овное право. <<Прав. Со

бесіщнин:ь >>, Ка3ань, 1862, І, ст. 177-212; ІІ, 139-172; 260-
301; ІІІ, 3-31, 125-148; 1863, ІІ, ст. 41-75; ІІІ, 78-94, 262-
295, 329-347. 

У введенні описує в якій мірі руська Церква прийнюrа грецьке 

церr--овне 3аконодавство, пристосовуючи його до своїх обставин, а 

далі довше 3атримувться над описом джерел місцевого церковного 

права 3а рр. 988-1462. Були ними: Церковний Устав св. Володи

мира і такий же Ярослава Мудрого; Обласні церковні уставні 

грамоти (1054-1237); Ярлики монгольських ханів та пільгові мона
стирські грамоти 3 монгольського періоду (1237-1462). Пор. теж: 

О цер.,;,овно-.,;,анони'Чес.,;,их'Ь правилдх'Ь древнихо русс.,;,их'Ь .иитропо

литов'Ь. <<Прав. Собесіщникь >>, Ка3ань, 1864, ІІІ, стор. 

195-200. 

Патріярша влада обмежувалася 3ви:чайно тільки до іменування 

чи ІІО'l'вердження митрополитів, Собори окликалися рідно, тому 

3акони-декрети видавали самІ митрополити. 

249. - Нлглввсьтшй І., Rирило-Методіївсь.,;,е християнство в Русі

У.,;,раїні. <<Записки ЧСВВ>>, Рим, 1954, стор. VIII+176. 

У своїй праці автор намагається представити історію першої 

християнської місії на yrtp. 3емлях у ІХ сторіччі. Цими місіоне
рами малиб бути слов'янсь.r>.і апостоли Кирила й Методій, які пі3ні

ше перенесли центр своєї праці до Моравії. Відтак предстаВJшв 

теж в3авмини між Моравською митрополією та укр. 3емлями, ян: 

теж вплив Методіввого християнства в Галичині. Праця попере

джена досить обширною бібліографією, а при Іtінці подано покаж

чик імен. 
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250. - НАгАввсьІшй 1., Rиївсь11:ий 11:няаь Дмитро-Ізяслав і Петрів 

Престіл в Ри.мі; Зах. Европа і Rиївсь11:а Русь-У11:раїна в дру

гій половині ХІ стол.; Заходи Ізяслава в Гmри11:а IV і Папи 

Григорія V І І; Rільпа фа11:тів з життя нашої цер11:ви по 

Ізяславі. << Логос >>, Йорктон, вид. ОО. Редемптористів, 1956, с. 
97-110, 177-180; 255-264; 1957, 18-26, 96-102, 200-203; 246-
254. Окрема відбитка появилась 1958 р., с. 64. 

На основі джерел й дотичної літератури автор накреслив на

черк про володіння кн. Ізяслава, причини його неуспіхів, зв'язки 

з німецьким цісарем Генрихом lV та Папою Григорівм VII, обста
вини, в яких був коронований тим же Папою та про його спробу 

відновити у Польщі слов'янський обряд, вкінці ж подав ще де

кілька фактів з церковного життя після його смерти. 

Пор. теж: М. ЧУБАтий, У11:р. Цер11:ва в пол. ХІ ст. на роздо

ріжжі. Львів 1931, стор. 17. 

251. - НАЗАРКО 1., Святий Володимир Вели11:ий, Володар і Христи

тель Руси-У11:раїни (960-1015). << 3ашrски ЧСВВ>>, Рим 1954, 
секція І, том lV, стор. ХХХІІ+228. 

Це найповніший з усіх синтетИЧ'ний твір про життя й діяль

ність Володаря і Христителя України. У ньому зібрано та вико

ристано усе, що досі появилося про його особу та добу. В багатьох, 

однак, питаннях автор подав свов власне насвітлення. Як введен

ня, доволі багато (ЗО стор.) присвячено уваги теж християнству 

перед урядовим його прийняттям. На початку подано теж дуже 

багату бібліографію, а при кінці покажчик імен, як теж 9 ілюстрацій. 

252. - НАВАРКО 1., Митрополит Rли.м С.молятU'ч і його Послання. 

Филядельфія, відб. з <<Америка>>, 1952, стор. 16. 

У довшій статті на історичному тлі присвячена головна увага 

його одинокому Посланню, яке збереглося до наших часш. 

253. - НиколАЕВ В., Славяноб'мгарс11:ият фа11:тор в християниза
чията на Rиевс11:а Русия. София, Б'Ьлгарска Академия на 

науките, 1949, стор. 168. 

Автор переводить критику літописного оповідання про хре

щення кн. Володимира, доказує існування християнства на укр. 
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землях на 100 років перед Володимиром та показує якою в хри-
стиянізації України була участь Болгарської Церкви, 3 її власти

востями, які були чужі Візантії. Болгарська Церква висилала своїх 

місіонерів та єпископів, а головно мала дуже великий вплив ду

ховною літературою 3 Преславсь:кої школи. 

254. - Ни:кольсюй Н.:К., О литературпьtх'Ь трудах'Ь .митр. Нли

.мента С.моляmи'Ча, писателя ХІІ в. Спб, тип. имп. Акад. 

Нау:к'Ь, 1892, стор. 7+229. 1 таблиця. 

На історичному тлі подав опис писань митрополита :Клима 

Смолятича, другого :Київського митрополита, що був вибраний без 

участи Візантії. 

255. - Плвлов'Ь А., Мни.мьtе слтьдьt к.атоли'Ческ.аго вліяпія в древюьй

ших'Ь па.мятпик.ах'Ь юго-славяпск.аго и русск.аго церк.овпаго права. 

<< Чтенія В'Ь Общ. любит. Дух. ПросвіІЩенія >>, Москва, 1892, 
стор. 174. 

Це поширена рецензія на працю проф. Суворова Н.С. << СліщЬІ 

зап.-:католическаго цер:к. права В'Ь памлтниках'Ь древняго русс:каго 

права >>. У ній автор опрокидув ці впливи. 

256. - ПАРхомЕнко В., На'Чало христіапства Руси. О'Черк.'Ь из'Ь исто

ріи Руси І Х-Х вв. Полтава, 1913, стор. 191+IV. 

У цьому виданні зібрано C'I'a1"l'j, нді автор містив на цю тему 

у << Ві>ра та Розум'Ь >>, Харків 1911-1912 рр. Розрізняючи три Русі: 
:Київську, Новгородську та Тьмутороканську, згадки про хри

стиянство в ІХ сторіч:'{і відносить до цієї останньої, присвячуючи 

цьому перші розділи. В дальших 8-20 розділах присвячув увагу 

християнізації :Київської Русі, починаючи від невдачної спроби за 

Аскольда, відтак обговоривши хрещення :кн. Ольги, спроби за :кн. 

Ярополка, вкінці її ареалізування аа св. Володимира. У своїй праці 

автор спирається на гіпотетичних висновках Шахматова та нор

манській теорії. 

Довшу рецензію на цю працю виготовив ПРисЕл:ков М.Д. і 

помістив у << Изві>стjя отд. рус. яз. и слов. Имп. Акад. Н. >>, 1914, 
І, стор. 358-369. 

7 - lc. Патри.ло, ЧСВВ, Дж:ерела і Бібліографія ... 
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257. - Пархоменко В., Древне-русспая nn. св. равноапостольная Ольга 
(вопрос'Ь о І{рещеніи ея). :Кіев'Ь, 1911, стор. 26, 4 . 

На основі інтерпретації свідоцтв Хроніки Регінона це хре

щення переносить на другу поїздку до Царгороду. 

Рецензію на цю розвідку помістив М. ГРУШЕвський в << Зап. 
Н.Т.Ш. », том ІІІ, стор. 181-2. 

258. - Полонсн:ля Н., R'Ь вопросу о христіанствть на Руси до Вла

ди.міра. << Журнал'Ь мин. нар. просв. >>, Петроград'Ь, 1917, 
час·гь 71-я (новая серія), стор. 33-80. 

На основі багатої дотичної літератури, подає історію розвитку 

Християнства до кн. Во.тrодимира, починаючи з ІХ ст. від Аскольда 

- до кн. О:rьги та Свлтослава. 

Окрему статейку про християнсм'у ВолодарІ{У св. Ольгу по

містила в: 

<< Ukrainian Review >> London, 1955, v. 2, n. 4, р. 3-11 - << The Prin
cess Olha - First Christian Ruler of Ukraine >>. 

259. - ПРИСЕЛКОВ'Ь М.Д., О'Черпи по церповно-полиmи'Чеспой исторіи 

Rіевспой Руси Х-ХІІ вв. С. Петербург'Ь, изд. ист.-фил. фа

культета Имп. С. Пб. университета, 1913, стор. XV +414. 

У своєму цінному творі автор опрацював такі проблеми: Прий

няття християнства й установлення в :Київській Русі церковної 

єрархії; про установлення в :Києві грецької митрополії ва Яро

слава Мудрого; про :Київську митрополію за його нащадків, Яро

славичів; про :Києво-Печерський монастир та канонізацію св. Во

лодимира й Теодосія; вкінці, про :Київських митрополитів та Пе

черський монастир при внуках Ярослава і в період упадку :Київ

ської Русі при кінці 12 та початку 13 сторіччя. Головне завдання 
автора було пш,азати якою була залежність :Київської митрополії 

від Візантії. У прийнятті християнства підтримує болгарську тео

рію: перша єрархія прийшла на Русь з держави Самуїла Болгар

ського. При кінці поданий покажчик імен, а література в приміт

ках. Працю перевидано офсетом в Німеччині 1966 р. 

Рецензію на цю працю під наг. <<Три момента начальной исто

ріи русскаго христіанства: Игорь << СтарьІй >>, Владимір'Ь Святой 
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и Ярослав'Ь МудрьІй >> помістив Пархоменко В. у << Изв. отд. рус. 
яз. и слов. Имп. Ак. Н. », 1913, 4, стор. 371-380. У ній підкреслює 
три моменти: християнство за Ігоря, про зв'явни з Болгарською 

Цернвою за Володимира та установлення ниївсьної митрополії 1037 
р. ва Ярослава. 

Пор. теж реценвію 3лвитнЕвичл В. у << ТрудЬІ :КДА>>, 1914, 
І, 628-651. 

260. - Рлмм Б.Я., Папство и Русь в X-XV век,ах. Москва-Ленинград, 
ивд. Акад. Наун, 1959, стор. 284. 

На широкому історичному тлі у праці подані відносини та 

ав'явн.и Папів до Русі, в більшості 3 ниївсьними та галицьними 

ннявями. Бібліографія дуже велика, але автор її мало використав. 

Насвітлення до фактів і подій офіційні. 

261. - СлюсАРЕВ'Ь Д., Церк,ви и .монасть~ри, построеннь~е в'Ь Rіевть, 
на-чиная С'Ь синовей Я рослава до прек,ра.щенія Rіевск,аго велик,о

к,няженія. << ТрудЬІ :К.Д.А. >>, :Кіев'Ь, 1892, І, стор. 104-154; 
405-456. 

Автор подав відомості про те, які церн:ви та монастирі побуду

вав кн. Івяслав та його сини (Дмитріївський моп., Николаївський 

жіночий, церкву св. Петра та Золотоверхий-Михайлівський м-р); 

які - кн. Святослав та його потомки (Симонівсьн:ий і :Кирилів

ський моп. та церкву св. Василія при дворі); та які - Всеволод 

і його потомки (Видубицький і АндріївсьІ'-ИЙ моп., Спаський на 

Берестові, Теодорівський та кілька церков), а теж про їхню увагу 

до Софії і Десятинної церкви та в ровбудові Печерського мона{Jтиря. 

262. - СмиРнов'Ь С.И., Древнерусск,ій Духовни~>'Ь. (Очерк'Ь). <<Богосл. 

Віютник'Ь >>, Сергіев'Ь Посад'Ь, 1898, 2, 11 отд., ст. 169-194; 
10, ст. 18-47; 11, ст. 117-148. 

Автор представляє клясу духовників, до яких належав ду

ховний провід та право слухання оповідей. На Русі були це в бі.ТІь

шості монахи. Описує спосіб їх назначения, їхні обов'явки, спосіб 

життя та впливи. При кінці ровглядав ще письмо << Вопрошенія 
:Кирика >> з 12 сторіччя. 
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263. - Соколов'Ь П., Русскій Архієрей из'Ь Визаитіи и право его 

иазишчеиія до н,шчала XV втька. :Кіев'Ь, тип. И.И. Чоколова, 

1913, стор. IV+577. 

У праці автор представляє яким способом відбувався вибір та 

поставлення :Київських митрополитів, починаючи від митр. Іла

ріона, і на цій основі з'ясовує відносини та залежність :Київської 

митрополії від царгородських патріярхів. Обговорення цього пи

тання доводить до початку 15-го століття. Праця основана на лі

тописних записах, грамотах та багатьох інших документах, своїх 

і чужих. 

264. - СvвоРОВ'Ь Н .С., Слтьдь~ зап.-католи'Ческаго церкавиаго права в'Ь 

па.мятииках'Ь древиаго русскаго права. Ярославль, Сові>т'Ь 

Демидівекаго юридячеекаго лицея, 1888, стор. 234+49. 

У праці автор проелідив впливи аах. церковного права на цер

ковні приписи в Унраїнській Церкві, аокрема в Уставах св. Во

лодимира та Ярослава Мудрого. В Додатку, для порівняння, на

ведено паралельні канонічні тексти західні й такі ж українські. 

265. - ТихомиРов М.В., Истори'Ческие связи русскаго иарода с юж

н,и.ми славяиа.ми с д ревиейших вре.мен, до половин,ь~ XV І І в. 

<<Славянский Сборник >>, Москва 1947, изд. политической ли
тератури, стор. 125-201. 

На тлі культурних зв'язків та воєнних подій, багато уваги 

присвячено у праці теж церковним справам, що мають відношення 

й до Укр. Церкви. 

266. - ТомАшІВський С., Історія Церкви н,а Україиі. Філядельфія, 

а друк. «Америка>>, без подання року, стор. 160. 

Праця вперше появилася в<< Записках ЧСВВ>>, у Львові 1932 р. 
(том lV, 1-2, стор. 1-160), а поданням багатої літератури та джерел 
при кінці 9-ох розділів. У цьому передруку видавці обмежились 

тільки до самого тексту, пропускаючи бібліографію. Була це перша 

частина. широко аапля.нованої Історії Церн:ви на Україні, я.н:у довів 

тільки до 12-го століття. У своїй праці автор насвітлює ідею цер

ковної Унії, ян: таку, що органічно й нерозривно злучена а напря

мом і духом всієї укр. історії, а навіть а самою національною ідеєю 

укр. народу. 
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267. - ФЕдотов'Ь Г.П., Свять~е Древпей Руси (X-XVII ст.). Париж, 
ИМКА, 1931, стор. 260. 

У виданні подані життєписи усіх Святих Київської митрополії 

до кінця 17-го століття, починаючи з князів Бориса та Гліба. У них 

досить матеріялу й до самої історії укр. Церкви. 

268. - Щлпов Н.Н., Rпяжеские Уставь~ и Церков в древпей Руси, 

XI-XIV вв. Москва, изд. <<Наука>>. Акад. Наук СССР, 1972, 
стор. 340. 

У першій частині опрацьовані У стави Володимира та смолен

ські й новгородські грамоти, а в другій зокрема Устав Ярослава; 

з ними разом розглядається теж взавмовідношення державної і 

церковної влади. Опрацювання стисло наукове, за вийнятком хіба 

делних насвітлень. При кінці подано покажчики імен та місцевостей. 

269. - AMMANN А.М., Untersuchungen zur Geschichte der kirchlichen 
К ultur ~tnd des 1'eligi osen Lebens Ьеі den Ostslaven. Heft 1: 
Die ostslavische К irche іт jurisdiktionellen V erband der byzan
tinischen Grosskirche (988-1459). Wiirzburg, Augustinus-Verlag, 
1955, s. 288. 

Праця присвячена внутрішньому життю сх.-слов'янської Цер

нви, в більшості на українських землях. Широко й докладно пред

ставллє християнство за Володимира В., теж церковну єрархію 

на Русі, важніші прояви внутрішнього життя, візантійські впливи 

та церковну культуру серед широких мас. Остання частина присвя

чена розривові сх.-слов'лнської Церкви з Римом і Візантією; поза 

коротким обговоренням Церкви в Галицько-Волинській державі, 

в більшості в ній узгляднена вже тільки російська Церква. 

Рец.: І. Назарко в <<Зап. ЧСВВ>> 1954, VIII, стор. 537-8. 

270. - BAUMGARTEN DE N., Saint Vladimir et la conversion de la 
Russie. << Orientalia Christiana >>, Roma, 1932, Pont. Istituto 
Orientale, n. 79, vol. 27, р. 136. 

У цьому життєписі, на політичному тлі, автор довше зупиня

ється на церковній діяльності св. Володимира, головІ-ю навернепні 

його самого та всього краю. Відносно церковної єрархії висуває 
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гіпотезу надання н із Заходу. Автор навів багату бібліографію, 

подав генеалогічну таблицю родоводу св. Володимира та покаж

ЧИІ\ імен. 

Рец.: В. Заїкин в <<Зап. ЧСВВ>> 1935, VI, 1-2, стор. 394. 

271. - Baumgarten de N., Chronologie ecctesiastique des terres russes 
du Х au ХІІ siecle. Roma, Pont. Institutum Orientalium 
Studiorum, 1930 р. 177. 

На основі джерел, передусім Літописів, автор с·гаравться по

дати точну хронологію подій з церковного життя у :Київській митро

полії. У великій більшості це події з теренів Укр. Церкви. На по

чатн:у, крім джерел, подана багата література, а при кінці список 

усіх впархій того періоду та їхніх єпископів, як теж покажчик імен. 

Пор. рец.: В. Заїкина в<< Записках ЧСВВ>> 1930, ІІІ, 3-4, стор. 
653-666. 

272. - BAUMGARTEN DE N., San Vladimiro е la conversione della 
Rttssia. Roma, Soc. Nuova Antologia, р. 43 (senza l'anno). 

Більше популярним способом описує навернення св. Володи

мира та Русі, висуваючи ці самі гіпо'l•ези, як і в праці під ч. 270. 

Пор. теж популярний нарис М. РшЕцького: По'Чаmк,и хри

стияпства в Ук,раїпі. Мондер, вид. ОО. Василіян, 1952, стор. 62 
і його: Св. Володимир В., Жовква, вид. ОО. Василіян, 1938, стор. 37. 

На цю саму тему пор. ще працю, одну із перших, зокрема в 

західному світі: Dissertatio de origine Christianae Religi01~is in Rus
sia. Roma, typis J. Salviucci, 1826, рр. 154. 

Мова про прийняття християнства в :Київській Русі, зокре;\-Іа 

хрещення свв. Ольги та Володимира. Місіонери були грецькі й 

латинські. Пізніша схизма прийшла шд впливом греків. 

273. - CASTREMONT L. D'ELESSALDE, Histoire de l'introduction du 
christianisme sur le continent russe et vie de Sainte Olga. Paris, 
Charles Douniol ed., 1879, р. 566. 

Починаючи описом слов'янських земель з давніх часів, даш 

представляє історію поширення християнства, найбільше на укр. 

вемлях, серед rотів ще та хазарів, відтак в самому :Києві - перед 



2. Церква до кіпця ХІІ ст.: Мопографії 103 

кн. Ольгою, а передусім аа 11 князювання, зонрема хрещення 11 

самої. Видання не наукове, хоч поклинається на денні джерела. 

Пор. теж: НАгАєвський 1., Рівпоап. Св. О.аьга-О.аепа, Rпягипя 

й Володарка Руси-Україн-и. Іст. нарис у 1000-чя її хрищення. Филя

дельфія, Союз Українок Америки, 1955, с. 40. 

274. - GOETZ L.К., Staat und Kirche in Altrussland. Kiever Periode-
988-1240. Berlin, Verlag Alex. Duncker, 1908, S. VIII+214. 

Автор предотавив у своїй праці, ян відносилися до Церкви 

князі, та яні відносини були між князями, а одного бону, а патрінр

хами, митрополитами, єписRопами і монастирями - а другого. 

Крім того описує яким було правне й матерінльне забезпечення, 

якими держава наділяла Церкву. Специфічні, більше демоRратич:ні 

реляції були тільки в Новгороді Велиному. При кінці поданий по

нажч:ин предметний та імен. 

Пор. теж його: К irchengeschichtliche und К ulturgeschichtliche 
Denkmiiler Altrusslands nebst Geschichte des russischen Kirchenrechts. 
Stuttgart, Ferd. Enke, 1905, S. Х+403. 

Після доюної історії старого церновного права, наводить серію 

найстарших документів, па яких це право основувалосн: відповіді 

митр. Івана 11; питання Кирика та відповіді на них новгородського 
єпископа Ніфонта й інших; вкінці поуч:ення новгородських архиєп. 

Ілії-Івана. Усі документи подані а багатьма примітками та поя

сненнями. 

275. - MiiLLER L., Zum Problem des Hierarchischen Status und der 
Jurisdiktionellen Abhiingigkeit der russischen Kirche vor 1039. 
Koln-Braunsfeld, Verlag R. Miiller, 1959, S. 84. 

Автор, дослідник Rиївоьного періоду, у своїй праці обговорює 

й досі ще не розв'язане питання про походження київсьн:ого хри

стиянства та його залежности від Візантії. Навівши норотко вісім 

ріаних гіпотеа, які досі висунено, довше зупиняється на;rт віаан

тійсьною, до якої і сам признається. При кінці подана література 

до предмету та покажчиR імен. 

Див. рец. І. Нааарна в <<Записках ЧСВВ>"; 1971, ХІІІ, c·rop. 
542-547. 
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276. - РоРРЕ А., Panstwo і Kosc·i6l па Rusi w ХІ w. Warszawa, 
Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1968, str. 252. 

У своїй науковій праці автор представив стан :Київської Цер

кви в ХІ столітті: її юрисдикційний стан, у 3алежності від Ві3антії; 

далі 3аймається проблемою первісної митрополичої катедри, ююю 

мала б бути не Десятинна церква, а таки Софія, хоч, споqатку, де

рев'яна ще; вкінці більше місця присвfІчує ві3антійській політиці 

кн. Ярослава, виборові митр. Іларіона, оснуванню єпархій і їх 

3наченню, даючи при кінці 3агальну характеристику цього періоду. 

Цінна у виданні мапа 3 ро3міщенням єпархій, синхроністична таб
лиця київських митрополитів і КНfІ3ів та царгородських патріяр

хів й імператорів. На початку подана бібліографія, а при кінці 

покажчик імен та ре3юме в англійській мові. 

Рецен3ію на ту працю написав: MiiLLER L., ]ahrbйcher fйr 

Geschichte Osteuropas, 1972, Band 20,Heft 2, S. 241-246. 

277. - VERDIERE Сн., Katholische Anfiinge der russischen Kirche bis 
zum 12 J ahrhundert. << Russischen Studien zur Theologie und 
Geschichte )>, Heft З, Munster, Tessiпgverlag, 1858, S. 110-З88. 

Автор описує поширення христилиства на укр. 3емлях ще в 

ІХ столітті, 3а патріярха Ігнатія, відтак 3а кн. Ольги і вкінці 3а 

Володимира В. При тому насвітлює ті факти та моменти, які вка

зують, що до ХІІ століття :Київська Церква була католицькою. 

У франц. мові та праця появилася 1857 р. окремою відбиткою в 
<< Etudes religieuses )), t. 11, р. 1З1-ЗО4. 

278. - ZAJIKYN W., Chrzescijanstwo w Ettropie Wschodniej w po
lowie X-go wieku. << Elpis )), vVarszawa, nakl. Synodu praw. 
w Polsce, 1926-8, 1-IV, str. 47-9З, 107-164, 57-68, 7З-96. 

В статтях автор описує поширення християнства в ех. Європі, 

головно на унр. 3емлях, в сторіччях V-VI, VII-VIII, про кн. Асколь
да в :Києві в ІХ сторіччі, реакцію Олега, а так широко про хри

стиянство в :Кивві 3а кн. Ігоря та Ольги. 

279. - ZAJIKYN W., Chrzescijanstwo w Europie Wschodniej od czas6w 
apostolskich do ksi~cia Igora Starego. Warszawa 1926, str. ЗО. 

Автор обговорює передісторію християнства на Україні. Ця 

праця є наче вступом до попередньої студії. 
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Пор. теж його рецензію на популярно-історичний нарис І. 

ОпєнкА: Л О'Чатпи христіяпства серед упраїпсьпого пароду. Вар

шава, накл. <<Духовна Бесіда>>, 1925, стор. 16; та його власну статтю 
на цю тему: << Nowa >> teorja о poczqtkach chrzescijanstwa па R~tsi. 

Lw6w 1934, str. 15. Odbitka z << Collectanea Theologica >>. 

Б. - ПРИЧИНКИ І МЕНШІ СТАТТІ 

280. - БЕРхин-ь Іо., Еврейспій допу.мепт'Ь о посольствах'Ь св. Влади

.міра для испитапія втьр'Ь. << R. Старина», 1884, Х, стор. 

568-585. 

У статті проаналізований документ, який свідчив би про ви

силку Володимирових послів у справах релігії теж до Хозарського 

кн. Дави:да. 

281. - Влади.мірспий Сборпиn'Ь в'Ь па.мять 950-лтьтія прещепія Руси 

(988-1938). Бішград-ь, 1938, стор. ХІІ+220+1З таблиць. 

Ювілеєві присвячений цілий Збірник. До історії Церкви важ-

ніші статті наступні: 

Мошин-ь В.А., Христіапство в'Ь Россіи до св. Влади.міра, 1-18; 
Острогорскій Г.А., Влади.мір'Ь святой и Виааптія, 31-40; 
Rарташев-ь А.В., Нрещепіе Руси св. пп. Влади.міро.м'Ь и его 

пац.-пультурпое апа'Чепіе, 41-54; 
Спекторскій Е.В., Своеобрааіе прещепія Руси, 55-61. 

282. - ЗАвитнЕвич-ь В.З., О .мтьстть и вре.мепи прещепія св. Влади

міра и о годть прещепія Ніевляп'Ь. ТRДА, 1888, І, 126-152. 

У статті властиво тільки про дату говориться. За Голубин

сьІшм доказує, що св. Володимир хрестився 987, а народ 990 року. 

283. - ЗнАмЕнсюй П., Приходспое духавепство па Руси. Матеріаль

пмя средства приходспаго духавепства в'Ь древпей Руси. <<Пра

ваславное Обозрішіе >>, Москва, 1867, ХХІІ, стор. 62-90. 

Було в тому періоді багато церков, а при них священики. Ста

лого забезпечення вони не мали - були залежні від тих, для яких 

несли духовну обсJІугу. 
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284. - 3нАмЕнсюй П., Повинт-юсти духовенства в'Ь древней Руси. 

<< Праnославное Обоарішіе >>,Москва, 1867, ХХІІ, ст. 181-221. 

Духовенство, аа маJrими окремими привілеями, не було авіль

нене від державних податr\ів. :Крім того воно було ще обов'яаане 

платити своєму архиєреєві та його службі дань, я.Rа часто не була 

мала. 

285. - RАлинников'Ь В., Митрополитм и еписпопм при св. Влади

.и,ірть. Т:КДА, :Кіев'Ь, 1888, 7, стор. 463-593. 

На осrюві рівнородних старих джерел, про ЯІ>і широRо ага

дує, подає опис митрополії та її митрополитів: Михаїла, Лr.онтія 

та Йоана, а так поодиноrшх єпархій 3 їх єпископами. 

286. - :КАРТАШЕВ'Ь А., Христіанство на Руси в'Ь період'Ь догосудар

ственньLй. << Христ. Чтеніе >>, Петербург'Ь, 1908. ст. 762-778. 

Починає ві Скитії, відтак описує поширення християнства між 

грю\ами та готами, від юшх воно перейш.;ю над Чорне море та 

Таманський півострів. Спирається головно на життєпис С'Гефана 

Суроаького (Cy.n;aR). 

287. - ... , Ви.а'Ь ли ап. Андрей на Pyc~l? << Христ. Чтеніе >>, Пе

тербург'Ь, 1907, ст. 83-95. 

:Критично роаб:ираG леГенду і її постання під впливом грецьких 

авторів. 

288. - :КоРОБКА Н.И., R'Ь вопросу об'Ь исmо'ЧНUJІі,ТЬ русс]!і,аго христіан

ства. 3амі>тr-~:а по поводу новпх'Ь матеріа:юв'Ь напеч. aR. Со
болевсюІМ'Ь В'Ь 4 кн. Х тома << Иав. Ан.ад. Наую, >>. « Иав. 
отд. рус. яа. и слов. Имп. Ак. Н. >>, С. Петербург'Ь, 1906, 
т. ХІ, нп. 2, С'Г. 367-385. 

Вкааув на опубліrшвані джерела, які свідчать про впливи аах. 

Церкви на початки хрис'Гиннс'Гва в :КиGві, які не переривалисн, на

nіть коли прийшла грецька єрархія. 
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289. - ЛЕвицький В., Цер}f,оене судівництво в цер}'і,овних Уставах ХІ 

й ХІІ віn,у. <<Богословія>>, Львів, 1930, VIII, стор. 119-131. 
219 237. 

У статті говорить загально про церковні суди ь домонголь

ську добу, відтак описув юрисдикцію Церкви: речеву та особову. 

290. - ЛЕвЧЕНКО М.В., Ваае.моотношени,q, Виаантии и Руси при 

Влади.м,ире. << Виаант. Временник >>, Москва 1953, т. VII, ст. 
194-223. 

У статті головну увагу присвячено прийняттю християнства 

·га питанню церн:овної врархіЧІІОЇ організації, лку мав перевести 

вже Володимир В. 

291. - ЛиюrичЕнко И., Современное состояніе вопроса об'Ь обстоя

те.аьствах'Ь }'і,рещеніяРуси. Т:КДА, 1\.іев'Ь, 1886, 12, ст. 587 606. 

Подав обставини, які супроводжа.ли хрещення Русі, головно 

на основі арабських джерел. 

292. - Л. П., О началть христіанства в'Ь Rіевть до тор;жественнаго 

принятія христ. втьрь~ прь~ св. Влади.мірть. <<:Кіевская Ста

рина >>, :Кіеr 'Ь, 1888, 6, ст. 265-283. 

У статті говориться про походження та хрещення кн. Ольги, 

про свящ. Григорія та ІJшінсЬІ{У церІ>:ву, займаючи становище проти 

·rea Голубинсьн:сго. 

293. Л. П., Rогда и гдть соверши.аось }'і,рещеніе Rіев.аян'Ь при св. 

Влади.м,ірть. << :Кіевсr-шя Старина>>, :Кіев'Ь, 1888, 9, ст. 175-185. 

Старається ус1•ійнити день і місце хрещення Ішївського насе

лення. Проти Голубинеького обстоює, що це відбулось на Дніпрі, 

не па Почайні. 

294. - Л. П., Гдть жили первь~е Rieвcw,ie .и,итропо.аить~: в'Ь Перея

славть или в'Ь Rіевть? << :Кіевская Старина >>, :Кіев'Ь, 1885, І, 

стор. 177-182. 

Збивав докааи, яю проиовляли б аа Переяславом, а боронить 

ті, що аа :Киввом. 
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295. - Л. П., Михаи.п:ь, .митрополит'Ь Rіевскій ХІІ втька (1131-1147 
года). <<:Кіевская Старю:rа >>, І\іев'Ь, 1892, 12, стор. 323-336. 

Описує життя і діяльність митр. Михаїла, по ю~ому наступив 

:Клим Смолятич, та чому уступив- мовляв, не міг погодити князів. 

Пор. його ще в<< Чтенія Нестора» Х, 1896, 11, ст. 3-14: R'Ь воп
росу о Rіевско.м'Ь .митр. ХІІ в. Михаилть. 

296. - Лотоцький 0., Шляхи ширенпя христіяпства па території 
Україпи; Христіяпство па Україпі за перших кпязів; Охре

щеппя Руси і христіяпство за пп. Во.аоди.мира В.; Христіяп· 

ство за Ярослава та його паступпик,ів. <<Церква і Нарід>> 

1938, ч. 7-11. 

297. - Мо шин В., П итапье о прво.м покрштепьу Руса. « Богосло
влье >>, орган прав. богосл. факультета, Београд, 1930, 1-2, 
ст. 51-72, 122-143. 

Використавши багату літературу, описує перше хрещення Русі 

в рр. 861-866, висилку єпископа та ослування єпархії, що мало б 
мати місце в Тьмуторонані. 

Рец.: В. 3аїкин в<< 3апиСІшх ЧСВВ >>, 1935, VI, 1-2, стор. 394-6. 

298. - НА3АРКО 1., Християпство па Русі до Володимира. <<Логос>>, 
Йорктон, 1956, VII, стор. 93-98, 169-176. 

У ст<Jтті, на основі літописів та дотичної літератури, подана 

коротка історія поширення християнства ще перед офіційним його 

прийняттям. :Крім того, пор. його статтю « Первопо'Чипи християп
ства па Русі-Україпі >> в <<Логос>> 1954, ст. 17-24. 

299. - ... , Rиївські .мопастирі до.мопгольсмої доби. << Записки 
ЧСВВ>>, Рим, 1963, lV, стор. 503-512. 

Подав опис 18 монастирів, ю;:і знаходилися в самому :Києві 

'l'a онолиці - найбільше на основі літописних sarLIICOI>:. 

300. - ... , Вплив староруського християпства па .мопголів. << 3а
писюr ЧСВВ>>, Рим, 1954, 11, 153-163. 

3 літописів наводить ті згадки, яні свідчать про впливи, ню 

все таки і на монголів винликало старорусьне християнство. 
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Пор. теж Макарія еп., Усптьхи православной Цер~ви Русск,ой в'Ь 

період'Ь .чонгольс~ій. << Христ. Чтеніе >>, 1859, І, стор. 4З6-472. 

301. - Погодиrгь А., Повесть о хождении апостола Андрея в Руси. 

<< Byzantinoslavica >>, Praha, Lrbis, 19З7-8, VIII, 128-148. 

Подає огляд дотеперішніх студій і висуває гшотезу, що ця 

леrенда, через Тьмуторон:ань, прийшла з Грузії. 

302. - СлАвнитсюй М., Rанониаація св. ~н. Влади.міра и службь~ 

е.му по па.мятни~а.м'Ь XIII-XVII вть~ов'Ь. << Странник'Ь >>, С. 

Петербург'Ь, 1888, ІІ, ст. 197-2З7. 

Подає коротн:у історію канонізації св. Володимира та опис бо

гослужебних текстів, які були йому присвячені в 1З-17 ст. При 

н:інці, від 225 C'l'Op., наводить одну таку службу з рукописної Новго

родсьної минеї з 1З-го ст. 

303. - СоволЕвсюй А.И., Отношеніе древней Руси ~'Ь раадтьленію 

цер~вей. << Изв. Имп. Ак. Наук'Ь >>, IV серія, 1914, С. Петер
бург'Ь, ст. 95-102. 

Молода київська Церква не зразу пішла за Візантією - це 

сталося щойно в другій половині 12-го століття. 

304. - Т. Б., Русь, Виаантія и Ри.м'Ь в'Ь ХІ-ХІІІ вв. Rн. Іаяслав'Ь 

(Д.митрій) Ярослави'Ч'Ь и отношенія русс~ой Цер~ви в'Ь его 

вре.мя ~'Ь Ри.му и Виаантіи. << Rитеж'Ь >>, Варшава, 1928, ІІ, 

7-10, ст. 108-1ЗО. 

У статті мова про н:н. Ізяслава, а головно про відносини київ

ської митрополії того часу до Риму та Візантії. 

305. - ТЕРНовсюй Ф., Иау'Ченіе виаантщс~ой исторіи и ея тенден

ціоаное приложеніе в'Ь древней Руси. << Унив. Извіютія >>, Rіев'Ь, 
1874, І, ст. 21-З4; 2, З5-54; З, 9З-112; 4, 217-2ЗЗ; 5, З90-409; 
6, 524-54З; 8, 659-680; 10, 691-718; 11, 7З6-745; 12, 747-788; 
1875, 6, ст. 515-544; 7, 545-567; 8, 64З-665; 9, 667-70З; 10, 
705-74З; 11, 745-772; 12, 77З-794; 1876, 1, ст. З1-5З, 9З-109; 

з, 150-167; 4, 270-28З. 

В давній Русі відомості про історію Церкви та Візантії знали 

тільки з літописів, життєписів святих та читань по Мінеях. Автор 
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подрібно розглядав ті грецькі джерела, я:кі були знані й викори

стовувані, їх зміст, наскільки ці відомості були вірні й наскільки 

вірно передані. У цьому досить :корисного матеріялу теж для істо

рії укр. Церкви. Назагал ці відомості були скупі; приносили їх 

руські люди, що ходили в Царгород, і ті греки, що звідтам прихо

дили, головно після його упадку. У статтнх багато деrресій. 

306. - ТЕРновсюй Ф., У'Частіе древле-русск,их-ь архіереев-ь в-ь дтьлах-ь 

обществеппмх-ь. << ТрудЬІ Н'.Д.А. >>, Кіев'Ь, 1870, І, ст. 474-511. 

Значення та впливи архиєреїв в давній Русі було велике. За 

літописами пон:азув їхню живу участь не тільки в церковних, але 

теж і загально-громадських справах, головно в Новгороді Вел. 

307. - ТитлИІ-ІОВ'Ь Б., Н-ь вопросу о nа'Чальпой ucmopiu христіапства 
па Руси. << Христ. Чтеніе'>>, Спб., 1913, ІІІ, стор. 1447-1470. 

Реферує та піддав :критичюи аналізі погляди Приселкава та 

В. Пархоменка щодо початків християнства на Русі (їхні праці 

пор. вище). 

308. - УспЕнсшй Т., Русь u Виааптія в-ь Хв. Одесса, изд. Кирилло
Методіевс:каго Ішижнаго склада, 1888, ст. 38. 

У розвідці мова про політичні, ·горговельні та :культурні зв'язки 

і впливи, в тому :коротко і про хрещення з Візантії. 

309. - Шлхмлтов'Ь А., Нореупск,ая легенда о х:рещеніи Влади.міра. 

(Сборню''Ь В'Ь честь В.И. Ламанс:каго, 11, стор. 1029-1183). 

Автор дав перегляд та систематику старих повістей про охре

щення :кн. Володимира, відтак ближче зупиняється над т.зв. << Жи

тіем особаго состава >> та його відношенням до літописного опо

вщання. 

Пор. теж: БЕРТЬЕ-ДЕлАГАРД'Ь А., Нах:-ь Влади.мир-ь осаждал-ь 

Норсупь. << Изв. отд. рус. яз.>>, 1910, І, стор. 241-307. 

310. - Шм:УРЛО Е., Ногда u гдть х;рестился Владu.Іftір-ь Святой? <<За
писки Русс:каго Истор. Общества В'Ь Прагі> >>, :кн. І, Прага, 

1927, ст. 120-148 (Теж окремою відбиткою). 

Автор намагається зберегти оповідання літопису, що Володи

мир хрестився в Корсуні, тільки дату пересуває на 990 рі:к. Щоб 
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погодити цей погляд в пова-літописними джерелами, ставить гіпо

тезу, що 987 року Володимир був вже << оглашеним >> і варучений в 

грецькою цісарівною. 

311. - AMMANN А.М., Wladimir, dem Apostolgleichen zum Gediichtnis 
(988-1938). << Orientalia Christiana Periodica >>, Roma 1939, 
V, S. 186-206. 

На основі ОС'l'анніх дослідів подав коротко ЖИ'І'твnис та дшль

ність св. Володимира. 

312. - BAUMGARTEN N., Olaf Trygvison roi de Norvege et ses relatio1~s 
avec saint Vladimir de Russie. << Orientalia Christiana >>, Roma, 
1931, XXIV, 73, р. 5-37. 

На основі скандінавських джерел переповідав про вв'явки нор

всвьrюго короля Олафа в кн. Володимиром та про ролю, ян:у він 

відограв в його охрещенні. 

Рец.: В. 3аїкин в << 3апиСІ->ах ЧСВВ>> 1935, VI, 1-2, стор. 394. 

Пор. теж: ЛящЕнко А., Сага про Олафа Тріггвасона й літо

писне оповідання про Ольгу. <<Україна>>, :Київ 1926, кн. 4, стор. 3-23. 
На думку автора сага не мала б ніякого відношення для істо

рії хрещення Володимира й Русі. Хронологічні вказівки саги вка

вували б, що Олаф міг би бути на Русі ва Свя·rослава •ra Ольги. 

Про друге перебування його в :Києві ва кн. Володимира немає згадки 

в найбільш критично обробленій редакції саги. 

313. - CRoss S.H., La traditio1~ isla1~daise de saint Vlad·imir. << Revue 
du Etudes slaves >>, Paris, par lnstitut des Etudes slaves, 
1931, V. ХІ, 3-4, р. 133-148. 

У статті сказано про скандінавські саrи-пісні, та що в них 

скавана про св. Володимира. 

Рец.: В. 3аїюш в <<Зап. ЧСВВ>> 1935, VI, 1-2, стор. 394. 

314. - DANZAS J., Saint Vladimir et les origi1~es du christianisme en 
Russie. << Russie et Chretiente >>, Paris, 1938-9, р. 7-36. 

На основі дотеперішньої літератури подав огляд про початки 

християнства та Русьної Церкви і діло св. Володимира. 
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315. - DvoRNIK F., Les Benedictines et la christianisation de la Russie. 
<< L'Eglise et les Eglises )>, collection Irenikon, ed. de Chevtogne, 
1954, І, р. 323-349. 

Описує зв'язки та впливи, які в Хі ХІ ст. мав на Руську Цер

кву Бенедиктинський Чин з Чех та Моравії - за посередництвом 

літургі~rних творів, головно з монастиря в Сазаві. 

316. - FEDoтov G., Le bapteme de s. Vladimir et la conversion de 
la Russie (988-1938). << Irenikon )}, 1938, 5, р. 417-434. 

Піддавши критиці літописні оповідання, як теж арабські та 

грецькі джерела про поч:атки християнства на Русі, приймає його 

болгарсько-грецьке походження. 

317. - HELLMANN М., Vladimir der Heilige in der zeitgenossischen 
abendliindischen U eberlieferung. << J ahrbiicl1er fiir Geschichte 
Osteuropas )}, Miinchen 1959, 4, S. 397-412. 

У статті говорить про два такі тогоч:асні західні джереJrа: лист 

місіонера й єпископа Вруна з :Кверфурту та Хроніку Тітмара з 

Мерзебурrу. Після опису самих авторів, передає зміст того, що 

в них знаходиться про св. Володимира. 

Пор. теж: Temoignage d'un contemporain sur S. Vladimir, par 
le prince А. GaШzin. Paris, J. Techener, 1861, р. 76. 

318. - HONINGMANN Е., The foundation of the russian metropolitan 
Ch~trch according to greek sources. << Byzantion )), Ьу Byzantin 
Institute а. Mediaeval Academy of America, Baltimore 1945, 
vol. XVII, р. 128-162. 

У статті опрацьовані такі питання: про митр. Теолемпта (1039), 
про архиєпископство у Тьмуторокані, дату оснування руської митро

полії, ч:и Теофілакт був першим митрополитом Русі та вкінці про 

коротке існування візантійської митрополії Маврокастрон або Нової 

Русі, в рр. 1060-1064. 

319. - ]UGIE М., Les origines romaines de l' Eglise russe. << Echos 
d'Orient )}, Paris, << Bonne Presse )), 1937, 7-9, р. 257-270. 

У статті доказує, що св. Володимир прийняв християнство :з 

Заходу і в :зах. обряді охрестив народ. Греки мали б прийти щойно 

в ХІ столітті. 
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320. - KovALEVSКI Р., L'Eglise russe en 1054. << L'Eglise et les 
Eglises )), collection Irenikon, ed. de Chevtogne, 1954, І, 

р. 475-483. 

Після поділу Церкви 1054 р., київська Церква далі продовжала 
вв'юш:и в Вівантією, але і в Заходом. До ровриву прийшло щойно 

аж в половині 13-го століття. 

321. - Lотоскr 0., Poczqtki organizacji koscielnej па Rusi. << Elpis )), 
Warszawa, 1934, v. VIII, 2, st. 113-126. 

У статті :зібрано висліди дотогочасних дослідів про церковну 

органівацію ва кн. Володимира та Ярослава М. 

322. - MEYszтowrcz V., L' Ипіоп de Kiev avec Rome sous Gregoire 
V І І. А vec notes sur les precedents et le role de la Polog1м pour 
cette Union. << Studi Gregoriani )), Roma, Abbazia S. Paolo, 
1956, V, р. 583-608. 

Акт прийняття корони в рук Папи Григорія VII автор нави
ває Унією в церковному розумінні. Говорить відтак про інші пре

цеденси та про ролю, яку в тому відограла Польща. 

323. - 0LJANCYN D., Zur Regierung des Grossfiirsten Izjaslav-Demeter 
von Kiev (1054-1078). << Jahrbiicher f. Geschichte Osteuropas )), 
1960, 4, s. 397-41 о. 

У статті представлена особа й дії кн. Івяслава, місія його сина 

Ярополка до Риму, до Папи Григорія VII, а головно про наділення 
його короною. 

324. - SKRULJ S., Drei Fragen aus der Taufe des hl. Vladimir. << Ar
chiv fiir slavische Philosophie )), Berlin, Weidmannsche Buch
handlung, 1907, ХХІХ, S. 246-281. 

Подає критичний огляд про посольства до Володимира перед 

хрещенням, про причини його охрещення - щоб ввяти сестру ім

ператора Анну, та про рік охрещення- сам хрестився 987, а :Київ 990. 

8 - Іс. Патрило, ЧСВВ, Джерела і Бібліографія ... 
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325. - VERNADSKY G., The status of the Russian Church during the 
first Half-Century following Vladimir's conversion. << The Sla
vonic Year-book- Slav. andEast-european Review>>, (American 
Series, І) 1941, ХХ, р. 294-314. 

У статті представлене перше хрещення Русі (860) і вписн:опство 

в Тьмуторопані; у світлі того - похід на Херсон; церповна орга

ніааціа аа н:н. Володимира і Ярослава, вн:інці установлення аа того 

останнього митрополичого престолу в Rивві. 

Про навернення Володимира автор присвятив один розділ, 

стор. 48-70, у свовму твсрі: << Kievan Russia >>. New Haven, Yale 
Univ. press, London 1948, р. ХІІ+412. 

326. - ZAKRZEWSКI S., Boleslaw Chrobry Wielki. Lw6w-Warszawa
Krak6w, 1925, wyd. Z.N. im. Ossolinskich, str. 7+439. 

У цій цінній монографії чимало матеріялу теж до історії упр. 

Церн:ви у 10 та 11 сторіччях, передусім про латинсьн:о-русьн:і вза
вмили церповно-політичного харан:теру. 

Пор. рец. С. Томашівсьн:ого в <<Зап. ЧСВВ>> 1926, т. 11, 1-2, 
стор. 189. 

327. - Z.A.sт:ERov.A. В., Observations sur le probleme de la Chn'siani
zation en R2tssie. << Byzantinoslavica >>, Prague, 1950, ХІ, 

р. 240-254. 

Це широпий огляд-рецензія 3 власними завваженними на працю 

В. Нин:олавва (пор. вище ч. 253 НІ!н:олаев В.), в порівнянні 3 пра

цею Грен:ова Б.Д. << :Київсьн:а Русь>>, у його розділі про християн
ство на Русі. 

328. - ZERNOV N., Vladimir and the ongm of the Russian Chmch. 
<< The Slavonic Review >>, Ьу Univ. of London, v. XXVIII, 
70-71, р. 123-138, 425-438. 

У статті подано притичний огляд того, що сн:ааано в літописах 

про св. Володимира аа його останні 25 років, головно у відношенні 
до церповних справ. 
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329. - ZIEGLER A.W., Gregor VII und der Kiewer Grossfйrst Izjaslaw. 
<< Studi Gregoriani >>, Abbazia S. Paolo, Roma, 1947, І, S. 
387-411. 

Зібравши вислід дотеперішніх досшдш та літератури, описує 

основні васади, якими руководився Папа Григорій VII відносно 

київського кн. Івяслава, даючи йому корону. 

3. - YRP. ЦЕРКВА В XIII-XVI СТ. 

А. - МОНОГРАФІІ й БІЛЬШІ СТАТТІ 

330. - АРхлнгЕльсюй А., Борьба С'Ь к,ато.п-и<tество.м'Ь u у.Аtствеппое 
пробуждепіе южпой Руси К,'Ь к,, XV І в. << R. Старина >>, Н.іев'Ь, 

1886, 5-6, стор. 44-78, 237-266. 

Після Люблинської Унії 1569 р., укр. Церква, бачачи вагрову 
для себе, оживила свою діяльність: постають Братства, нові школи, 

а теж друкарні й видавництва. 

331. - БУчинський Б., Студії а церк,овпої Унії. <<Записки НТШ», 

Львів, 1908-1909, том 85 - стор. 21-42; т. 86 - ст. 5-30; 
т. 88 - ст. 5-22; т. 90 - ст. 5-24. 

У цій невакінченій, на жа.ТІь, студії автор обговорює Унію кард. 

Ісидора, історію митр. Григорія, його наслідника та лист митр. 

Мисаїла. 

332. - ... , З.магаппя до Упії Руської Церк,ви а Ри.мо.м в рок,ах 1498-
1506. << Записки Наук. Тов. в 1-\иїві >>, Rиїв 1909, том lV -
ст. 100-136; т. V- ст. 61-87; т. VI - С'Г. 5-53. 

Ця праця в продовженням попередньої студії й обговорює уній

ні вмагання в рр. 1498-1506. Між одною і другою валишилася ще 

прогаJІИІІа 10 років, ян:і автор вже не вспів опрацювати. 
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333. - БУчинський Б.,<< Грамота Мисаїла>> і<< Грамота Ніфопта >>. 
<<Записки Наук. Тов. в :Київі>>, :Київ 1914, т. ХІІІ- ст. 5-44. 

Це дальший додатковий екскурс до попередньої праці, обго

ворюючи дві мнимі грамоти Мисаїла та Ніфонта. 

334. - ВиктоРовсюй П., Западпо-русск,ія дворяпск,ія фамиліи, отпав

шія от'Ь православія в'Ь к,опцть XV І и в'Ь XV 11 вв. :Кіев'Ь, от

тиск'Ь ИЗ'Ь << Трудм :КДА>>, 1912, стор. 280. В << Трудм :КДА>> 
появлялась від 1908, ІІІ - 1911, 11. 

Автор опрацював історію головніших кюшівських родів, які 

при кінці 16 та на початку 17 століття залишили православ'я і пе
рейшли до :Католицької Церкви, але в латинському обряді, а з 

тим і до польської народности. Важніші роди, ян:і він опрацював: 

Острозькі, Заславські, ЗбаразьІtі, Ружинські, Олельковичі, Слу

цькі, Масальсьн:і, Немиричі та ін. При деяких подані генеалогічні 

таблиці. Використав багато матеріялу, але без пон:ажчиків. V праці 
подана історія, але не причини таких переходів. 

335. - ДлшкЕВИЧ'Ь Н.П., Борьба к,ультур'Ь и пародпостей в'Ь литов

ск,о-русск,ом'Ь государствть в'Ь період'Ь дипастическ,ой упіи Л итвь~ 

С'Ь Польшею. << Универс. Извіютія >>, :Кіев'Ь, 1884, 10, ч. ІІ 

неофф., стор. 269-315, 316-330. 

V статті автор описав відносини між різними народностями та 

релігіями, які панували в Литві перед Унією з Польщею та які 

зміни прийшли після неї. 

336. - ... , Переговорь~ пап'Ь С'Ь Дапіилом'Ь Галицк,им'Ь об'Ь упіи юго

западпай Руси С'Ь к,атоличеством'Ь. << Универс. Извіютія >>, 
Юев'Ь, 1884, XXIV, 8, стор. 136-181. 

V статті мова про н:атолицькі місії в загальному, відтак про 

Унію короля Данила, мовляв, не з його почину і з політичних рацій, 

про місію << загадочного >> архивп. Петра на Лjонський Собор -
теж не від Данила, та про зірвання тівї Унії. 

Про початки тих зв'язків пор. його ж: О пачалть спошепій Да

піила Галицк,аго С'Ь Римом'Ь. << Чтенія Нестора>> ІІ, 1888, стор. 180. 
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337. - Іщлк А., Упіоппі і авток,ефальпі змагаппя па ук,р. землях від 

Дапиїла до Ізидора. <<Богословія>>, Львів, 1923-7, І, ст. 

17-41; 11, ст. 297-309; V, ст. 30-38, 151-160. 

У статтях порушено Унію Данила: мадярські і пруські по

середництва та власні вмагання; Церковну автономію в Ки вві в 

2-ій половині 14 століття (митр. Теодорит, Роман і Кипріян); вкінці 
про проблиски Унії ва митр. Кипріяна і Григорія Цамвлака (1415-
1419), який внову порушив справу З'вдинення на Соборі в Кон

станці, та не вспів довести до кінця, ів-ва перервання Собору. 

338. - КлптЕРЕВ'Ь Н.Т., Власть патріаршая и архіерейск,ая в'Ь древ

пей Руси в'Ь их'Ь отпошепіи К-'Ь власти царекой и К-'Ь приход

скому духовепству. <<Богосл. Віютник'Ь >>, Сергіев'Ь Посад'Ь, 

1905, І, стор. 657-690, 11, 27-64. 

Грецькі митрополити були в Кивві вповні невалежні вщ кня

жої влади. У Москві, ві вроетом влади княвів та царів, стали від 

них цілковито валежні, хоч їхня влада була ще більша від тівї, 

яка їм осталася після установлення святішого Синоду. Єпископів 

навначали вони, але кого хотіли царі, хоч рядили ними досить 

невалежно й у всьому. Духовенство було виборне, але внову у пов

ній валежності від єпископів, включно в обов'явком данини:. На цю 

саму тему пор. його теж: Отпошепіе между властью государствеп

пой и церковпой в'Ь древпей Руси до патріаршества Ник,опа. Там же, 

1910, І, стор. 20-53, 177-215. 

339. - Ropona Дапила Ромапови'Ча. Рим-Париж-Мюнхен, вид. <<За

писки ЧСВВ >> 1955, стор. 75. (Відбитка ів <<Записки ЧСВВ », 
т. 11, 1-2, 1954). 

Це Збірка доповідей в нагоди 700-річчя коронації Данюrа 1253 
р., яких авторами були: Великий А., Войнар М., Камінський Є., 

Хома 1., Стасів М. та І. Наварко на 'l'акі теми: Проблема норо

нації Данила; Корона Данила в церковно-політичній структурі 

Сходу і Заходу; Сх.-ввропейська політика папи Інокентія lV; Ко
рона Данила й Татари та Вплив старо-русьного християнства на 

монголів. 

Видання вийшло Яh. 164 том <<Записни НТШ>>. 
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340. - КоРольков'Ь Іо., Rіевскій митр. свящм'Ч. Макарій и его зпа

'Чеnіе в'Ь исторіи юго-зап. Ц ер1zви. << ТрудьІ К.Д.А. >>, 1897, 
11, ст. 152-178. 

Подав коротку історію його попередників від Григорія Цамвла

ка, відтак більше уваги присвячує діяльності митр. Макарія (1494-
1497), вбитого Татарами. 

Пор. теж: Титов'Ь Т., Св. Свщм'Ч. Макарій, митр. Rіевскій и 

всея Россіи. Там же, 1897, 11, стор. 3-18. 

341. - КРИПНІ>:Евич 1., Середпеві'Чnі мопастирі в Гали'Чиnі. Спроба 

каталогу. <<Записки ЧСВВ>>, Жовква 1926, 11, 1-2, стор. 

70-105. 

Автор подав спис монастирів по 1500 рік. Цей каталог обій
мав 57 місцевостей, в яких знайдено звіСТІіИ про монастирі з XII-XV 
століття. При кожному з них подав весь матеріял, який йому вда

лося зібрати з різних джерел. Найбільше подано про два мона

стирі у Львові: св. Юрія та св. Онуфрія. Подано також хроноло

гічний перегляд усіх цих монастирів, та мапу з їхнім розміщенням. 

342. - МАкАРІй ЕП., Русскіе мопасть~ри в'Ь період'Ь мопгольскій. 

<< Христ. Чтеніе >>, С. Петербург'Ь, 1861, 11, ст. 145-204. 

У студії подано відомості про 180 монастирів, які існували 

в період монгольський. Між ними в теж описи монастирів в укра

їнській частині Київської митрополії, але відносно небагато. 

343. - ПокРовсюй А.И., О соборах'Ь юго-западпай Руси XV-XVII 
втьков'Ь. << Богосл. Ві>стник'Ь >>, С. Посад'Ь, 1906, ІІІ, стор. 

108-151. 

Подавши огляд стану південно-західної Церкви після поділу 

однієї передше митрополії на Московську і КиївсьІ>:у в р. 1458, 
головну увагу присвячує Соборам: 1417 - у Новогрудку, 1509 
- Бильні, 1514 і 1522 - Львові, 1558 - Бильні, 1540 - Ново

грудку, 1589 - Бильні, 1590-1596 кожного року у різних містах, 
довше зупиняючись на БерестейсьІшму Соборі 1596 р. Далі ще 

тшьки описує Собори прав. врархії в рр. 1621 та 1627, 1628-1629 
і 1640. 
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Пор. теж: Опредтьленія Собора Виленс~>аго 1509 г. <<Прав. Со

бес. >>, Н'а3ань, 1863, ІІІ, стор. 113-124. 

Жvкович'Ь П.: Брест~>ій Собор'Ь 1591 г. (по новоот~>ритой грd

М()тть, содержащей дтьянія его). << И3в. Ак. Н. >>, Rіев'Ь, 1907, ХІІ, 
2, с. 45-71. 

Про Собори у Rиївській митрополн від 10-го до половини 

16-го сторіччя пор. теж: << Свтьдтьнія о соборах'Ь Є'Ь русс~>ой Цер~>ви >> 
-у<< Христ. Чтеніе >>, Спб, 1859, І, стор. 301-318, 353-376; ІІ, стор. 
11-28. 

344. - Рьшинсюй В., Rіевс~>ая .митрополичья ~>атедра С'Ь половинм 

ХІІІ до ~>онца XVI втма. << Трудьх R.Д.А. >>, 1891, І, стор. 

104-155, 697-709; 11, 11-40. 

Rиїв того часу не був вже центром ні політичним ні церков

ним. Митрополити носили його титул, але свій осідоІ~ мали вже 

або в Москві, а потім в Новогрудку - після поділу митрополії. 

У статтях автор описує відвідини митропоJІитів у місті Rиєві, їхніх 

намісників, яких там 3алишали, судьбу Софійського Собору, 3е

мельні митрополичі воJІодіння, та границі київської єпархії. 

345. - Соколов'Ь Д., Истарія раадтьленія русс~>ой .митрополіи. С. 

Петербург'Ь, тип. А. Бенке, 1900, ст. 109. 

Ро3ходження між полудневою і північною частиною RиївсьІ{ОЇ 

митрополії сягали далеко перед остаточним її поділом. Rоли митро

поJІити сиділи в Rиєві, 3а поділом були на півночі, коли: ж вони 

тамтуди перенеслися, до цього поділу амагали на півдні - най

частіше а політичних рацій. Автор обговорює ці тенденції аа рі3них 

митрополитів, аж доки не сталося це 3а митр. Йони, коли то 1458 р. 
Папа Пій ІІ для полудневої частини при3начив митрополитом Гри

горія 3 титулом: Rиївський і всієї Русі. 

346. - СонЕвицьюІй Л., У~>раїнсь~>ий єпис~>опат Пере.мись~>ої і Хо.~.м

сь~>ої єпархій в XV-XVI ст. <<Зап. ЧСВВ>>, секція І тои 6, 
Рим 1955, стор. 103. 

Обмежившись тільки до двох 3ахідних єпархій та двох сторіч, 

автор на доступній літературі намагається дослідити та подати пер-
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сональні відомості про владик обох цих єпархій та їхню діяль

ність. В Додатку 3ібрав коротко всі особисті дані про всіх владик 

цих єпархій. При кінці праці подано ще 3агальний погляд про 

єпископат в цих далеких і мало просліджених ч:асах. 

Пор. рецен3ію на цю працю, ще перед її видрукуванням, О. 

Оглоблина в <<Зап. ЧСВВ>> 1949, т. І (VII), стор. 428-432. 

347. - Сvшко О., Єзуїти в заведепю Упії па Руси в доберестейській 

добі. <<Альманах руско-укр. богословів>>, Львів, 1902, стор. 
117-193. Вийшло теж окремою відбиткою цього року, стор. 80. 

Автор, використавши ч:исленну літературу, описує уч:асть Є3у

їтів в переведенні Берестейської Унії, підготовивши її ч:исленними 

школами, місіями, виданнями. Між ними ви3начився П. Скарга та 

В. Гербест, << rенте рутенус >>, який перший 3нову видвигнув ідею 
Унії 1566 р., ще перед вступленням до Є3уїтів. 

Див. рец. << Квартальпік гісторичим >>, Львів 1903, стор. 457. 

348. - Сvшко 0., Предтеча Унії. Rритичпо-історичпа студія. <<За
писки НТШ>>, Львів, 1903-4, тт. 53, 55, 61, стор. 177. 

На тлі релігійних обставин в Польщі у студll представлена 

ви3начна постать великого богослова, місіонера та унійного діяча 

о. Бенедикта Гербеста, є3уїта укр. походження, родом 3 Переми
щини. Праця, на жаль, не 3акінчена. 

Пор. теж: MAZURКIEWICZ К., Benedykt Herbest, pedagog-orga
nizator szkoly polskiej XV І w., kaznodzieja-misjonarz doby refor
macji. Poznan 1925, str. 275. 

349. - ТомАШІвський С., Предтеча Ісидора. Петро Ах:ерович, незпа

пий .митрополит руський (1241-1245). <<Записки ЧСВВ>>, 

~овква 1927, 11, ст. 221-313. 

На тлі тогочасних політичних й релігійних обставин, 3окрема 

в Київській митрополії, автор представляв у студії маловідому 

постать митр. Петра, 3окрема його виступ на Ліонському Соборі 
1245 р. 3 реляцією про татарську небе3пеку. В Додатку, 3а двома 
3ахідними джерелами, помістив ті відомості, які митр. Петро подав 

про татар, як теж літописні оповідання про битву над Калкою. 
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Додаткові відомості про нього подав автор ще теж у статті 

<<Боярин -чи ігу.мен >> (<<Зап. ЧСВВ>>, 1927, т. ІІІ, 1-2, с. 171-178). 

Крім того видав окремо: Л ет ро, перший уніятсь;;ий .митро

полит У;;раїни-Руси. Львів 1928, с. 60+3; і Ruski epizod soboru 
Lugdttnskiego 1245. Szkic historyczny. Lw6w, nakl. autora, 1927, s. 32. 

Рец.: << Квартальпік гіст. >> 1927, с. 616-618. 

350. - ЧУБАтий М., Західна У;;раїна і Ри.м у ХІІІ в. у своїх ама

ганнях до цер;;овної Унії. <<Записки НТШ>> т. 123-124, Львів, 
1917, ст. 108. 

Автор опрацював унійні амагання в 13 столітті аж до її :заклю

чення ва короля Данила, як теж причини її неуспіху в такими ро:зді

лами: Русь і католицька Церrша до 1205 р. (смерти Романа); П.'Іяни 
Унії (1206-1209); Перша Унія 1214-1216; Католицька пропаrанда 
Домініканців в Україні; Укр. архивн. Петро на І. Ліонському 

Соборі 1245 р.; Друга релігійна Унія 1246-1248, коронація Да
нила й історіографія. При кінці додано 42 документи на ст. 75-107 
та ре:зюме в англійській мові. 

351. - ЯРУШЕВИЧ'Ь А., Ревнитель православія ;;няаь Rонстантин'Ь 

Иванови-ч'Ь Острожс;;ій (1461-1530) и православная Литовс;;ая 
Русь в'Ь его вре.мя. Смоленск'Ь, тип. С. Гуревича, 1897, ст. 

249+ХХ. 

На тлі життя й діяльности цього rшл:зя, батька другого Кон

стантипа (1527-1608), автор представ.ляв й історію православної 

Церкви в тодішньому Литовсьн:ому кпя:зівстві. Саме ва його життя 

настали для Східної Церкви більші труднощі і він був одним в тих, 

які стали в її обороні. В Додатку подано теж кілька документів, 

таблиці родоводу Остро:зьких, списки єпископів східних і латин

ських, таблиці урядовців ва віровивнанням у рівних періодах між 

1460 і 1530 роІ>ами. При кінці наведено покажчик імен, а на по
чатку багату бібJrіографію. 

352. - ЯцимrРсюй А.И., Григорій Ца.!4вла;;'Ь. 0-чер;;'Ь его жизни, 

ад.миністративной и ;;щlжІюй дІЬятельности. С. Петербург'Ь, 

и:зд. Имп. Акад. Наук'Ь, 1904, ст. VIII+501. 

На широкому тлі церковних подій того часу автор у цьому 

творі опрацював все його життя ·ra діяльність, починаючи його 
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походженням, побутом в :Молдавії та Сербії і прибуттям: до русько

литовського юrяаівства, аж до його вибору на митрополичий київ

ський престіJr, його церковної пастирської діяльности включно а 

участю на Соборі в !{останці 1418 р. та самого вречення і постри

ження в Нямецькому монастирі, в якому роавинув велику літера

турну діяльність. При кінці подано великий покажчик імен, геогра

фічний і предметний. 

Пор. теж начерн життя і його діяльности в << Богословскій 

Віютник'Ь >>- 1895, 7-8, стор. 52-72, 157-199 під наг. << Rіевс'"ій .митр. 

Гр. Ца.мбла'"'Ь >>-. 

353. - CнAREWICZ L., Ograniczenia gospodarcze nacyj schizmatyc
kich і zyd6w we Lwowie XV і XVI wieku. << Kwartalnik Histo
ryczny >>, Lw6\>v, 1925, 39, str. 193-227. 

Нк по інших містах, тан: і у Львові, міська органівація була 

побудована на базі віровианання. 3 тим: були пов'яаані господар

ські ограничення д.ля українців, вірмен та жидів. 

354. - СнОDУNІСКІ К., Geneza r6w1zoнprawnienia schizmatyk6w w 
TV. Ks. Lit~wskim. Stosunek Zygmu,nta Augusta do wyznania 
gr.-wschodn,iego. << Przeglq,d Historyczny >>, Warszawa, 1919-
1920, ІІ, str. 54-135. 

У статті мова про роки 1386-1596, з'ясовуючи відношення Цер
І-.:ВИ в Польщі до Царгороду, :Москви та Риму, про настанову до 

Сх. Церкви коро:rя Жигмонта Авrуста, про геневу ограни<rень для 

її вианавців та внесення їх, вкінці про арівняння всіх у правах. 

355. - ... Stosunek Reczypospolitej do wyznania grec ko-wschodniego. 
<< Przeglq,d Hist. >>, Warszawa, 1921, ІІІ, str. 122-134. 

Автор представив відношення ПоJrьщі до Сх. Церкви від пол. 

14 до початку 17 століття: в часі амагань про самостійність Литов
ської митропо;rії - а тенденціями до Унії, відтак від початІ\У 16-го 

століття до 1596 року, в періоді повної толеранції та аанехання 

ідеї Унії, вкінці в часі Берестейської Унії 1596 р. 
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356. CZERMAK W., Sprawa r6wnouprawпieпia schizmatyk6w і ka
tolik6w па Litwie (1432-1563). Krak6w, nak1:. Akad. Umiej~t
nosci, 1903, str. 60. 
Osobne odbicie z t. 44 << Rozpraw Wydzialu historyczno
filozoficznego Ak. Umiej. w Ktakowie )). 

У док.ладі мова про сповидне рівноуправлення на Литві пра

вославних з натоликами в р. 1432 за короля Ягайла, та, завдяки 

нн. Жигмонтові, частинне зрівняння в р. 1434, а повне в році 1563, 
за короля Жигмонта Авl'уста. 

357. - FIJALEK J., Sredпiowieczпe biskupstwa Kosciola wscltodniego 
па Rttsi і Litwie. << Kwartalnik historyczny )), Lw6w, 1896, 
Х, str. 487-521. 
Biskupstwa greckie w ziemiach Ruskich. ІЬ. 1897, ХІ, st1. 
1-63. 

В обох статтях автор подав багато більше, як можна б з їхніх 

наголовнів догадуватися. У першій, головно на підставі грецьких 

джерел, описав перше постання ГалицЬІюї митропоJІії (1303), її 

упадок, відновлення і поновне снасування (1328-1347) та початон 

Литовсьної митрополії (1300-1350). Предметом другої статті в на

ступні квестії: « Інтруз в Rивві » митр. Теодори'!' (1352-1354); Бо
ротьба за Rиїв між митрополитами Литовським та Московсьним 

( 1354-1362/76), Відновлення Галицьної митрополії 1370/1 і третій 

її упадон; остаточний поділ одної Rиївської митрополії в 15 сто
літті на Rиївську і Мосновсьну та тогочасні східні вписнопства на 

Русі та Литві. 

358. - КАМІЕNІЕСКІ \V., Ograniczeпia wyzпaпiowe w prawodawstwie 
litewskiem w XV і XVI w. << Przegl::td Hist. )) 1911, Warszawa, 
ХІП, str. 268-282. 

Представляв ограничения, які стосувалися до інших віровизнань. 

359. - KuRCZEWSКI J., Swi~ci Вiskupi і Apostolowie Litwy і Rttsi 
Litewskiej. Odb. powi~kszona z << Przyjaciel )), Wilno 1913, 
str. 83. 

Поnулярний нарис про місійну діяльність ла'l'. юrиру на Литві 

й частинно на Русі - на основі праці Т. Нарбутта << Історія Литви » 
(9 ТОМів), ГОЛОВНО 3 і 4 ТТ. 
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360. - LEWICКI А., Unia Florencka w Polsce. Krakow, Akad. Umie
j~tnosci, 1899, str. 70. (Osobne odbicie z t. 38 Rozpraw Wydzia
lu hist.-fil. Ak. Umiej. w Krakowie). 

Після короткого введення про Східні Церкви в Польщі, пере

дав автор історію Флорентійської Унії в головній його особі, яким 

був київський митрополит Ісидор, описуючи його подорож на Собор 

і поворотну подорож до свовї митрополії, його діяльність, з оста

точним неуспіхом Унії та частинним її відновленням у 1458 р. Праці, 
на жаль, автор не всnів закінчити. 

361. - МЕRСАТІ G., Scritti d' І sidoro il Cardinale Rute1to е codici 
а lui appartenenti, che si conservano nella Biblioteca Ар. 

Vaticana. << Studi е testi >>, v. 46, Roma, 1926, Bibl. Vatkana, 
р. ХІІ+176. 

Описуючи його письма та кодекси, яю иому належали, автор 

подав багато матеріялу до життя та діяльности київського митро

полита та кардинала Ісидора, в тому дещо і до історії Укр. Цер

кви, хоч небагато, бо недовго довелось йому нею управляти. 

Пор. норотну рецензію С.Т. в<< Зап. ЧСВВ>> 1926, 11, 3-4, 144-5. 

Денілька нових листів, досі неопублікованих, появилися ще 

в таких виданнях: 

<< Orientalia Christiana Periodica >>, Roma, 1948, XIV, 405-414; 
<< Orientalia Christiana Per. >>, Roma 1952, 135-142; 143-157; 
<< Analecta ОSВ:М: >>, Roma 1949, IJVII, 285-291; 
<< Byzaпtinische Zeitschrift >' 44, 1951, S. 570-577. 

П'ять же про;vюв його на Флорентійському Соборі, в грецькій 

мові та латинському першшаді, появилися у виданні: 

Isidorus Arch. Kioviensis et totius R1~ssiae. Sermones inter Concilium 
Florentinum conscripti е codicibus graecis deprompti, additis versione 
latina, notis, Iшlicibus а G. Ноfшаnп et Е. Caпdal. ,< Concilium 
Florentinum - Documenta et Scriptores >>, vol. Х, fasc. І. Romae, 
Pont. Inst. Orientalium Studiorum, 1971, рр. XIV+ 128. 

362. - Miscellanea in Honorem Cardinalis Isidori (1463-1963). << Ana
lecta ОSВ:М: >>, Roma, vol. IV (Х), 1963, рр. Х+589. 

Цілий ТО'.ІІ в більшаоті приовпчений справам, які безпосередньо 
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чи тшьки посередньо в'яжуться 3 особою кард. Ісидора. Важніші 

між ними наступні : 

1) GILL J., Isidor's Encyclical Letter from Buda, р. 1-8. 
У статті мова про послання, яке кард. Ісидор написав до всіх 

своїх вірних 3 Буди, затримавшись в цьому місті, вертаючи до своєї 

митрополії а Флорентійського Собору. 

2) WAWRYK М., Qttaedam nova de provisione Metropoliae Kioviensis 
et Moscoviensis ann. 1458-1459, рр. 9-26. 
У статті справлена хронологія кореспонденції патр. Григорія 

Маммаса, кард. Ісидора та митр. Григорія, а 3 листами останнього 
3 рр. 1458-9. 

3) ВАвРин: М., Флорептійські Упійпі традиції в Ниїесмій .митро

полії 1450-1460 рр., ст. 329-362. 
Автор проаналізував дві визначні постатті, які були співро

бітнин:ами кард. Ісидора, а'єдиненого царгородеького патріярха 

Григорія Маl\ІМИ (1445-1458) та київського митрополита Григорія 

Болгарина (1458-1472), провівши аналізу документів цього остан
нього. 

4) ВАвРик М., До історії єпископемої присяги в XV-XV І ее .• стор. 
363-390. 
Стаття присвячена історії єпископської присяги, аокрема в 15 

та 16 столітті, коли то київська та московська митрополія пішли 
власними шляхами. У цій присязі відбилося формування україн

ської церковної самобутности в добі по-флорентійського відокрем

лення Rиєва від Москви. 

5) ВАвРик М., Ціппий па.м'ятпик обрядовасти київської .митрополії 
XV-XVI ст., стор. 391-460. 
Автор подає опис рукописного Требника а Ватиканського ар

хіву а половини 16-го століття, який вважає найбагатшим пам'ятни

ком старинної великоцерковної богослужби на території київської 

митрополії. Rрім того, друга частина того Требника має характер 

канонічно-дисциплінарний а велико1шяжими церковними Уставами 

та іншими цінними пам'ятками церковного права. 

6) НАLЕСКІ 0., Isidor's Tradition, р. 27-43. 
На основі незнаного досі документу, реляції А. Поссевіна, 

ЯІ{У наводить в додатку, автор виказує, що сам царгородський пат

ріярх Єремія не противився плянам ниївсьної єрархії об'єднатися а 
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Ап. Престолом. Цей плян назвав <<найсвятішою щеєю і щасли

вими тих, яким ніщо не перешкодить перевести її в життя>>. 

7) WELYKYJ A.G., Alle Fonti del Cattolicesimo Ucraino, р. 44-78. 
На основі донументів автор виказує, що унраїнський като

лицизм був забороJюм проти по.льсько ї експапзії; відтак описує 

приготування до Берестейської Унії в 1595, Уніоністичні течії 

перед Собором і подорож єпископів І. Потія та R. Терлецьного, 
представників І-\иївської митрополії, до Риму, які гідно вив'яза

лися з свого завдання. 

Пам'яті митрополита-кардинала Ісидора присвячений теж 25-28 
том <<Богословії>>, Рим 1964. В ньому, однак, до історії Унр. Цер
кви можна віднести тільки коротку статтю М. ЧУБАтого: Митр. 

І сидор в переломовий .моJt~ент в історії ук,раїнсьпого народу, стор. 

24-32. 

363. - ZIEGLER А., Die Uni01~ des Konzils von Florenz in der russischen 
Kirche. Wiirzburg, Rita-Yerlag, 1938, S. 158. 

Представивши політичний і церковний стан в Польщі, Литві 

та Росії, автор наперед схарактеризував особу :нард. Ісидора, а 

відтак з'ясуnав його участь на Флорентійському Соборі та пере

ведення Унії на укр. землях в Польщі та Литві і спробу такої Унії 

в Москві. Закінчує описом дальших церковних подій до кінця 15-го 

століття, ноли то започаткована Унія занепаJІа. Автор подав ба

гату бібліографію, а при кінці покажчин імен та одну мапу. 

Пор. рец. А. Іщлнл в<< Богословія>> 1939, 17, стор. 65-68. 

Б.- ПРИЧИНКИ І МЕНШІ СТАТТІ 

364. - АндРЕЕВ'Ь В., Оц,ерn'Ь дтьятельности князя А.М. Rурбспаго 

на аащиту православія в'Ь Литвть і на Волини. << Прав. Об
зор'Ь >>, Москва 1873, 11, стор. 770-787; 915-932. 

Нгікач з Московщини, зупинившись в польській державі, вІшю

чився в рр. 1563-1583 в ре.11ігійну боротьбу на Литві та Білорусі, 
в обороні східної Церкви. 
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365. - ГРУШЕвський 0., Господарство Rиївсь~~:ої .мптрополії та .Іtо

настирів у XVI в. <<Україна>>, Rиїв 1924, ІІІ, стор. 14-22. 

У статті подані загальникові дані про адміністрацію церков

них дібр. 

Рец.: Скрутень й. в<< Залисни ЧСВВ>> (1925), І, 3-4, ст. 401-402. 

366. - ГРУШЕвський М., До біоtрафії .мптр. Онисифора Дівоч~~:и. 

<<Зап. НТШ>>, Львів, т. 74, стор. 5-9. 

RиївсЬІшм митрополитом був в рр. 1579-1588. Подав деякі 

дані про його рід та обороняв від недаказаних закидів. 

367. - ЛЕвицюй 0., Южт-ю-русс~~:іе архіереи в'Ь XVI-XVII в. << R. 
Старина>>, Rіев'Ь, 1882, І, стор. 49-100. 

На основі 3дебільша судових антів автор представляв яким 

було вище духовенство в Київській митрополії у 16-17 ст., яке майже 
не відрізнялося від способу життя тогочасної шляхти; робить це 

на прикладі вп. R. Терлецького. 

368. - ЛЕвицюй 0., Основньtя чертьt внутренняго строя аап.-русс~~:ой 
Цер~~:ви в'Ь 16-17 вв. << R. Старина», Rіев'Ь, 1884, 8, стор. 

627-654. 

Тими основними принметами були б виборчий принцип ·га ши

рока участь мирян в церковних справах. 

369. - Лотоцький О., Соборні ~~:рилосп на Україні й Білій Русі в 

XV-XVI ві~~:ах. <<Записки НТШ>>, Львів, 1896, т. ІХ, стор. 

1-34. 

У статті представляються нрилоси, ян орган впархіяльного цер

новного суду та адміністрації, вже в давніших часах, зокрема в 

15-16 ст., описуючи їхнв членство, права й обов'язІ\И та засяг діяль
ности, ян теж засоби утримання. 

370. - ПлшУто В., О полити~~:е Папс~~:ой Rурии на Руси (ХІІІ ве~~:). 

<< Вопросьr истории», изд. << Правда>>, Москва, 1949, 5, стор. 
52-76. 

У статті, у звичному офіційному насвітленні, представлена дипло-



128 Бібліографія Укр. Церкви 

матична діяльність Римської :Курії в 13 столітті відносно руських 
3емель, у тому теж церковна Унія короля Данила. 

371. - Соколов'Ь Пл., Бьl.Л!Ь ли моск,. мит. Исидорь папск,им'Ь лега

том'Ь для Моск,ви? << Чтенія осщ. Нестора >>, :Кіев'Ь, 1908, 
ХХ/2, відд. 2, стор. 23-38. 

Автор ставить під сумнів думку, що МИ'І'Р· Ісидор був Пап

ським леrатом, хіба для латинників та в тому ро3умінні, що мав 

передати цареві папське послання. 

372. - Т(итов'Ь) Т., Поставлен-іє во діак,он,а и священ-ик,а и иабран-іе 

еписк,опа в'Ь древн-є й аап.-русск,ой Ц ерк,ви, или Rіевск,ой митро

поліи в'Ь XIV-XVI вв. << Трудьr :КДА>>, :Кіев'Ь, 1902, 11, ст. 

134-145. 

На основі рукопису 3 кінця 16-го століття, 3 бібліотеки Львів
ської митрополії, подав опис поставлення дияконів та священиків 

і вибору впископів. 

373. - Умшсюй 1., Сн-оштія Рима С'Ь Россіей в'Ь ХІІІ втьюь. <<Екс 

Орівнте »,Майнц, 1927, стор. 224-7 (в нім. мові стор. 228-232). 

:Коротка 3Гадка про уЧ'асть митр. Петра на Ліонському Соборі 

та про перелиску Риму 3 королем Данилом і Васильком. 

374. - АммАNN А.М., z~ьr Geschichte der Geltung der Florentiner 
K01~zilsentscheidungen in Polen-Litauen: der Streit iiber die 
Gultigkeit der Griechentaufe. << Orientalia Christ. Periodica >}, 

Roma, 1942, VIII, S. 289-316. 

У Польщі та Литві, хоч Флорентійський Собор порішив інакше, 

латинське духовенство ще понад 60 років після того оспорювало 
важність хрищення у східній формі. 

375. - НАLЕСКІ 0., Rome and Eastern Europe after the Council 
of Trent. << Antemurale >>, Roma, 1955, р. 8-35. 

У статті насвітлено ро3виток подій у Польщі та політику Риму 

у відношенні до Сх. Європи після Тридентського Собору, які ки

дають багато світла теж для 3ро3уміння Берестейської Унії. 



3. Церкда в XIII-XVI ст.: Причин"'и 129 

376. - Halecki 0., The ecclesiastical separation of Kiev from Moscow in 
1458. << Wiener Archiv fiir Ge.schichte des Slaventums u. Osteu
ropas >>. Veroffentlichungen, В. ІІ, Graz-KOln, 1956, S. 19-32. 

У статті подав причини, які привели до поділу, і його наслідки. 

Між іншими, Українську Церкву заторкув автор теж у статті 

під заг.: <1 Das Problem der Kirchen~mion in der osteuropiiischen Ges
chichte >>. Sonderdruck << Oesterreichische Ost-Hefte >>, 1962, 1, S. 1-5. 

377. - HoFMANN G., Kardi1~al Isidor von Kiew. << Orientalia Christia
na >>, Roma, 1926, 26, S. 287-291. 

Автор подав короткий життєпис митроп. Ісидора та лист до 

нього від папи Євгена lV з 1445 р. 
Пор. теж: ВАвРик М., Нард. Ісидор. <<Наук. Зап. Укр. Віль

ного Унів. >> т. 9-10. Мюнхен 1969, с. 49-57. 

378. - L1кowsкr Н., Kwestya Unii Kosciola wschodniego па soborze 
Konstanckim. << Przeglq,d Koscielny >>, 1905, ІІ, str. 510-520; 
1906, І, str. 7-20, 168-186. 

На тому Соборі київський митр. Григорій Цамвлак вніс про

хання з'вдинення зАп. Престолом. Однан, Собор перервано і справа 

3'вдинення також перепинилася. 

379. - PIERLING Р., Les R~tsses аи concile de Florence. Paris, << Revue 
de questions historiques >>, 26 annee, 103 livraison, 1 Jнillet 
1892, р. 58-106. 

На основі італ., франц., німецьких та російських джере.;т пред

ставляв передусім ралю київського митр. Ісидора на Флорентій

ському Соборі 1439 р., як теж дальші його старання, щоби ввести 
її в життя. 

Пор. рец.: LEWICКI А., << Kwartalnik historyczny >> ІХ, str. 
335-340. 

380. - РRоснлsкл А., Dqzenia do Unii cerkiewnej za ]agielly. << Przeg
lq,d Powszechny >>, Krak6w, 1896, tom 50, 4-6, str. 325-351; 
t. 51, str. 42-55. 

У статті автор представляв унійні зацікавлення короля Ягайла 

і кн. Витовта та труднощі, голошю з Царгороду; відтак описув 

9 - Іс. Патри.ло, ЧСВВ, Дж;ерела і Бібліоерафія ... 
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Собор в Новогрудку, вибір митр. Григорія Цамвлака, його участь 

на Соборі в :Констанці 1415 р., становище Папи Мартина V-го, а 

вкінці відкладення Собору і наслідки для Унії. 

Пор. теж його: Na Soborze w Konstancyi. Krak6w, nakl. Akad. 
Umiej., 1897, str. 100. Odbitka z tomu 35. 

Більшу рецепцію чи радше доповнення до першої статті про 

амагання до Унії короля Ягайла написав: LEWICКI А., Sprawa 
Unii koscielnej za Jagielly. (< Kwartalnik Historyczny >>, Lw6w, 1897, 
ХІ, str. 310-337. 

381. - REYNAROWYCH R., Kievan Metropolia between Florence and 
Brest Litowsk. А Historical Outline. (< Logos >> Yorkton, 1972, 
v. 23, n. З, р. 180-190. 

У статті подано короткий перегляд самого Собору у Флорен

ції, відтак історію 3'вдинення :Київської митрополії аа кард. Іси

дора та його наступників, Григорія, Мисаїла і Йосифа І. 

382. - SzczEsNIAK В., Benoit le Polonais, dit le Vratislavien, et son 
role dans l'union de la Ruthe1~ie de Halicz avec Rome. (< Antemu
rale >>, Roma 1954, І, р. 39-50. 

У статті мова про ралю францісканина Бенедикта, яку він, 

на основі документів, мав відограти у підготуванні Унії аа 1-юроля 

Данила. 

Рец.: ВЕЛИКИЙ А. г. у <<Зап. чсвв>> VIII, 1954, стор. 297-8. 

383. - VoLKER К., Stefan Bathorys Kirchenpolitik in Polen (1574-
1586). (< Zeitschrift f. Kirchengeschichte >>, Stuttgart, 1937, 
56, S. 59-86. 

Автор подав огляд церковної політики в Польщі після Флорен

тійського Собору, передусім уагляднююч:и наставлення до церков

них справ нового короля Стефана Баторого, що прийшов був а 

Семигороду. У великій мірі представлене теж його відношення до 

Східної Церкви, тоді ще не об'єднаної. 
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384. - WACZYNSКI В., Nachklange der Florentiner Union in der po
lemischen Literatur zur Zeit der Wiedervereinigung der Ru
thenen іт 16 und ат А nfang des 17 J ahrhunderts. << Orientalia 
Christiana Periodica >>, Roma, 1938, IV, S. 441-472. 

Творці Берестейської Унії аавжди підкреслювали ав'лаоІі а 

Флорентійською Унівю, як її відновлення:, тому про неї було ба

гато в полемічних творах того часу. Автор виявляв як ця: Флорен

тійська Унія: оборонялася: чи опрокидувалася: в найстарших поле

мічних письмах на переломі 16 і 17 століття:. 

4. - БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ І І І ДОБА 

А. МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

385. - АРхАнгЕльсюй А.С., Ворьба С'Ь ~>ато.rщ'Чество.м'Ь u аападно
русс~>ая литература ~>опца XVI- первой половипьz XVII в. 

Историко-літературнЬІе очерки. << Чтенія: общ. Моск. унив. >> 

1888, І, 137 +166. 

На історичному тлі релігійної боротьби при кінці 16 та пер
шій половині 17 ст. автор описув постання: нових шкіл та Братств, 

аокрема нові церковні й частинно полемічні видання: Православ

ної Церкви. В Додатку подрібно описані рукописні твори кн. Rурб

ського. 

386 . . БАНТЬІШ'Ь-:КАмЕнсюй Н.Н., Истори'Чес~>ое иавтьстіе о воаnи~>

шей в'Ь Польшть Yniu. Бильна, тип. А. СЬІркина, 1866, с. 387. 

Перше видання: полвилося ще 1805 р., виготовлене по накаау 

самої :Катерини 11 1795 р. Це друге видання: ароблено а волі на

чальника півн.-аах. краю, ген. М.М. Муравйова, щоб його ров

дати даром усім священикам та вчителям. У ньому, в перших трьох 

роаділах автор описув початки Унії, її приготування: та прийнят

тя: на Берестейському Соборі, а в дальших десятьох скарги пра

вославних на католиків, аокрема на а'вдинених та старання: в їх

ній ОбОрОНі а боку МОСКОВСЬІ{ОГО уря:ду, аж ДО 1795 р., В ЯКОМУ, 
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крім Галичини та Холмщини, всі українські та білорусьн:і землі 

анайшлися під безпосереднім володінням Москви. 

387. - ЖУковИЧ'Ь П.Н., Сеймовал борьба православнаго западно-ру

СІ'І:аго дворянства С'Ь церІ'І:овной уніей (до 1608 г.). Спб., тип. 

главнаго управленія уді'>лов'Ь, 1901, с. ХХІ+608. 

На широкому тлі церковної історії та загальної соймової бо

ротьби, автор головну увагу присвячує релігійній боротьбі пра

вославних і а' єдинених на ріаних Соймах. На початку видання, 

крім вступного слова та наведення джерел, анаходиться теж по

дрібний зміст усіх 12 розділів, а при кінці 6 документів та покаж
чик імен. Є це доповнене видання статтей, які появилися у << Хр. 

Чтеніе >> в 1896 р., 11 і 1897, І. 

388. - ЖУКОВИЧ'Ь П.Н., Сеймовал борьба западно-руссІ'І:аго дворян

ства С'Ь церІ'І:овной уніей (с'Ь 1609). << Хр. Чтеніе >>, Спб., при 

имп. Духовной Академіи, 1901-1912. 
(1901) т. 212, с. 258-291, 370-389; (1902) т. 213, с. 629-664, 
820-845; (1903) т. 215, с. 570-594; т. 216, с. 630-651; (1904) 
т. 217, с. 64-85, 796-832; т. 218, с. 493-509, 660-679; (1905) 
т. 219, с. 634-657, 755-777; т. 220, с. 580-597, 723-747; (1906) 
т. 221, с. 533-551, 697-715, 858-877; т. 222, с. 189-212, 341-
369; (1907) т. 223, с. 54-75, 167-189, 300-323; т. 224, с. 277-
312; т. 225, с. 385-401; (1908) т. 226, с. 27-41, 385-401; т. 

227, с. 852-879; т. 228, с. 1111-1147; (1909) т. 230, с. 515-532, 
769-789; т. 231, с. 907-932; (1910) т. 233, с. 14-35, 173-192, 
334-350, 675-688; т. 234, с. 935-959, 1122-1135, 1233-1248; 
(1911) т. 235, с. 74-92, 353-369, 661-684; т. 236, с. 777-802, 
987-1007; (1912) т. 237, с. 72-87, 225-246, 517-545. 

Під поданим вгорі заголовком появилися ці статті тільки в 

окремому виданні, яке вийшло в рр. 1902-1912 у 6 випусках. Пер
ший випуск - аа роки 1609-1614, другий - аа 1615-1619, третій 
- аа 1620-1621, четвертий - аа 1622-1624, п'ятий - аа 1625-
1629, шостий - аа 1630-1632 рр. У всіх Цих випусках додано пе
ред кожним короткий вступ, пороблено деякі доповнення, а в 6-му 

виготовлено до всіх покажчик імен. У << Хр. Чтеніе >> ці статті по

являлися під різними, своїми власними заголовками. Ватніші а 
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них: Релігійна боротьба за митр. І. Потія; Московська << смута >> 
й уч:асть у ній козаків; Сойм після відновлення прав. врархії 1620 
р.; М. Смотрицький у Бильні, пізніше теж про його унійні по

гляди; Гетьмани Бородавка і Сагайдач:ний - їхня участь у цер

ковно-релігійних справах; Вбивство Йосафата Кунцевича, Полоць
кого архивпископа; Участь козаків у церІ>овних ділах; Крун.ів

ський договір в козаками 1625 р.; Київський і Львівський Собори 

(1629); Церновні елементи в козацьких повстаннях; Змагання до 
вамирення на останніх Соймах ва Жигмонта ІІІ. 

До цього періоду пор. теж його: Протестація м. Іова Борец

,.аго и других'Ь аападно-руссfЬиХ'Ь іерархов'Ь. << Статьи по славянові>
ді>нію >>, изд. ІІ отд. им. Ак. Наук'Ь, ІІІ вьшуск'Ь, Спб., 1909. 

389. - Коялович:'Ь М.О., ЛитовсfЬая ЦерlЬовная Унія. Спб., тип. Тих

менева, 1859-1861, І-ІІ, с. VI+316; 442. 

У першому томі коротІю описано рівні старання заключити 

церковну Унію в рр. 1386-1569, у часі після прилучення Литви 
до Польщі - до Люблинської політичної Унії, а далі ширше про 

саму Берестейську Унію в 1596 р. На стор. 169-239 наведено рівні 
джерела та завваження до них, а на стор. 240-315 довші примітни 
до тексту. 

У другому томі представлені дальший розвиток та поширення 

Унії до кінця 17 сторіччя. На стор. 247-442 подано обширні при
мітки 3 поясненнями та наведенням джерел. 

390. - ЛЕвицький О. - Антонович В., РоавідlЬи про церlЬовні відно

сини на УlЬраїні-Русі XVI-XVIII в. <<Руська Історична 

Бібліотека>>, т. VIII, Львів, вид. НТШ, 1900, с. 154. 

Левицьний О. в автором отудії під ваг. << Внутрішній стан за
хідно-руської Церкви в польсько-литовській державі в к. XVI в. 

та Унія ». 3 цього внутрішнього стану - виказує - випливали 

причини, які допровадили до Унії, а не зовнішні. 

Антонович В. в автором студії під ваг. << Нарис становища 
православної Церкви на Україні від пол. XVII до к. XVIII ст.>>, 

у якій описав стан православної Церкви після Берестейської Унії. 

При кінці, до обох статтей подано покажчик імен. 
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391. - МАлЬІшЕвсюй И.И., Западная Русь в борьбть аа втьру и на

родность. Спб., Приходекал бібліотека под'Ь ред. В.И. Ше

мякина, т. І - 1899 (3-е изд.), с. VIII+260; т. 11 - 1897, с. 

190+IV. 

Це тільки популярний нарис, без джерел і літератури та на

віть без приміток, у якому оповідається про змагання православ

них у західній Русі за вбережепня своєї віри. Розпочинав автор 

ще від галицько-волинських князів, далі переходить до періоду 

під Литвою та Польщею, зокрема перед та по Унії 1596, і кінчав 

підчиненням :Київської митрополії Московському патріярхові 1687 р. 

392. - САвицький 1., Іпатій Потій, еп. Володи.мирсьпий і .митр. 

Ниївсьпий. <<Ювілейна книга в 300-літні роковини м. І. По

тіл >>, Львів, тов. св. Ап. Павла, 1914, с. 1-133. 

Після короткого начерку життя І. Потія, далі автор головну 

увагу присвячує його участі в приготуваннях, здійсненні та за
кріпленні Берестейської Унії з 1596 р. У Збірнику поміщено ще 
кілька інших статтей, які насвітлюють особу митр. І. Потія. Всі 

вони були передше друковані в << Нива>>, Львів 1913-1914. 

393. - СильвестР АРхивп. (Гаєвський С.), Берестейсьпа Унія 1596 
ропу. Церковно-історична монографія. Вінніпе І', << Еккле
зія >>, 1963, с. 152. 

Автор праці, як сказано у вступі від видавництва, <<відомий 

учений-філолог>> та політичний діяч, не історик, і тому не подав 

у ній нічого нового, використавши тільки інші студії, в більшості 

тенденційно підібрані. Багато у ній суб'єктивних інтерпретацій 

та невірностей. 

Рец.: Р. Хом'як, <<Логос>> 1963, с. 316-318. 
Пор. теж: :КУДРИR В., Маловідоме а історії грепо-патолицьпої 

Церпви. том І. Вінніпеr, << Екклезія >>, 1952, с. 250. Видання -
ще більше полемічне від першого, передусім про початки Унії, 

а далі теж і пізніші часи аж до Львівського Собору 1891 р. 

394. - ЧУБАТИЙ М., Митрополит Іпатій Потій, апостол церповної 

єдности. (В 300-літний ювилей його смерти). Львів, т-во 

св. ап. Павла, 1914, с. 95. 

На історичному тлі украінської Церкви при кінці 16 та на 
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початку 17 сторіччя подано короткий життєпис Іпатія Потія, спо
чатку Володимирського єпископа, потім Київського митрополита, 

зокрема його найбільшу участь у приготуванні та закріпленні 

Берестейської Унії. Видання не наукове, а призначене для шир

шого загалу. 

395. - Rн,яаь Rон,стан,тит, (Василій) Острожсl(,ій. << Прав. Собе

сіщник'Ь >>- 1858, І, с. 365-392, 536-566. 
На'Чало Ун,іи в'Ь югоаападн,ой Россіи. Там же, 1858, ІІ, с. 

55-91, 231-261, 408-442, 537-563; ІІІ, с. 81-119, 200-231. 

Два різні заголовки, але студія одна і того самого автора (не 

підписаного). У першій статті, на історичному церковному тлі, 

подано короткий жит'rвпис :кн. Острозького, зокрема описано 

його вклад на культурному полі (школи, друкарня, видавання 

книг). 

У продовженні - представлено культурний і моральний упа

док у Київській митрополії, непорядки серед врархії, відвідини 

патріярха Єремії 1588-9, наради врархії під проводом митр. М. 

Рагози, участь впп. І. Потіл і К. Терлецького, і всі дальші події 

аж до виїзду останніх до Риму та склинання Берестейського Со

бору 1596 р., а теж пізніше неrативне становище кн. Острозького 
до самого провкту та самої Унії. 

Про тш. Островьrюго, зокрема його уніоніетичну діяльність, 

хоч самої Унії він не прийняв, на римському університеті Урбана 

(передше Пропаrанда Фіде) Ю. Миляник опрацював докторську 

дисертацію під таким ваголовном: MYLANYK G., Constantini Senio
ris Ducis de Ostrog pro Unione Ecclesiastica activitas. Dissertatio 
historico-dogmatica supra Tabullarii Secreti Vaticani potissimum 
instituta. Romae 1940, рр. VII+273 (у машинописі). 

395/2. - Греl(,о-Rатолицьl(,а Церl(,ва. Ії історія від початку аж до 
наших днів та два життєписи її перших подвижників. Львів, 

Бібл. Укр. Христ. Орrанізації ч. 7, відбитка з <<Правди>>-, 
1928, с. 101. 

Це популярний нарис історіі Унії, в її обороні, з додатком 

життєписів митр. І. Потія та Беллмина Рутсь:кого. 
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396. - BRiiCKNER А., Spory о Unig w dawnej literaturze. << Kwartal
nik Historyczny >>, Lw6w 1896, Х, str. 578-644. 

На історичному тлі дав автор частинний перегляд полемічної 

літератури в рр. 1577-1692 довкруги Унії, залишаючи, отже, інші 
контроверсійні справи як календарні та ін., однак, не беручи до 

уваги творів в латинській мові та менших джерел, як проповіді 

та життєписи. 

397. - НАLЕСКІ 0., From Florence to Brest (1439-1596). Hamden, 
Conn., Ed. Archon Books, 1968, р. 456. 

Ця велика праця знаного польського історика, присвячена 

справі 3'вдинення Української Церкви з Римом, вперше появи

лася в <<Sacrum Poloniae Millennium>>, том V, ст. 9-444. У новому 
виданні, в скороченні додано тільки його статтю, << Isidor's Tra
dition >>, яка передше появилася в <<Записки ЧСВВ>>, том lV (Х), 
1963, стор. 27-43, з ревеляційним відкриттям про тиху згоду на 

Берестейську Унію царгородеького патріярха Єремії. Ціла велика 

праця це вислід довголітніх студій та розшуків по архівах й тому 

у великій мірі в майже повністю нова. У ній автор великою мі

рою заповнив ті прогалини, які до того часу існували, у пізнанні 

того мало ще знаного в історії Української Церкви періоду - між 

3'вдиненням у Флоренції і в Бересті; як показується, між одним 

і другим майже не було довшої перерви, і в свідомості відновлен

ня першого 3'вдинення підписунано друге. При кінці наведено 

використані та ще не опубліковані джерела та поіменний і пред

метний покажчики. 

Пор. рец. М. Чубатого в <<Богословія>>, Рим 1964, с. 165-170. 
Пор. ще ч. 1060: СтАхІВ 1., Ри.м, Царгород і Rиїв та Варшава 

Москва. 

398. - НАLЕСКІ 0., Unia Brzeska w swietle wsp6lczesnych swia
dectw greckich. << Sacrum Poloniae Millennium >> І, Rzym 1954, 
str. 71-137. 

Студія написана на основі грецьких джерел. Авторами тих 

документів були два греки: Петро Аркудій, по стороні Унії, а дру

гий з окруження Никифора, висланника царгородеького патріяр

ха. Оба брали участь у синоді в Бересті 1596 р., хоч у протилеж-
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них таборах, і дали ощrс Унії, що її там підп:и:сали киівський ми

трополит та другі єпископи. У своїх листах та в реляції о6а згідні 

в тому, що ця Унія була ділом самої врархії, яка рішилася на цей 

крок самостійно, на основі власного переконання і без будь-якого 

натиску а боку Західної Церкви чи короля. Цей останній пред

ставлений як незвичайно толерантний: висилаючи на Собор своіх 

представників, мав на цілі тільки запобігти розрухам. При кінці 

студії поміщені теж 4 .листи Петра Аркудія, в італійській мові, 

та реляція Никифора, в грецькій а польським перекладом. 

В українському перекладі Д. Кульчицького появилася ця сту

дія в <<Логос>>, Йорктон, 1960, с. 15-25, 93-101, 173-183, 265-9; 
1961, с. 135-147, 296-309. 

Рец.: І. Хома, <<Зап. ЧСВВ>> 1954, с. 553-5. 

399. - НАLЕСКІ 0., ]eszcze о nowych ir6dlach do dziej6w Unii Brze
skiej. Ostatni apel Zygmunta ІІІ do ks. К. Ostrogskiego. 
<< Sacrum Poloniae Millennium >>, Rzym 1957, IV, str. 117-140. 

Стаття доповню в попередню студію. На основі нововідкритого 

дон:ументу, який при кінці наводить повнотою, автор насвітлюв 

ролю короля Жигмонта відносно Берестейської Унії та характер 

опозиції до неі кн. К. Острозького. 

Пор. коротку згадку про неї в «Зап. ЧСВВ>> 1971, VII (ХІІІ), 
с. 428. 

400. - LEWICКI К., Ksiqz~ Konstanty Ostrogski а Unja Brzeska 
1596 r. Lw6w, Tow. Naukowe, 1933, str. (2)+224 (Archi
wum Tow. Nauk. we Lwowie, dzial ІІ, t. ХІ, zesz. І). 

Кн. К. Острозький у справі З'вдинення займав одне а пере

дових становищ. Спочатку був він головний ініціятор церковного 

поєднання, а після Берестейської Унії, яку здійснено без нього, 

- перший і найбільший її противник. Автор на ширшому істо

рично-церковному тлі представляв часи перед Унією, перед 1590 
роком, далі приготування до неї в рр. 1590-5 і вкінці саме її про

голошення, а безпосередньою рею:щівю, яку вона вюшикала; у 

кожному а цих трьох періодів бере аокрема під увагу ту ролю, 

яку в них nідограв кн. К. Острозький - а була вона у ь:ожному 

3 них інша. При кінці подана обширна бібліографія. 
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Рец.: М. Андрусяк, <<Богословію> 1933, с. 262-267; 1934, с. 58-66. 
В 3аїкин, <<Зап. ЧСВВ>> 1935, VI, 1-2, с. 382-5. Kwartalпik 

Hist., 1933, str. 650-6 (М. Andrusiak); 1934, str. 958-978 (Chody
nicki К.). 

Пор. теж його: LEWICКI К. Geneza idei unji brzeskiej. Od
bitka z ksiq,Zki << Prace Historyczne >> Akad. kola historyk6w, Lw6w 
1929. 

401. - Lrкowsю Е., Rzut oka па wewщ;trzny stan Cerkwi Ruskiej 
przed Uniq Brzeskq. Poznan, << Roczniki Towarzystwa Przy
jaci6l Nauk Poznanskiego » t. ХХ, druk. Dziennika Pozn., 
1894, str. 226-265. 

Rokowania poprzedzajqce Unj§ Brzeskq. Krak6w, odbitka 
z << Przeglq,du Polskiego >>, 1886, str. 76. 

У першій статті описано який був вну·грішній стан укр.-біло

руської Церкви перед Берестейською Унівю: - її врархію, духо

венство, Братства та ралю царгородсьн~ого патріярха. Ця ро3відка, 

доповнена, була передше друкована в<< Przeglq,d Koscielny >> (1885-6). 
У другій подано опис приготувань до Берестейської Унії, по

чинаючи 3 1589 року- аж до повороту впп. І. Потія і :К. Терлець

J{ОГО 3 Риму. 

402. - Lrкowsю Е., U nia Brzeska ( 1596). Poznan, nakl. autora, 
dt·uk. Kuryera Poznanskiego, 1896, str. ХХ+424. 

До того часу це найбільша і найповніша історія Берестей

ської Унії 3 1596 року, написана на основі багатої літератури та 
архівних джереzr, ю6 подані в бібліографії. На поqатку автор по

дає коротку історію відносин :Київської митрополії перед і після 

Флорентійського Собору, відтан. широт-ю описує її внутрішній стан 

перед Унією, як теж далі самі переговори, прпготування і про

голошення на Берестейському Соборі та перші десятиліття після 

неї, до :митр. Рутського і св. Йосафата. При кіпці поданий Іtорот
кий покажqнк імен. 

Праця появилася в ун:р. перек.ладі під 3аго.тювком: Лш:овський 

ЕдвАРД єп., Берестейськ,а Унія (1596). На укр. мову, за до3волом 
автора, перекп:али Василь :Ку3ьма і Осип 3аторський. Жовква

Львів, накл. чю·альні укр. богословів ім. Маркіяна Шашкевиqа 

у Львові, 1916, стор. XVI+332. 
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Праця появилася теж в нім. перекладі у видавниl(тві Гердера 

під 3аголовком: L1кowsю Е., Die Ruthenisch-romische Kirchenvereini
gung, genannt Union von Brest. Freiburg im.Br. 1904, S. ХХІІІ+384. 

Пор теж: PANUCEVIC V., Bierasciejskaja Vunija. Referat cy
tany і:і Bielaruskim Nacyjanalna-Relihijnym Centry і:і Chicago 11 
snieznia 1971 h. Chicago 1972, str. 140. - Циклостивне видання 

3 політичним 3абарвленням. 

403. - PROCHAZKA А., Z dziej6w Unii Brzeskiej. << Kwartalnik Hi
storyczny >>, Lw6w 1896, Х, 522-577. 

Автор описує стан Церкви перед Унією, давюш1 3магання до 

неї, становище кн. R. Остро3ького та Братств, наради та приго
тування до неї врархії, відступлення Перемиського та Львівського 

єпископів, відношення короля і латинських єпископів та са~е 3На

чення проголошеної Унії. В Додатн:у - 4 документи; один 3 1595 
і три 3 1598 р. Ро3відка появиласш теж окремою відбиткою. 

У тому ж числі Rвартальника на стор. 645-6 пор. ще теж його 
коротеньку статтю про << обедівнцію >> митр. Гр. Цамвлака паш 

Мартинові V (1418). 
Пор. ще цікаву ро3відку про те, що одною 3 гоJrовних при

чин Берестейської була небе3пека протестанти3му: JoвERT А., 

А u origines Je l' U піоп Je Brest. Le Protestantisme en Ruthenie. 
<' Ksi~ga Pami(!tkowa 150-lecia Archiwum Gl6wnego >>, Warsza,va 
1959, str. 371-382. 

Теж його - про впливи 3ах. культури, які привели до 3ане

паду в Польщі праноелав 'я: L' Etat polo1~ais, la liberte religieuse et 
l'Eglise orthoJoxe au XVII siecle. << Revue internationale d'histoire 
politique et constitutionelle >> n. 19-20, 1955, рр. 236-243. 

404. - ScнuvER URSULA М., Die Unie van Brest 1596. Boiende 
periode uit de Oekraiens Katolieke Kerk. Maastricht, Ernest 
van Aelst, 1969, р. 62. 

У ро3відці авторка подав короткий нарис Берестейського пе

ріоду, 3окрема присвячуючи особливу увагу митр. І. Потівві, й. 
Рутському та П. Могилі. Література подана тільн:и в примітках. 

При кінці 3алучено кілька світлин та карту України. 

Рец.: Р. Хом'як, <<Логос>> 1971, с. 156-7. 
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405. - SPILLMANN J., Die Union von Brest. Eine Episode des Kamp
fes zwischen Einheit und Schisme in der ruthenischen Kir
che. {< Stimmen aus Maria-Laach >>, Freiburg i.Br., Herder, 
1876, Х, S. 417-439; ХІ, 77-100, 384-402. 

Після короткого нач:ерку про внутрішній стан Церкви при 

кінці 16 ст., довше вулпняється автор над приготування~ та вдій

сненням Берестейської Унії і першими її успіхами. Основується 

в більшості на життєписі св. Йосафата - (елена. 

406. - ТRЕТІАК J., Piotr Skarga w dziejach і literat~6rze Unii Brze
skiej. Krakow, nakl. Akademii Umiej~tnosci, 1912, str. 352. 

На широкому історич:ному тлі про стан Руської Церкви у дру

гш половині 16 сторіччя та про приготування до церковного 3'в

динення і його вавершення: - у праці накреслена та роля, яку 

в тому ділі відограв П. Скарга, та його участь в тогоч:асному по

леміч:ному письменстві. Автор використав багату літературу, як 

теж дуже багато джерельних матеріялів. 

Б. ПРИЧИННИ І МЕНШІ СТАТТІ 

407. - ВЕликий А.Г., До джере.а україн,ського католицизму. <<Укра

їнське Християнство >>, Рим, в-во ОО. Василіян, 1969, с. 

130-166. 

Стаття, на основі тогочасних ваписок приватних людей, при

свячена проблемі Берестейської Унії у таких ровділах: Укр. ка

толицивм - гребля польської експансії; Підготова Укр. католи

цивму в 1595 р.; Напередодні поївдки Потія і Терлецького до Риму 
- в аналівою арrументів тих, що були проти неї; тих, що вважа

.mr її можливою і тих, що вважали її конечною, вкін_ці тих, що ту 

справу відкладали; вкінці - ровділ в описом поївдки до Риму. 

Стаття: друкувалася теж в тижневику <<Наша Мета», Торонто, 

1957' чч. 35-39. 

408. - Іслїв П., Берестейська Уuія за н,овими дослідами. Филадел

фія, <<Америка >>, 1953, с. 32. 

У роввідці подані в популярному стилі, при вбереженні науко

вого характеру, генева та прич:ини Берестейської Унії. Однак, 

~шмо ваголовн:у, нічого у ній властиво нового. 
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Рец.: о. М-о, <<Зап. ЧСВВ >> 1954, 11 (VIII), с. 552. 

З нагоди 350-ного ювілею появилися про Берестейську Унію 

наступні популярні нариси: 

БАРАН С., Церповна Унія а Ри.ио.и. Мюнхен, << Христ. Шлях>>, 
1946, с. 26 (циююстилем). 

ІсАїв П., Верестейсма Унія. Мюнхен-Міттенвальд, << Христ. 
Шлях>>, 1946, с. 26 (циклостилем). 

СЕмЧ:Ук. С., Верестейсма Унія. Вінніпеr, <<~'кр. Roнrpec. 

:Комітет>>, 1946, с. 32 (аі світлинами). 

Пор. теж давніший нарис: ЗУвРицюй Д., На'Чало Уніи. << Чте
нія общ. Моск. упив. >>, 1848, 7, с. 1-36. Переклад А. Майкова а 

польського рукописного примірника. 

409. - :КояловиЧ'Ь М.О., За.ить'Чанія об'Ь исmо'Чнипах'Ь Литовспой цер

повной Уніи. << Хр. Чт. », 1858, 11, с. 339-390. 

Автор описав та проаналіаував усі важніші джере.тrа до Істо

рії Берестейської Унії, в більшості - полемічні письма, а теж 

останні праці про неї. 

410. - МихнЕвич Д.Е., О'Черпи из истории патоли'Чеспой реапции 

(ИеауитЬІ). Москва, иад. Ак. Наук СССР, 1955, с. 408. 

В научно-популярному начерку історії 6ауїтського Чину один 

роаділ (стор. 318-361) присвячений Берестейсьн.ій Унії і його 

участі в її приготуваннях та адійсненні. При кінці поданий по

кажчик імен. Одпосторонно лідібрала .тrітера.тура наводиться тіль

ки в примітках. 

411. - Нл3АРКО 1., Іпатій Потій. (У 350-ліття його смерти). Ма
теріяли до історії Укр. Церкви. Збірник доповідей. <<Науко

ві Записки УВУ>>, т. 9-10, Мюнхен-Рим-Париж, 1969, с. 

76-88. 

Це н.ороткий начерк та оцінка його життя, передусім його 

трудів для З'вдинення укр.-білоруської Цернви. 
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412. - СЕмчУк С., Митропол,ит Михайло Рагоаа. Мондер, в-во ОО. 

Василіян, 1947, с. 20. 

На тлі тогочасних історичних подій автор подає коротенький 

життєпис митрополита, під якого проводом здійснено Берестей

ську Унію. 

413. - Хомяк Р., Л ри'Чини Унії та рол,я її перших подвижни,.ів. 

<<Логос>>, Йорктон 1950, с. 225-8, 295-300; 1951, с. 65-71. 

3 приводу появи книги <<Велика Історія України>> І. Тик

тора, як доповнення до неї, описує дійсні при<rини, які привели 

до Берестейської Унії, та ролю, яку в цьому ділі відограли перші 

її подвижники. 

414. - (ІСИ.), На ложно.м'Ь пути. « Воскресное Чтеніе >>, Варшава 
1930, чч:. 8, 9, 17, 50, ес. 117-120, 135-8, 265-9, 780-2; 1931, 
ч. 16, с. 173-6. 

У статті мова про решгІИну боротьбу в Польщі між католи

ками та православними, найбільше довкруги Берестейсьної Унії. 

415. - За.мтьт,.а по поводу прааднаванія в'Ь Галиц,.ой Руси 300-лтьт

ней годовщинь~ Брестс,.ой Уніи. << Трудьr :КДА>>, 1895, 11, 
с. 623-672. 

ПлльАЮВ'Ь И.С., Юбилей трехсотлтьтія Врестс,.ой Уніи во 

Львовть и столтьтная борьба против'Ь нея в'Ь Галиц,.ой Руси. 

<< Хр. Чт. >>, 1897, 11, с. 842-864. 

Це поле;нічні письма з приводу свя'rкувань у Гали<rині 300-
річ:чя Берестейської Унії. Перше появилося того ж року в Петер

бурзі теж окремою відбиткою, у в-ві журнала << Церк. Ві>домости >>. 

416. - АммАNN А.М., Der Aufenthalt der ruthenischen Bischofe Н. 
Pocief und С. Terlecki in Rom im Dezember und ]annuar 
1595-1596. << Orientalia Christ. Periodica >>, Rorna 1945, ХІ, 
s. 105-140. ' 

У статті автор досить широІm описує самі приготування до 

Унії, відтак поїздку до Риму єпп. І. Потія і R. Терлецького та 

діяльність, яку в ньому розвинули. 
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417. - BENEDETТI Е., Punti di storia religiosa del popolo Rute1zo. 
<< Bessarione >>, Roma, 1916, р. 165-187; 1917, р. 151-170; 
1918, р. 56-82; 1919, р. 21-36. 

Після короткого опису політичної історії, автор представляв 

релігійний стан серед укр. народу в 16 ст., перші провкти та при
готування до Унії, як теж її здійснення та розвиток м;имо вел:и

кої релігійної боротьби та ворожости і серед поляків. 

418. - FRANKO 1., Z dziej6w Synodu Brzeskiego 1596 r. << Kwartal
nik Historyczny >>, Lw6w, 1895, ХІ, 1-22. 

Автор піддав критич:ній аналізі твір << Пересторога>>, яку ви

дано в 4 т. << Актьr относящіеся К'Ь исторіи Западной Россіи>>. Вва

жав його не історичним, а полеміч:ним документом. 

419. - KALINKA W., Schyzma і Unia. Lw6w, Seyferth Czajkow-
ski, 1883, str. 43. 

Це - дві конференції: перша про Флорентійську Унію в Гре

цн й ч:астинно на Русі, а друга про Берестейську Унію, зокрема 

про І. Потія, Й. Рутського та св. Йосафата Кунцевич:а. 

420. - MARUSYN М., Blick a2tj die Unionsbestrebungen in der Ukr. 
Kirche der І Hiilfte des 17. Jhrts. << Analecta OSBM >> 1963, 
IV(X), р. 95-111. 

У статті - про великі труднощі та перешкоди, які мусіла по

борювати З'вдинена Церква у першому 50-річ:ч:і після Берестей

ської Унії тан~ з боІ{У нез'вдинених, як і з латинського боку, та 

про змагання до порозуміння і повднання в І половині 17 сторіч:ч:я. 

421. - ТомКІЕWІСZ W., Cerkiew dyzunicka w dawnej Rzeczypospo
litej Polskiej. Okres walki z unjq, koscielnq, 1596-1635. << Przeg
lq,d Powszechny >>, Krak6w 1933, t. 200, str. 149-178. 

На основі оприлюднених матеріялів автор подав опис боротьби 

правосJrавних проти Берестейської Унії в рр. 1596-1635. 
В наступному 201 ·гомі, стор. 196-220, продовжав цей опис за 

рр. 1635-1795. 
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Рец.: Lewicki К., << Kwartalnik Historyczny >> 1934, str. 662-3. 
Zaikyn W., tamie 1934, str. 421-6. 

422. - (F.P.), Dzieje Ипіі Koscielnej па Rusi w 300-nt~ rocznic~ 

Unii Brzeskiej. Lw6w, Tow. Pedagogiczne, 1896, str. 54. 

Це коротnий популярний нарис історії Флорентійської та зо

крема Берестейської Унії, з загальним оглядом теж пізнішої її долі. 

5. - У:КРАЇНСЬ:КА :КАТОЛИЦЬКА ЦЕР:КВА ПІСЛЯ 
БЕРЕСТЕЙСЬ:КО Ї УНІЇ 

А. - МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

423. - Бшиньский С., Доля pycnux упїятів в Хол.мщипі. <<:Като

лицьюrй Всхід >>, Львів 1905, 11, с. 161-187, 277-315. 

Після аагального начерку церковної історії Холмщини, від 

початків, автор окрему увагу присвятив періодові дід 1815 року, 
в якому вона була прилучела до Росії. 

V << Записках ЧСВВ >>, І секція, знаходиться в друку більша 

праця (к. 200 ст.) про останні роки З'єдиненої Церкви на Холмщині, 
з численними новими документами: GLINKA А., Eparchia Ucraina 
Cattolica di Cholm, Roma 1975. 

424. - БовРОВСЮЙ п.о., Русспая грепо-упіатспая Церпов'Ь 8'0 чар

ствовапіе и.мператора Алепсапдра І. Спб, тип. В.С. Бала

шева, 1890, с. ХVІ+З96. 

V цьому виданні досить широко описані період та діяльність 
МИ'rрополитів І. Лісовського, Г. :Кохановича та Й. Булгака, як 
теж спори між білим та чорним духовенством аж до 1828 року. 
При кінці поданий теж покажчик імен осіб, місцевостей та пред

метний. 

Пор. рецензії: << Kwartalnik Historyczny >> 1891, str. 133-5; 
:Коялович'Ь М., Разбор'Ь cottuneniя П.О. Вобровспаго u упазапіе ипой 
постаповпи встьх'Ь главпь~х'Ь упіатспих'Ь вопросов'Ь. Спб, 1890, с. 71. 



б. УКЦ після Берестейської Унії: Монографії 145 

У цій довшій рецензії, на основі документів, спростовує го

ловні теви П.О. Бобровського. У ній можна більше довідатися 

про властивий стан Уніятоької Церкви ва Александра І, як у са

мій праці автора. 

Пор.: (( Kwartalnik Historyczny » 1891, str. 4078-. 

425. - БовРовсюй П.О., Михаил;ь Rири.tюви'Ч'Ь Вобровск,ій (1784-
1848). ((Русская Старина>>, Спб., 1888, VII, с. 89-116; ХІ, 
333-352; 1889, V, 325-356; VI, 599-622. 

У цьому життєписі М. Бобровського, спочатку уніятоького 

каноніка й професора Виленського університету, відтак право

славного, подано теж багато матеріялу до історії Унії у цьому 

періоді. 

Рец.: (і К wartalnik Historyczny >> 1889, str. 787-9. 

426. - Глvвоковсюй Н.Н., Apxien. С.марагд'Ь в'Ь его дтьятельности 

по воасоединенію уніатов'Ь (1833-1837). <( Хр. Чт. » 1914, 4, 
с. 468-499; 5, с. 614-641 j 6, 689-754. 

Автор описав побут та діяльність архиєп. Смарагда в Полоць

юи єпархії в рр. 1833-1837, аокрема його участь в << навертанні >> 
уніятів. Півніше в рр. 1837-1840 був він єпископом в Могилеві, 
в якому далі продовжав цю саму діяльність. 

Пор. повний його життєпис цього ж автора: Вьlсок,опреосв. 

С.марарагд'Ь (Rрьlжановск,ій). << Хр. Чт. >> 1912, с. 47-71, 180-224, 
295-329, 431-462, 546-575, 653-673, 791-820, 933-953, 1063-1081. 

427. - ДоРожиньсюй Д., На'Черк,'Ь исторіи Уніи Руск,ои Церк,ви 

а'Ь Ри.мо.м'Ь. Львов'Ь, накл. Комитету Ювилейного, 1896, с. 

4+154. 

На основі останніх праць, які до того часу появ:илися, автор 

подав популярний виклад про христ:иянство на Україні ввагалі, 

аокрема довше зупиняючись на історії Церкви після Берестейської 

Унії 1596 р., аж до останніх часів. В Додатку вібрано кілька до

кументів. Праця написана в нагоди 300-літнього Ювілею Унії 1596-
1896. 

10 - lc. Патрило, ЧСВВ, Джерела і Бібліографія ... 
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Пор. меншІ подібні популярні нариси: 

МvРович В., Грехо-Rатолицьха Церхва в житті ухр. па

роду. Мюнхен, укр. христ. орг. <<Рух>>, 1946, с. 36. 

Лvговий А., Наша релігія. Йорктон, ОО. Редемптористи, 
1953, с. 142. 

ТАРНАВЕдький С., Rоротхий нарис Ухр. Rатолицьхої Цер

хви. Вінніпе!', Братство Укр. :Католиків в :Канаді, 1919, с. 68 (цикло
стилем). 

Віра ухраїпсьхого пароду. Мондер, в-во ОО. Василіян, 1946, 
с. 64. 

PoPowrcz D., L'Eglise мz Ukraine Occidental. Mons, 1950, 
р. 47. 

Пор. теж: MALINOWSКI М., Umrisse zu einer Geschichte des 
religiosen und hierarchischen Zustandes der Ruthenen. (Aus der Oester
reichischen Zeitschrift fiir Geschichts.- und Staatskunde). S. 26. 

428. - RостРУБА Т., Ях Моспва пищила Упраїпсьпу Церпву. То

ронто, <<Добра Rнижка >>, 1961, с. 96. 

Популярним стилем, хоч 3 наведенням джерел, автор описує 

переслідування Укр. :Кат. Церкви у періоді від Петра І -до 1914/5 
рр. Ця розвідка була під тим же заголовком друкована в << Новій 
Зорі>> 1935 р. 

429. - Rоялович'Ь М.О., Исторія возсоедипепія западпорусских'Ь Уні

атов'Ь стармх'Ь вре.uеn'Ь. Спб, тип. 11 отд. Е.И.В. Rанцеля

ріи, 1873, с. ХІІ+4ОО. 

Автор окрему увагу присвятив описові навертання 3 'єдинених 

українців та білорусів до православної Церкви, починаючи від 

Берестейської Унії - до кінця 18-го сторіччя аа царя ПавJrа І. 

У праці використано багато джерел, але однобічно. Пор. теж: 

RАРПОВ'Ь Г., Н овьtе исто'Чnики для исторіи западно-русской цер

ховпой Упіи. <<Прав. Обоарішіе >>, МоСІ{Ва 1873, 11, с. 411-429. Є це 
довша рецензія на цю працю та на 4 том (І ч.) << Архив'Ь Юго-Зап. 
Россіи>>, а довшим вступом В. Антоновича (пор. ч. 31), який 1952 
перевидано у Вінніпеrу (Укр. Гр.-Прав. Церква), під аагоJювком: 

Що припесла Ухраїні Упія?, с. 110. 
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430. - RРАЧковсюй Ю.Г., Очерх:и Уніатсх:ой Церх:ви. << Чтоніл общ. 
Моск. унив. », 1871, 1-11; 1876, III-I V, стор. 404. 

Після 3'лсування початків Унії, автор 3окрема присвятив ува

гу описові релігійної боротьби та її наслідків, матерішrьного та 

морального стану 3'вдиненої Церкви, врархії, Братств та багато 

історії Василіянського Чину, аж до об'єднання двох Провінцій. 

При тому подав теж нарис діяльности П. Могили, 3окре.ма опи

суючи його Літос та Требних:. як теж довше зупиняється над Люб

линсьх:им З'їадо.м 1680 р. та Замойсьх:ом Собором 1720 р. 

431. - НАгАввсьний 1., Об'вднання Церх:ви й ідея патріярхату в 

Rивві. Історично-богословська студія. Торонто, << Добра Rни
жка >>, 1961, с. 93+(3). 

На 3агаJrьному тлі історії Унр. Церкви автор дав коротний 

виклад про 3маганнл 3а патріярхат так 3 боку 3'вдиненої Цер1ши, 
Ю\ теж і Православної, докладніше 3уnиняючись над періодом в 

рр. 1624-1645. 
Пор.: <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII(XIII), с. 552. 

432. - НАгАввсьний 1., Патріярхати, їх початох: і аначення в Цер

х:ві та Ух:раїнсьх:ий Патріярхат. Н. Йорк-Мюнхен-Торонто, 
<<Укр. Бог. Наук. Тов. >>, 1973, с. 167. Історично-nравна 

студія. 

У І(ій студії автор, перекинувшись 'l'еж на правничу ділянку, 

допустився в ній багато неточностей. 

433. - СтЕБЛЕЦький С., Л ереслідування ух:раїнсьх:ої і білорусьr;,ої х:а

толицьх:ої Церх:ви російсьх:ими царями. Мінхен, <<Укр. Rат. 

В-во >>, 1953, с. 104. 

Це короткий популярний вшшад історії Унії, 3ОІ>рема ж її 

переслідування, від Петра І до останніх часів. 

434. - СтР1Jльвицюй І о., У ніатсх:іе церх:овнь~е соборь~ С'Ь х:онца XV І 
в. до воасоединенія С'Ь прав. церх:овію. << Литовскія Enapx. 
Ніщомости >>, Бильна 1888, чч. 6, 8, 11-16, 23-30, 32, 35-
39, 40. 

На тлі 6 Соборів, які nодрібно описує, автор хотів подати істо-
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рію постання Унії (Берестя 1596), дальші її дії і роавиток (Ново

грудок 1617, Н'обрин 1626, Львів 1629 і Замостя 1720), вкін:ф теж 
її упадок (Полоцьк 1839). Праця спирається майже виключно тіль
І{И на російських джерелах та авторах. В р. 1889 відбитка а цих 
статтей появилася в Одесі. 

Див. рец.: << Kwartalnik Historyczny )) 1889, str. 328-9. 

Цей нарис був теж друкований у Львові в тому ж році в << Ч ер

вопая Русь)>, чч. 66-9, 71-9, 82-7, 89, 90, 92, 96, 98, 100-1, 117, 118, 
120-3, під ааголовком: << Упіатсfі,іи церfі,овпьщ сиподм )>. 

435. - Чистович'Ь И., Состояпіе Yniamcfi,oй Церfі,вu в'Ь Россіи в'Ь 
царствовапіе и.мператора А.леfі,сапдра І. << Прав. Обоаріщіе >>, 
Москва 1879, 5-6, 8, стор. 205-231, 629-676. 

Автор подав короткий нарис діяльности митр. Г. Лісовського 

та Й. Булгака і Полоцьного архиєп. Н'расовсьного, як теж опи

сує відкриття нових єпархіяльних семінарій (Супрасль, Берестя, 

Полоцьк, Луцьн, аокрема у Бильні) і стан Василіянських мона

стирів. 

436. - ШлвЕльсюй Г., Л ос.лтьдпее воасоедипепіе С'Ь православпою цер

Jіі,Овію упіятов'Ь Вть.лоруссfі,ой епархіи (1833-1839 г.г.). Спб., 

тип. << Сельскаго Віютнина >>, 1910, с. XXIV +380+84. 

Описавши релігійний стан З'єдиненої Церкви на початку 19 ст., 
аокрема на Білорусі, всю дальшу увагу автор присвятив приго

туванням до << воа'єднання >>, першим нрокам до його адійснення, 
труднощам-перешкодам, аокрема а боку З'єдиненої семінарії в По

лоцьку, подіям в рр. 1835-1839 та аасобам утвердження цього << во

а'єднання >>. В описі аокрема представлена роля, яку в цих по

діях відограли Й. Сємашко, В. Лужинсьний та Смарагд, єп. в По
лоцьку. При кінці додано ще 33 документи, покажчин імен осіб 

і місцевостей. 

У праці багато матеріялу теж до історії Унр. :Кат. Цернви. 

437. - Упійний З'їзд у Львові. Матеріяли аібрав і упорядкував 

о. В. :Кучабський. Львів, накл. Бог. Наук. Товариства, 

1937' с. 269. 
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На З'їзді прочитано 12 рефератів, які у цьому виданні опри
люднені (стор. 43-261). Всі вони тематикою відносяться до історіі 

Ч'И проблем Укр. Rат. Церкви. Важніші а них: Значіння Замой

ського Синоду для укр. а' єдиненої Церкви (Р. Лободич); 300-ліття 

церковної Унії на Україні (М. Чубатий); Становище Унії до Авто

кефалії (А. Іщак) та Правні основи Унії (Л. Глинка). 

На тему << уніятиаму >> пор. дуже дискусійну розвідку: KoRo
LEVSКIJ С., L'Uniatisme. Definition. Causes. Effets. Etendue. Dan
gers. Remedes. << Irenikon-Collection, N-os-56 >>. Prieure d' Amay 
1927, р. 64. 

Рец. на останню: й. Скрутень <<Зап. ЧСВВ>> 1928, ІІІ, 1-2, 
с. 289-292. 

438. - CнARКIEWICZ W., Zmierzch UnJЇ Koscielnei па Litwie і Bia
lorusi. Slonim, nakl. grupy ziemian, 1929, s. (8) + 159. (Przy
czynki do dziej6w kultury polskiej na p6lnocno-wschodnich 
ziemiach Rzeczypospolitej). 

У цьому виданні зібрано 9 статтей автора, написаних а поль
ського становища, а історії нищення Унії, теж на укр. землях. 

Деякі статті були вже передше друковані. 

Пор. теж його: U grobu U nii Koscielnei. (Z podr6zy do Zy
rowic). Krak6w 1926, str. 36. 

Рец.: Й. Скрутень, <<Зап. ЧСВВ >> 1930, ІІІ, 3-4, с. 737-9, на 
перше видання, на друге ж там же 1927, І, с. 662. 

439. - DERUGA А., Piotr Wielki а Unici і Ипіа Koscielna, 1700-
1711. Wilno, nakl. Inst. Nauk.-Badawczego Europy Wschod
niej, 1936, s. ХХ+296. 

По довшому вступі про стан З'вдиненої Церкви в 18 ст., автор 
аокрема з'ясовує відношення до неї Петра І, описуючи теж події 

в Полоцьку 3 убиттям монахів та насильне вивезення Луцького 

вп. Д. Жабокрицького. Автор використав дуже багато джерел та 

літератури, які подано при кінці, разом а покажчикомімен та фран

цузьким резюме на 10 сторін. 

Рец.: М. Андрусяк,<< Kwartalnik Historyczny>> 1936, str. 334-7. 
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440. - GRABO,VSКI Т., Z dziej6w literatury unicko-prawosiaw1мj w 
Polsce 1630-1700. Poznan, Pozn. Tow. Przyjaciбi Nauk przy 
Кот. Filologicznej, І, zeszyt З, 1922, str. 92. 

На основі доступних йому матеріялів, головно у Львові, ав

тор подав короткий нарис про полемічні письма в рр. 1630-1700, 
окрему увагу присвячуючи М. См:отрицькому, П. Могилі, R. Са
ковичеві, І. (ізелеві, Й. tалятовському і Л. Барановичеві. 

Рец.: А. Briickner, << Kwartalnik Historyczny )) 1923, str. 199-
201. 

441. - HELLENIUSZ, О Unii w Polsce. << Czas )), Krak6w 1857, Do
datek, str. 536-626. 

Це популярний вин:лад, хоч елирається на джерелах, про саму 

Берестейську Унію та 3'вдинену ЦерІшу до кінця 17 ст., зглядно 

до Замойського Собору 1720 р. 

442. - (HoRRER DE FoRSТING), Persec1ttion et soutfrances de l' Eglise 
Catholique en Russie. Ouvrage appuye de documents ine
dites. Paris, Libr. de Gaume Freres, 1842, р. 551. 

Після довшого вступу про Російську Церкву, далі у І частипі 

описується знищення Унії за Миколи І (стор. 60-229), у 2 ч. - за

гально про схизиу, в 3 - про прав. науку, а в 4 - про переолі

дування в Росії латинсьн:ої Церкви. 

443. - J.P.B., Czasy Nerona w ХІХ w. pod rzqdem moskiewskim 
czyli ostatnie chwile Unii w dyecezyi Chelmskiej. Fakty ze
brane przez kaplan6w unickich і naocznych swiadk6w. Lw6,v, 
naki. druk. Ludowej, 1878, str. 7+264+ 136. 

На підставі зіющнь наочних свідків та співучасників подано 

історію знищення Унії на Холмщині 1875 р. При кінці наведено 

списки інтернованих священиків (74) і тих, що перейшли до Га

личини ( 66) . 
Друге справлене і поширене видання появи.лося там же 1885 р., 

у двох томах, стор. X+138+LXXI; 275. 
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Пор. теж його: (Во J ARSКI J.), Recenzya rozporzqdzenia ksi§dza 
Popiela, pseudo-administratora dyecezyi Chelmskiej, wydanego w za
miarze zburzenia religii katolickiej w obrzqdku unickim. Lw6w, Druk. 
Ludowa, 1874, str. (8)+112. 

У тій праці критич:но аналізує розпорядження Папеля а 20. 
10.1873 а приписами як відправляти Богослуження. 

444. - Kossowsю А., Вlaski і ciettie Unii Koscielnej w Polsce w 
XVII-XVIII w., w swietle zr6del archiwalnych. Lublin 1939. 
Odbitka z ksi~gi Pamiq,tkowej ku czci J.E. ks. Вра М. Ful
mana, str. 62-132. 

Насамперед описано ці елементи, ЯІ{і стримували роавитон. 

Унії, головно низький умавий та моральний стан духовенства, 

спори а латинським клиром (десятини, перетяганнн на лат. обрлд) 

і його загальну неприхильність до 3'вдиненоі Церкви, а далі автор 

представллє її мученицький шлях, подав сильветку митр. Й. Рут
ського та вп. Я. Суші, закінчуючи загальним переглядом Унії 

в XVII-XVIII ст. 

445. - KRYPIAKIEWICZ Р., Unia swi§ta w 300. letniq rocznic§ Unii 
Brzeskiej. Lw6w, nakl. autora, 1897, str. 162. Odbitka z 
<< Przeglq,du >>. 

Популярним стилем подав автор нач:ерк історії 3'вдиненої Цер

кви, від Берестейської Унії аж до її анищення на ХоJrмщині 1875 р. 
та тогочасного стану в Галичині і на Підляшші. 

446. - LENCYK W., The Eastern Catholic Church and Czar Nicho
las І. Rome-N.York, Centro di Studi Universitari Ucraini 
а Roma, 1966, рр. XIV+ 148. 

Після довшого вступу про 3'вдинену Цер,Кву, у студії пред

ставлена Jrіквідаціа її на Білорусі та Україні аа Царя Миколи І 

в р. 1839. При кінці подано список джерел та літератури. 

Рец.: Р. Хомяк, <<Логос>> 1970, с. 77-8. 

Пор. теж його: М ос.",овсь.",а цер.",овІ-tа політи.",а в 'Часах Тараса 

Шев'Чеп.",а. <<Зап. Н.Т.Ш. >> т. 180 (Шевчешш і ми), Н. ЙорІ,-Париж-
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Торонто 1965, стор. 112-119. -У цьому донладі :між інши:ми агадна 
про маrістерсьну дисертацію М. Rосто:марова: О зншченіи У ніи в 

исторіи Западной Руси, яну він 1841 р. подав у факультет. Однан 
цю дисертацію віднииело і наказано знищити, бо у ній автор дав 

Унії позитивну оцінку, доводя<n~, що << уніею совершилось воарож

деніе Югоаападной Руси ». 

Пор. теж: АйаЕнштон Є., Перша дисертація Носто.марова. 

<< Унраїна >>, під ред. М. Грушевського, нп. 3. Rиїв 1925. Видан
ня ВУАН, іст. сенція. 

447. - LESCOURS Р., L'Eglise Catholique en Pologne sous le gouver
nement russe, depuis le premier partage jusqu' au nos jours 
{1772-1875). Paris, Е. Plon et Сіе, 1876, І-ІІ, рр. XVI+516; 
612. 2а edition, enterement refondue. 

Перше видання цієї праці появилося 1860 р. У ній автор в 

першій мірі трактує історію латинської Цернви в Росії в рр. 1772-
1875, але рівночасно присвячує теж багато місця З'вдиненій Цер
нві, поденуди цілими онремими роаділа:ми. Не подав онремо бібліо

графії, але досить багато цитує її в примітнах, в яних чимало теж 

донументів. При :кінці цінні статистичні таблиці. 

448. - L1кowsю Е., Historya Unii Kosciola Ruskiego z Kosciolem 
Rzymskim. Poznan, nakl. J. Leitgebera, 1875, str. 8+287. 

Це була перша більша праця автора про З'вдинену Цернву. 

У ній, після загальних даних про її початни аж до нінця 16 ст., 

аокрема довше зупиняється над історією Русьної Цернви після 

Берестейсьної Унії 1596 р., аж до останніх часів. При нінці на 

стор. 229-287 наведено багато донументів. 

449. - L1кowsю Е., Dzieje Kosciola Unickiego па Litwie і Rusi 
w XVIII-XIX wieku. Warszawa, Gebethner і Wolff, ksi~

garnia sw. Wojciecha, 1906, І-ІІ, str. XIV+V+277; 311+ 
IV (Wydanie 2-е). 

Автор подав широну історію З'вдиненої Цернви у 18 та 19 
століттях, аж до її анищення в р. 1839 та 1875 (на Холмщині), по-
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чинаючи від приступлення до Унії Перемиської, Львівської та 

Луцької єпархій (при І{інці 17 і на поч. 18 ст.). Окрему увагу при 
тому ввертав на представлення її внутрішнього стану і тих при

чин, які привели до її знищення, використовуючи багату літера

туру та джерела, які подано на поч:атку. При кінці в ориrіна.тІі 

наводить кілька документів: Н'онrреrація Львівської єпархії з 1694 
р., Реляція про вамордування Василіян в Полоцьку, Плян вни

щення Унії єп. Сємашка, Указ Александра 11 в 1866 р. та спис 

74 інтернованих чи засланих з Холмщини священиків і 66 тих, 

що перейшли до Галичини. Перше видання цієї праці появилося 

1879 р. 

Пор. теж: ZALESКI S., Kilka uwag nad dzielem ks. Pralata 
Likowskiego: Dzieje Kosciola Unickiego па Litwie і Rusi w XVIII 
і ХІХ w. Poznan 1880, str. 126. 

450. - LoRET М., Kosciol Katolicki а Katarzyna ІІ, 1772-1784. 
Krak6w, wyd. Sz. Askenazy, 1910, str. ХІ+З24. 

У цій студії про Н'атоmщьку Церкву в Росії ва :Катерини 11 
в рр. 1772-1784, автор багато уваги присвятив теж історії 3 'єди
неної Церкви в Україні та Білорусі. Велику частину видання від

ступлено на документи та декрети (197-315). Подано теж дві схе

матич:ні таблиці: одна в Полоцької архиєпархії, а друга з усіх 

монаших Чинів, теж східних. 

451. - MEFFERT F., Das Zarische Russland und die Katholische 
Kirche. Eine apologetische Studie. M.-Gladbach, Volksve
reins-Verlag, 1918, S. 208. 

Після огляду про <<Третій Рим>> у І розділі, в дальших двох 

розділах описує Об'єднання :Київської митрополії в Римом та пе

реслідування її, поч:инаюч:и від Петра І - до Жовтневої револю

ції. Автор, однак, користав тільки в німецької бібліографії. 

452. - MuGNA Р., Della Chiesa Russa in relazione alla Cattolica 
ed altre Chiese cristiane. Padova, tip. del Seminario, 1864, 
рр. 224. 

Після короткого огляду про історію :Київської та МоСІювської 

митрополій, дальшу увагу автор присвятив описові переслідувань 
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Католицької Церкви в Росії за Катерини ІІ та зокрема Миколи І, 

в тому теж східних ка·rоликів. В Додатку (169-224), крім примі
ток, зібрано багато джерельного матеріялу, з статистичними табли

цями, про стан католицької Церкви, західної і східної, та про її 

переслідування. 

453. - Р.В ... , LпнuANIEN, 5.000.000 de Polonais forces par la cza
rine Catherine, les czars Paul, Alexandre et recemment Ni
colas d' abjurer leur foi religieuse. Eclaircissements sur la 
question des grecs-unis, sous le rapport statistique, histo
rique et r-eligieux. Paris, Libr. Slave, 1845, р. ХІІ+126. 

Це збірка статтей та одного докладу про nереслідування 3'є

диненої Церкви в періоді від Катерини ІІ до Миколи І - з бага

тою документацією. 

454. - PIOTROWICZ W., Unja czy Demonstracja? О Obrzqdku wschod
nio-slowianskim w Polsce. Wilno, nakl. L. Chominskiego, 
1931, str. 79. 

У 8 статейках автор піддає критиці основи нео-унійного руху, 
який в тому ч:асі розпочато в Польщі під назвою східно-слов'ян

ського обряду. Унію розглядає й оцінює виключно політичними 

І~ритеріями. 

Рец.: <<Нива>> Львів, 1932, XXVII, с. 109-113. 

455. - PютROWICZ W., Unja czy Dyzunja Koscielna w Polsce. Wilno, 
1933, str. 16+128. 

Це збірка не зовсім пов'язаних з собою статтей на тему схід

ного обряду в Польщі. Багато в них про постання Варшавської 

автокефалії, якій він, з політичних рацій, більше прихильний 

ЛІ{ Унії. 

Рец.: Толоч:ко В., <<Зап. ЧСВВ>> 1935, VI, 1-2, с. 441-3. 
Пор. теж його: Z zagadnien wyznaniowych w Polsce. Wilno 

1929, str. 8+205. 
Рец.: Полішко К., << 3ап. ЧСВВ>> 1935, VI, 1-2, с. 441-3. 
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456. - PRASZKO Іо., De Ecclesia Ruthena Catholica sede metropo
litana vacante 1655-1665. Romae, Pont. Inst. Orientalium 
Studiorum, 1944, рр. XVI+ 320. 

Праця: обмежується: тільки до одного деся:т:иріччя: 1655-1665, 
яке було дуже бурхл:иве й важл:иве, в дея:кій мірі навіть перело

мове, я:к в історії укр. народу так Церкви. Автор :зроб:ив це ви

черпно на основі в першій мірі архівних джерел, які подав на вступі 

ра:зом :з багатою .літературою. При кінці додано теж ПОІіажчик 

імен осіб та місцевостей. 

Рец.: І.Б., <<До історії З'едипепої Церк,ви в Україні (1655-
1665) >>. <<Логос» 1950, с. 132-8. 

457. - RIANCEY DE Н., Les Religieuses Basiliennes de Pologne, et 
la diplomatie Russe. Extrait du << Correspondant >) du І О mai 
1846, suivi de la deposition de la Rev. М. Makrena Mieczy
slawska, et augmente de documents et pieces justificatives. 
Paris, Chez Jacques Lecoffre et Сіе, 1846, р. 56+20. 

Recit de М akrena М ieczyslawska, А bbesse des Basiliennes 
de Minsk, ou Histoire d'une persecution de sept ans, souf
ferte pour la foi par elle et ses religieuses. Ibidem 1846, р. З 5. 

У першому виданні описю-ю пересJrідування Сестер Василіянок 

в рр. 1839-1845, додаючи до опису кілька документів. 
У другому виданні оприлюднено :зізнання, яке про ці пере

слідування склала Макр:ина Мвчиславська. Однак, крдт:ичну ана

лізу тих :зізнань, пор. в: URBAN J., Makryna Mieczyslawska w 
swietle prawdy. Krakбw, << Przeglqд Powszechny >), 1923, str. 139. 

458. - ScнuDLO М., Ukrainian Catholics. Yorkton, << The Redee
mer's Voice >), 1956, рр. 155. 

Це популярне вддання:, в якому подано коротку історію Укр. 

Кат. Церкви, її :законодавство та порушено ряд проблем, Я:Ііі її 

:заторІtують, :зокрема в півн. А\Іериці. 

459. - (THEINER А.), Die neuen Zustiinde der Katholischen Kirche 
beider Ritus in Polen und Russland seit Katharina ІІ bis 
auf unsere Tage. Mit einem Rtickblick auf die russische Kir-
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che und ihre Stellung zum hl. Stuhle seit ihrem Entstehen 
bis auf Katharina П. Augsburg, Karl Kollmann, 1841, S. 
XXIV +544+378. 

Автор - анан:ий видавець документів теж з історії Укр. Цер

кви. Майже третина цієї праці обхоплює період до :Катерини ІІ, 

а решта - далі до 1840 років. 3 усіх розділів тільк:и один при
свячений в:икаюч:но латинській Церкві, всі інші - тільки З'єди

неній укр. та білоруській Церкві. В Додатку на 378 сторінках 
зібрано багато документів до самої студії. 

1843 р. появ:ився теж італійський переклад цієї праці, тільки 
без Додатну а документами: Vicende della Chiesa Cattolica di am
bedue і riti nella Polonia е nella Russia da Catarina ІІ sino а' nostri 
di. Lugano, tip. Veladini, 1843, рр. 574. 

460. - Zлснлюлs лв HAARLEM., Unio Ruthenorum а morte Sigis
mondi ІІІ usque ad coronationem Ladislai IV 1632-1633. 
Tartu, off. typ. << Tungel )), 1936, рр. VII+ 132. 

У праці представлено стан З'єдиненої Церкви в рр. 1632-3, 
між смертю Жигмон·rа ІІІ та коронацією Володислава IV, аокрема 
дискусії довкруги неї на соймових сесіях. На стор. 106-126 помі
щено більші уривк:и ріаних документів, а пр:и кінці подано ще їх

ній хронологічний покажчик. 

461. - Les Missionnaires Moscovites chez les Ruthenes Unis. Etu
des sur les persecutions qui ont eu lieu dans le diocese de 
Khelm (Chelm), royaume de Pologne. Paris, Тур. Tolmer 
et Isidor Joseph, 1876, рр. 72. 

Після короткого огляду історії З'єд:иненої Церкви, аокрема 

переслідувань в 1839 р., подано коротний опис подій в Холмській 
єпархії в р. 1875, які привели до ліквідації Унії на цих теренах. 

Пор. теж: A.P.L., Schyzma і jej apostolowie z okolicznosci ostat
nich przesladowan Unit6w w Dyecezyi Chelmskiej. Krakow, nakl. 
А. Krolikowskiego, 1875, str. 54; Moscrcкr Н., Unici. Wspoтnienia 
z dziej6w m~czenstwa. Warszawa, Gebethner і Wolff, 1918, str. (4) 
+163.- Це збірка а ріаних видань про переслідування З'єд:иненої 

Церкви аа :Катерини ІІ, Миколи І та Олександра ІІ, на Холмщині. 
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Б. - ПРИЧИНRИ І МЕНШІ СТАТТІ 

462. - АнтоНІй АРхим., О гре~>о-упитс~>ой Цер10ви в'Ь Западндм'Ь ~>рать. 

<< Ві>стник'Ь 3ападной Россіи>>, Бильна 1864, год'Ь третій, 

т. І, октлбрь, с. 203-231; год'Ь третій, т. 11, нолбрь, с. 22-64. 

Подавши короткий начерк про початк:и 3'вд:иненої Церкв:и, 

оп:исув відношення її до Польщі та Росії, причини << повороту » 
до православ'я, зокрема, у формі спогадів, засоби << навертання >>. 

463. - БАРАН 0., Питаппя у~>р. патріярхату в пол. ХІХ сторі'Ч

'ЧЯ. << Логос » 1962, с. 26-36. 

Це коротк:ий нар:ис про спроби створення укр. патріярхату 

ва папи Григорія XVI в рр. 1843-1853 (пор. ч. 105). 

464. - БовРовсюй П.І., Подготов~>а рефор.м'Ь в'Ь русс~>ой гре~>о-упіат

с~>ой Цер~>ви (1803-1827 г.). << Хр. Чт. >> 1889, І, с. 720-764. 

Це відповідь на статтю М. :Колловича: << Н'Ь предстоящему 

пятидесятилтьтію воасоедипепія аап.-русс~>UХ'Ь упіатов'Ь 1839 г. >>. 
<< Церк. Ві>стник'Ь при С. Петерб. Дух. Семинаріи >>, 1889, чч:. 9-13. 

Цей же написав її у відповідь на його попередню розвідку: 

<< Л ротиводтьйствіе бааиліапс~>аго ордепа стре.млепію бтьлаго духо

вепства І>'Ь рефор.ма.м'Ь русс~>ой гре~>о-упіатс~>ой цер~>ви >>, яку він 

помістив в <<Лит. Епарх. Відомости>>, Бильна 1888, чч. 49, 50, 
52 і 1889, чч. 1-6 (Теж полвилася окремою відбиткою, стор. 88). 

465. - ВЕликий А.Г., Хресний шлях у~>раїпсь~>ого ~>атолициа.му. 

<<Світла і тіні укр. історії>>, Рим, в-во ОО. Василіян, 1969, 
с. 7-39. 

Автор подав короткий начерк усіх трудностей, перешкод і го

нень, на які ва час свого існування була виставлена Укр. :Кат. 

Церква, зокрема після Берестейської Унії. 

Пор. теж його: Су'Часпий етап У~>р. Нат. Цер,.ви і її пер

спе~>тиви па рідпих ае.млях і па 'Чужипі. Там же, с. 157-178. 
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466. - ГоРючко П.С., Иа'Ь исторіи воасоединенія уніатов'Ь в'Ь Бтьло

руссіи 1795-1805 годов'Ь. << ТрудЬІ RДА >> 1902, 11, с. 159-235. 

Оп:исув ці події тільки на основі документів, які знайшов в 

архівах у Могилеві та Петербурзі, у зв'язку з розшуками над ді

яльністю вп. Анастасія Братановського. 

467. - ЖУковиЧ'Ь П., Вагляд'Ь проф. прот. M.R. Бобровс",аго на 

общій ход'Ь уніатс",аго вопроса в'Ь ХІХ в. << Хр. Чт. >> 1907, 
т. 225, с. 767-777. 

Аналізує лист M.R. БобровсьІ>ого з 21.І.1835 р. до настоятеля 
монастиря у Вильні В. БосяцьІ>ого, в якому він вюшадав свій 

погляд на справи 3'вдиненої ЦерІ>ви на поч. 19 сторіччя. 

468. - Изв'J>КОВ'Ь н.д., ма",арій, .митр. МОС1і,Овс",ій, в'Ь его дтьятель

ности по управленію Литовс",ой епархіей. << Хр. Чт. >> 1898, 
с. 3-29, 154-168. 

Макарій, передше ХарІ>івськ:ий арх:ивп:исІ>оп, відтак Москов

ський митрополит, в рр. 1869-1879 управляв Литовською єпархією 
по смерті й. Свмашка, докінчуючи розпочате ним діло << воз'єд
нання>>. 

469. - RостРУБА Т., Наші .му'Чени"'и аа Унію. Станиславів, Бібл. 

т-ва <<СІ\ала>>, ч. 11,1937, с. 31. 

Мова тут про мучеників в Полоцьку 1705 р., вп. Д. Жабокриць
кого та Умансьну різню. Хоч статті написані популярно, багато 

в них винятків з джерел, на яких вони спираються. 

470. - НУдРЬІнсюй Т., Воасоединеніе в'Ь .м. Ратно.м'Ь Воль~нс",ой гу

берніи в'Ь 1838 году. << R. Старина>> 1892, І, с. 424-438. 

Автор дав опис << навертання >> з 1838 р. в иісті Ратно, Н:овель
ського повіту, який він зробив на основі зап:исок Й. Свмашка та 
вп. Єротея. 

До історії цього міста пор. теж: Фотинсюй 0., R'Ь исторіи 

первь~Х'Ь вре.мен'Ь уніи на Вольши. << Чтенія общ. Нестора >>, Rіев'Ь 

1906, ХІХ, с. 33-49. 
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Подані тут 4 листи :з рр. 1609, 1614 і 1623, між ними один лист
відповідь м:итр. й. Рутського. 

471. - ЛЕвІЩ:юй В., Игу.мен:ь Іосuф'Ь Саеви'Ч'Ь u переход'Ь ПottaeвCJi,OU 
Лаврьt в'Ь ун,ію. << Трудьr :КДА» 1916, 11, с. 199-236. 

Це короткий нарис про останнього перед переходом на Унію 

Почаївського настоятеля та обставини й події перед цим перехо

дом 1712 р. 

472. - ЛЕвкович 1., << Упорствующі >>- в півден,н,ій Хол.мщин,і. <<Зап. 

ЧСВВ>>- 1958, ІІІ (ІХ), с. 190-5. 

Автор подав короткий ошrс :з кого складаJІИСЯ ·r.:зв. <<упор

ствующі >>-, та якою була їхня доля. 

473. - Ни:nоллЕВ'Ь R., Л рисоедин,ен,іе ун,іатов'Ь Jі,'Ь православію u воа
стан,іе 1831 года. По матеріалам'Ь Полнаго Собранія Зако

нов'Ь Росс. имперіи. << Воскресное Чтеніе >>-, Варшава 1931, 
ч. 2, с. 10-12; ч. 3, с. 20-2. 

У статті - про :зв'я:зОІ{ :між польським повстанням :з 1831 р. 

та акцією проти уніятів. 

474. - РижЕвський В., З'їад уJі,раїн,сьJі,UХ ВладиJі, у Львові в 1629 р. 
<< Богословія >>- 1928, с. 161-173. 

Автор описує постання ідеї спільного уніятсько-православного 

Собору, велю{і труднощі у його приготуванні і вкінці З'ї:зд у Льво

ві 1629 р. одщrх тільки :з'вдднених Владдк. 

475. - РУдович І., Погляд н,а історію Луцьпаї впархії. << Богосло
вія >>- 1927, с. 142-150. 

Це короткий начерк :з історії Луцької єпархії, :зокрема її ка

толицького періоду. 

476. - СтЕФАновдч А., << ПputtultJi,U до Ун,ії >>- (Властивий :заголовок 

був сконфіскований). << Нива>>- Львів 1916, с. 137-158, 210-226. 

Автор опдсув не:завидну долю Унії в давній Польщі, :знищен

ня її в Росії і далі невідрадні для неї обставини в Австрії. 
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Пор. теж його: 3 передвовппих доl'і,у,м,ептів до історії пашої 

Церl'і,ви. Львів 1929, власним накладом, с. 49 - 3 його ж відповід
дю на одну анкету на цю тему і листом Братства Ставропігії у Льво

ві 3 р. 1908 у справі єпископа в Америці. 

477. - ЧистовиЧ'Ь И.А., Обзор'Ь собь~тій возсоедипепія в'Ь царствова

піе и.мп. Миl'і,ОЛая І-го. Спб., тип. Синодальная, 1889, с. 64. 

Стаття виготовлена у 50-річ:чя ліквідації Унії ва Миколи І. 

Дав у ній н:ороткий перегляд подій 3 року 1839. 
Ця стаття увійшла у: CбopnUl'i,'Ь статей, издаппь~Х'Ь Святтьй

ши.м'Ь Сиподо.м'Ь по поводу 50-лтьтія (1839-1889) возсоедипепія С'Ь 
Прав. Церl'і,овію западпо-руссl'і,UХ'Ь упіатов'Ь. Спб., Синод. тип., 1889. 
У цьому Збірнику більше статтей на цю тему (3 окремою паrінацівю). 

Пор. теж: Ольховсюй r.' о бь~ЛМХ'Ь вре.мепах'Ь православія u 
упіи в'Ь забуж:пой Руси u о возсоедипепіи Хол.мСl'і,UХ'Ь упіатов'Ь в'Ь 

1875 году. Холм'Ь, и3д. Холм. св. Богородицкаго Братства, 1900, 
с. 35. 

478. - Возсоедипепіе Упіатов'Ь С'Ь Прав. Церl'і,овью в'Ь 1839 году и 

поппордат'Ь Ри.ма С'Ь Россіей в'Ь 1847 году. << Воскресное Чте

ніе >>, Варшава 1931, с. 571-575, 591-7, 606-610 (МатеріалЬІ 

для вюцитЬІ интересов'Ь Прав. Церкви против'Ь исков'Ь, во3-

бужденнЬІх'Ь Римо-кат. епископатом'Ь в Польші>). 

У статті подано коротку історію << вовсовдиненія >> уніятів 3 
р. 1839 та, 3 поясненнями, текст КОІП{Ордату в р. 1847 між Римом 
та Росією, як теж доповнюючого протоколу, в яких була в гадка 

про тих уніятів. 

479. - Е.С., R'Ь исторіи Упіи в'Ь Подоліи. Каменец'Ь-Подольск'Ь 

1889, с. 33. 

ДложЕвсюй С., Yniaтcl'i,oe духавепство Подольспой епархіи 

в'Ь І пол. пастоящаго столтьтія. Там же 1889, с. 11. 

Rа.мепецl'і,ій упіатсl'і,ій приход'Ь в'Ь Подольспой епархіи до опоп

чательпаго возсоедипепія упіатов'Ь. Там же 1889, с. 7. 

Це відбитки 3 << Подільських Епархіяльних Відомостей >> 3 р. 
1889, 3 прич:лнками до історії Української Католицької Церкв:и 

на великому Поділлі. 
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480. - DiuGosz Т., Niedoszly Synod unicko-prawoslawny we Lwo
wie 1629 r. << Collectanea Theologica >>, Lw6w 1938, ХІХ, 
str. 479-506. 

На ьснові нових опублікованих документів, зокрема знайде

ної реляції вп. Р. :Корсака, пізнішого митрополита, подав автор 

історію приготувань до цього Синоду, в цілі об'єднання, та при

чини його невдачі. 

481. - Kossowsю А., Z dziey"6w Ипіі Koscielnei па terenie diecezii 
Chelmskiei w l.l. 1851-1856. Lublin 1938, str. 27. Odbitka 
z << Prq,du >>. 

Аюор подав короткий начерк про стан 3'вдиненої Церкви в 

Холмській єпархії між роками 1851-1855. 
Пор. теж: PETRANI А., Dziennik podr6zy do Petersburga Filipa 

Szumborskiego, biskupa Chelmskiego roku 1840. << Archiwa, Biblio
teki і Muzea Koscielne >>, t. 13, Lublin 1966, str. 269-300. 

482. - KRAJCAR ]., The R~tthenian Patriarchate. - Some remarks 
on the project for its establishment in the 17th century. 
<< Orientalia Christ. Per. >>, Rome, 1964, 30, 1-2, рр. 65-84. 

На основі найновіших наукових дослідів і нових документів 

представляв історію старань про створення :Київського патріяр

хату за митр. Й. Рутського і його наступників в 17 сторіччі. 

483. - MARUSYN М., Bischof Dionisii Zabokryckyi und die Wieder
vereinigung der Eparchie von Luck mit dem Apostolischen 
Stuhle. << Analecta OSBM >> 1963, IV(X), р. 112-123. 

Це короткий нарис Луl(ької єпархії по Берестейській Унії та 

діяльности вп. Д. Жабокрицького, який привів її 1702 р. до 3'в

динення, за що заплатив арештуванням 1709 р. та смертю на Со
ловках 1715. 

484. - МІRтsснuк J., The Ukrainian Uniat Church. << Slav. Review >>, 

London 1931, Х, 29, р. 377-385. 

На історичному церковному тлі автор зокрема розглядав по

літичні обставини та психологічне підложжя, які сприяли Унії. 

11 - Іс. Патрило, ЧСВВ, Д;нсере.аа і Бібліографія ... 
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Рец.: І. Федорович-Малицька, <<Зап. ЧСВВ>> 1932, VI, 1-2, 
ст. 464. 

485. - PETRANI А., Z dzief6w niszczenia Unii w swietle ir6del ro
syjskich. << Analecta OSBM >> 1971, VII (ХІІІ), р. 266-271. 

На ОСІІОві російських джерел, аокрема споминів самого Й. 
Свмашка, описує нищення в рр. 1838-1857 усіх слідів Унії, передусім 
книжок та інших церковних предметів культу, деrшли дуже ста

ринних та дорогоцінних. 

486. - SoLOWIJ М., De restitutione metropoliae Kioviensis in impe
rio rossiaco sub imperatore Alexandro І (а ппо 1806). << Ana
lecta OSBM >> 1949, І (VII), р. 228-248. 

Автор подає короткий нарис про давніші намагання відновити 

Київську митрополію, здійснення цих намагань ва Александра І 

1806 р., аначення цього факту та про відношення до нього Ап. Пре
столу, який архивп. Г. Лісовського затвердив тільни її Ад~~>rіні

стратором, а не митрополитом. 

487. - TANCZUK D., Quaestio patriarchatu,s Kiovimsis tempore co
naminum Unionis Ruthenorum (1582-1632). <<Analecta OSBM>> 
1949, І, (VII), р. 128-146. 

Це один ровділ в докторської дисер·rації на римсько"-ІУ уні

верситеті <<Урбаніяна>>, під ваг. << J!niйni з.маганпя в Русь-пій Цер

-пві в першій половипі 17 сторі'Ч'ЧЯ >> (рік 1939, стор. машинопису 

ХІІ+143). У цьому розділі представлені амагання до створення 

Київсьн.ого патріярхату перед Берестейською Унією і пicJIJI неї, 

в насвіт.'Іенням становища Ап. Престолу. 

488. - WoJTYlA А., De tentaminibus novae Unionis Universalis in 
Pol01zia-Lithuania anno 1636 factis. << Orientalia Christ. Per. >>, 
Roma 1952, XVIII, р. 158-197. 

У першій частині автор представляє намагання короля Во

лодислава та митр. Й. Рутського в одного боку та П. МогиJrи -
в другого, до релігійного замирення, на баві створення Київського 

патріярхату. У другій же частині розглядав програму Унії, увгід-
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нену унія·rами та православними і рішення в цій справі Ап. Пре

столу. 

489. - WolYNIAK (М. GІ.іУСКІ), Resztki Uпіі па Wolyпiu w ХІХ 
wieku па podstawie pami~tnik6w Siemaszki і innych zr6del 
о ficyalnych. Poznan, odbitka z << Miesi~cznik Koscielny >>, 1912, 
str. 61. 

На основі споминів самого й. Св:машка та інших урядових 
джерел подав скільки було на Волині ще 3'вдинених парафій на 

поч:атку 19 сторіч:чя, які там ще були 3аховалися пісJrя 3НИщення 
Катерини 11 та після неї. 

490. - WolYNIAK, Unici w Kurladii. << Przeglqд Powszechny >> t. 43, 
Krak6w 1895, str. 199-223. 

Описує стан З'вдиненої Церкви в Курляндії в другш поло

вині 18 сторіч:ч:я аж до ліквідації 1831 рону, гоJювно на підставі 
каноніч:ної ві3итації 3 1780 і 1790 років. 

Реп;.: Fijalek J., << Kwartalnik Historyczny >> 1897, str. 400-l. 

6. - УКРАlНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ВІД XVII СТ. 

А. - МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

491. - АмвРОСІй АРхим. (Лотоцкій Атанасій), Церк,овпо-исторu'Че

ск,ое u cmamucmu'Чecк,oe onucaт-tie Варшавск,ой Л равославт-tой 

Епархіи. Почаев'Ь, тип. Поч:. ЛаврЬІ, 1863, с. (8)+367. 

Після вступу про християнство у Варшавській єпархії, 3 ве
ликою перевагою латинського обряду, автор далі подав опис вста

новлення Православної Варшавсьr~ої єпархії, 3 давнішої Холмської, 
про перших трьох її архивпископів, 3ОІ~рема подав досить подріб

ний опис усіх її 31 церІ\Ов-парафій, 3 додатком ще про Яблоч:ин
ський монастир. 
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492. - АнгЕльсюй В., Рааспааь~ иа1> исторіи Западно-русспой Цер

пви. В:ильна, т:ип. << Русскій Почин'Ь >>, 1905, с. 154. 

Це короткий популярний виклад історії Церкви в Польсько

Литовській державі, аокрема Церкви Православної. 

492j2.- Антонович'Ь В., Воль~нспая тревога 1789 года. :Кіев'Ь, ивд. 

:Кіев. :Коммисіи для равбора древних'Ь актов'Ь, 1902, с. 99. 

Автор описує діяльність окремої :Комісії, яка була встановле
на, щоби перевести слідство у справі поширеної поголоски про 

мниме приготування бунту 1789 р. 

493. - БЕДНОВ'Ь В.А., Православная Церпов'Ь 8'0 Польш'Ь и Литвть. 

Екатеринослав'Ь, тип. С.И. Барановскаго, 1908, с. XVII+ 
+511. 

У цій праці автор подав історію Православної Церкви в Поль

щі, від часів :Кавимира Великого, який перший був вайняв укр. 

вемлі, аж до 1792 року. Не в це повна історія, бо у ній в більшості 
він ровглядав тільки ці події та обставини, які мали вплив на правне 

положення Православної Церкви в границях цієї держави. Тому 

окрему увагу присвячує соймовим постановам, декретам та ваконам. 

На початку наведена досить багата бібліографія. 

Рец.: Крипякевич 1., <<Зап. Н.Т.Ш. >> т. 90, с. 224-5; Харлам
пович :К.В., <<Зап. :Каван. унив. », 1912, 11, с. 1-12. 

494. - ГолУБЕВ'Ь С., Западно-русспая Церпов'Ь при .митр. Петрть 

Могилть. << :К. Ст.», 1898, т. 60, с. 1-34, 240-264, 397-420; 
т. 61, с. 26-50, 202-221, 309-356. 

Автор описав боротьбу ва права Православної ЦеркВJІ в рр. 

1633-1646, від часу коронування польського короля Володислава 

- до смерти митр. П. Могили. При тому ваторІ{ув теж спроби ва

мирення з католиками, східного і західного обрядів. 

495. - Зьхвьmин'Ь М., Автопефалія и принципм ея при.мтьненія. << Во
скресное Чтеніе >>, Варшава 1931, с. 318-321, 332-4, 347-8, 
364-7, 555-8, 603-5, 618-622, 635-9, 651-4, 685-690, 700-5, 
716-720, 733-5. 

Подавши вагальні принципи автокефалії, яка тісно в'яжеться 

в політ:ичною незалежністю - << послt вовстановленія политиче-
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ск ой независимости... С'Ь потерей политической независимости ... 
и автокефалія потерялась >> (347), - далі описує примінення цих 

принципів відносно Автокефалії Православної Церкви в Польщі 

після першої світової війни. Зокрема оп:исув історію її постання, 

довше зупиняюч:ись над << томосом >> Царгородеького патріярха, мов
ляв, мав право його надати, бо снасування її 1686 р. було не ка
ноніч:не і під московсЬІ{ИМИ патріярхамн не 3бережено прав ав

тономії. 

496. - И3В1>КОВ'Ь Н.Д., Исторu'Ческ,ій О'Черк'Ь состоящя Православ

пай Церкви в'Ь Л итовской enapxiu аа вре.ия С'Ь 1839-1889 г. 

Москва, печ. А.И. Снегиревой, 1899, с. 522. 

Автор подав широкий опис <<Литовської» єпархії, до якої 

частинно належали теж укр. 3емлі, 3а рр. 1839-1889, 3Окрема про 
її: впархіяльне управління, духовенство і його матеріяльне ста

новище, про монастирі, релігійний її стан і 3овнішні 3асоби <<обо

рони>> православ'я, про церкви й богослуження та культурно

освітню діяльність Церкви. При кінці поданий теж покажчик імен. 

Пор. довшу рецен3ію-критику 3 багатьома доповненнями: RРАЧ
ковсюй Ю.Т., ОтаьLв'Ь о со'Чипепіи пресв. Иавтьк,ова. Бильна, тип. 

Св.-Дух. Братства, 1900, с. 114 (Відбитка 3 << Литовських Єпар
хіяльних Відомостей»). 

497. - ІлАРІОН митР. (Огієнко), Ухраїпсма Церква аа Х.иельпиць

кого, 1647-1657. Вінніпеr, вид. Укр. Наук. Прав. Бог. Тов., 
1955, с. 180. 

Україпська Церк,ва аа 'Час Руїпи (1657-1687). Там же 1956, 
с. 564. 

В обох працях автор подав історичний нарис Українсьтщї Цер

кви в часі Б. Хмельницького та після нього, в часі т.3В. Руїни, 

отже 3а рр. 1647-1657-1687. Однак, на жаль, подібно як в інших 
його працях, у них теж самої історії не багато, а більше поJrе!І'ІіЧ

них випадів проти Католицької Церкви, латинської та української. 

При кінці другої праці та після поодиноких ро3ділів подано ве

JІИКУ бібліографію, не тільки до цього періоду, але в3агалі до істо

рії Церкви й частинно теж народу, хоч сам їх не багато викори

став. Виготовлено до неї теж покажчик імен осіб, речей та гео

графічний. 
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498. - ІлАРІОН митР., Привдпаппя Церкви Украіпської до Москов

ської. Вінніпеr, << Наша :Культура>>, 1948, с. 70. 

Автор подав коротку історію привднання УІtраїнської Пра

nославної Церкви до Московського патріярхату: причини, перебіг 

та наслідки цього приєднання. 

499, - :КИПРІАНОВИЧ'Ь Г .Я., И сmори'Ческій О'ЧерК"Ь православія, Каmо

ли'Чесmва и Упії в"Ь Бтьлоруссіи и Литвть c?J древптьйшаго до 
пастоящаго вре.мепи. Бильна, тип. И. Блюмовича, 1899, с. 

15+288 (2-е видання). 1-е вид. - 1895, с. 16+235. 

Це загальний популярний нарис церковної історії на Біло

русі та Литві, отже Латинської Церкви, 3'вдиненої та Православ

ної зокрема. В багатьох, однак, місцях ця історія обіймав теж Цер

кву на укр. зем;r:rях. 

500. - КУПРАНЕЦЬ 0., Перші роки Православпої Церкви в повщ 

Польщі. Йорктон, Бібл. Логосу т. V, 1955, с. 40 (Відбитка 

з <<Логосу>>). 

Автор представляв стан Православної Церкви в нових полі

тичних обставинах новопосталої після першої світової війни Поль

щі, її змагання до Автокефалії та здійснення цих змагань. 

501. - І-\vпРАНЕЦь 0., Упійпі << 3.4tагаппя >> Польщі посеред Право
славт-шх. ЙорІ•тон, Бібл. Логосу тт. ХІ, XIV, XV, 1955-
1958, с. 44+33+32. 

У першій частині описана унійна праця серед православних 

на Волині та Холмщині польського єпископату (східні вітки зах. 

Чинів), як теж успіхи та невдачі цієї праці. У другій - насиль

не павертання православних на римо-ко.толицизм, ревіндикації та 

нищенюr прав. церков і церковного майна, а в третій -польський 

договір з Ап. Престолом у справі лоунійних дібр, нищення хра

ІІrів на Холмщині, реющія в пар.ляменті й уряді та становище врар

хії польської та українсько-католицької. При кінці кожної ча

стини подана бібJІіографія.- Пор. теж його: Націопальне питапня 

в Прав. Церкві. <<Логос>> 1957, с. 103-7; і: Польопіааційпа у'Часть 

прав. кругів в Польщі, там же, с. 191-9. 
Статті з-під ч. 500 і 501, з довшим резюме в анг. мові, вели

кою бібліографією і покажчиком імен, друкуються у І секції <<За-
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писок ЧСВВ >>, під заголовком: Православпа Церкда в .міжвоєппій 

Польщі 1918-1939, Рим 1974. 

502. - Лип:ювський В., митр., Відроджен,н,я Церпви в Упраїпі 1917-
1930. Торонто, <<Добра Книжка>>, 1959, с. 335. 

Автор праці, основник та перший митрополит Укр. Автоке

фальної Православної Церкви, опрацював більшу працю під заг.: 

<< Історія Українськоі Церкви >>, лка, однан:, досі ще не полвилася 
друком. У цьому виданні опубліковано тільки ч:астину її, тобто 

7 -ий розділ про бурхливі роки відродження та й занепаду цієї Цер
кви в рр. 1917-1930. В Додатку, стор. 225-331, опубліковано ряд 
статтей о. М. Соловія, ЯІ{і він опрацював на основі цього твору 

під заг.: << Доля УАПЦ Василя Липківського >>. 

Рец.: О. Rупранець, <<Зап. ЧСВВ >> 1958, ІІІ(ІХ), с. 580-3; 
Щудло М., <<Логос>> 1959, с. 313-4. 

Доповнення та вияснення до Цієї праці пор.: М. Андрусяк, 

<< Логос >> 1959, с. 136-8. 

503. - Та сама nраця без статтей в Додатку, була вкоротці знову 

перевидана під заг. : 

Історія Упраїпсьпої Православпої Церпви. Розділ 7: Відро

джепн,я Упраїпсьпої Церпви. Вінніпе!', накл. І. (рищука, 1961, 
с. LXXXVII+182. 

У цьому виданні на перших 50 сторінках (римських) додано 

тільни супровідні замітки видавця, прав. протопресвітера С.В. 

Савч:уна, а на дальших тих же сторінках 14 Додатків, які мають 
відношення до цієї праці. 

504. - Плпков'Ь А., Положепіе православія u русехай пародпости 
в'Ь Литвть до XVII втьпа. <<Бог. Вtетнин'Ь >> 1899, 2, с. 191-
220; 3, с. 324-358. 

Піеля введення - про поширення християнства на цих ·ге

репах, далі описані політич:но-церковлі зміни в 13-14 сторіч:ч:ях, 

коли ці землі зайняла Литва, обмеження східного обряду, боротьба 

та виборення прав і їх послаблення у другій пол. 16-го ст., у Поль

ській державі, відтан Береетейська Унія, релігійна боротьба в 

тому ч:аеі та участь й роля в ній Братств і кн. R. Острозького. 
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505. - РУНКЕВИЧ'Ь С., И сторія М ипспой архіерархіи ( 1793-1832). 
Спб., тип. А. Катанскаго, 1893, с. XVI+572+XXXVIII. 

Мінській архивпархіі присвячена тільки друга частина праці. 

У першій - до 295 стор., автор подав частинно історію Укр. та 

Білоруської Церкв:и:, зокрема про переведення частини З'єдинених 

до росшської православної Церкви в рр. 1794-1796. На вступі 

подана бібліографія, а пр:и: кінl(і покажчики імен осіб, місl(ево

стей та речей. 

506. - САПУНОВ'Ь А., Исторu'Чеспія судьбь~ По.rюцпой enapxiu С'Ь древ

юьйших'Ь вре.меn'Ь до пол. ХІХ в. Витебск'Ь, тип. Губ. Управл., 

1889, с. (4)+174. Извлеченіе З'Ь У. т. << Витебской СтаринЬІ >>. 

Автор подав історію Полоl(ької єпархії, у ній, однак, у вели

юи мірі віддзеркалела теж історія І(ілої К:и:ївської митрополії, 

католицької і православної. Пр:и: кінці наведено список з біогра

фічними даними усіх Полоl(ьк:и:х архивпископів, правосJrавних і 

з'єдинених, з яких 7 пізніше були теж з'вдиненими К:и:ївськими 

митрополитами, 14 портретів і 23 відбитки з різних рукописних 

літургічних книг та різних письм і листів. 

507. - Свитич А., Правос.аавпая Церпов'Ь в Польше u ее автопефалия. 
Бузное Айрес, <<Наша Страна>>, 1959, с. VIII+231. 

Це радше популярний нарис історії Православної Церкви в 

Польщі після першої світової війни. У ньому зокрема дав перегляд 

усіх старань за автокефалію, опису в переслідування державних 

чинників, намагання полоніаації, нищення церков, як теж розви

ток подій в часі другої світової війни. 3ю->інч:ув оглядом стану пі

сля останньої війни та епілогом про Укр. Автокефальну Прав. 

Цертшу. 

508. - ТЕодоРович: 1., Влагодатпість Єрархії У.А.П.Ц. (Укр. Ав
токефальної Прав. Церкви). Регенсбург, <<Універсальна Бі

ліотека », 1947, с. 143. 

Це передрук з першого видання, яке появилося у В:и:нниці 

1922 р. У ньому автор обороняв правильність висвячення врархії 

УАПЦ самими священиками. 
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509. - Титов'Ь Т.И., Русспая Пра8осла8NЯ Церnо8'Ь 8'0 польспо-ли

то8сnо.м'Ь государст8ть 8'0 XVII-XVIII 8.8. :Кіев'Ь, Н.Т. :Корчак'Ь

Новицкій, тип. С.В. :Кульженко, 1905, І-ІІ, с. Х+З94; ІІІ+ 

+484. 

Перший том 3 підваголовком << Западная Русь В'Ь борбі> 3а ві>ру 
и народность >>, присвячений історії Православної Церкви на 3ем
лнх, нкі восталисн під Польщею, в рр. 1654-1725, в підкресщенням 
допомоги, яку вона діставала від :Київської Академії, митрополи

тів, а теж російського уряду. При кінці подані покажчик імен 

осіб, місцевостей і предметний, як теж бібліографія. 

Другий том в цілості присвячений :Київській митрополії-єпар

хії, до якої належали теж багато цер1юв та парафій, які воста

валион в границях Польщі. У ньому подав опис цієї митрополії: 

її стану, внутрішньої побудови, границь та врархії - 3а рр. 1685-
1797. При кінці вміщена мапа Зах. Русі, 3 аа3нач:енням границь 
митрополії в 17-18 ст. Том, однак, бе3 покажчиків, нкі були пред
бачені в другій частині цього тому. 

Пор. теж: БЕв3о О.А., Ль8і8сьпий літопис і Остроаьпий Літо

писець. Джереловнавче дослідження. :Київ, в-во «Наукова Дум

ка>>, 1970, с. 198. 

Це цінне й науково опрацьоване видання появилося вже після 

видрукування першої частини цієї Бібліографії. В обох літопи

сах досить багато матеріялу подано теж до історії Укр. Церкви, 

в 15-17 стт. Пор. теж ч. 59. 

Широку й основну реценвію на це видання пор. в: << Recen
zija >>. Cambridge, Mass., 1973, vol. ІІІ, n. 2, р. 27-44. (F. Sysyn). 

Більшу скількість нових документів до історії Укр. Церкви, 

хоч: більшість була вже опубліяована, вич:исляв та описує: Rата

лог полепції допу.мен,ті8 Rиївсьпої Археографічн,ої Rо.місії 1369-1899. 
(Упорядники: Дашкевич Я.Р., Проценко Л.А. і Хомутенко З.С.; 

відповідальний редактор Гуржій 1.0.). Архівне Управління при 
Раді Міністрів УРСР. ЦентраJrьний Державний Історичний Архів 

УРСР у :Києві. :Київ, <<Наукова Думка>>, 1971, с. 184. 

Рец.: Рютsлк 0., << Recenzija >>, Cambridge, Mass., 1972, 11, 
1, р. 34-52. 
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510. - ФлвоРСЬRJІЙ В., Цер-".ва та nаціоnальnий рух na Україnі 

XVI-XVII ст. Rиїв 1929, с. 120. 

У праці описана роля церковних Братств у соцілльній та по

літичній боротьбі та послуги, які цер1ювна єрархія мала б давати 

для панівних клнс. 

511. - Хойнлцюй А.Т., Православіє na аападть Россіи в'Ь своих'Ь 

ближайших'Ь представителях'Ь или П атери-".'Ь Вольто-П о'Ча

евс-".ій. Москва 1888, с. 29+472+7 +11 таблиць. 

Це збірка передше вже в більшості друr{ованих статтей на 

тему церковної історії зах. Русі, які органічно не пов'язані, а де

коли навіть далекі від церковної історії. 

Рец.: << Kwartalnik Historyczny >> 1889, 134-5. 

512. - Хойнлцюй А.Т., Православіє и Уnія в'Ь лицть двух'Ь своих'Ь 

аащитн,и-".ов'Ь, преп. Іова По'Чаевс-".аго и Іосафата R'уnцеви'Ча. 

<< Трудьr R.Д.А. >> 1882, 8, с. 409-426; 9, с. 52-72 (Теж окре
мою відбитн:ою). 

Автор переводить у статті порівня:ння між життям і діяль

ністю св. Йосафата Rунцевича •ra преп. Йова Почаївського. 
Пор. теж популярне та ілюстроване видання: ІлАРІОН митР., 

Преп. Йов По'Чаївсь-".ий. ВінніпеІ', << У!{р. Н. Прав. Бог. Тов.>> 1957, 
с. 64. 

513. - Чистович'Ь И., Д иссидmтс-".ій вопрос'Ь в'Ь П ольшть в'Ь первой 

пол. XVIII ст. Спб., тип. :имп. Ак. Наук'Ь, 1880, с. 82. (<<Сбор
ник'Ь отд. р. яз. и слов.>>, т. 21, ч. 3). 

Це короткий нарис церковних віднос:ин Православної Церкви 

в Польщі в першій пол. 18 ст., зокрема у Білоруській єпархії за 

єп. Йосифа і його брата Єраніма Волчанського та Ю. Кониського 
-- ДО 1764 рОІ\У. 

514. - Шплчинсюй Н.А., R'іевс-".ій .митр. Арсеnій Могилян,с-".ій и 

состояnі·~ R'іевс-".ой .митрополіи в'Ь его правлmіе ( 1757 -1770). 
Rіев'Ь, тип. Т-ва Н.А. Гирич'Ь, 1907, с. 12+667+16+5. 

Перша частина праці присвячена життєписові митр. Арсенія 

Могилянського - родом з Полrавщини, який навчався в Rиїв-
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ській Академії та Харківськім :Коле:І'іюмі, навчав та діяв спочатку 

в Москві, відтак став Переяславсьюrм архиєпископом і вкінці :Київ

ським митропо;rитом. Після того автор подав широн:ий опис самої 

митрополії, аокрема про її: устрій, управу, парафії, монаст:ирі, 

пр:иходське духовенство, :Київську Ан.адемію та інші школи, як 

теж про т.ав. заграничні монастирі, тобто на території Польської 

держави. При кінці додано ще 11 документів та географічну карту 
:Київської єпархії. 

Пор. теж його: Общій ваг.аяд'Ь па истарію Rіевск,ой епархіи в'Ь 

пол. XVIII сто.атьтія. << Трудм :К.Д.А. >> 1907, 11, с. 430-445. 

515. - Теорія Третього Ри.~оtу. Збірник праць qленів Церковно

Археографіч:ної :Комісії Ап. Візитатора д.чя Ун:р. в Зах. 

Европі. Мюнхен 1951-1954, нак.п. церк.-археогр. Комісії, 

ст. 55+48+29+64+40+76. 

ЗбірНИІ{ складається а наступних розвідок: 

Огловлин 0., Моск,овськ,а теорія ПІ Риму в 16-17 сто.а. 

ВлсилЕнко-По.тюнська Н., Теорія ІІІ Риму в Росії протя

гом ХVПІ та ХІХ ст. 

КРУпницький Б., Теорія ПІ Риму і шляхи російськ,ої істо

ріографії. 

МІРЧ:Ук І., І стори'Чnо-ідеологі'Чnі основи теорії І І І Риму. 

:Кох Г., Теорія І1 І Риму в історії відповлепого Моск,овськ,ого 

патріярхату (1917-1952). 
ГР:ишко В., Істори'Чnо-правпе підТ:рунтя теорії ПІ Ри.м.у. 

Ця теорія ІІІ Риму ма.ла великий вшшв й на історію Yr-\p. 
Церr.;ви, яка qастинно саме :завдяки їй анайш~шся в рамах Москов

ського патріярхату. 

Рец.: о. М. Ваврик, << Зап. ЧСВВ >> 1954, II(VIII), с. 280-7, 
547-550. 

516. - DERUGA А., Kosciol P1·awoslawn.y а sprawa <<Ьи1~tи>> w 1789 
roku we wschodnich wojew6dztwach R.zeczypospolitej. << Ate
neum Wile1'lskie >>, Wilno 1938, ХІІІ, 2, str. 175-269. 

На основі нових джерел та документІВ у новому світлі ста

вить пацифікацію на Волині. в 1789 р., бо :заворушення постаJІи 
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на соціяльному тлі, а не релігійному. <<Бунт>> приписувало не 

тільки православним, але теж так само в'вдиненим. Багато при 

тому подано матеріялу й до самої історії Православної Церкви, 

аокрема про її валежність від Московського патріярхату та про 

русифікацію. 

517. - HAYER FR., Die Orthodoxe Kirche in der Ukraine von 1917 
bis 1945. Koln-Braunsfeld, Verlag R. Miiller, 1953, S. 253+ 
5 Karten. 

Після короткого огляду Укр. Церкви ввагалі в-перед 1917 року, 
далі головну увагу присвячено Укр. Автокефальній Церкві: Спро

бам створення Автокефалії ва укр. влади в рр. 1917-1920; Укр. 
Прав. Церкві в УССР, в Польщі до 1939, під німецькою окупа

цією в часі юини і вкінці внову в УССР, після війни. При кінці 

додано досить багату бібліографію, покажчики імен осіб та місце

востей і 5 геогр. :карт. 

Пор. теж його: Wandlungen in der Ukr. Autokephalen Ortho
doxen Kirche. << Kyrios >>, Х, Berlin 1970, S. 84-89. 

518. - KORTCHAGНIN С., La Iglesia Ortodoxa Autocefala Ucraniana 
(1917-1937). Madrid, Obra del Oriente Cristiano, 1955, р. 

XVI+148. 

У першій частині подано історію постання Укр. Автокефаль

ної Прав. Церкви та її роввиток до 1937 р., а в другій піддано кри
тичному ровглядові її догматичні валоження: автокефалію-само

управу, собориоправність та погляди на церковну врархію. 

Рец.: В.Б., << 3ап. ЧСВВ» 1971, VII(XIII), с. 436-9. 
На римському університеті Урбана (Пропаtанди) анаходиться 

на цю тему в машинописі наступна докторська дисертація: Br
LANYCZ J., De evolutione Ecclesiae Orthodoxae Ucrainorum annis 
1917-1942 (Autonomia vel Autocephalia). Roma 1943, рр. XVIII+ 
+207. 

519. - LANGROD J.S., О A~ttokefalji Prawoslawnej w Polsce. Studjum 
z zakresu polskiej polityki і administracji wyznaniowej. 
Warszawa, Prace Pols. Tow. dla badan Europy Wschodniej 
і blizkiego Wschodu, << Bibl. Polska >>, 1931, str. 170. 

Автор подав короткий історичний нарис Православної Цер

кви Унраїнців та Білорусів, аокрема в Польській державі, її стану 
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після 1918 р. й установлення її Автокефалії 14.6.1922 р. Викори
став багато літератури, яку наводить у примітках. При кінці по

дано ревюме у франц. мові. Німецькою мовою таке ж ревюме по

явююся окремою відбиткою в << Zeitschrift fiir Ostrecht >>. 

Пор. теж: LISSEK Тн., Die Heilige Autokephale Orthodoxe Kir
che Polens. << Kyrios >> VI, Berlin 1966, S. 43-54. 

520. - SAKOWICZ Е., Kosci6l Prawoslawny w Polsce w еросе Sejmu 
Wielkiego 1788-1792. Warszawa, << Praw. Rozprawy Teolo
giczne >> N. 1, nakl. Warszawskiej Metropolji Prawos-lawnej, 
1935, XII+272+IV. 

У праці представлено стан Прав. Церкви після першого по

ділу Польщі - коло 300.000 вірних, к. 300 церков й стільки свя
щенинів (1785 р. було ще тільки 94 церков) та 39 монастирів. Пі
сля того описано привернення православної катедри 1785 р., на

аначення єn. Віктора Садн.овсьн.ого, його діяльність, ЯІ{ теж ареш

тування й слідство 1789 р. В :кінці багато уваги присвячено Пін

сь:кій Конrреrації: проєктові оснуванпя Автономії Прав. Церкви 

в Польщі в митрополитом та єпископами, скликанню тої Конrре

І'ації, нарадам та ухвалам, дискусіям над цією справою на 4-літнім 

Соймі ( 1788-1791) та постанові про тимчасову адміністрацію Прав. 
Церкви - Прав. Конеистаром під проводом Савви Пальмовського. 

На початку праці подано теж бібліографію, при кінці, крім про

токолів в Пінської Конrреrації, покажчик імен та ревюме у франц. 

МОВІ. 

Рец.: Deruga А., << Kwartalпik Historyczпy >> 1936, str. 337-346. 

Пор. теж: Ммюріял в оборопі прав православпих і дісідептів а 

-часів -чотиролітпього Сой.му. Подав М. Галущинський. <<Зап. Н. 

Т.Ш. >> 1902, т. 40, с. 1-12; Миловидов'Ь А., О положепіп правосла
вія u русск,ой парадпости в'Ь Пипск,о.м'Ь удтьльпо.м'Ь wляжествть u г. 

Пипс-,;,ть до 1793 г. << Чтенія В'Ь обществ{; любителей Дух. Просві>

щенія >>, Москва 1894, 4, с. 351 н.н. 

521. - Union des Eglises et les persecutions polonaises en Ukraine. 
Bruxelles, Federation des emigres ukrainiens en Europe, 
1939, рр. 112. 

Після короткого конспекту про 3'єдиненнн в Україні А. Дми

трієвеького, ві б рано у цьому виданні рівні документи в справі 
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нищеннн 1938 р. прав. церков у Польщі: пром:ови послів С. Ба

рана і С. Луцького, протести митрополита укр. ка'Голицького та 

православного, Прав. Синоду в Польщі та інтервенція С. Барана 

перед Прем'єром міністрів. 

Б. - ПРИЧИННИ І МЕНШІ СТАТТІ 

522. - БАРАН С., По певолі - Відродження. Україпсьпа Право

славна Церпва Холмщипи і Підляшшя па повій дороаі. :Кра

ків, <<Укр. В-во>>, 1940, с. 43. 

Це популярний виклад церковної історії на Хо.лмщині та Під

ляшші - під царями та в повоєнній Польщі, ван:інчуюtQІ вмінами, 

які настали в рр. 1939/1940. 

523. - Бщнов В., Церповна справа па Україні. Тарнів, << Yitp. Авто
кефальна Церква>>, 1921, с. 47. 

У роввідці - короткий нарис про українівадію Прав. Цер

кви на Україні в рр. 1917-1919. 

524. - ВЕликий А.Г., 3 хропіпи Ватипапсьпого архіву про Пере

яславсьпий договір. << Світла і тіні >>, Рим, в-во ОО. Васи

ліян, 1969, с. 75-81. 

У статті - дещо про наставлення прав. духовенства в Укра

їні до Переяс.тrавського договору 1654 р., на основі ваписок у Ва
тиканському архіві. 

525. - В.П., Православная Церпов'Ь па Буповиюь. << Хр. Ч'Г. » 1907, 
7' с. 106-114. 

У статті подано коротеньку історію та описано тогочасний 

стан прав. Церкви на Буковині. 

526. - (ЕРИЧ Ю., Exegesis Сильвестра Rоссова. Йорктон, << Бібл. Ло
госу>> т. 26, с. 86. (Відбитка в <<Логосу>> 1958, 1959, 1961). 

На досить інирокому церковно-історичному тлі про Укр. Прав. 

Церкву у тому періоді, автор аналівує твір півнішого :Київського 
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митр. Сильвестра Rоссова з 1635 р. << Е1шеrезис >>, у якому він, 

крім викладу правд віри, обороняв прав. врархію, зокрема митр. 

П. Могилу перед закидами за вживання ла'l'. мови в Могилянських 

школах. 

527. - Злікип В., 3 історії католицької ідеї в Східній Україні. 

<<Зап. ЧСВВ>> 1928, ІІІ, с. 224-243. 

Автор розглядав релігійні течії серед вищих кругів у ех. Укра

ІНІ в пол. 19 ст., зокрема аналізує релігійні переконання М. Го

голя, які вважав дуже близькими до католицьких та Е. Балабана, 

який пізніше навернувся і вступив до Єзуїтів. 

528. - ІосиФ, АРХИЕП., Происхождение u сущность самосвятства 

липковцев. Харьков, изд. Всеукр. свящелиаго Синода, 1925, 
с. 44. 

У розвідці описано ЛІ{ прийшло до самосвятства в Укр. Авто

кеф. Прав. Церкві, притrини, які до цього довели, та в чому його 

суть. 

529. - ЛЕвицький О., Церковна справа па Запоріжжі в XVIII ст. 
<<Зап. Укр. Н.Т. в Rивві >>, 1912, Х, с. 49-75. 

У статті подано опис церІІОвних відносин на Запоріжжі в 17 
ст., зокрема про відносини його до Київської І'(Онсисторії, якій 

не раді були підчинятися. 

530. - Моз. ГР., Гайда.мацкія движепія XVIII ст. u .мопахи Rіев
ских'Ь .мопасть~рей. << R. Ст.>>, 1893, 5, с. 228-242. 

У 1750-60 роках живу участь в гайдамацьких рухах брало 

не місцеве духовенство, а тільки монахи з Rивва. Після 1760 р. 

вони, як і вища впархіяльна влада (Переяславський єпископ), від 

тих рухів віддалились, зате зблизилось до них місцеве духовенство. 
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531. - 0Рловсюй П., У 'Частіе З апорожск,их'Ь к,озак,ов'Ь в'Ь возстапо

в.аепіи (іерусали.мск,и.м'Ь патріархо.м'Ь Теофапо.~t'Ь} православ

пай южпо-русск,ой іерархіи в'Ь 1620 году. << R. Ст.>> 1905, 10, 
с. 113-141. 

У статті описано в якій мірі Запорожці при'{Инилися до ВІД

новлення ПравосJтавної єрархії в 1620 році. 

532. - Qрловсюй П., R'Ь исторіи .малорусск,аго духовепства. << К. 
Ст. » 1896, 9, Док. с. 49-64. 

У статті подано вміст проєкту в 7 4 пунктами митр. Арсенія 
Могилянського, в 4.3.1768, до Св. Синоду <<О вигодностях'Ь мало
россійскаго духовенства ». Між ними кілька відносилися до при
вернення давніх прав Київським митрополитам. 

Пор. теж його на цю тему<< R. Старина>> 1895, 11, Док. с. 50-51. 

533. - РАЕвсюй С., Ук,раипск,ая Авток,ефальпая Церк,ов'Ь. Йордан
вш, тип. при св. Троицком'Ь монастЬІрі>, 1948, с. 22. 

Автор описує постання та роввиток Липківщини, украшІВа

цію Прав. Церкви в Польщі, відтак в часі війни 1941-5 і на еміrрації. 

534. - Стлшинський Ф., Із розважапь па 'Часі (Про східно-церковні 

справи). Львів, накл. автора, 1923, с. 112. 

Після опису про стан прав. Церков на Сході, відтак у Росії, 

і аокрема Укр. Прав. Церкви, піддає критичній аналізі амагання 

до автокефалії. 

535. - Тлвrнський П., За Ук,раїпськ,у Православпу Церк,ву (5 стат

тей). Кремянець на Волині, <<Укр. Бібл. Церковного Зєд

пання >> ч:. 1, накл. автора, 1922, с. 23. 

За Звдпаппя св. Божих Церк,ов. Підстави до звдпаппя Цер

к,ви східпьої з західпьою. Там же, <<Укр. Бібл. Церк. Зєд

нання >> ч:. 2, рік ... , с. 19. 

У Л оп і пез'вдпапої православпої Ц ерк,ви. Збірник статтей на 

теми в українського церковного життя (6 статтей). Луцьк-
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Rовель-Rремянець на Волині, <<Укр. Бібл ... >>, ч. З, 1933, 
с. 57. 

Новіші реформи в Православній Церкві. Там же,<< Укр. Бібл. >> 
ч. 4, 1934, с. 74 (Передрук з <<Мета>> 1933-4). 

Akcija Unijna а krytyka polska. Warszawa, nak.f. autora, 
1932, str. 46. 

У численних статтях порушено багато актуальних тем з жит

тя Укр. Православної Церкви, зокрема у Польщі, п'ятнуючи най

більше її обмосковлення та насвітлюючи проблеми 3'єдинення. 

Автор - прав. протоєрей, учитель релігії й ректор семінарії, 1930 
р. <<зголосився під канонічну юрисдющію Ап. Престолу>>. 

536. - ТЕРновсюй Ф.А., Очерки иа'Ь исторіи Rіевской епархіи в'Ь 

XV І І І ст. па осповапіи доку.мептов'Ь синодальпаго архива. 

<< Чтенія общ. Нестора>>, Rіев'Ь 1879, І, с. 181-229. 

Автор навів з синодального архіву 12 документів з різними 

квестіями, які заторкували Rиївську єпархію в 18 ст., даюч:и до 

них історичне тло та пояснення. 

537. - Томлшшський С., Церковпий бік української справи. Відень, 

накл. << Союза Визволення України >>, 1916, с. 20. 

Автор подав коротку церковну історію укр. народу під пою

тичним аспектом, вказуючи на її відмінність від рос. народу. 

538. - Підвалини Української Православної Церкви. Тарнів, в-во 

<<Укр. Прав. Церкви>> під ред. І. Огієнка, 1922, с. 16. 

У статті, яку складено в Rиєві Всесоюзною Прав. Церковною 

Радою, мова про автокефальність та соборноправність. 

Пор. ще: Коен Н., Die orthodox-autokephale Kirche der Ukraina. 
<< Ost-Europa >>, Berlin 1928, S. 833-846. 

Рец.: 3аїкин В.,<< Зап. ЧСВВ>> 1930, ІІІ, 3-4, с. 715-717. 

539. - DAGMA, La Chiesa Autocefalica Ucraina. << L'Ешора Orien
tale >>, Istituto per l'Europa Orientale, Roma 1936, рр. 339-
357-360. 

У статті подано нороткий історичний нач:ерк Укр. Прав. Цер

кви в рр. 1918-1930: про її постання, розвиток і розв'язання, та 

наведено постанови Соборів з 5.5.1920 і 28-29.1.1930 років. 

12 - lc. Патрuло, ЧСВВ, ДЖJерела і Бібліографія ... 
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540. - DERUGA А., Walka z r~tsyfikacjq Kosciola prawoslawnego w 
Polsce w еросе Sejmu wielkiego 1788/92. << Ateneum Wilen
skie >> 1936, Х, str. 530-560. 

Це довша рецензія на праl(ю Саковича Е. (див. ч. 518) з ба

гатьома доповненнями та спростуnаннями. 

Пор. теж його: Przyczynki do dziej 6w prawoslawia w Dzisnie 
w latach 1789-1791. << Ateneum Wilenskie >> 1937, ХІІ, str. 
577-585. 

V цій статті знову доповнює працю Е. Саковича й наводить 

5 дистів відносно одного монастиря к. Полоцька. 

541. - KoRO\VICКI І., Stan kaznodziejstwa prawoslawnego па prze
lomie ww. XVI-XVII w panstwie Litewsko-Polskiem. << El
pis >>, Warszawa 1935, 9, str. 241-280. 

Автор описує стан проповідництва в Прав. Церкві в 16-17 ст., 

яке під впливом реформації та Унії з глибокого ванепаду підне

слося до високого рівня. 

541/2. - 0LJANcYN D., Zur Frage der Generalfoderation zwischen 
Protestanten ~tnd Orthodoxen in Wilna 1599. << Kyrios >>, Ko
nigsberg 1936, І, S. 29-46. 

Originaltext der Urkunde der Generalfoderation zwischen Pro
testanten und Orthodoxen. Ibidem, S. 198-205. 

Автор подав короткий нарис договору між православними та 

протестантами з р. 1599 у Ви.льні та ориrінальний його текст. 

542. - SERCZYK W., Koliwszczyzna. << Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiel
lonskiego >>, 193; Prace Historyczne, zesz. 24, Krak6w 1968, 
str. 173+ (5). 

V 5 ровділах автор з'ясовує підrрунтя, зародцни, вибух та 

здушення Коліївщини, даючи їй сnою оцінку. V праці чимало теж 
матеріялу до церковної історії. 

543. - SERCZYK W., М elchizedek Znaczko-J aworski і klasztor mo
treninski przed wybuchem Koliwszczyzny. << Studia History
czne >> 11. Krak6w 1968, З, str. 297-322. 

На підставі нових ДОІі.ументів насвітлюв особу відомого проти

унійного діяча архим. Мелхиседека в рр. 1753-1768. 
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544. - The Orthodox Church in America. Past and Future. (< St. Vla
dimir's Orth. Theol. Seminary >>, N. York 1961, 1-2, р. 117. 

Це подвійне число, 3бірка статтей - 6-х авторів, майже в ці

лості присвячене Православній Церкві в Америці, і3 3гадками теж 

про прав. українців. 

7.- ГАЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ 

А. - МОНОГРАФІl І БІЛЬШІ СТАТТІ 

545. - БоРдУн М., 3 життя у-,;,раїпсь-к-ого духавепства Львівсь-к-ої 

епархії в другій пол. XVIII в. << 3ап. НТШ>>, тт. 109, 110, 
134-5. Львів 1912, 1924, стор. 39-90; 55-100; 135-160. 

В першій частині описув спосіб життя священиків того ч:асу, 

у другій документи: шкіJІьні свідоцтва, посвідчення, просьби, скар

ги, спори. В останній статті подав такий же опис на основі ві3и

тації ген. ві3итатора М. Шадурсьн:ого 3 рр. 1759-1763, 3 4 доку
ментами в польській мові. 3 перших двох частин появилася окрема 
відбитка (Львів 1912, с. 100). 

Рец.: 3аїкин В., << Літ.-Науковий Вістник>> 1925, т. 8, кн. 

1 (май). 

546. - ДовРянсюй А., Истарія Епис-к-опов'Ь трех'Ь соедипеппь~х'Ь єпар

хій, Пере.мь~шльс-к-ой, Самборс-к-ой u Сапоц-к-ой, от'Ь пайдав

птьших'Ь вре.меn'Ь до 1794. Львов'Ь, накл. др. Ивана А. До

брянского, 1893, стор. ХІІ+64; XVIII+104; XIV +90. 

Автор поділив свою працю на три періоди: від початку 13 сто
річчя до Берестейської Унії; від Берестейського Синоду до Унії 

Перемиської єпархії 1691 р. і третій від 1691 до кінця 18-го сто
річчя, даюч:и: при кожному періоді окрему нумерацію сторін. Пе

ред кожним періодом подав коротку історію єпархії, а потім істо

рію єпископів. У праці використано багато джерел та літератури, 

які подаються в примітках. При кінці додано ще короткі життє

писи трьох крилошан, про давнішу й теперішню катедральну цер

кву та грамоту церковного Братства в :Комарні. 
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547. - ІсАїв П., Історія Перемисмого впис"~>опства ех. обряду. Фі

шщельфія, << Америка >>, 1970, стор. 53. 

Це короткий нач:ерк церковної історії Перемиської єпархн від 

найдавніших ч:асів до останньої війни. При кінці подана література. 

Рец.: С.й. Бахталовський, <<Логос>> 1971, стор. 154-5. 
До історії Перемиського єпископства готова до друку наступна 

велика монографія: БАлик Б.І., Перемись"~>а Єпархія в остапній 

чверті XVII ст. (Єпис-,.опи: Іван Малаховсь-,.ий та Іпnо"І>еnтій 

Виппиць-,.ий). 509 стор. машинопису. 

547/2. - RУпЧ:Инський О.А.-РУжицький Е.Й., Наталог пергамепт
них до-,.умептів Цептрального державного історичного ар

хіву УРСР у Львові 1233-1799. Rиїв, Наукова Думка, 1972, 
с. 676. 

Видання появилося вже після видрукування першої частини 

цієї Бібліографії. У цій цінній науково-довідковій праці опису

ється 1100 грамот 3а 1233-1799 рр. Між ними багато таких, що ма
ють пряме відношення до історії Укр. Церкви, 3окрема в Галич:ині, 

передусім 3 ділянки церковних Братств, монастирів та релігій

ного життя. 

548. - ПЕТРУШЕВИЧ:'Ь А.С., Историчес-,.ое иввтьстіе о цер-,.ви св. Пан

телеймона блив'Ь города Галича, теперь 1>остелть св. Стапи

слава ОО. Фрапцис"І>апов'Ь. Львов'Ь, тип. Ставроп. Института, 

1881, стор. 118+2 табл. 

Rрім опису самої церкви 3 13-го сторіч:ч:я, її історії й пере

ведеюНІ на лат. обряд, автор подає історію приходу ОО. Франці

оканів й теж Домініканів до Галич:ини й на Русь, їхню діяльність, 

списки їхніх монастирів, а також про переговори короля Данила 

3 Ап. Престолом і його коронування. 

549. - ПЕТРУШЕВИЧ:'Ь А.С., О Галиц"~>их'Ь Епuс-,.опах'Ь со времеп'Ь уч

реждепія Галиц"~>ой епархіи даже до "І>оnца ХІІІ в. <<Га

лицко-Историческій Сборник'Ь >>. Вьшуск'Ь 11. Галицко-руска 
Матица ч. 19. Львов'Ь, тип. Инст. Ставроп., 1854, с. 192. 

Піддає критич:ному оглядові вістки про митр. Галактіона (к. 

1203) і архиєпискоnа Петра (к. 1244), які не вважає достовірними. 
Половина праці віддана приміткам та поясненням до джерел. 
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550. - РУдовиЧ'Ь 1., Упія в'Ь Львовсr;,ой епархіи. Львов'Ь, накл. ав

тора, 1900, стор. 71. Передрук в <<Діла>>. 

Це короткий популярний начерк історії про в'вдинення Львів

ської впархії- від вп. Балабана до вп. Шумлянського та 1700 року. 
Рец.: Ю.Г., <<Богосл. Віютник'Ь >>,Львів, 1901, 62-4; Гоцкій 1., 

там же, 1902, 352-360. 
Пор. теж: Т.Л., В'Ь двтьсталтьтпу ро'Чnицю Упіи Львовсr;,ой ар

хидіецеаіи. Львов'Ь, накл. митр. Ординаріята, 1900, стор. 39. 

551. - РУдовИЧ'Ь Іо., Ropoтr;,a истарія Галицr;,о-Львовсr;,ои епархіи 

па осповть грщr;,их'Ь жерм'Ь и ипших'Ь повтьйших'Ь подру'Чnи

r;,ов'Ь. Жовква, в-во ОО. Василіян, 1902, стор. 58. Відбитка 
в Шемативму на 1902 р. 

На основі грецьких джерел та новішої літератури подав істо

ричний нарис про ослування Галицької єпархії та митрополії (1303), 
її відновлення 1371 р., про Київських намісників в Крилосі та 

у Львові, оснування Львівського єпископства (16 сторіччя), Львів
ських уніятських єпископів та друге відновлення митрополії 1806 р. 

552. - СтУдинський R., Матеріяли до історії пультурпого жит

тя в Гали'Чиnі. << Укр.-Руський Архів>> т. XIII-XIV, Львів, 
Наук. Тов. Шевченка, 1920, с. 83+431. 

У довшому вступі, крім інших питань, подав причинок до 

історії діяльности митр. А. Ангеловича - та 6 його листів (у дру
гій частині); вамітки до переписки вп. І. Снігурського - та 19 
його листів; ровглядав т.вв. дальм:атинську місію в рр. 1816-1823 
та подав причинки до життєпису митр. М. Левицького й митр. Г. 

Яхимовича - влову навівши у другій частині 134 їхніх листів, 

у великій більшості цього другого. 

553. - СЕмЧУк С., Rато.п,ицьr;,а Церr;,ва в Західній Yr;,paїni. Мондер, 

в-во ОО. Василіян, 1947, с. 64. 

Це популярно-наукове видання в коротким нарисом історії 

Укр. Кат. Церкви в Галичині. 

Пор. теж його: << Ropoтr;,a історія пашої Церr;,ви ». ЙорІ,тон, 
БУК ч. 13-14, 1944, с. 40. 
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554. - Титов'Ь Т.И., Русск,ое духовенство в'Ь Галиціи (Иа'Ь паблюде

ній путешественника). Церновно-историческій очерк'Ь. Rіев'Ь, 

тип. имп. Унив. св. Владиміра - Н.Т. Rорчак'Ь-Новицкаго, 

1903, стор. 4+132. 

Автор подав особисті спостереження 3 побуту в Галичині в 

р. 1901: про духовенство, приготування до священства та гене

ральну Львівську семінарію, про його становище й діяльність, 

аагально про парафії, про вищу врархію й управу та про монастирі. 

555. - ТихомИРОВ'Ь Н., Галицк,ая Митрополія. Спб., печ. ЕвдОІ{И

мова, 1896, стор. 189+ІХ. 

Автор напочатку порушує проблему мнимої Галицької митро

полії та її митрополитів ще в 13 сторіччі, відтак старання про її 

ослування - галицьких княаів, після них литовських та поль

ських н:ороJrів. Вкінці представляв дальшу долю цівї митрополії, 

теж після її скасування, аж до остаточного відділення Rиївської 

митрополії від новоствореної Мосн:овсьної, в році 1458. Багата 

бібліографія подана в примітнах. Ширші пояснення та примітки 

до тенсту та джерел наведено онремо ще на стор. 157-189. 
Рец.: << Вив. Временнин'Ь >> 1896, с. 181-2. 

556. - ФилЕВИЧ'Ь И.П., Иа'Ь исторіи Rарпатск,ой Руси. О'Черк,и Га

лицк,о-русск,ой жизни С'Ь 1772 г. ( 1848-1866). Варшава, тип. 
Варш. Учебнаго он:руга, 1907, стор. 162. 

Це коротr-шй історичний нарис про роавитон: церковного жит

тя в Галичині після 1772 року, аоrірема в рр. 1848-1866. 

557. - ФРАІШО 1., Матеріяли до історії аабу'Чної вщни в Гали'Чині 
1859 р. << Унр.-Руський Архів>> т. VIII, Львів, Наук. Тов. 
Шевченна, 1912, с. ХХХІ+180. 

Цю <<війну>> в найбільшій мірі провадили церковні круги. 

Після довшого її нарису у вступі, далі наведено 8 листів м. С. Лит
виновича, один Я. Головацьного, 16 М. Малиновсьного та пастир
сьний лист в цій справі С. Литвиновича а 25.ХІ.1858. 
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558. - ШАх С., О. Mapr.iяn Шашr.евu'Ч та Галицьr.е відроджеппя. 

Ювілейне в:идання у 150-ліття народ:ин Поета. Пар:иж-Мюн

хен 1961, Укр. Христ. Рух, стор. ХІ+229+(1). 

Автор, радше популярним способом, насвітлюв ралю М. Шаш

кевича у Галицькому відродженні, даючи при тому досить багато 

матеріялу й до історії Гал:ицькоі Цер1ши. Видання в ілюстраціями. 

При кінці покажчик імен. 

Рец.: І. Хомяк, <<Логос>> 1962, стор. 236-7; теж<< Зап. ЧСВВ>> 
1971, стор. 551. 

559. - Схи.матіс.міо всего r.лupa русr.о-r.атми'Чеспого епархії Пере

.мь~шльспой па год'Ь 1879. ПеремЬІшль, накл. Руского Собора 
Rлироса, 1879, стор. 516. 

Це не тільки 3вичайний шемативм 3 поданням стану духовен

ства, парафій й церновних товариств 'l'a монастирів. На основі 

дівцевальних, парафіяльних та міських архівів та донументів по

дано у ньому теж досить обширну історію самої єпархії, поодино

ких парафій й навіть монастирів, навівши: багато давніх грамот, 

ЯІ{і тепер вже й не існую'І'Ь. 

560. - Ше.матиа.м греr.о-патолицr.ого духовепьства Апостольспої Ад

.міпістрації Ле.мповщипи. Львів, нан:л. Ап. Адміністрації 

Лемновщини:, 1936, стор. 178. 

Апостольська Адміністратура на теренах Лемн.івщини ПOC'l'aJia 

тіль1ш 1934 роІ'У і це був перший Шемативм, який вона видала. 

Rрім подання антуа;Іьного тогочасного стану Адміністратури, по

міщено в ньому теж багато історичного матерілJІу: про саму Леж

нівщи:ну, вонрема досить багато про І{ОЖНУ парафію. Опрацював 

його о. Стефан Ядловсній. Багато у ньому теж ілюстрацій, а при 

кінці подана винористана .література. 1970 р. перевидав його <<Унр. 
:Мувей і Бібліотека>> в Стемфорді, ЗСА, 3 норотки'\і вступом до 

цього видання В. Ленцика. 

561. - (BoRODZICZ J.), N а R'usi Galicyy'skiei Schyzma si~ gotuy'e. 
Z Pami~tnik6w ks. J. Borodzicza. Chrzan6w, 1911, nakl. 
autora, str. 90. 

Автор найчорнішими Ерасками насвітлюв церковне українсьшJ 

життя в Галичині перед першою світовою війною, виходячи 3 шо

віністичІ-rого валоження. 
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562. - Сноткоwsю W., Historia polityczna Kosciola w Galicyi za 
rzqd6w Marii Teresy. Kosci6l w Galicyi 1772-1780. Kra
k6w, І-ІІ, z zasilkiem Akad. Umiej~tnosci G. Goebethner 
і Sp., 1909, str. VIII+444+XI+532. 

В обох томах автор представляв стан західної і східної Цер

квu в Галuч:uні, яка тількuщо знайшлася в новuх обставuнах ав

стрійської монархії. Опuс відносuться тількu до років 1772-1780. 
Вuключно тількu східній українській Церкві прuсвячені стор. 358-
501 другого тому. В Додатку поміщено цінний список деканатів 

в усіх укр. єпархіях, які в тuх роках належали до Австрії та до

сить подрібний стан усіх монастuрів. При кінці додано три листи 

митр. Л. Шептицького та покажч:ик імен. 

563. - KoEHLER W., Die Katholischen Kirchen des Morgenlandes. 
Beitriige zum Verfassungsrecht der sogenannten << Uniert
orientalischen >> Kirchen. Darmstadt, Verlag v.J. Waiz, 1896, 
s. (6)+160. 

Між іншими Церквамu найбільше уваги присвяч:ено україн

ській Церкві в Галич:ині 'ra на Закарпатті, нав'язуючи теж до :Ки

ївської митрополії (стор. 74-107). 

564. - KoRczoк А., Die Griechisch-katholische Kirche in Galizien. 
Leipzig-Berlin, Ost-Europa Institut ш Breslau, Verlag v. 
B.G. Teubner, 1921, s. ХІІ+ 162. 

Після короткого обговорення періоду від Берестейської Унії 

(1596) до поділу Польщі (1772), автор у цім науково опрацьованім 
вuданні довше зупuнявться над описом Української Церкви в Га

личuні під Австрією, поч:инаючи від представлення релігійного 

стану в 2 пол. 18 сторіч:чя. Окремі розділи присвяч:ені міжобрядо
вим відносинам, тенденціям оч:ищування обряду й протикатолиць

кій пропаrанді. При кінці подано багату бібліографію у різних 

мовах. 

Рец.: А. Іщак, <<Богословія>>, 1923, І, стор. 80-81. 

565. - MADEY J., Kirche zwischen Ost und West. Beitriige zur Ge
schichte der Ukrainischen ~tnd Weissruthenischen Kirche. Miin-
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chen, Verlag << Ukr. Freie Univ. >>, Reihe: Monographien, В. 
15, 1969, s. 239 (1). 

Це малий підручник історіі Укр. :Католицької Церкви для 

3агального вжитку німецькомовного читача й тому не подано в 

ньому приміток, а відіслано до досить багатої бібліографії, яку 

подано при кінці. На кількох сторінках 3ібрано всю історію до 

Берестейської Унії 1596 р., трохи ширше представлено історію 

:Київської митрополії, 3ате досить вичерпно описана історія Львів

ської митрополії, включаючи сюди теж сьогоднішній стан Укр. 

:Кат. Церкви, теж на еміrраціі. Тому й включаємо це видю-шя до 

цього ро3ділу <<Гал. митрополія>>. Автор не українець. Праця 3ба

гач:ена. численними ілюстраціямд та покажчиками. 

Рец.: о. М. Ваврик в <<Зап. ЧСВВ>> 1971, т. VII, стор. 374-6. 

566. - MARUSYN M.S., Die Vereinigung der Peremysler und Lem
berger Eparchien mit dem А postolischen Stuhle (Excerpta е 

Dissertatione ad Lauream). Romae, Pont. Inst. Orientalium 
Studiorum, 19 56, S. 56. 

Перша половина праці була друкована в << Записках ЧСВВ >> 
1954, т. 11, стор. 419-451 - про З'вдинення: ПеремисьІшї єпархії, 

а друга - про З' вдинення: Львівської єпархії, при кінці 17 і на 

поч:. 18 сторіччя, в << Наук. Записки Технічного-Господарського 

Інституту>>, т. ІХ, Мюнхен 1966, стор. 36-62. Праця основана не 
тільки на багатій літературі, але ще більше на архівних джерелах. 

567. - МУs!Ек W., Kosci6l Katolicki w Polsce ze; latach 1918-1939. 
Warszawa, Ksiq,ika і Wiedza, 1966, str. 670. 

У І частині описано правне становище Церкви, її маєтковий 

стан та її структуру. У 11 ч. описана сітка найрі3нородніших то

вариств та органі3аЦій. Багато в тому відноситься теж до Укр. 

ЦерІШИ в Галичині, яку 3гадув часто поіменно й теж окремо пред

ставляв. При н:інці велика бібліографія і покажчик імен. Праця 

написана не в церковних кругах, досить спокійно й об'єктивно. 

568. - STASIW М., Metropolia Haliciensis (Eius historia et iuridica 
forma). Romae, << Analecta OSBM >>, 1960, рр. ХХ+240. 

Після історичного перегляду про постання насамперед Галиць

кої єпархії, відтак першої митрополії в XIII-XIV сторічч:і, 3окре-
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ма її відновлення 1808 року, у другій частині автор в'ясовув прав
ний характер митрополитів ввагаJІі, відтак вокрема Галицьких 

митропоmrтів у відношенні до Ап. Престолу, до підвладних впи

сн:опів та ченців. На початн:у подана бібліографія та винористані 

архівні та оприлюднені джерела. 

Rрім цього на Папському Східному Інстптуті в Римі автор 

опрацював дон:торську дисертацію про Львівський Синод в р. 1891, 
під ваголовком: Synodus Leopolitana. Rошае 1959, рр. ХVІІ+З25 
(у машинописі). 

569. - SzARANIE\VICZ І., Rys wewn§trznych stosunk6w Galicyi Wschod
niej w drugiej polowie 15 wieku. Lw6w, druk. Inst. Stau
rop., nakl. autora, 1969, str. (4) + 124+5. 

На основі документів автор описув внутрішюи стан східної 

Галичини в 15 сторіччі, в тому теж ваторІіJ6 багато церковні спра
ви та відносин:и. Ун:раїнсьн:ий переклад цього в:идання полвився 

в << Монографіи до :исторіи Галицкой Руси >>. Тернопіль 1866, Русн:а 
Истор. Бібл., т. 5, с. 100-174. 

570. - SzARANIEWICZ І., Rzut oka па beneficya Kosciola Ruskiego 
za czas6w Rzeczypospolity Polskiej pod wzgl§dem historyi, prze
dewszystkiem о stos6nkach swieckiego duchowie·nstwa ruskiego 
w Galicyi do ziemi w tym okresie. Lw6,v, druk. Inst. Stau
ropigianskiego, str. 64. 

У статті автор описув лким:и були церковні бенефіція, а вщ

так представляв їхній історичний роввиток, ВОІ\рема у відношенні 

до н:ижчого впархіюrьного духовенства. Покликається на багато 

архівних джерел, які ширше описув. 

Пор. теж його 8 грамот до церковної історії в Галич:ині в 16-
17 ст.: М aterjaly historyczne. << Przegl<~:d archeologiczny >>, zeszyt 4. 
Lw6'v 1888, str. 191-206. 

571. - vVOROBKIEWICZ Е., Die Orthodox-orientalische Kirche in Lem
berg ttnd ihre Gemeinde in Lemberg und ganz Galizien. Lem
berg, Buchdruck. der Staurop. Institutes, 1896, S. 67. 

Це інформаційний нарис про правосJrавну церкву та прав. 

громаду у Львові, яка була одна на цілу Галичину й підлягала 
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Чернівецькому митрополитові. Подає теж деякі відомості і про 

інші Цернви в Польщі, але досить 3агальникові і навіть не 3ОВ

сім точні. 

Рец.: << Kwartalnik Hist. >> 1898, ХІІ, 612-3. 

572. - ZuBRZYCКI D., Rys do historyi narodu ruskiego w Galicyi 
і Hierarchij cerkiewney w temze kr6lestwie. Lwow, druk. Inst. 
Staurop., 1837, str. 67 +22. 

Подає короткий історичний нарис Галичини, 3ара3ом теж і 

життя церковного -до 1340 р. Ця праця, в перекладі на рос. мову 
О. Бодянського, під 3аголовком << Нриmи'Чно-истори'Ческая повтьсть 

временнь~х'Ь лтьm'Ь Червоной или Галицкой Руси>> появилася в Москві 

1845 (Унів. тип.). 

Продовженням, хоч: не бе3посереднім, є його: Галицкая Русь 

67> XVI сто.атьтіи. << Чт. общ. Моск. Унив. >> 1862, 3(111), с. 1-84. 
(Переклад 3 польського А.А. Майкова). У ній продовжає історію 
Гал. Русі 3а 16 ст., від 1499-1596 р. 

573. - (М. Sт.), Cerkiew Unicka we wschodniej Malopolsce w czaste 
inwazyi rosyjskiej (1914-1917). Fakty і refleksye. Lwow, druk. 
St. Rehmana, str. 80. Odbitka z << Gazety Koscielnej >>. 

В чорних І{расках та шовіністичному дусі 3мальовує стан унр. 

Церкви в Галичцні в рр. 1914-1917, в часі рос. окупації. 

574. - Historische Skizze iiber die Dotation des ruthenischen Clerнs 

in Galizfen. Wien, J.B. Wallishauser's k.k. Hoftheather
Druckerei, 1861, S. 51. 

Опцсує матерілльні добра духовенства в Галичині - до часу 

прилучення її до Австрії та про створення нею релігійного фонду 

на покриття церковних потреб. 

Пор. теж: MoRAvVSКI S., Uwagi nad broszurq: << Historische 
Skizze iiber die Dotation ... ». l,wow, druk. Ossolinskich, 1861, str. 38. 

575. - (Z.X.Y.), Prawoslawie w Rosyi і jego podloze w Galicyi. Lwow, 
1912, str. 163. Odbitka z << Gazety Koscielnej >>. 

Автор спочатку описує НИ3ький стан православного духовен

ства в Росії, відтак про << 3агро3у >> православ'я в Галичині. 
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Б. - ПРИЧИНКИ І МЕНШІ СТАТТІ 

576. - АндРУсяк М., Львівсьпе, Галицьпе й На.м'япець-Подільсьпе 

православпс (в 1539-1700 рр.) та й упіятсьпе (в 1700-1808 рр.) 
вписпопство у Львові. <<Логос>>, Йоркгон 1959, стор. 41-49, 
201-5, 256-263; 1960, стор. 30-6. 

Автор подає короткий історич:ний перег:шд про Львівське єпи

скопство від року 1539 і першого його єпископа, передусім про 

ралю єп. Й. Шумлянського в переведенні З'єдинення Львівської 
єпархії, закінч:уючи його створенням Львівської митрополії. 

577. - АндРУсяк М., Боротьба аа вписпопсьпу патедру (Нартипа а 

історії православпої Ц ерпви па У праїпі в другій пол. XV 11 
ст.). <<Записки ЧСВВ>>, том VI, 1-2, 1935, стор. 85-136. 

Змальовує боротьбу за Львівську катедру в рр. 1667-1673, 
між А. Винницьким, номінатом на Київську прав. митрополію і 

його кандидатом на Львівську катедру Я. Свистильн:ицьк:и:м, 3 од

ного боку, та Й. Шумлянским, який: і переміг, 3 другого. 

Пор. теж: LISIEWICZ Z., Walka о Biskupstwo. Epizod z dzie
j6w Kosciola Wschodniego. L'v6w, 1888, str. 36. Odbita z << Prze
wodnik Nauk. і Lit. >>. 

578. - ВЕликий А.Г., За.мітпи па .маргіпесі << Діяпій >> т.ав. Львів

сьпого Собору 1946. <<Світа і тіні укр. історії>>, Рим, 1969, 
стор. 94-133. 

На основі опублікованих матеріялів розглядає передсоборові 

та соборові << Діяніл >> з р. 1946 у Львові, піддаючи їх кр:и:тичній 
анал1ю. 

579. - ГоJІОВАЦюй Я., Л ьвовспая Руспая єпархія пред'Ь сто.малтьтм, 

описапа по допесепію, подапо.му до Римспой Hypiu Преосв. 
Л. Шептиспu.м'Ь, еп. Львовспи.м'Ь. Львов'Ь, тип. Ставроп. Инст., 

1860, стор. 20 (Із <<Зорі Гал:и:цкой >>- Альбума на г. 1860). 

Це опис єпархії та її церков з рон: у 1761, який виготовив піз
ніший митр. Л. Шептицький, з вступом Я. Головацького. 
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580. - ГоРдинський С., Ук,раїнсьпа Церпва в Польщі. <<Богословія>> 
33, Р;им 1969, стор. 74-90. 

Подав коротку історію церков на терені теперішньої Польщі, 

описує архитектуру та представляв їхній сучасний стан, залучу

ючи з них 71 світлин. 

581. - ГУМЕЦюй И.И., Православнорусспая обрядность в'Ь церпвах'Ь 

Галицпой тап нааь~вае.мой грепо-патоли'Чеспой (уніатспой) Цер

пви. << Христ. Чтеніе >>, Спб. 1898, І, стор. 53-60, 229-239. 

У статті описує будову церков, церк. риз, про дияконів та 

дяків, богослужебні книги, церк. спів, релігійність народу та обра

зування духовенства. 

582. - ДзЕРович Ю., Довоєнна праця нашого духовенства (На мар

rінесі книжки Д-ра R. Левицьн:ого п.з. << Історія політичної 
думки Галицьких Українців 1848-1914). << Нива>>, Львів 1928, 
стор. 1-5, 10-12, 16-24, 56-63, 102-6, 160-5, 360-8, 410-2, 451-4; 
1929, стор. 64-70, 174-8. 

Автор робить наче підсумок до праці R. Левиць:кого, доповню
ючи її місцями теж з інших джерел. Починав від М. Шашкевича 

й закінчує першою світовою війною, представляючи працю ви

щого та нижчого духовенства на полі церковному та народному. 

583. - ДзЕРович Ю., 3 днів .мосповсьпого наїзду. << Нива>>, Львів 

1916, стор. 26-42. 

Матеріяли до історії .мартирольоТ:ії нашої Церпви, в 'Часі 

всесвітної війни. Там же, 1916, стор. 92-100, 166-8, 226-243, 
262-265 (спис вивезеного до Росії духовенства), 279-286, 384-
400, 437-447, 513-524. 

Автор зібрав багато маніфестів та відозв своїх і чужих вла

стей та описує все те, що Церква в Галичині перенесла за ч:ас пер

шо! світової війни: ворожу релігійну аrітацію, арешти й вивози 

священства, подав спис знищених церr->ов та парафіяльних домів 

і свої загальні спостереження. 
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584. - ЗvвРиЦький М., При·чш-tr;,и до історії русьr;,ого духовенства 

в Гадичині від 1820 до 1853 р. <<Зап. Н. Тов. Ш. >> т. 88, Львів 
1909, КН. 2, С. 118-150. 

Це збірка 40 документів, майже всі з Жукотинського деканату 
Перемиської єпархії, які насвітлюють побут духовенства, яке майже 

все було спольпr.илося. 

Пор. теж: КРЕВЕцький І., Фал,ьшовання .метриr;, дл,я пол,ьсьr;,их 

повстанців а 1830-1831 рр. При'{Инок до характеристики гал.-ру

ського духовенства першої пол. 19 ст. <<Зап. НТШ>> т. 77, Львів 
1907, с. 107-113. 

585. - ЗvвРиЦький М., Знадоби дл,я хараr;,теристиr;,и життя світ

сьr;,ого сїл,ьсьr;,ого гр.-r;,ат. духовенства в Гал,ицьr;,ій Руси в 

XVIII в. <<Збірник іст.-філос. секції>> т. 5, Львів 1902, 
с. 17-46. 

Зібрано тут витяги з церковних візитацій галицького духо

венства в 18 ст. 

586. - ЗУБРИЦький М., Деr;,анал,ьні і парохіял,ьні бібл,їотеr;,и Пере

.мисьr;,ої епархії. <<Зап. НТШ>> т. 90, Львів 1909, кн. 4, с. 

119-136. 

Це короткий нарис про ті старання, які з малим, однак, успі

хом роблено з наказу цісаря Франца І з р. 1825, щоби запрова
дити по деканатах та парафіях бібліотеки. 

587. - КvдРик Т., І стори-чно-л,їтературний омяд русr;,ої проповіди 

в першій пол,овинї ХІХ ст. (1800-1850). <<Католицький Всхід >>, 
орrан рускої кат. богословської молодїжи, Львів 1906, ІІІ, 

с. 221-240, 326-342. 

Автор описує стан великого занепаду, в якому знаходилося 

проповідництво в Галичині на початку 19 ст., яке було, однак, 

і початком його відродження. При тому подав список більшого '{Исла 

нових проповідників і тих проповідей, які зосталися по них опри

люднені. 
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588. - ЛАвЕнсюй Ф., Русспія церпви u Вратства на предградях'Ь 
Львовспих'Ь. Львов'Ь, печ. Ставроп. Инст., оттиск'Ь иа'Ь <<Ві>

стник'Ь Нар. Дома», 1911, с. 37+2. 

Це норотІ~і відомості про всі церкви й монастирі у Львові та 

про Львівські церковні Братства. 

589. - ЛЕв В., Мова галицмого духовенства від 'Часу при.rtу'Чення 

Га.rtи'Чuни до Австрії аж до 1848 р. << Богословія>>, Львів 
1943, XVII-XX, с. 198-208. 

Ав·гор описує перехід галицького духовенства а польської на 

українсьІ\У мову, що покла..ло основи під дещо реІ'іональну, але 

штере.турну мову. 

590. - МАлиновсюй М., Истори'Чна втьдо.мость о прь~лосах'Ь (папи

тулах'Ь) в'Ь восто'Чной церпвть загально u о прь~лосах'Ь руспих'Ь 
в'Ь Га.rtи'Чть пото.м'Ь Львовть u в'Ь Пере.мьtшли особно. << Русній 
Сіон'Ь >>, Львов'Ь 1876, с. 1-2, 33-7, 65-70, 97-102, 129-133, 
161-6, 195-7, 241-4, 273-6, 305-9, 377-9, 409-411, 441-3, 475-6, 
505-7, 537-9, 569-571, 601-4, 625-8, 657-660, 689; 1877, с. 1-4, 
33-5, 65-6, 97-8, 129-131, 161-2, 197-8, 229-230, 261-3, 326-8, 
389-391, 453-5, 485-7, 517-520, 581-3, 613-5, 645-7, 677-9, 
741-3; 1878, с. 33-6. 

Після короткого введення про крилоси-капітули у східній Цер

кві, далі головну увагу автор присвятив крилосам у Галиqі-Львові 

та Перемишлі, навівши а ріаних qасів багато до:кументів. 

591. - МАлиновсюй М., Истори'Чна втьдо.мость о .митрополіи Руспой 

в'Ь Галu'Чть. Львов'Ь, друк. им. Шевченка, 1875, стор. 40 (Відб. 
а << Русній Сіон'Ь >> 1875). 

На основі опублікованих в тому часі актів Царгородеького 

патріярхату подав істориqни:й: наqерк про створення митрополії в 

Галиqі в 14 сторіtІЧ:і. 

Пор. теж його: Обозртьніе исторіи Ц ерпви русспо й, изряднтье 

Галицпои. Львов'Ь, тип. Института Ставропиг., 1852, с. 36. 
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592. - НАгАєвський 1., Нарис історії Га.л,uцьпої .митрополії у 150-
рі'Ч'ЧЯ її відповлеппя. Філядельфія, <<Америка >>, 1958, стор. 43. 

Після короткого огляду 12 сторіччя, більше уваги присвя

чує історично-церковним подіям в 12-14 сторіччя. 

Рец.: <<Богословія>>, Рим 1963, т. 21-24, стор. 131-4. 

593. - НА3АРКО 1., Галицьпа Митрополія. << 3ап. ЧСВВ>> 1958, ІІІ, 

стор. 173-189. 

Подав короткі відомості про давню Галицьку митрополію, пер

ше її відновлення 1371 р., про Намісн:иків R:иївського митропо

лита в Крилосі і Львові, оснування Львівської єпархії та друге 

відновлення м:итрополії 1807 р. 

594. - ПЕТРУШЕВ:ИЧ'Ь А., О Галицпо-русспих'Ь .митрополитах'Ь. <<Га

лицкій Истор:ическjй Сборник'Ь, изд. обществом'Ь Гал.-рус

ской Матицм ». Вмпуск'Ь ІІІ. Львов'Ь, тип. Ставроп. Инст., 

1860, стор. 59~179. 

Подав короткі ж:иттвп:ис:и м:итрополитів, аокрема Галицьк:их, 

від пол. 13-го сторіччя до 1540 років, додаючи до них на 179 сто
рінках численні примітки та пояснення. 

Пор. теж його: Rpaтnoe истори'Чеспое иавтьстіе о вре.мепи вве

депія христіапства па Гали'Чсnой Руси, ocoбennoJtee об'Ь у'ЧреJtеде

піи святительспих'Ь столиц'Ь в'Ь Г али'Чть и Л ьвовть и о святителях'Ь 

сидтьвших'Ь па упо.мяпуть~Х'Ь столицах'Ь. Львов'Ь, изд. Гал.-Русской 

Матицьт, 1882, стор. (2)~15. 

595. - РАдаикЕвич В., Rруг духовп их ааціпавлепь упраїпсьпого свя

щепипа па по'Чатпу ХІХ століття. << Богословія >>, Львів 

1938, XVI, с. 233-249. 

На основі рукоп:исної спадщини о. Степана Петрушевича на 
переломі 18 і 19 ст. автор подав опис рівня освіти галицького ду
ховенства, круг його зацікавлення та суспільно-громадське ви

роблення. 

596. - ЦУРковський Є., Пастирсьпий лист .митр. Мих. Левиць

пого яп ілюстрация до У пії а послїдпих 'Часів Л ольщі а по-
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'Чаmпових Австриї. << Нива>>, Львів, 1914, стор. 89-99, 232-9, 
295-311' 380-390. 

У статтях мова про ·ге, як відносилися до Унії Польща, як 

Австрія, а теж наша духовна влада. Наводить про те відносне місце 

3 Паст:ирського листа (в укр. перекладі 3 польської мови), аналі-
3уюq;и його та насвітлююq;и. 

597. - Сномл І., Maximilianus Rylo Episcopus Chelmensis et Pe
remysliensis ( 1759-1793). << Analecta OSBM >>, Roma 1949, І, 

рр. 441-471. 

У статті, що є частнною докторської дисертації на римському 

унів. Урбана, представлено перебіг його номінації на єпископа 

Холмського, відтак Перемиського й частинно теж його єпископ

ську діяльність в Холмі та Перемишлі. 

598. - HALUSZCZYNSKYJ Т., Ип proggetto per la stabilizzazione della 
Metropolia di Kyjiv а Leopoli. << Analecta OSBM >> 1949, І, 

р. 568-571. 

Текст проєкту, мабуть Л. Шептиr:(ького 3 рр. 1762-4, попере
джений вступом, щоб полуq;ит;и титул Н'иївських митропол:итів з 

Львівською катедрою. 

599. - PELCZYllSКI Е., Prawoslawie w Galicyi w swietle prasy r~tskiej 
we Lwowie podczas inwazyi 1914-1915 roku. Lwow, Н. Al
tenberg, G. Seyfarth, Е. Wende і Ska, 1918, str. 38. 

Про православний рух на зайнятих в рр. 1914-1915 теренах 
Галиtffіни - на основі місцевої укр. преси. 

600. - PoPOWYCZ D., L' Eglise Catholique en U kraine Occidentale. 
Service de presse cath. Ukr. en Europe occidentale, р. 47. 

Це популярне інформаційне видання 3 загальними відомостями 
про історію Унії, відношення до неї Росії, про Унію на Холмщині 

та про укр. католицьку Церкву в Галичині і на Закарпатті. 

13 - lc. Патри.ао, ЧСВВ, Дж:ере.аа і Бібліографія ... 
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601. - РRоснлsкл А., Wladyka Krztpecki w walce z Dyzuniq. << Prze
wodnik Powszechny )) 1918, t. 139-140, str. 731-752; 1919, 
t. 141-2, str. 38-47, 283-294, 359-365. 

Z walki о tron Wladyczy Przemyski. Tamie, 1920, t. 147-8, 
str. 20-32. 

Wladyka Winnicki wobec Bazyljan6w. Tamie 1922, t. 153-4, 
st r. 43-80. 

Charakterystyka metropolity Winnickiego. Tamie 1922, t. 153-4, 
str. 273-286. 

У першій статті описує боротьбу в'вдиненого Перемиського 

єпископа Крупецького (1609-1651) ва владичий престіл. 

У другій - про ту ж боротьбу по смерти вп. КрупеЦЬІюго, 

між Винницьким та Хмільовськ;им. 

У третій - про відношення єп. Винн:ицького, який виграв 

боротьбу з супернин:ом, до Василіян. Як для всіх, був строгий 

1 ДО НИХ. 

У четвертій - подав вагальну характернетику його особ:и та 

його діяльности. 

602. - TARNAWSКI М., Powojenne trudnosci Cerkwi Unickiej w Ma
lopolsce. << Gazeta Koscielna )), Lw6w 1926, str. ЗО (Przedruk). 

Небевпеч:ним:и мали б бути ДJІЯ укр. Церкв:и в Галичині: Ки

ївська автокефалія, протестантмвм та візантинівм. 

603. - DE VRIES G., Polonia. << Oriente Cristiano )), t. ІІ, Ноу, р. 

115-140. 

Подає декілька загальних відомостей про Православну Цер

}\ВУ в Польщі, а ще більше про Укр. Католицьку. 

604. - Agitazione scismatica 1n Galizia. << Civilta Cattolica )), Roma 
1914, І, рр. 300-312, 663-679. 

У статті подається насвітлення москвофільського руху в Га

личині. 



8. - MYRA ЧІВСЬRА І ПРЯШІВСЬRА ЄПАРХІЇ 
МАРМАРОЩИНА 

А. - МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

605. - БАРАН 0., Церкда н,а Закарпатті в рр. 1665-1691. << Бого
словія», Рим 1968, ХХХІІ, стор. 77-145. 

Автор насвітлюв один а найбільш заплутаних періодів цер

ковної історії Закарпаття в рр. 1665-1691: - період політичних 

заворушень, турецьких спустошень, спротиву православних, а пе

редусім встрявання латинської врархії. Праця добре удокументо

вана й вияснюв багато досі незнаних або неясних подій. 

Рец.: Пекар А., <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII, стор. 541-2. 
До того періоду відноситься його стаття: Archiepiscopus 

Theophanes М aurocordato eiusque activitas in eparchia М ukaco
viensi. << Orientalia Christ. >>, Roma 1961, 1-2, рр. 115-130. 

На основі 4 анайдених документів насвітлюв його діяльність 
як Ап. Адміністратора Мукачівсь:кої єпархії, в рр. 1676-1678. 

606. - ГАджЕІ'А В., Додатк,и к исторіи РусUІ-юв и руських церквей. 

<< Зборник Тов. >> Просвіта <<в Ужгороді>> тт. 1-V, VI-XII. 
Ужгород 1922-1937. 

І том, стор. 140-228 - присвячений описові округи (жупи) 

Мараморошу; 11 і ІІІ т., окрема відбитка стор. (8)+149 
- присвячений окрузі Ужу; lV 'l'., стор. 117-176 і V т., 

стор. 1-62- окрузі Уrоча; т. VII і VIII, стор. 1-167; ІХ; 
Х, стор. 17-120; ХІ; і ХІІ, стор. 37-38- присвячені ОІ{руаі 

Земллинській. 

В них зібрано дуже багато матеріялу до церковної історії За

:карпаття, основуючись в більшості на документах, які часто пов

ністю наводить. При кожному описі подав загальний історичний 

перегляд, географічне положення, заселення, найдавніші спомини 

про дану місцевість, та найбільше відомостей дав а церковної ді

лянки, при чому наводить дуже багато теж статистич:них відомо

стей, головно про стан церков. 

Пор. теж його: Історія катедральиої капітули гр.-кат. епархії 

Мукшчевскої. << Подкарпатська Русь>> 1927, lV, ч:ч:. 7-10. 
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607. - :КондРАтович И., Истарія Подкарпатскоть Руси - для па

рода. Ужгород'Ь, тов. << Просві>та >>, 1924, стор. 116. 

В рамах 3агальної історії дуже багато уваги, однан, присвя

чує справам Цернви, яна, 3рештою, там одна й очолювала народ. 

Пор. теж: ЯвдЬІR'Ь Л., Истарія Угорспой Руси. Варшава, тип. 

Варш. Инст. глух. и слі>п. >> 1904, стор. 80+2 нарти. 

608. - ПЕRАР А., Нариси історії Церкви Закарпаття. Т. І: Єрар

хі'Чnе офор.млеппя. Рим, В-во <<Зап. ЧСВВ >>, 1967, стор. 242. 

Автор, досліднии історії Занарпаттн, у цій праці подає 3агаль

ний нарис його церновної історії до останніх днів, внлючаючи теж 

3анарпатсьних еміr'раН'l'ів в Америці. Подавши 3агальні наротні 

відомості про початни реJrігійного життя, дальшу головну увагу 

присвячує таним питанням: Унійні 3tvrаганнн; Створення єпархій 

- Муначівсьної та Пряшівсьної; Мадяри3ація цернви; Православ

ний рух; Релігійне відродження в 20 сто:rітті та Хресний Шлях 

Унії після останньої війни. При :кінці подано списон єписнопів, 

велину бібліографію та іменний пон:ажчин. 

Рец.: О. Барю-r, << Богословін >>, Рим 1968, стор. 270-1. 

609. - BARAN А., Eparchia Maramorosiensis eiusque Unio. Roma, 
<< Analecta OSBM >>, 1962, рр. ХІІ+ІО8. 

Темою праці є З'єдиненнн 3 Ап. Престолом в рр. 1716-1721 
Мараморошу, нної населення сн:ладалося 3 унраїндів та румунів. 
Подавши у вступі норотну історію цієї онруги, далі головну увагу 

присвячує історії створення цієї єпархії та постепенній її Унії 

3 Римом, яну там переведено старанням Муначівсь:nої єпархії. До 
тієї останньої вона пі3ніше була приєднала й Мукачівсь:nі єписнопи 

теж нею управляли. Щойно 1853 р. прилучено румунсьні парафії 
до румунсьної єпархії в (ерля, а 1930 відновлено ДJІН них онрему 
Мараморосьну єпархію. Працю попереджує відносна література й 

джерела, а 3а:nінчує поіменний понажчин. 

Рец.: А. Пенар, <<Зап. ЧСВВ>>, VII, 1971, стор. 464-5. 

610. - BASILOVIТS Іо., Brevis Notitia Fundationis Theodori Koria
tovits, olim Ducis de Munkacs, pro Religiosis Ruthenis Ordi-
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nis S. Basilii М., in monte Csernek ad Munkacs, а. MCCCLX 
factae. Exhibens seriem Episcoporum Graeco-Catholicorum 
Munkacsiensium, cum praecipuis eorundem aliorumque il
lustrium virorum gestis, е variis Diplomatibus, Decretisque 
Regiis, ас aliis Documentis authenticis potissimum concin
natum. Cassoviae, typ. Ellingheriana, 1799-1804, І-ІІ, рр. 

(8) + 104+208+ 140(18); 260+96+58+ (37). 

Автор, Василіянсьний Протоігумен на Занарпатті, у своїй 

праці, крім історії роду Rоріятовичів, а теж частинно інших юш

зів, подав історію фундації монастиря на Чернечій горі біля Му

качева, а теж досить широко історію Муначівської єпархії до часу 

написання своєї праці. Вона силадається з двох томів, з яних нож

ний поділений ще на 3 часті, з онремою нумерацією сторін. Третя 
частина першого тому та цілий другий том майже винлючно при

свячений вже тільни історії ~ієї єпархії. 

611. - BoYSAK В., The Fate of the Holy Union in Carpatho-Ukraine. 
Toroпto-N.York 1963, рр. IV+240. 

У цій пра~і автор подав історію церновного Об'єднання з Ап. 

Престолом на Карпатській Унраїні. Довше зупиняється на пред

ставленні усіх приготувань та старань до цього З'єдинення, по

чинаючи вже з р. 1614, далі описує саме його завершення, а внінці 
теж і насильну його лінвідацію в рр. 1945-1951. Пра~я основана 
на багатьох джерелах та добірній літературі, теж з багатьома при

мітками, хоч без покажчинів. 

Рец.: А. Пекар, <<Зап. ЧСВВ>> VII, 1971, стор. 477-9. Р. Хо

м'ян, <<Логос>>, Йоритон 1971, стор. 76-7. 

612. - BoYSAK В., Ecumenism and Manuel М. Olshavsky, Bishop 
of Mukachevo, ( 1743-1767). Montreal, Univ. of Moпtreal, 

1967, рр. ХХІІ+233. 

Після одного розділу про Унію на Занарпатті та діяльніе1·ь 

самого єп. М. Ольшавсьного, далі аналізує його <<Слово про З'є

динення >>. 

Рец.: А. Пекар, <<Зап. ЧСВВ» VII, 1971, стор. 537-9. Р. Хо
м'як, «Логос>> 1971, стор. 312-4. 
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613. - DucнNOVIc А., The History of the Eparchy of Prjasev. Tran
slated and supplemented with the notes Ьу А. Pekar, OSBM. 
Rome, << Analecta OSBM >>, 1971, рр. VIII+ 102. 

Це переклад праці, яка була написана латинською мовою. 

На рос. мову переІшав її R. Rустодієв і 1877 вона полвилася в 
<< Петербургскій Отді>л'Ь Славинскаго Добротворительнаго Комите

та >>. У цій же мові її перевидано в аапллнованих 4-ох томах << Тво
рів О. Духновича >> у Відділі Укр. Літератури в Пряшеві. Видру
кована вона в ІІ томі, на стор. 451-527. Цей переклад аробив о. 

А. Пекар, додаючи до нього тільки примітки. 

БудуЧИ секретарем й архіварем Прлшівського єпископа, автор 

призбирав багато архівних матеріллів і на їхній основі склав істо

рію Прлшівської єпархії, від її початків, тобто заснування Rо

шицького вікаріяту, створеного 1787 р., аж до смерти першого 

єпископа Г. Тарковича. 

Рец. на видання в Пряшеві: А. Пекар, <<Зап. ЧСВВ>> 1971, 
VII, стор. 540-1. 

614. - HARASIM L., К socidlnym а kulturnym dejinam Ukrajincov 
па Slovensku do r. 1867. Bratislava 1961, str. 200+(4). 

У монографії автор багато уваг:и: присвятив теж церковно

релігійним відносинам серед ающрпатських українців, аокрема дов

ше зупиняючись на справі Ужгородської Унії 1646 р. і дальшому 

її розвиткові в 17-18 сторіччях. 

615. - HoDINKA А., А munkdsci gorog-katholikus pйspokseg torte
nete. Budapest, Magyar Akademia, 1909, р. VIII+856. 

Наголовок цієї праці: Історія гр. катмицмої Мука-чівської 

дівцезії. Автор, будучи професором на університеті в Будапешті, 

аібрав по архівах багато цінного матеріялу і його використав у 

виготовленні цієї праці про Мукачівську єпархію. Вона й до сьо

годні не втратила своєї вартости. 

616. - KuвiNIY J., The History of Prjasiv Eparchy. Romae, ed. 
Univ. Cath. Ucrainorum S. Clementis Рарае, 1970, рр. 213(3). 

Це найновіша, повна історія Прлшівської єпархії, доведена 

до останніх років. Автор опрацював її на основі багатої літера-
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тури та багатьох архівних документів, в повним науковим апа

ратом, подавши теж велику бібліографію та покажчик імен. 

Рец.: І.Х., <<Богословія>> 1970, т. 34, стор. 257-264; <<Логос>> 
1973, стор. 78-9; А. Пен:ар, <<Зап. ЧСВВ>> 1973, т. VIII, с. 468-470. 

617. - Lлско М., Unio Uzhorodensis Ruthenorum Carpaticorum cum 
Ecclesia Catholica. << Orientalia Christ. >>, Analecta 143, Roma 
1955, рр. ХХ+276. 

Праця вддана в повним науковдм апаратом, на підставі все

сторонньо простудійованих джерельних і бібліографіч:них матері

ялів, даю'{И повну історію церковного З'вдинення Ужгородської 

єпархії в Ап. Престолом. При кінці валучено ще ватніші дОІ{у

менти, хронологіч:ний покажч:ик, географіч:ну конкордацію та по

каж'{Ик імен. 

Другий наклад цієї праці появився внову 1965 р., а англій

ський переклад її 1966 р., однак в привнач:енням для вагалу й тому 
бев стисло наукового апарату: The Union of Uzhorod. Cleveland
Rome, Slovak Institute, 1966, рр. 190. Відбитка в: << Slovak Stu
dies >>, Historica 4, Rome-Cleveland, vol. VI, рр. 7-190. 

Рец.: О. Баран,<< Зап. ЧСВВ>> 1954-6, 11, стор. 543-6. Щудло М., 
<<Логос>> 1955, стор. 327-8. На англ. видання: А. Пекар, << Зап. 
чсвв » 1971' 533-5. 

618. - NILLES N., Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae 
Orientalis in te1'ris coronae S. Stephani. Oeniponte, typ. et 
sumptibus F. Rauch, 1885, І-ІІ, рр. 120+1086. 

У виданні автор насвітлюв цер1ювну історію східних вірних, 

які проживали <<на вемлі св. Стефана» - Мадярщині: румунів, 

сербів, вірмен та русинів. Про останніх ширше трактус па стор. 

821-914 другого тому, починаюч:и від першої половини 17 -го сто

річ:ч:я до останніх днів. На початку великий покажч:ик імен осіб, 

місцевостей та предме'l'НИЙ. 

619. - PEKAR В., De erectione canontca eparchiae Mukacoviensis 
(а. 1771). Romae, << Analecta OSBM >>, 1956, рр. 136. 

Автор подав у праці вичерпну історію створення Мукачівської 

епархії '{И радше її відновлення р. 1771. При цьому подав теж істо-
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рію Мукачівського єпископства, від самих початків, бо про нього 

документи свідчать вже в 15-тім сторіччі. У праці узгляднено всю 

літературу, а теж використано багато неопублікованих ще доку

ментІВ. 

Рец.: О. Баран, <<Зап. ЧСВВ >>, 1958, ІХ, стор. 297-8. С. Ша
вель, << Логос>>, 1957, стор. 308-310. 

Вже пісJІЯ видрукування першої частини цієї Бібліографії по

явився ХІІІ том: Monumenta Ucrainae Historica. Romae, ed. Univ. 
Cath. Ucr., 1973, рр. ХІІ+ (4) +281. Collegit А. Baran. 

У цьому томі зібрано документи про канонічне визнання Му

І>ачівської єпархії 1771 року. 

РР.ц.: Lacko М., <<Or. Chr. Per.>> 1974. рр. 212-4. 

620. - PEKAR А., Historic Background of the Eparchy of Prjashev. 
Pittsburgh 1968, рр. 83(1). 

У цій інформаційній книжечці автор (цей сам, що в поперед

ньому числі - тепер з монашим ім'ям Атанасій) подав загальні 

відомості про Пряшівську єпархію, 3 р. 1818 по остюші дні, та 
її архипастирів. Прикрашена вона їхніми портретами та схема

тичною картою Ужгородської єпархії 3 р. 1771. Пор. <<Зап. ЧСВВ>>, 
1971, VII, с. 563. 

621. - SzEREGHY V.- PEKAR V., Vospitanije podkarpato-ruskoho 
svjascenstva. Pittsburgh 1951, s. 126. 

Це короткий огляд про виховання та підготовлення єпархіяль

ного священства на Закарпатті та Пряшівщині, а при кінці теж 

у тодішньому Питсбур3ькому екзархаті. Видання - в <<руській» 

мові, латинськими буквами та англійському перекладі. 

622. - RADU J., Istoria diecezei romane-unite а Orazii-Mari. Oradea 
1930, р. 342. 

Автор у стисло науковій праці подав історію румунської греко

католицької єпархії Великого Варадину. У ній дуже багато теж 

і до історії Мукачівської єпархії, бо понад 250 років - до 1823, 
зглядно до 1853 року, румуни й українці творил:и одну Церкву 
і всі ра3ом підлягал:и Мукачівському вп:ископові. 

Рец.: Ману Л.,<< Зап. ЧСВВ>> 1932, IV, 1-2, стор. 365-7. 
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Б. - ПРИЧИНКИ І МЕНШІ СТАТТІ 

623. - БАРАН О., Л од іл Мукшчівсмої єпархії в ХІХ сторі'Ч'Чі. << Зап. 
ЧСВВ>>, Рим 1963, Х, стор. 534-569. 

Автор у статті представив насамперед перші спроби поділу 

тої єпархії з р. 1775, у зв'язку з створенням єпархії Великого Ва
радину, далі про створення Пряшівської єпархії р. 1818, з одної 

колись Мукачівської єпархії, вкінці ж про прилучення 72 сатмар
ських парафій до єпархії Варадину р. 1823 та відлучення від Му
качівської єпархії всіх румунів в р. 1853. 

624. - БАРАН 0., Сит-tод Мука'Чівської, ФаТ:арашськ,ої і Свідт-tицької 

єпархій у Відт-tі 1773. <<Зап. ЧСВВ>>, Рим 1958-1960, ІІІ, 

стор. 294-403. 

Подає у статті короткий опис його, обставини, серед юшх від

бувався, вкінці теж постанови, які поробив. 

Повний текст цього Синоду подав А.Г. Великий в << Зап. ЧСВВ >> 
1973, т. VIII, с. 127-160 (І частина). 

625. - БАРАН 0., Єпископ Ат-tдрій Ба'Чит-tеький і церковт-tе відроджет-t

т-tя т-tа Закарпатті. Йорктон, Бібл. <<Логосу»-, 1963, стор. 62. 
Відбитка з <<Логосу» 1962, стор. 136-140, 200-215, 253-273; 
1963, стор. 23-38. 

Це короткий життєпис одного з найвизначніших єпископів Му

качівських ( 1772-1809), зокрема про його діяльність длл своєї єпар
хії, повне канонічне визнання для неї, катедру, резиденцію, капітулу 

і семінарію, про його зв'язки з Церквою в Га.nичині і навіть кан

дидатуру на проєктовану Галицьку митрополію, прилучення Спіш

ського комітату та взагалі всю іншу його І\ультурну, національну 

й духову діяльність. При кінці подані теж джерела й література. 

Рец.: А. Пехар, <<Зап. ЧСВВ>> VII, 1971, стор. 479-482. 

626 . . ГАдЖЕІ'А В., Йосиф Волошит-tовський, еп. Мука'Чівський і Іват-t 
Малаховський, еп. Пере.миський, як, епископ Мука'Чівський. 

<<Зап. ЧСВВ>>, 1932, lV, 1-2, с. 161-170. 

У статті автор з'ясовує справу іменування двох єпископів рів

ночасно для Муr"'ачівської єпархії, в другій половині ХVІІ-го ст. 
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627. - Глдлшrл Ю., Исторія У'J".<:городск,ой Вогословск,ой семипарії 

в'Ь ея главпь~х'Ь 'Чертах'Ь. Ужгород'Ь, изд. Rультурно-Просв. 

Общ. им. А. Духновича, 1928, стор. 45. 

Коротний нач:ерн про богословсьне навчання на 3анарпатті, 

аопрема в Ужгородсьній семінарії - від 1776 р. 

628. - RосТЕЛЬНИІ~ r., Нрижевацьк,а епархія. <<Нива>>, Львів, 1932, 
стор. 134-9, 168-176, 209-215; 1933, стор. 143-7, 175-185. 

Автор подав нороткий начерк історії Rрижевацької єпархії, 

до якої наJrежать теж українські вірні, які посешшися: на терені 

теперішньої Юrославії, а нороткою історією їхнього посе:rення: й 

статистикою парафій. 

629. - МАРКУСЬ В., Нищеппя Грек,о-Наmо.ІtиlfЬ1іОЇ Церк,ви в Мук,а'Чів

ськ,ій єпархії в 1945-1950 рр. Париж, «Зап. НТШ>> т. 169, 
1962, стор. 23. (ВідбитІ<а). 

Автор подав короткий перегляд про .::rінвідацію греІ{о-нат. Му

н:ачівсЬІюї єпархії, на основі відомостей а «Журналу Московсьної 

патріярхії >> та описів очевидців. 

630. - ПЕРФЕЦюй Е.Ю., Религіоапое движепіе в'Ь ХVІ-.м'Ь и nа'Чалть 

XVII втьк,а в'Ь Угорск,ой Руси. << Иав. отд. р. яз. и слов. пис. 
Ак. Наун'Ь >> 1915, ХХ, 1, стор. 24-77. 

На тлі коротної історії Угорщини описує релігійні реформа

торсьні рухи в 16-17 сторіччях і наснільки вони вшrинули на Унію 
Муначівської єпархії з Ап. Престолом. 

631. - ПЕРФЕЦюй Е.Ю., Пе'Чаmпая церк,овпо-словян,ск,ая к,н,ига Угор

ск,ой Руси в'Ь XV І! и XV І І! втьк,ах'Ь. Там же 1916, ХХІ/2, 
стор. 277-294. 

Це норотний опис про розвиток друкарства та видапня цер

новно-слов'янсьних юrиг на 3анарпатті в 17-18 стт. 
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632. - ПЕРФЕЦький Е.Ю., Угорсьпа Русь-Упраїпа в першій пo.rt. 

XV 11 ст. <<Україна», Київ 1917, ч. 3/4. 

Описує протестантські утиски па Закарпатті, зокрема по 1606 
р., та дін.т:rьність єп. В. Тарасовича, промотора З'єдинення з 

Ап. Престолом. 

633. - РУСАК'Ь Ю.П., Муnа'Чевспая єпархія и ея борьба за права рус

спаго яаьLnа и парадпости во время еписпопства В. Попови'Ча. 

Ужгород'Ь, тип. Школьной Помощи, 1930, стор. 21. Від

битка з << Карпаторусский Сборник'Ь >>, 1930. 

Описує тяжкий період років 1852-1865. 

634. - ШлЕпЕ:r.:(ький А., Муnа'Чівсьпий єп. А.Ф. Ва'Чипсьпий та його 

послаппя. << Науковий Збірник Музею Укр. Культури в Свид
нику>>, Братіслава-Пряшів 1967, т. ІІІ, стор. 223-243. 

У статті поданий короткий життєпис єп. А. Бач::rrнського (1732-
1809) та його 11 Пастирських mІстів, яких, на думн:у автора, на 

самій Пряшівщипі мало б ще бути до 300, з багатими даними до 

історії :u;ерковного та народного життя на Закарпатті. 

Рец.: А. Пекар, <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII, стор. 539-540. 

635. - ТкАЧУК І., Церповпо-релігійпе життя (па Вуповипі). Збір

ник <<Буковина. Її мину.тrе і сучасне>>. Париж-Філядель
фія-Дітройт, в-во <<Зелена Буковина>>, 1956, стор. 724-757. 

В короткому нарисІ автор подає найважніші відомості про 

Українську Православну Церкву на Буковині в трьох періодах: 

Українсько-молдавському (ХІ ст. - 1774), Австрійському (1774-
1918) і вкінці Румунсьн:ому (1918-1940). Укр. греко-н:атол:ицьн:ій 

присвячено в тому нарисі півтора сторінки. 

636. - BARAN 0., Archiep. Raphael Havrilovic eiusque activitas 'tn 
eparchia Mukacovienst'. << Or. Christ. Per. >>, Roma, 1965, 1, 
рр. 119-134. 

Автор подав короткий ж:ит·rєпис Василіянського білоруса, що 

вм. Азії став був митрополитом, 1684 сн:лав в Римі н:атолицьке 



204 Бібліографія Jlx:p. Церкви 

віровивнання і був привначений Адміністратором Мукачівської єпар

хії. 1688 р. почав був вівитацію, але на доноси вістав ввільнений 
в адміністратури. При кінці додано 8 документів. 

Рец.: Пекар А., <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII, стор. 513. 

637. - HoDINKA А., Documenta Koriatovicsiana et FU1~datio mona
sterii Mи1~kacsiensis. << Analecta OSBM >> 1949, І, рр. 339-
359, 525-551; ІІ, рр. 165-189. 

Наводить 36 листів: один самого кн. Т. Коріятовича, інші 

його бливьних або інших про нього, а в останній статті піддав нри

тиці автентичність листа самого Т. Коріятовича в р. 1360, відносно 
ослування монастиря на Чернечій горі біля Муначева. 

638. - Lлско М., The Forced Liquidation of the Union of Uzhorod. 
Part. І: The Destruction of the diocese of Mukacevo. Part ІІ: 
The Destruction of the Diocese of Presov. << Slovak Studies >>, 

Rome, vol. І, 1961, рр. 146-185. 

Автор представив стан обох впархій перед внищенням, пере

біг лінвідації, внінці ще стан після того. 

639. - Lлско М., The Re-Establishment of the Greek-Catholic Church 
in Czechoslovakia. << Slovak Studies >> ХІ, Historica 8, Slo
vak Institute, Cleveland-Rome 1971, рр. 159-189. 

У статті автор представив перебіг відновлення грено-натолиць

ної Цернви в Чехословаччині, в<шрема на терені Пряшівщини в 

рр. 1968-1970, в наведенням теж важніших донументів. При нінці 

поміщено теж 22 ілюстрації в того періоду. Автор тільни надто 

упростив справу національного снладу, навівши вигідний йому 

урядовий перепис в 1.12.1970 р., ва яним усіх українців-русинів 

було в цілій републиці 58.667, а в ех. Словаччині ·гільни 40.561. 

640. - PEKAR А., Bishop Peter Gebey - Champion of the Holy Union 
(1864-1964). << Analecta OSBM >> 1963, IV(X), рр. 293-326. 

У статті поданий його життєпис, головно його священича та 

вписнопська діяльність (1924-1931) в обороні та снріпленні 3'в

динення. 
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641. WINTER Е., Die Kiimpfe der Ukrainer Oberungarns um eine 
nationale Hierarchie im Theresianischen Alter. Nach Vati
kanischen Quellen. << Kyrios >>, Konigsberg-Berlin, 11, 1939/ 
40, S. 129-141. 

У статті мова про врархію на Закарпатті 3а часів Марії Те

реси, передусім про вп. І. Брадача, 3 н:ороткими 3агальними ві

домостями про саму Церкву в тому часі, яка була під тиском ма

дярської латинської врархії. 

642. - А pologie der orthodoxen gr.-orientalischen К irche der Buko
wina beleuchtet von einem gr.-kath. Seelsorger der Bukowina. 
Wien, J. Roller & Со., 1890, S. 29. 

Це відповідь на письмо прав. митр. Сильвестра та його Конси

сторії, в обороні українців-католиків, 3 цінними даними про їхню 
Церкву на Буковині. 

9. - ПООДИНОН'І ЧАСТИНИ Н'И ЇВСЬН'О Ї МИТРОПОЛІЇ 

А. - МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

643. - БАтюшков'Ь П.Н., Бтьлоруссія u Литва. Истори'Ческ,ія судьбь~ 
стьверо-аападнаго к,рая. Спб., при мин. Внутр. ді>л'Ь, 1890, 
стор. XXIV +376+183. 

Подавши 3агальну історію обох країв, більшу частину праці 

присвячено церковним справам, 3Окрема відносинам православних 

у Польській державі, а відтак Берестейській Унії, аж до її 3НИ

щення 1839 р. Серед текстів поміщено 99 рисунків та rрав'юр. В 
Додатку, крім багатьох ще примітОІ{ на 39 сторінках, подано теж 
обширні пояснення-історію до всіх рисунків, покажчик імен та 

карту Литви й Білорусі. 

644. - БАтюшков'Ь П.Н., Хол.мск,ая Зе.м.ля. Истори'Чес-к,ія судьбм рус

ск,аго Забужья. Спб, И3Д. при мин. Внутр. ді>л'Ь, 1887, стор. 
XVI+216+62. 

Після 3агальної короткої історії Холм:ськоі 3емлі від 11 почат

юв ( 1-35) - решта праці майже виключно присвячена тільки цер-
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ковній історн ТІЄІ частини укр. земель. При цьому подано 48 ри
сунків та rрав'юр, як теж карту Люблинської та Сідлецької rу

берній. В Додатку наведено джерела тієї праці, пояснення-істо

рію до рисунків та покажчик імен. 

645. - Блтюшков'Ь П.Н., Подолія. Истори'Ческ,ое описапіе. Спб, при 

Мин. Внутр. ді>л'Ь, 1891, стор. ХХХІ+264+100. 

У своїй праці автор подає бурхливу історію цієї частини Укра

їни, починаючи з Ішяжих часів, переллітаючи її теж описом цер

ковної історії. Три передостанні розділи вже майже виключно 

присвячені церковним подіям. Серед тексту знаходяться 49 рисун
ків, переважно церковних. В Додатку, крім багатьох приміток, 

широких описів до рисунків та покажчика імен залучено ще карту 

Поділля, як теж подано синхроністичну таблицю давніх юrязівств 

України та Білорусі. 

646. - Блтюшков'Ь П.Н., Воль~пь. Истори'Ческ,ія судьбм юго-аападн-аго 

,;,рая. Спб, изд. при Мин. Внутр. Ді>л'Ь, 1888, стор. XV+ 
+288+127. 

Подаючи у своїй праці історію Волинського краю ще з кня

жих часів, автор окрему увагу присвятив його церковній історії, 

зокрема від того часу, коли він знайшовся в границях Польської 

держави. У виданні поміщено теж 72 рисунки та rрав'юри, до яких 
додав ще на 88 сторінках пояснення-історію. При кінці, крім ба
гатьох примїток, подано пон:ажч:ик імен. 

Широку рецензію на це видання подав к~'ТЕЙНИКОВ'Ь н.с.: 

Rоль~бель христіан-ства в'Ь Россіи. <<Ист. Ві>стник'Ь >>, Спб, 1888, 
т. 32, стор. 659-676; а теж пор. << Kwartalnik Hist. >>, 1889, str. 135-6. 

647. - Блтюшков'Ь П.Н., Хол.мск,ая Русь. Па.мятпик,и Русской Ста

рин-ь~ в'Ь aan. губерпіях'Ь, VII. Спб, изд. при Мин. Внутр. 

Ді>л'Ь, 1885, стор. ХІ+(7)+432. 

Це збірник статтей різних авторів на різні теми з Холмщини, 

але майже всі з церковної ділянки та історії. Автори: Д.И. Ило

вайскій, Г.R. Хрусцевич, А. Будилович, Н.И. Петров, Т. Трач, 

Л. Паевскій, B.R., Я.Т. Головацкі:й, Н.И. Страшкевич і R.IO. 
Заусцинскій. 
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648. - БЬІКОВ'Ь Н.П., Rпязья Острожскіе и Вольщь. Введеніе В'Ь 

истор:ическую записн:у и пятидесятилі;тіе Остражекаго св. 

:Кирилло-Методіевскаго Братства. Петроград'Ь, ·rип. В.Т. 

:К:иршбаума, 1915, стор. 90. 

Це короткий історичний нарис радше про Остріг, на якого 

т.rп подана теж загальна церковна історія цілої округи. 

649. - Бойко М., Волипіяпа -- Матеріяли до бібліографії. Блу

мію'тон, Бібліотека Індіяна університету, наюшдом А. Ці

сарука, 1973, с. (5)+163+(1). Фотостатичне видання. 

Видання складав·гьсл з трьох част:~-ш. У першій зібрано мате

ріяли до історії Волині і сусідних волостей: Полісел та Холмської 

зеюrі, матеріяли до історії культури й освіт:и та допоміжні мате

ріяли до студій Волинознавства. У другій частнні ав·rор дав огляд 

організації Волинознавства за кордоном, а в третій - иатерілли 

до ехопомічної бібліографії Волині. Зокрема в першій частині 

дуже багато матеріялу теж до історії Церкви. При хінці додано 

досить великий похажчик імен, місцевос·гей і типових назв. 

Пор. теж його: Бібліографія джерел історії Волипі; описовий 

довідпик, до 1900. Там же 1969, с. 244. 

650. - БойкоМ., Бібліографі<tпиіі Довідник, поселень Волигtі ХІХ ст. 

Блумінrтон, Бібл. Індіяна університету, накл. Осередку Біб

ліографії Волині, 1973, с. (4)+199+(1). Фотостатичне ви

дання. 

6 це географічний похажчик до п'ятитомавої праці М. Теодо
ровича << Истори<tеск,о-статисти<tеск,ое описапіе церк,вей и приходов'Ь 

Вольтск,ой епархіи >> (див. ч. 658). Автор упорядкував цей покажчих 
за азбукою місцевостей., подаючи прн хожній адміністративну при

належність, назву церкви чи церхов, дату будови, дату, від якої 

велися метричні хниги, дані про місцеву шко.;l:у, чисJrо населення 

з підрозділом про релігійну приналежність, рідкісні богослужбові 

хниги по делких церІ-шах, першу згадку про дану громаду в істо

ричних джерелах, де-не-де додатхові дані про промислові підприєм

ства, уряди в громаді та відсилку до тому і сторінки збірника М. 

Теодоровича, де містяться повні дані про дану місцевість. Цей до

відник автор доповнив ще кількома пояснювальними с·гаттями та 

причннковими матеріялами до історії Волині, як теж додав резюме 

в англ. мові. 
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651. - Бойно М., ІсторU'чт-ю-бібліографі'Чпий парис друк-арства Во

липі 1578-1830. Блумінrтон, Бібл. Індіяна університету, вид. 
Осередну Бібліографії Волині, 1972, с. VII+204+(1). 

У цьому виданні автор подав істориtІно-бібліографічний нарис 

про друновану ннигу на Волині та її оформлення в рр. 1578-1830; 
про працю для: культури Волині кн. :К. Острозького; про творчі 

сили книги Волині, тобто усіх її авторів, перенладачів та видав

ців; Словник друнарів та друнарень Волині; про мандрівні дру

карні на Волині; Бібліографію публікацій Волинсьних друнарень 

за рр. 1578-1830, а в зюшючному розділі короткі дані до хроно

логії друнарень, їхнього розміщення, перехресний покажчик ав

торів, заголовнів, країн, місцевостей і типових назв ·га до кож

ного тому резюме в англ. мові. 

652. - ГРЕЧЕНRО В.:М:., Подольс]і,ая Епархія. СборниК'ь статистиче

сних'Ь и справоЧНЬІХ'Ь свіщішій за 1891-2 гг. ТрудЬІ Под. 

Еп. Ист.-Статист. Rоммитета, VI. Rаменец'Ь-Подольск'Ь, тип. 
Губ. Правленін 1893, ч. І, стор. 12+63; ч. ІІ, стор. 63+ 
+560+76. 

У 3бірнину подані статисти'lНі та довідкові відомос•rі в Поділь

сьній єпархії за рр. 1891-2. У першій частині - про впархія:льну 

управу та інституції, духовні школи й монастирі, а в другій -
про цернви, приходи й приходські шноли. При кінці велиний по

нажчик імен осіб та місцевостей. 

653. - R'АРАШЕВИЧ'Ь П., О'Чер]і,'Ь исторіи Православпой Цер]і,ви па 

Воль~ни. Спб, тип. Королева и Rомп., 1855, стор. 156. 

Це популярний радше начери історії Православної Церкви на 

Волині, від початнів - до останніх років, зокрема обширніший 

за період від Берестейсьної Унії до привднання з Росією, вр. 1793. 
Це відбитна з << Хр. Чт. >> 1855, І, ст. 11-47, 123-188; ІІ, ст. 8-62. 

654. - Ольховсюй Г., Правдивое слово о Хол.м,сJї,ой Руси. В'Ь память 

25-лі>тія возсоединенія С'Ь Православною Церновію Холм

сних'Ь Уніатов'Ь (1875-1900). Холм'Ь, тип. лит. Вайнштей

нов'Ь, 1902, стор. 104, 15 табл. (портр.). 

Автор подав у ньому поверховний нарис історії Холмської 

землі, довше зупиняючись на << возсоединенії >> з Прав. Російською 

Церквою 1875 р. 



9. Частини КиівсьІ>оі Митрополії: Монографіі 209 

На цю ж тему ] з таким же насвітлення пор. ще його: И стори
'Ческія судьбм Хм.мской Руси. Львов'Ь, ред. << Галич:анина », 1905, 
с. 70. А також: 

ДовРянсюй Ф., Хол.мо и Хм.мскій край. Истори-ческіл запи

ски о Хм.мской руси и г. Хол.мть, о судьбах'Ь Уuіи во Хол.мско.м'Ь 

крать и совре.меuuо.мо положеuіи во uе.м'Ь уuіатскаго вопроса. Вар

шава, тип. ОRружнаго штаба, 1897, с. 76. 

655. - Попов'Ь Н., Судьбм Уніи во русской Хол.мской епархіи. Мо

сква, изд. слав ... :Комитета в Москві!, 1874, стор. 140. 

Це популярна брошурка про Унію в Холмській єпархії 

до ч:асу ще перед її скасуванням. 

656. - Сі!цинсюй Е., Истори'Ческія свтьдтьпія о приходах'Ь и церк

вах'Ь Подмьской епархіи. І. - На.менецкій утьздо. << ТрудЬІ 

Подольскаго епарх. ист.-статистичскаго комитета>> VII, :Ка

менеЦ'Ь-Подольск'Ь, тип. Под. Губ. Правл., 1895, стор. 22+611. 

На початку подана коротка історія церковного життя в :Ка

м'янецькій окрузі, а далі на основі документів, джерел та літе

ратури автор зібрав історичні дані про всі парафії, церкви, да

ючи до них теж загальні описи, статистики й списки священик]в. 

На початку видання подані джерела й література, а при кінці ве

ликий покажчик імен осіб і місцевостей. 

Рец.: Волинян, << Kwartalnik Hist. )>, 1896, str. 679-682. 

657. - С'Вцинсюй Е., Приходм и Церквм ПодольсJІ,Ой епархіи. :Ка

менеЦ'Ь-Подольск'Ь 1901, стор. 1064+175+ХІІІ. 

На основі архівних джерел, хоч не все їх подав, автор виго

товив опис, за повітами, усіх місцевостей, з досить багатими істо

рич:ними відомостями про самі місцевості, зокрема про парафії 

та церкви. Було в тому часі у Цій єпархії 1401 прав. і 96 р:имо-ка
тол:ип;ьких церков. В цих описах чимало матеріялу теж до історії 

Унії на Поділлю. Деякі повіти були опрацьовані іншими авто

рами і вже не так в:ичерпно. При кінці поданий покажч:ик імен 

осіб та місцевостей. 

Реп;.: Wolyniak, << Kwartalnik Hist. >> 1902, str. 87-8. 

14 - lc. Патрило, ЧСВВ, Дж:ерела і Бібліографія ... 
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658. - ТЕОДОРОВИЧ'Ь Н.И., Историко-статисmи'Ческое onucanie церк,

вей u приходов'Ь Воль~н,ск,ой enapxiu. Почаев'Ь, тип. Почаево

Усп. JІаврьr, 1888-1903, І, стор. 430+2+4; 11- 435+1150+7; 
ІІІ - 687+9; lV - 932; V - 559+9+5+2. 

Це вел:ика вбірка історичних, географічних та статистичних 

ві}l;омостей про церкви та парафії Волинської єпархії. В І т. -
про округи: Житомир, Новгород Волинський, Овруч; в 11 т. -
Рівне, Остріг і Дубно; в ІІІ т. - Крем'янець і 3асJІав; в lV т. -
Староконстантинів; в V т. - Ковель. Відомості досить багаті, 

вютючно 3 списками священиків, цінних речей та особливостями 

парафій. 

Рец.: << Kwartalnik Hist. >> 1889, str. 786-7; 1891, str. 135; 1894, 
str. 316-7; 1902, str. 88-90. 

659. - ЧимаJю історичного матеріялу до історії Церкви знаходиться 

теж в його наступних працях: 

Город'Ь Влади.мір'Ь Воль~пскій в'Ь связи С'Ь исторіей Воль~пской 

iepapxiu. Почаев'Ь 1893, стор. 234+269+8+2 (3 нагоди 900-ліття). 

Празповапіе 900-лтьтпяго юбилея Вольтской enapxiu. Поча

ев'Ь 1892, стор. 270+ 7. 

Город'Ь Rре.мяпец'Ь Воль~пской губерпіи. Церковно-ист. очерк'Ь. 

Почаев'Ь 1890, стор. 70. 

Город'Ь Заславль Вольтской губерпіи. Почаев'Ь, стор. 50. 

Город'Ь Старокопстаптипов'Ь Вольтекай губерпіи. Почаев'Ь, 

стор. 70. 

Воль~пск,ая Духовпая Се.минарія. Почаев'Ь, 1901, стор. 2+1023. 
Исторія nерnоначальнаго устройства ея и подв1щомстnенньrх'Ь ей 

духовньrх'Ь училищь. Списки воспитанюшов'Ь, окончавшьrх'Ь в ней 

l>урс'Ь ученія, а танже начальНШ{ОВ'Ь и наставнинов'Ь ея в період'Ь 

времени С'Ь 1796 по 1900 г. 

660. - Трудь~ Подольсr.аго Епархіальпаго Историко-Статисmu'Ческаго 

R о.митета. Т. VII І, Каменец'Ь-ПодоJІЬСК'Ь 1897, стор. 11 +497. 

Збірнии вредаrовани:й Н. Яворовськюr та Е. Сецинським. На 

в:міс·г його складаються нас·rупні статті: Про Подільських архиєреїв 

n рр. 1795-1895 - П. Викула (стор. 160); Про встановлення ві

l>.арійних єпископів та єписІшпств в БаJІті та Винниці; Про релі-
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гійне життя на Поділлі в к. 18-го сторіччя; Про <<навернення>> 

на православ'я та головних його подвижників; Матеріяли до істо

рії Унії і Прав. Церкви на Поділлі в 2 пол. 18-го сторіччя і про 

стан духовенства в н:інці 18-го і першій пол. 19-го сторіччя. На

ведені документи цитуються тільки в перекладі і використані часто 

однобічно. Видання беа покажчю>ів, але а бібліографією. 

Рец.: J. Marek, <<Kwartalnik Hist.>> 1898, str. 372-3. 

661. - Трудь~ Подо.аьск,аго Епархіальнаго Историк,о-Статисmи'Ческ,аго 

Ro.мumema: Вьшуск'Ь VI. Под'Ь редющіей Н.И. Яворавекаго 
и свящ. Е.І. Сіщинскаго. :Каменец'Ь-Подо.льск'Ь, тип. Подо.л. 

Губ. Управленія, 1893; ч. І, с. ХІІ+63; ч. 11, с. LXIII+ 
+560+76. 

'?!'; У І частині подано опис єпархіяльного управління, духовних 

шкіл та монастирів. У другій же частині - на 63 сторінках, аа

гальний огляд усіх парафій, церков та парафіяльних шкіл, теж 

римо-католицьких, а далі у формі Шематиаму аібрано подрібні 

дані про всі парафії, теж латинські, попереджуючи ножний район

округ окремим вагальним оглядом. При кінці поміщено ще вели

кий покажчик місцевостей та осіб (76 сторін). 

662. - Празднованіе столтьтія Подо.аьск,ой enapxiu. :Каменец'Ь-Под., 

иа'Ь Под. Еп. Відомостей, 1895, стор. 234. 

:Крім ріаних привітів а нагоди ювілею, поміщено у абірнику 

довший історичний нарис самої єпархії, головно а часу після 1795 
р., якого автором був І. Федоров. 

Б. - ПРИЧИНКИ І МЕНШІ СТАТТІ 

663. - КоРЖАН М., При'Чинк,и до історії Унії на Хо.а.мщині. Мюн

хен 1966, стор. 21. Відбитка а <<Укр. Самостійник>>, вере

сень і жовтень 1966. 

На основі абережених поліційних доносів та старостинських 

укааів аналіаує шикани польської влади на Холмщині в 1937-9 рр. 
проти унійної ющії в давніших уніятських осередках (всіх було 

25), що були під проводом ОО. Василіян. 
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664. - РУдович 1., Погляд па історію Луцмої епархії. << БогосJю
вія >> 1927, V, стор. 142-150. 

В статті подано короткий історичний нарис Луцької єпархії 

до 1795 р., першого її відновлення 1798 р. та другого - 1914 р. 

665. - С'ІJцинсюй Е., Церковпо-іерархи<tеская отпошепія Подо.льи К'Ь 

Ніевской и Галицкой .митропо.лія.м'Ь. КаменеЦ'Ь-Под. 1900, 
стор. 15. Відбитка 3 << Под. Епарх. Відомости>>. 

Описує церковну 3алежність Поділля від єпископів Володи

мирських, Галицько-Львівських та Київських до того часу, коли 

постала Подільська єпархія (при к. 18 сторіччя). 

666. - Тиховсюй Ю., Указатель содержапія пеоф. <tасти << Во.лмп
ских'Ь Епарх. Втьдо.мостей >> 1867-1887. Почаев'Ь 1888, стор. 258. 

В них багато дрібніших статтей до історії Церкви, 3окрема 

на Волині. 

667. - ФилЕВИЧ'Ь И., Забь~тмй Уго.л'Ь. <<Ист. Вістник'Ь >>, Спб, 1881, 
V, 79-99. 

Характери3ує діяльність духовенства на Холмщині перед 1875 
роком і після того, включаючи теж галицьких священиків, які 

·rуди переїхали. 

668. - Якувович'Ь В., У<tреждепіе викаріатства и викарпь~е Пре

освящеппме в'Ь Подо.льськой епархіи. <<Под. Епарх. Відомо

сти» 1897, стор. 161-192. 

Описує початок вікарних єпископів у Подільській єпархії 

вщ 1836 р. та короткі їхні життєписи. 

669. - ЩЕРБАІОвський В., Українські Церкви Ниївщипи. <<Зап. 

ЧСВВ >> 1958, ІІІ(ІХ), стор. 9-22. 

Церковна Архітектура. Там же, стор. 23-45. 

Автор подав опис церков на Київщині та їхню архітектуру, 

яка під впливом Унії відрі3нялася від інших своїми 3ахідними 

впливами. До своїх стат'І·ей автор долучив хронологічний покаж

чик церков Київщини, 3а повітами і 3 датою побудування та табли
цю річних побудов тих церков у Київщині. 
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10. - У:КРАЇНСЬ:КА ЦЕР:КВА НА ЕМІІ'РАЦІ Ї 

А. - МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

670. - Божик П., Церк,ов Ук,раїнців в Канаді. Причинк,и до істо

рії ук,р. церк,овного життя в Вритійськ,ій До.мінії Канаді 

за час від 1890-1927. Вінніпеr, накл. << :Канад. Українця», 
1927, стор. 336. 

Це популярний виклад про церІювне життя серед українців 

в :Канаді в тяжкий період перших 40 років їхнього поселення в 

тамошній країні. Автор - наочний свідок. Написав на основі 

власного переживання та розповіді інших людей, користаючи теж 

з описів по газетах, летючках та книжках. Праця написана не 

науково й не подав тому джерел, хоч часто їх згадув, але досі це 

найбільша і найповніша історія укр. Церкви в :Канаді, на жаль 

без бібліографії та покажчиків. 

Рец.: А.Ч., <<Зап. ЧСВВ>> 1928, ІІІ, 1-2, стор. 253-5. Рудь Ст., 
<<Богословія» 1929, VII, стор. 172. 

Пор. теж: :КУдРик В., М аловідо.ме з історії грек,о-к,атолицьк,ої 

Церк,ви, т. 11. Вінніпеr, <<Тризуб>>, 1955, с. 286. - Це полемічне 

видання, до стор. 202 майже виключно присвячене церковним по
діям в :Канаді та Америці, а далі в Галичині. 

671. - 3шько В., Рідна Шк,ола у Бразилії. Прудентопіль, ОО. Ва

силіяни, 1960, стор. 244. 

Автор висвітлює розвиток укр. шкільництва в Бразилії, від 

самих початків поселення - до 1935 р., яке у великій мірі було 

ведене укр. кат. Церквою. На початку подав літературу, а при 

кінці численні замітки (207-238), списки учителів та осель, в яких 
ці школи існували. 

672. - ІвАшко В.- :КАзимиРА Б., Ювілейна Книга An. Ек,зархату 
Ук,раїнців Католик,ів Саск,ачевану 1905-1955. Саскатун, вид. 
Укр. :Кат. Рада, 1955, стор. 214+10. 

:Книга появилася в укр. та англійській мовах. У ній багато 

матеріялу до історії поселення українців в провінції Саскачевану, 

зокрема про розвиток церковного життя: про парафії, шн:оли, Чини, 

церк. товариства та інші ділянки церк. життя. 
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673. - :КАзимиРА Б., Релігійно-гро.мадсьх:е життя в Ух:р. Нато

лицьх:ій Митрополії в Нанаді. Торонто, ОО. Василіяни, 1965, 
стор. 102. 

У RоротRій публіІ{ації автор подав 3іставлений обра3 цілої 

yRp. RатолиЦьRої митрополії в :Канаді, нRого до того ч:асу не 

було. Цінні передусім статистичні дані, а при Rінці оRремо ще 

11 статистичних таблиць. Праця виготов.лена на основі архівних 

ро3шуRів, иринагідних статтей, 3вітів, доповідей та ро3ісланої 

анRет;и. 

674. - Налендар <<Праці>> на 1971 р~х:. Прудентопіль, в-во ОО. 

Василіян 1971, стор. 162. 

Ціл;и:й Rалендар присвячений ВИRлючно тільRи описові всіх 

yRp. кат. парафій в Бра3илії, з багатьома статистич:ними даними. 

В ньому дуже багато матеріялу до історії Укр. :Кат. ЦерRви в цій 

Rраїні. 

675. - Пропа.мятна Ннига а нагоди аалотого ювілею поселення ух:ра

їнсьх:ого народу в Нанаді (1891-1941). Уложена католицькими 
свлщениRами під проводом свого еписRопа. ЙорRтон, НЮ{Л. 
ел. ординаріяту, 1941, стор. 333. 

У цьому в:иданні подано загальний істор:ич:ний нарис церков

ного жи·гтл в :Канаді, а Rрім того теж подрібний опис праці моиа

ших Чинів та Rожної парафії, 3 багатими статистич:ними даними 
таR самих парафій, нR теж й усіх свлщеrшRів. 

Доповненням для ех. :Канади, Торонтської єпархії, яка щойно 

пі3ніше розвинулася, являється велиRий << Альманах Торонтонсьх:ої 
епархії» 3 р. 1964, стор. 752, в нRому, Rрім 3ага.тrьної історії єпар
хії, подано теж подрібний опис усіх її парафій. 

Рец. до останнього: А.В., <<Зап. ЧСВВ>>, 1971, VII, стор. 176. 
Пор. теж: Перша Ух:раїнсьх:а Натолицьх:а Митрополія в На

наді. Вінніпе!.', Митр. Ординарінт, 1957, стор. 183. Зібрав о. С. 

ІжиR. 
Це 3бірниR урядових доRументів, важніших промов, привітів 

та ін. матеріялів, що мають відношення до канонічної ертщії Він

ніпезьRої митрополії, 3.ХІ.1956, та інтронізації першого в Ка

наді укр. Rат. митрополита. 
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Пор. ще теж: МАРУНЧАК М.Г., Історія Українців Rанади. Він

ніпеr, накл. Укр. Вільної Анадемії Наун в :Канаді, 1968, т. І, с. 467. 
Другий том друнувться. Але, повна історія його вже появи

лася в англійському перенладі: The Ukrainian Canadians: А Hi
story. Winnipeg-Ottawa, Ukr. Free Academy of Sciences, 1970, рр. 792. 

У цьому енц:и:клопедич:ному виданні автор досить широко опра

цював теж церновну ді.rrянну унраїндів в :Канаді. 

Багато матеріялу до історії Унр. Церкви в :Канаді подав він 

теж в іншій своїй праr~і: Студії до історії українців Rанади. Він

ніпеr, УВАН, 1964-1969, І-ІІІ, ес. 255, 544, 284, - вонрема в дру

гому томі про суспіоJl:ЬНо-культурний ріст українців в Манітобі, 

та в третьому - про роввитон преси, літератури і друку. 

Пор. теж його: З.магання аа незалежність Української Церкви 

в Rанаді. Вінніпеr, панл. натедри св. Володимира й Ольги, 1966-
1967' с. 100. 

676. - Українська Rатолицька Митрополія в Злу'Чених Державах 

А.мерики. Філядельфія, HIO\JI. Філяд. митрополії, 1959, стор. 
306. 

:Крім урядових донументів встановлення самої митрополії та 

Стемфордсьної єпархії, подано у цьому виданні короткий нарис 

Українсьної Натолицької Церкви в Америці, в укр. мові C'l'Op. 

199-248, а в анг. 249-296. Автором цього нарису о. І. СохоцЬІшй. 

При нінці поданий повний списон ус.іх свнщеню>ів, які належали 

до митрополії. 

Пор. теж: ІОвилейний Аль.манах Української Греко-Натолиць

кої Церкви у Злу'Чених Державах а тюгоди пядесять.ліття її існу

ванпя 1884-1934. Филаделфія, <<Америка», 1934, стор. 139. 
У ньому зібрано багато матеріялу до історії укр. церІІОвного 

життя в Америці. 

Чимало його теж в іншому ювилейному видюші: Л ропа.мятна 

Rнига, видана а нагоди 40-го ювилею Укр. Народного Союзу. Джерви 

Ситі, наюr. УНС, 1936, с. 752. 

677. - Українці в Австралії. Матеріяли до історії поселення укра

їнців в Австралії. Мельборн, НТШ в Австралії, нак.л. Союзу 

укр. органівацій в Австралії, 1966, стор. 862. 

У цьому великому виданні про українські поселення в Австра

лії поміщено теж нільна більших статтей про Укр. :Катошщьну 

і Православну Церкви: 
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ПРАшко І., вп.: Укр. Натодицька Церква в Австрадії і Новій 

Зе.аяндії, стор. 142-168; ЗАвАлинська С.: Єпископські свя-чення о. 

др. І. Прашка, стор. 142-168; ТЕодоРович: А. О.: Укр. Автокефадьна 
Правосдавна Церква в Австрадії і Новій Зе.аяндії, стор. 169-198; 
Преосв. вп. Вардаа.м, стор. 199-200, 217-219; ЗАвАлинський В.: 

Товариство Студентів-Натодиків <<Обнова>> в Австрадії, стор. 558-
560; ЗАвАлинський Є.: Укр. х:ато.аицька преса. Багато матеріялу 

до церковного життя :знаходиться теж в інших статтях. Видання 

:збагачують численні ілюстрації. 

678. - KuMAN А., Churches as sources of unity and disunity among 
the Ukrainian-Americans (Unpublished М.А. Dissertation) Co
lumbia Univ. (Faculty of Political Science), 1942, р. 120. 

Автор аналівув в історич:ному та соціяльному пляні Церкви 

й церк. органівації серед укр. еміrрації та вивначав їхню ролю 

як чинник об'єднання ч:и ров'вднання (Пор. <<Укр. Історик>> 1971, 
1-2, стор. 80). 

679. - МлмснuR S.W., Nationalism, Religion and the Problem of 
Assimilation among the Ukrainians in the U.S.: А Study of 
the effect of old world minority status upon а minority group 
in the U.S. (Unpublished PH.D. Dissertation) Yale Univ. 
(Dep. of Sociology), А pril 1942, р. 348. 

Це соціологічна студія, в якій автор ровглядав два ч:инники, 

які мали найбільший вплив та формували укр. групу, а саме: на

ціонаJrьна ідея і релігія. Досліджує теж процес асиміляції (Пор. 

<<Укр. Історик>> 1971, 1-2, C'l'Op. 80). 

680. - WARZESКI W.C., Byzantin Rite Rusins in (.arpatho-Ruthe
nia and А merica. Pittsburgh, Byz. Seminary Press, 1971, 
р. Х+ЗЗ2. 

Подав історичний нарис церковного життя на Закарпатті та 

поміж його еміrрантами в Америці, ЗОІ>рема насвітлюв ролю гр.

кат. Церкви в житті ван.арпатської еміrрації. Подавши коротку 

історію першої Ужгородської Унії 1646 р., довше вупинявться 

над церновною та політичною історією Мукачівської єпархії, вакре

ма над бурхливою церковною та політичною історією америнан

ської еміrрації в цих сторін, які допроваджує до 50 років 20 сто-
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річчя:, а в заключенні до останніх років та до створення: Мунгаль

ської митрополії 1971 р. При нінці долучено 5 важливих дону
ментів з церновної й поJІітичної іс·rорії, 2 мапи - з Карпатської 

УRраїни та АмериRи, та, Rрім обширної бібліографії, поRажчиR імен. 

Б. - ПРИЧИННИ І МЕНШІ СТАТТІ 

681. - КАЗИМИРА Б., Монсіньор Аделяр Лянжевен УRраїнці. Ед-

монтон, Бібл. Кат. АRЦії, 1952, стор. 31. 

Це цінний причин о І\ до історн укр. кат. Церкви в Канаді з 

таl\ими розділами: Меморіял Монс. А. Ля:нжевена; Візитадійна 

поїздl\а о. В. Жолдаl\а (1902-4) та Благословення: церкви св. Ми

І\Олал (1905). 

682. - КАВИМИРА Б., УRраїнсьRа Rато.аицьRа ЦерRва та питаюtя 

релLuиної са.мобутности У"t>раїнців у Rанаді. Матеріяли до 

історії Укр. ЦерRви. Зб. доповідей. « HayR. Зап. YRp. Віль
ного Унів. >>, Мюнхен-Рим-Париж 1969, т. 9-10, стор. 58-75. 

Це коротRий начерк початків, розвитн~у та сучасного стану 

Укр. КатолицьRої ЦерRвИ в Канаді. 

683. - КАЗИМИРА Б., Перший Василіянин в Rанаді. Торонто,<< Добра 

Книжка>>, 1961, стор. 37+3. 

У брошурці подані RОроткі інформації про життя: й дІЛль

ність о. І. Поливl\и ЧСВВ, який 21.Х.1899 на І>ороткий час при

їхав до Вінніпеrу і поробив старання, щоб збудувати там першу 

церRву й дати почато!\ до варганізування укр. кат. парафії. 

684. - КАВИМИРА Б., Успіхи і Труднощі у ве.аиRо.му замірі. << Бого
словіл >> 33, Рим 1969, стор. 91-140. 

На основі ДОІ~ументів насвітлюв два провRти митр. А. Шеп

тицького: для компаt>тного поселення: уRраїнців в Канаді та о сну

вання: монастиря ОО. Студитів. Головну ралю в тих заходах ві

дограв о. й. Жан, ЧСВВ, в рр. 1925-9. Залучені теж л;исти митр. 
А. Шептицького, його брата о. Климентія: та о. Й. Жана. 
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685. - Rовллик В., Церt>овпо-релігійпе життя у~>раїпців в Арtеп

типі. << Ювіл. Альманах Життя>>, Апостолес, ОО. Василі

яни, 1972, стор. 33-62. 

Подав :короткий історичний нарис про укр. кат. Церкву в Ар

rентіні, а крім того на стор. 106-154 додана ще << Історія поселен
ня у фотографіях>> - майже всі а церковного життя: церкви, ка

плиці, парафіяльні доии, монастирі, школп, вивначніші церк. діячі 

та багато групових. 

686. - RУПРАНЕЦЬ 0., По'Чат~>и у~>р. ~>атмиць~>ої громади в Едмон
топі. <<Логос>>, Йорктон, 1961, стор. 202-213, 280-294. 

На основі листів, денників та опублікованих споминів подав 

короткий нарис про укр. кат. громаду в Едмонтоні - до приїаду 

ОО. Василіян в р. 1902 та перші роки їхньої праці до 1906 р. При 
кінці аалучена теж література. 

687. - Ничкл М., Yt>paїncьt>a Натолицьr.а Церt>ва у Вільпо.му Світі. 

Rал. <<Світла>>, Торонто, ОО. Васил:іяни 1973, стор. 35-58. 

Автор подав короткі інформації про церковне життя українців 

натоликів та їхній сучасний стан у всіх І-<раїнах на еміrрації. Про 

укр. церковне жи·rтя в Арrентіні подано ОІ>ремо: о. В. Rовллик, 

<< Упраїпці в Арtептипі >>, стор. 99-105, так само окремо й про Ан
ГJrію: о. С. ВшчАРУК, «Наша Церпва за Лл-Мапше.м >>, Gтор. 106-
110. Rрім того у статті << Мопаші Чини па службі Упр. Церпві й 
народові>> (стор. 65-78) М. Ничка подав н:оротку історію та суча
сний стан усіх манаших Чинів, які працюють д.тrя українців на 

еміrрації. 

687/2. - ОлЕНЬЧУІ~ М., В оборопі Правди. Збірка статтей. Причин

ни до історії Українсьної :Католицької Церкви в :Канаді. 

Йорктон, вид. ОО. Редемптористів, 1971, с. 63. 

Автор висвітлює деякі диснусійні моменти а церковної історії 

в :Канаді, які були предметом полемічних писань. 

688. - B:ELANGER L.E., Les Ukrainians catholiques du rit grec-rн

thene a·u Canada. Quebec, Les Cahiers canoшques de Laval, 
n. З, 1945, р. 56. 

У роавідці поданий короткий нарис про уr-<раїнців католиків 
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в Канаді: про їхнє поселення:, небезпеки, сучасну організа~ію 

та правні ОСІІОВИ існування церковного життя:. 

689. - DELAERE А., М emoire sur les tentatives de schisme et d' he
resie au milieu des Ruthenes de l'ouest Canadien. Quebec, 
L'Action Social, 1908, р. 48. 

Автор, редемпторист ех. обряду, який працював між україн

цями в Канаді, описує заходи православних та протестантів, які 

старалися перетягнути до себе еміrрантів з Галичини. 

690. - GRIGORIEFF D., The Historical Background of. the Orthodoxy 
in America. St. Vladimir's Seminary Quarterly, v. V, 1-2, 
New York 1961, р. 3-53. 

Автор трактує властиво про Російську Прав. Церкву в Аме

риці, до якої, однак, пристало чимало й упраїн~ів-католиків, тому 

у статті багато теж матеріялу й до історії Укр. Церкви в Америці. 

691. - GuLOVICH S., The Rusin Exarchate in the U.S. << The Eastern 
Churches Quaterly >>, Ramsgate 1946, 8, р. 459-48 6. 

У статті автор подав короткий перегляд про організацію і 

сучасний стан тоді ще Питсбурзького Екзархату для: виходців 

З КОЛИШНЬОЇ УгорЩИНИ. 

692. - PEKAR А., Our Past and present. Historical Outlines of the 
Byzantine Ruthenian Metropolitan Province. Pittsburgh, Byz. 
Seminary Press 1974, р. VIII + 60. 

В короткому популярному нарисі подаються найважливіші ві

домості до історії Мунгальської (Пи'rсбурr) митрополії в Америці: 

про єпархії, з яких походять вихідці, які становлять теперішню 

Мунгальську митрополію, її початки, розвиток та досягнення:, з 

короткими життєписними даними усіх її єпискошв. 

693. - SABOURIN J.AD., Les Catholiques Ruthenes. Leur situation 
actuelle dans la Diocese de S. B01~ijace. Paroise - L'Ecole -
l,e journal - Motifs d'esperer. Quebec, imp. << L'Evenement >>, 

1909, р. 16. 

L' А postolat chez les Ruthines au М anitoba. Est-il prudent 
de s'y єngager? Quebec, L' Action Social, 1911, р. 38. 
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(Memoir confidential). Sur le travail fait a~t milieu du Ru
thenes par les pretres seculiers. Sifton 1917, р. 16 (pro ma
nuscripto). 

В першій брошурці дає короткий начерк про тогочасний стан 

церковної праці серед українців католюtів в дієцезії св. Воніфа

тія, тобто в теперішньому Вінніпеrу та околиці. В другій - про 

досвід з дотеперішньої праці, а в третій про працю серед укра

їнців католиків дієце:зальних священиків. 

694. - Sсотт W. L., Eastern Catholics with special referr.nce to the 
Ruthenians in Canada. Toronto, Cath Truth Soc., s.d., р. 47. 
The Ukrainians. Our most pressing problem. Toronto, Cath. 
Truth Soc., (1931-2), р. 64. 

Catholic Ukrainian-Canadians. << Dublin Review >>, London, 
vol. 202, April 1938, рр. 281-290. 

В першій брошурці подано :загальні відомості про східні об

ряди, :зокрема про українців в Канаді, про яких подібні відомості 

дає і в третій статтейці. У другій же розвідці :займається самою 

проб;rrемою українців, яка до того часу не була належно розв'язана. 

695. - SENYSHYN А., The Ukrainian Catholics in the United States. 
<< The Eastern Churches Quaterly >>, Ramsgate 1946, 8, рр. 

439-458. 

Подає короткі :загальні дані про постання: :зорганізованого цер

J{овного життя серед українців католиків в Америці та про того

часний актуальний стан. 

11.- УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА В СОЦІЯЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ 

696. - BRUNELLO А., La Chiesa del silenzio. Roma, Ed. Paoline, 
1953, рр. 326. 

Між іншими Церквами автор представляє теж стан Укр. Цер

Іши, хоч не :зовсім :задовільно, головно :з поJІітичного боку. 
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Рец.: А.Г. Великий, «Зап. ЧСВВ>>, Рим 1971, т. VII, стор. 

631-645. 

Пор. теж: GALTER А., The Red Book of the Perseиtted Church. 
vVestminster, Md., Newman Press, 1958, р. 391. 

697. - DE VRIES W., Christentum in der Sovietunion. Heidelberg
Webstadt, Kemper Verlag 1950, S. 240. 

Це збірна праця шістьох професорів Папеького Східного Інс1'И

туту в Римі (А. Амман, В. Де Вріс, С. Тишкевич, Б. Шульце і й. 
Ольшр), які під різними аспектами представили стан христилиства 

в СССР, отже теж і на українських землях. В більшості праця 

доведена до 1948 р. Первісно ця праця полвилася в італійсЬІ\Їй 

мові 1948 р. під заголовком <<Il Cristianesimo nell' Ипі01м Sovietica >>, 

Roma, ed. << Civilta Cattolica >>, рр. 391. 
Пор. теж: CuRТISS, JoнN SKELTON, Russian Church and the 

Soviet State, 1917-1950. Boston, Little Company, 1953, р. 386. 

698. - DusнNYK W., Martyrdom in Ukraine. Russia denies reli
gious freedom. New York, The America Press, 1947, р. 45. 

Автор в популярній формі, хоч покликуючись на численні 

новіші джерела, представляв сучасний стан Української Церкви 

на рідних землях. 

699. - HRYNIOCH І., The destruction of the Ukrainian Catholic Church 
іп the Soviet Union. New York, Research а. Publications 
Association, 1960, рр. 120. 

Автор подав коротку історію ліквідації Укр. :Католицької Цер

Іши: в Західній Україні в рр. 1944-1946. 
Пор. теж: MvкuLA W., La Religion et l'Eglise en Ukraine sous 

le regime communiste russe. Paris, ed. de l'Est Europeen, 1971, р. 80. 

700. - KoLARZ W., Religion in the Soviet Union. London, McMillan 
& Со., 1961, рр. ХІІ+518. 

У цій об'ємистій праці автор насамперед з'ясовує факт, що 

релігії в Радянському Союзі мимо всього однак не знищено, хоч 

вона продовжав своє існування в дещо інших формах. Відтак об

говорює усі релігії, представллючи їхній сучасний стан, при чому 
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теж чимало уваги приевичув Укр. Церкві, православній та като

лицькій. При кінці поміщено таблицю усіх народів СССР та їхнв 

віровианання, а теж покажчик імен, місцевостей та предметний. 

Пор. теж: SPINKA М., Church in Soviet Union. N. York, Ox
ford Univ. Press, 1956, р. 179. 

701. - LUZNYCKY G., Persecution and destruction of the Ukr. Church 
Ьу the Russian bolscheviks. New York, The Ukr. Congress 
of America, 1960, рр. 64. 

Це короткий популярний нарис про переслідування та ни

щення Українськоі Церкви в останніх десятиліттях. 

702. - McCULLAGH F., The Bolshevik Persecution of Christianity. 
London, J. Murray, 1924, рр. ХХІІ+401 (2 edition). 

Автор говорить аагально про переслідування християнства в 

СССР, однак все скааане відноситься теж і до Церкви на укр. 

аемлях. При кінці подано теж багато документів та покажчик 

імен. В польському перекладі праця появилась в :Кракові 1924, 
стор. 470, а в німецькому в Падерборні 1926, стор. XVI+367. 

Пор. теж: Млс EciN, GARY: Communist War оп Religion. New 
York, Devin-Adair, 1951, р. 264. 

703. - MYDLOWSKY L., Bolshevist Persecution of Church and Re
ligion in Ukraine 1917-1957. London, Ukr. Publishers Ltd, 
1958, рр. 36 (Informative Outline). 

Це короткий інформаційний нарис про переслідування Укр. 

Церкви на рідних аемлях в рр. 1917-1957. 

704. - PISONI Е., Nuovi Martiri Cristiani. Milano, Ed. riunite, 
1951, р. 276. 

Автор представляв переслідування Церкви в останніх часах, 

в тому теж і на укр. аемлях, і вірніше від тогочасних чужих авторів. 

Рец.: А.Г. Великий,<< Зап. ЧСВВ>> Рим 1948-1953, т. І, 631-645. 

705. - VERKHOVYNETZ М., Demolition of ukrainian churches іп << Po
lish People's Republic >>. Pittsburgh, Ed. << Ukr. Narodne Slo-
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vo >>, 1960, р. 116 (Based on authenticated documents of 
а polish scholar). 

Це збірка матеріялів в укр. мові про нищення унраїнських 

цер1шв на землях, яні після останньої війни припали до По~'Іьщі. 

Всі дані базуються на матеріялах, що були опубліновані в поль

сьному журналі << Ochrona Zabytk6w >>, Kwartalnik, wydawany przez 
Centralny Zarzq,d Muzeow і Ochrony Zabytkow Ministerst\va Kul
tury і Sztuki і Stowarzyszenie Historykow Sztuki, \Varszawa 1957, 
rok Х, N. 2 (37), та на основі інших провірених джерел. 

706. - VILNIUS С., La Croce all'ombra della cortina di ferro. Bre
scia, Marcelliana, 1952, рр. 218. 

Між іншими автор подав теж :короткий нарис переслідувань 

Унраїнсь:кої Церкви, хоч:, на жаль, досить баламутно. 

Рец.: А.Г. Великий, <<Зап. ЧСВВ>> Рим 1948-1953, т. І, стор. 

631-645. 
Пор. теж: ScнusтER G.N., Religion behind the Iron Curtin. 

N. York, MacMillan, 1954, р. 231. 

707. - La Chiesa del Silenzio Guarda а Roma. Roma, ed. Ferrari, 
1957, рр. 489. 

Разом з іншими Цернвами:, зонрема добре та вірно предста

влена ситуа~ія Унр. Цернвина рідних землях, ян теж на еміrраІ(ії. 

РеІ(.: І. Назарко, <<Зап. ЧСВВ>>, Рим 1958, т. ІІІ, стор. 295-7. 

708. - Primi І ncatenati. Libro bianco sulla persecuzione religiosa in 
Ucraina. Roma 1953, рр. 80. 

Після коротного загального введення, представлено у ЦІИ не

велиній праІ(і переслідування, яких в соціялістич:них нраїнах зазна

ли Унр. Православна, а головно Унр. НатолиІ(ьна Цернва. При 

нінІ(і додано порівняльну таблиІ(ю з рону 1939 із станом Церкви 

в році 1952 та :кільна важливіших документів. 
1953 р. І(Я праця появилася в Римі в англійському перекладі, 

доповнена делними новими донументами (стор. 114); з цього по

ширеного англійсьного видання 1956 р. зроблено у:країнсьний пе
ренлад, а в р. 1957 еспансьний - оба в Буенос Айрес, Арrентіна. 

Німецьний перенлад появився в Мюнхені 1959 р. 
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:Коротка згадка про це видання появилася в <<Зап. ЧСВВ>>, 

Рим 1948-1953, т. І, стор. 663-4, а довша рецензія о. С. Гарванка 
в <<Логос>>, Йорктон, :Канада, 1953, стор. 55-58. 

709. - ЖУковський А., Сучаспий етап релігії й Цер1;,ви під Сові

та.ми, зокрема в УССР. <<Релігія в житті українського на

роду>>- Зап:иски Н.Т.Ш., т. 181, Париж-Рим-Мюнхен, 1966, 
стор. 39-64. 

Служить добрим доповненням до попереднього видання, пода

ючи сучасний стан Укр. Прав. та Укр. :Католицької Церкви, чи

сленні статистичні дані, теж Російської Церкви та інших сект. 

12. - УСТРІЙ - СОБОРИ - ВНУТРІШНЄ ЖИТТЯ ЦЕР:КВИ 

А. - МОНОГРАФІr І БІЛЬШІ СТАТТІ 

710. - ВАсильЕВ'Ь В., Исторія Rапопизаціи Русспих'Ь Святмх'Ь. 

<< Чтенія >>, Москва 1893, З, ст. 4-256. 

Спочатку автор подав загальні відомості про канонізацію в 

Грецькій та Руській Церкві до Макаріввих Соборів 1547 і 1549 рр., 
відтак описув самі Собори та канонізації на них, з вичисленнлм 

проголошених Святих, і їхнв почитання. Далі продовжав опис 

до кінця 17 сторіччя й коротко до останніх років. 

711. - Голувинсюй Е., Исторія Rапопизації Свять~х'Ь в'Ь Русской 

Церкви. Москва 1902, стор. 600. 

У цій великій праці автор подав історію канонізації Святих 

спочатку в Грецькій, відтак широко в Руській Церкві, зокрема 

пізніше в Російській. Цінні в тому виданні багаті списки Святих, 

канонізованих і тих, яких такими уважали й почитали, без офі

цілльної канонізації. Між ними знаходяться теж Святі Укр. Цер

кви. На початку праці наведена багата бібліографія й джерела, 

а від стор. 373 документи, які мають відношення до праці. 
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712. - ГоРЧАКОВ'Ь М .И., О ве.мел,ьн,ь~х'Ь владтьпіях'Ь всероссійспих'Ь .ми

трополитов'Ь, патріярхов'Ь і св. Сипода (988-1738). Спб, тип. 
А. Траншелл, 1871, стор. (2)+2+588+252 (документи). 

Автор опрацював історію церковних дібр та подав їхній опис 

- від початків хр:истилнства до пол. 18 сторіччя. В більшості це 
відноситься до Російської Церкви й про добра Ун.р. Церкви мал:о. 

В Додатку помістив ще багато документів. 

713. - ДІАНИН'Ь А., Малорусспое Духовен-ство во второй пол. XVIII 
втьпа (по пунктам'Ь малороссійскаго духовенства, предоста

вленнЬІм'Ь В'Ь Екатеринскую комиссію для составлелія но

ваго уложенія). << ТрудЬІ КДА>>, Кіев'Ь, 1904, 8, стор. 589-
628; 9, 109-159. 

На основі пунктів з р. 1767 за Катерини 11, які виготовило 

<<малоросійське>> духовенство, оп:исав правне положення духовен

ства в Україні в другій половині 18 сторіччя: особисті права ду
ховенства, економічні, громадянські, права перед трибуналами, 

його освіту та засоби утримання. 

Стаття полвилася теж окремим виданням - стор. 91. 

714. ~ 3лввллов'Ь А.А., R'Ь исторіи отобрапія церповпь~х'Ь и.мтьпій 

при и.мператрицть Епатериюь ІІ. << Хр. Чт. >> Спб., 1899, 
І, с. 260-281, 508-534; 11, с. 39-66, 229-254, 467-500, 573-608, 
799~841, 1006-1038. 

Після довшого викладу про походження та характер церков

них ді бр, далі автор передає досить обширну історію про реформу 

церковних дібр, яку переведено за Катерини 11, теж і на укра

їнських землях. 

Пор. теж його доклад на оборону дисертації: R'Ь вопросу об'Ь 

и.муществах'Ь церповпь~Х'Ь. Там же, 1901, І, с. 113-135. 

715. - 3лвитнЕвич'Ь В.3., Палиподія Захаріи Rопистепспаго и ея 

.мтьсто в'Ь исторіи Зап.-Русспой поле.мипи XVI и XVII вв. 

Варшава, т:ип. Варш. учебнаго округа, 1883, стор. VIII+ 
+400+75. 

Автор подає опис історичних відносин тих часів, широкий 

огляд полемічної літератури при кінці 16 і на початку 17 сторіч

чл - до появи << Палінодії >>. Після того представлені життя та 

ділльність 3. Копистенського, вкінці ж опрацьований сам його 

15 - Іс. Латрило, ЧСВВ, Дж:ерела і Бібліографія ... 
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твір, головно у відношенні до << Оборони Унії>> Л. :Кревзи. Праця 
основується на самих полемічних творах, до яких в тому часі майже 

не бу.ло літератури, ·rому мало її в цій праці. Видання, однак, без 

покажчю\ів. 

Пор. теж його рефера'І' на цю тему: О знд'Чmіи западпо-руссrоой 

богословсrоо-поле.'rtи'Чесrоой литературм roonцa XV І и nа'Ч. XV І І в. 

и .'rtтьстть, запимае.'rtошь в'Ь пей Палиподіей Захаріи Ronиcmencroaгo. 

<< Хр. Ч·rеніе >> 1884, І, C'l'Op. 225-238. 

716. - 3АИІ{ИН'Ь В., У'Частіе свтьтсrоаго алемепта в'Ь церrоовпом'Ь упра

влен,іи, виборное nа'Чало ~l << соборпость >> в'Ь Rіевсrоой митро

поліи в'Ь XV І и XV 11 втьrоах'Ь. Варшава, Синодальнан тип., 

1930, стор. 162. 

Праца раніше бу.1д друкована в << Воскресное Чтеніе >>, VII, 
чч. 22, 23, 26-7, 33-36, 38-9, 41-44. У ній представлені : У часть еві т
ських у церковній управі в давніших ч:асах, в півн.-зах. Русі в 

14-15 ст., та. в 15-17 сторіччяхна українських та білоруських зем
Jrя:х. Відтак автор описув т.зв. право патронату, зокрема коро

Jrівське право подавання вищих церковних гідностей, опіку пра

вославного міщанства над Церквою, роJІю церковних Братств, ЕІ{

заршество в :Київській митрополії в 16-17 ст., Церковні Собори, 

решгІИну боротьбу за митр. Й. Борецького, і вкінці відроджен
ня за П. Могили. 

Рец.: Генрик Ціховський в <<Зап. ЧСВВ>> 1932, lV, 1-2, стор. 
378-385. А. Іщак n << Богословія>> 1932, 10, C'l'Op. 321-3. << Przegl<~:d 
Powszechny >>, t. 190, 125; << Przewodnik Hist.-prawny >> 1931, 2-3; 
<< Orientalia Christ. >> ХХІІ, 261. 

717. - IJIAPIOH митР. (І. Огівнко), Rапопізація Святих в Уrораїн

сьrоій Церrові. Вінніпеr, <<Укр. :Культура>>, 1965, стор. 221. 

Праця задумана як богословський тракта·r, хоч: таким він не 

вийшов. 

718. - :КлптЕРЕВ'Ь Н., Свтьтсrоіе архіерейспіе чиповпиrои в'Ь древпей 

Руси. Москва, тип. << Современ. Изв. >>, 1874, стор. (4)+ 
326+(4). 

Подав історію постання в старій Русі впархіяльних та l\ІИ'rро

поличих уря,.11;овців, вибираних з мирян, відтан подрібно описув 

оподинокі уряди-зайняття, їхні впливи і вкінці їхнв зникнення. 
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719. - ЛАкотА Г., Три Сиподи Перемиські в XVI-XIX ст. Пере~ 

мишль, Тов. << 6пархілльна Поміч:>>, 1939, стор. 178. 

У праці подана історія та декре·rи впархілльних Перемиських 

Синодів з рр. 1693,1740 та 1818, як теж Єпархіяльних Зборів у 
Валяві в рр. 1756, 1764, 1765, 1780 та 1783. В Додатку поміщено 
ще окремо деякі Декрети, перший статут дяковч:ительського Інсти

туту в Перемишлі та Статут Священичого Товариства. 

720. - ЛЕвицький Я., Перші Україпські Проповідпики і їх Твори. 

Рим, вид. Укр. Кат. Унів. ім. св. Климента Папи, 1973, 
стор. 188. (Праці Гр.-Кат. Бог. Академії т. 35). Друге ви
дання. 

На початку подана коротка історія розвитку проповіді в до

монгольсЬІіій добі, відтак короткі життєписи Луки Жидяти, Тео

досін Печерського, м. Іларіона, Клима Смоля1'ИЧ:а та :Кирила Ту

рівсьного з характеристикою та змістом їхніх поуч:ень. Після того 

наведено тексти їхніх наук, з додатком делких безіменних. 

721. - Лотоцький О., Автокефалія. Варшава, в-во Укр. Наук. Ін

ституту, 1935-1938, тт. І-11, стор. 208; IV+560. 

Перший том цієї праці появився насамперед в польській мові 

у Варшаві 1932 року, у видавництві << Towarzystwa dla Badan 
Europy Wschodniej і Вliskiego Wschodu >>. 

Українське видання цього тому з р. 1935 - тільки з незнач

ними змінами. Другий том появивел лише в укр. мові. Був пред

бачений ще третій том, але, на жаль, із-за війни не вспів вже по

явитися. 

У І-му томі автор подав засади автокефалії крайових Церков, 

в другому - історич:ні факти, якими ті засади переведено в конкрет

ні форми устрою поодиноких ав·rокефа.::rьних ЦерІ\ОВ. Один з роз

ділів в цьому другому присвяч:ений зокрема Укр. Православній 

Церкві. Праця основана на багатому джерельному матеріялі. При 

кінr(і 11-го тому подана теж багата бібліографія та іменний по

Ііюнчик. 

Оба ТОі\Ш перевидано офсетним друком в Римі в 1960 рр. 
Пор. теж його: Церковпо-правпі оспови автокефалії. << Elpis >>, 

Warszawa 1931, 5, str. 58-71. Стат·rя появилася теж окремою 

відбиткою (Варшава 1931, стор. 16). 
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722. - Лотоцький 0., У-праїнсьпі Джерела Церповного Права. Вар
шава, в-во "Укр. Наукового Інституту, 1931, стор. 320. 

V праці подано систематичний огляд українських джерел цер
ковного права, так джерела внутрішні - самої Церкви, ЛІ> теж 

зовнішні - державних властей. До Берестейської "Унії 1596 вони 
спільні для "Укр. Православної та Католицької Церков. Після 

того автор розгшrдав тільки джерела "Укр. Православної Церкви, 

а джерела "Укр. Католицької Церкви тільн:и ті та тоді, коші вони 

були зв'язані з певними фактами життя теж Православної Цер

кви. При кінці - резюме у польській та французькій мовах. 

Рец.: В. 3аїкин в<< Зап. ЧСВВ>> 1935, lV, 1-2, стор. 417-431, 
як теж в << Kwartalnik Historyczny >> 1932, 397-409. А. Іщак в 

<< Богословіл >> 1932, 10, 323-328. 
Цю працю перевидано офсетним друком в Римі в 1960 рр. 

723. - МллЬІшЕвсюй И., Ніевспіе Цер-повнь~е Соборь~. << ТрудЬІ КДА>>, 
Кіев'Ь 1884, 12, стор. 487-538. 

Подав короткий опис церковних Соборів в Ки вві в рр. 991, 
996, 1051, 1072, 1089, 1091, 1096, 1113, 1115, 1147, 1157, 1162, 1168 
та 1170-1. Відомості про них скупі, бо не заховалося з них ні актів 
ні декретів. Після того церковні Собори в Кивві були аж в рр. 1621, 
1627, 1628, 1629, 1640 та 1691 і останній виборчий Собор в р. 1708. 
Відтак Соборів вже не було - їх заступив << Святіший Синод >>. 

724. - МАРКЕВИЧ:'Ь r.' Виборное начало в'Ь духовенствть в'Ь древне

русс-пой, преи.Аtущественно юго-западной Цер-пви, до реформьt 

Петра І. << ТрудЬІ КДА>> 1871, 8, 225-273; 9, 484-550. 

Описавши подібну практику в первісній Церкві, подав істо

рію виборного прющипу в давній Руській Церкві - до монголь

ських наїздів, відтак в пол.-західній Церкві, отже на укр. землях. 

Окремо описув спосіб вибору митрополитів, впископів та насто

лтелів монастирів, як теж серед білого духовенства. 

725. - Милютин'Ь Вл., О недвижимь~х'Ь имуществах'Ь духовенства в'Ь 

Россіи. << Чтеніл >>, Москва 1859, lV; 1860, ІІІ, lV; 1861, 
11, стор. 571+8. 

Автор широко опрацював тему про матерілльні добра, які 

були в посіданні духовенства: їхнє походження, інвентарі, вжи-
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вання, адміністрацію, матеріяльні привілеї і пізніші зобов'язан

ня та відношення державної влад;и: до церковних дібр - аж до 

Петра І. В більшості це відноситься до Московської Церкви, але 

частинно подав такий же опис теж в Укр. Церкві. 

Про монастирі, монастирські добра та монастирське життя пор. 

теж: KLIUTSCHEWSКIJ W., Geschichte Russlands, П. Berlin, Obelisk
Verlag, 1925, S. 256-302. 

Про приходи та розходи Переяславської катедри 1771-6 зібрав 
деякі дані П.-ко Вл. у <<Київській Старині>> 1905, 10, відділ 11, 
с. 1-5, а статистичні дані про ~еркви та прав. населення в << Ма
лоросії >> 1780 р., там же стор. 7-8. 

726. - МякотиН'Ь В.А., О'Черки соціальпой исторіи Украипм в'Ь XVII
XVIII вв. Прага, 1924-1926, т. І, вмп. І-ІІІ, стор. 288, 266, 220. 

При описові розвитку со~іяльних відносин в Унраїні в 17-18 
ст., чимало уваги присвячу в автор зонрема монастирським добрам 

та монастирському життю. 

Ре~.: О. Грушевсьний в<< Унраїна >> Київ 1926, 4, стор. 144-6. 

727. - Плпков'Ь А., Древпе-русскій приход'Ь. Краткій очерк'Ь цер

новно-приходшюй жизни В'Ь восточной Россіи до 18 в. и В'Ь 

западной Россіи до 17 в. << Богословеній Віютнин'Ь >>, Сер

гіев'Ь Посад'Ь, 1897, 2, 11 отд., ст. 251-284; 3, 373-395; 4, 
42-67. 

Подано короткий опис церновно-парафіяльного життя, в біль

шості з північної і західної Росії та Білорусі, але теж з частими 

виразними відкликами до південно-західних, отже унраїнсьних зе

мель, і навіть з описом Галицьких Братств. 

Пор. теж: ЗнлмЕнсюй П., Л риходское духавепство в'Ь Россіи 

со вре.мепи рефор.мм Петра. Казань 1873 і його: Положепіе духо

вепства в'Ь царствовапіе Екатерипм ІІ u Павла І. Москва 1880. 

728. - П"ВНКЕВИЧ'Ь С., Топографія пиптьшпой Rіевской enapxiu в'Ь 

XVII в. по Апдрею Цемарію. Кіев'Ь 1877, ст. 136 (С'Ь кар

тою Кіевской епархіи). 

На основі видання << Опис Польщі >>, що в латинській мові 

появився 1659 р. в Амстердамі (Regni Poloniae magnique ducatus 
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Lithuaniae omniumque regionum novissima descriptio), подає автор 
om1c Київської вемлі, вокрема ва станом її церков, монастирів 

та релігій, додаючи широкі власні пояснення. 

729. - ПодвисоЦюй П., 3ападпо-русспія пол,е.мU'чеспія сочипеп~я по 

вопросу о возстапомепіи правосл,авпои ~epapxiu в'Ь зап. Руси 

в'Ь 1620 году. Могилев'Ь Губ., тип. І.Б. Клава и Л. Кагана, 

1915, ст. VI+338. 

Подає вагальні відомості про полемічну літературу, описує 

історію відновлення Теофаном православної єрархії в 1620 р., від
так головну увагу присвячує полемічній літературі, яка постала 

на тому тлі: її причинам, характеристиці важливіших творів, по

даючи теж їхній вміст та насвітлюіочИ ва.жніші в щrх проблеми. 

Використав багато джерел, але праця бев покажчиків. 

730. - ПокРовсюй И., Русспія епархіи в'Ь XVIII вrьпть: отпрьtтіе, 

состав'Ь u предтмьt. <<Прав. Собесіщник'Ь >> 1907, І, ст. 104-
119, 274-304, 531-560, 828-858; 1908, І, 499-512, 588-595; 
1909, ІІ, 310-323, 441-466, 574-594; 1911, І, 641-673, 756-
776; ІІ, 249-264, 367-387, 395-413, 532-592, 808-826; 1912, 
І, 383-389; 11, 746-772, 902-929; 1913, І, 126-168, 313-336, 
957-979; 11, 17-97. 

Автор подав у цій великій праці широкий опис про відкрит

тя, стан та границі поодиноких єпархій в 18 ст. - після реформ 

Петра І, Регламенту, установлення святішого Синоду, установлен

ня духовних штатів та пристосування єпархіяльного устрою до 

політично-rубернського поділу. Спочатку цей опис відноситься тіль

ки до російських єпархій, до яких, однак, входили тоді Білгород, 

Харків, Суми, Ахтирка, Ів'юм та Бахмут. Від річ:ника 1913 такий 
же опис лода.є Київської митрополії: про її стан в рр. 1685-6, пі)1-
чинення її Московському патріярхатові, границі при кінці 17 і 

поч. 18 ст., про установлення Переяславського вікарівства (1700), 
відтак Переяславської і Бориспільської єпархії ( 1733), число цер
ков і монастирів, власних і ваграничних; далі такий же опис Чер

нігівської і Новгородеівереької єпархій, і стан « малоросійських >> 
єпархій 1764 ДО 1775 р., у ВВ'ЯВКУ В відкрИТТЯМ Слав'ЯНСЬКОЇ єпар
хії (1775); вкінці теж про « вагранич:ні >>єпархії в 18 ст. -під Поль
Щ'3ю та стан після поділів Польщі, в відкриттям Брацлавсьн:ої і 

.Подільської та Житомдрської єпархій. 



12. Устрій-Собори-Життя: Мопографіі 231 

731. - ПонРовсюй И., Русск,ія enapxiu в'Ь XV І-ХІХ вв. И Х'Ь отк,рьt
тіе, состав'<> u предтьлм. Onьtm'Ь церк,.-исторu'Ческ,аго, стати
сmи'Ческ,аго u географи'Ческ,аго послтьдован,ія. Т. І: XVI-XVII вв. 
Н'ааань, тип. цм:п. Унив., 1897, с. 534+VI+X+XLVIII. 

Подібний опис як у попередній праці подав автор теж у цьому 

в:иданні, тільки аа 16 і 17 сторіччя. У другій частині його, на стор. 
388-502, багато аокрема увагц присвятив теж українсько-білору

ській Церкві в 16-18 ст., подаючи загальний її опис та опис її ста

новища. При кінці подано теж список монастирів з коротювпІ 

історичними і загальними даними, аага..чьно-орівнтаційну таблицю 

історичного розвитку поодиноних впархій - від заснування до 

н. 17 ст., та велику географічно-церковну нарту. 

Пор. теж його: Зн,ачтіе вмсшей русской іерархіи u историческ,ія 
условія ея служен,ія Цер1~ви u государству до XVIII в. <<Прав. Со

бесіщник-ь >>, Н'ааань 1898, І, с. 429-463. 

732. - Полонськл-ВлсилЕнко Н., Історu'Чн,і Підвалин,и УАПЦ. Р:им, 

<<Записки ЧСВВ >>, 1964, стор. 126. 

Авторка, анана історична, православна, подав опис змагань 

Укр. Прав. Цернви до осягнення свовї автокефалії. В княжі часи 

вона вдоволнлася фактичною автономівю. Змагання: до осягнення 

більшої незалежности набирали конкретніших форм за часів Ли

товсько-Української держави, не ааmшІаючи їх і після підчинен

ня: Мосн:овсм~ій патрілрхії, доводячи їх у 1920 рр. до проголошен
ня повної автокефалії, хоч не визнаної іншими Цернвами. На по

чатку подала теж відносну літературу, а при кінці понюнчик імен. 

733. - СиткЕвич-ь А., У н,іатск,іе к,атедральн,ме к,апитулм в'Ь XV І І І 
втьк,ть. << Хр. Чтепіе >>, Спб, 1904, 9, 320-354; 10, 510-534; 11, 
680-702; 12, 819-834. 

Подавши начерк про стан та діяльність білого духовенства, 

про пі;:~несення його образування та про унійних діячів а-посеред 

них, як теж про боротьбу 3 чернечим к.лиром, далі описано орга

нізацію катедральних капітул по ріаних впархіях, аокрема Львів

ської, їхній роав:иток, вкінці їхній занепад і його причини. 

На римському університеті Урбана (Пропаrандд) знаходиться 

в машинописі на цю ж тему докторська дисертація під заголовком: 
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Млкuсн В., De capituUs cathedralibus in Ecclesia Ruthena. Roma 
1943, рр. Х+І84. 

734. - ТРЕГУБОВ'Ь С., Религіоапмй бмт'Ь русск,их'Ь u состояпіе ду

ховенства в'Ь XVIII в. по .ме.муара.м'Ь ипострапцев'Ь. <<Тру

ДЬІ :КДА>> 1884, 11, 210-243, 321-356, 481-544; ІІІ, 44-85, 
189-222. 

Цей оп.ис подано на основі спогадів та :записок чужинців, які 

перебували в Москві та Петрограді. У ньому спершу описується 

релігійний побут :загалу, відтак становище духовенства, про па

тріярхію, святіший Синод, :загально про біле й чорне духовенство 

та їхній матерілльний стан. До Укр. Церкви мав тільки лосередив 

відношення. 

735. - Хойнлцюй А.Т., Западпорусск,ая Церк,овпая Упія в'Ь ея Во

гослужепіи u обрядах'Ь. Rіев'Ь, и:зд. Rіевопечерской ЛаврЬІ, 

1871, стор. VII+475. 

Подавши насамперед історію розвитку уніятських богослужень 

та видання богослужебних книг, автор далі подав подрібний опис 

всіх літургічних книг, які до того часу появитrся в :Католицькій 

Укр. та Білоруській Церквах, відмічаючи ці :зміни, які в тих ви

даннях :зайштr після Унії :з Римом. 

736. - ХРУСТЦЕВИЧ'Ь Г., Истарія За.мойск,аго Собора (1720). Вильна, 
оттиск'Ь И:З'Ь Епарх. Ві;домостей, 1880, стор. 305. 

Автор :з російсько-прав. становища насвітлюв Замойський Со

бор :з р. 1720. Однак, про цей Собор мова тільки в четвертому роз
ділі, в інших увага присвячена Василіянам, <<латинізації» і по

ложенню Прав. Церкви в Польщі та Литві перед і по Соборі. 

Пор. теж: АмвРоСІй АРхим., Вагляд'Ь православпаго па За.J.tосць

ск,ій Собор'Ь, бьишій в'Ь 1720 г. << ТрудЬІ R.Д.А. >> 1862, 11, 8, с. 396-427. 

737. - ЧУБАтий М., Про правпе стаповище Церк,ви в Rоаацьк,ій дер

жаві. <<Богословія>> 1925, Львів, т. ІІІ, стор. 19-53, 181-203. 

У статті описані: великий, рішальний вплив громади (не дер

жави) в церковних справах, участь мирян в настановленні митро-
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политів, єпископів, ігуменів й парохів, адміністрація церк. добра

ми, т.вв. <<церковні» люди, привілеї духовенства, церк. судівиицтво 

та його компетенції. 

738. - ЩЕгловА С.А., << Богогласник:ь >>. Историк,о-литературное иа
следованіе. Кіев'Ь, 1918, стор. ІХ+З47. Відбитка 3 << Уни
верситетскія Иввtстія », 1917, 1·10. 

Після перегляду літератури і її висновків, авторка наперед 

подав Почаївські видання Василіян (19-42), далі обсліджує відно
шення Вогогласнина до рукодисних укр.-руських і польських дру

кованих вбірників та релігійних пісень; далі описує сам Бо гогласник 

(63-168), редакційну працю видавців, авторів його пісень та дже
рела цих піеень (169-316), історичний, католицький і православ

ний елементи в них та долю пісень Вогогласнина в народному се

редовищі. В вакінченні подав ще висновки свого досліду. 

Рец.: А. Лобода в «Зап. Іст.-філ. Відділу>>, Київ 1919, стор. 
124-129. 

Пор. теІ'Іс Плсїчиньский Т., Icmoputtнuй огляд церк,овного сьпіву 

на Руси. <<Католицький Всхід >>, Львів 1906, ІІІ, с. 55-65, 130-136. 

739. - О Монашествть Еписк,опов'Ь. << Правосл. Собесtдник'Ь », Ка

вань 1863, І, 442-475; 11, 99-155; 193-342. 

З'ясувавши стан у ех. Церкві, в якій від З-го сторіччя ідея 

єпископства була неровділЬІю вв'явана 3 монашеством, хоч і бев 

окремого канону, далі описує практику в руській Церкві, аокрема 

рівні погляди в цій справі в 2 пол. мин. сторіччя. 

740. - Состояніе русск,аго духовенства в'Ь XV ІІІ ст. <<Прав. Со

бесtдник'Ь >>, Кавань 1862, 11, стор. 16-40, 173-206. 

Автор описує, як духовенство, яке до того часу не творило 

ще стану, почало в 18 ст. окремо формуватись, унормувавши до

пущення до дух. стану. Далі ровглядав приготування духовен

ства в Духовних Академіях. 

741. - BARAN А., Metropolia Kioviensis et Eparchia Mukacoviensis. 
Roma, <<Analecta OSBM>>, 1960, рр. XII+Il2. 

У цій праці подана коротка іеторія постання Мукачівської 

єпархії, а відтак головна частина її приевячена представленні від-
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н:ос:ин між тівю впархівю та :Київською митрополівю, перед і по 

Берестейській Унії. Третя частина присвячена намаганням при

лучитиеь до :Київської митрополії, хоч: вони не мали успіху й 1718 
Мукачівсьн.а впархія стала за.лежною від ма.,.ТJ;ярських примасів. 

В Додатку автор доводить, що ден:рети Замойського Собору зобо

в'язують теж на терені Мукачівсьsої впархії. Праця основувться 

на багатьох архівних: джерелах, частинно навіть Щ"\ не опубліко

ваних, як теж на поданій на поча·гку бібліографії. 

Рец.: Р. Хом'як в <<Логос>> 1963, 74-5. 

742. - BILANYCH Іо., Synodus Zamostianct а. 

арргоЬаtіо et momentum). Romae, 
1960, pp.XVI+128. 

1720 (Eius celebratio, 
<< Analecta OSBM >>, 

Праця: написана на основі не тільки оприлюднених докумен

тів та літератури, а передусім на основі архівних документів, про 

які не знали попередні домідники. Найперше автор трактув про 

причини СІ>ликання Собору, про справи, які на ньому буш1 за

пропоновані, перебіг його, а відтю\ опрацював усі його декрети, 

30Іірема теж силу декрету, яким його постанови були апробовані 

АпостольсьІ,им ПрестоJюм. На початку подана бібліографія, зокре

ма джере.тrа, опубліковані та архівні. 

На ри:мськом:у університеті Папи Урбана (Пропаrанди) знахо

диться в м:ашинописі подібна докторсьІщ дисертація під заголовком:: 

SIAROK S., De Synodo Zamosciana Ruthenorum habita а. 1720. Eius 
causae, celebratio, decreta de re theologico-sacramentali et approbatio. 
Roma 1937, р. ІХ+ 111. 

Про цей же Собор на Rатолицьком:у Університеті в Люблині, 

По.т:rьща, виготов.лено наступну маrістерську працю: Комоsн1sкІ 

Z., Prowincjonalny Synod Rusko-unicki w Zamosciu 1720 r. Lublin 
1968, str. 140 (в машинописі). 

743. - ВовА.к А., De iure patronatus sztpremi quoad Ecclesiam Ru
thenicam in Hungaria. Romae, Off. Libri Catholici, 1943, 
рр. 102. 

Після вступного насвітдення проблеми патронату в аага.льном:у, 

у другій •ra третій частині з 'я:совувться практика номінації русько
українських впишюпів та каноніків в Мадярщині. Праця осно

вана на архівних джерелах та літературі, які подано на початку 
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видання. В Додатку насвітлено ще існування при катедральних 

церквах т.зв. нрилосів-капітул. 

744. - СюмУ Н., De Figura Iuridica Archiepiscopi Maioris in Iure 
Canonico Orientali Vigenti. Romae, << Analecta OSBM >> 1968, 
р. 222. 

У праці представлена з правничого боку особа Арх:ивп:ископа, 

який, подібно як патріярх, в головою якоїсь Церкв:и. В лат. мові 

пр:ийнято називати його, для відрізнення від інших архивписко

пів, тер:міном << maior >>. Автор подав історичний розвиток постан
ня цього титуJІу й уряду, перевів порівняння з патріярхами, ми

трополитами, як теж описав його вибір, права, обов'язни та при

вілеї. У праці говориться загаJІьно про Архивпископів, хоч в теж 

окремі згадки про Архивп:исн:опа Укр. Церкви, однак, том:у що 

досі в Кат. Церкві, крім Львівського, немав іншого такого ви

разно визнаного Архивпископа, тому все сказане в праці_ прямо 

відноситься до нього. Праця основана на багатій літературі, зокре

м:а на науковому виютаді східного церковного права. 

745. - DIACZYSZYN Р., De Basilio Suracensi prout Theologo et Po
lemista Anticatholico. Romae, Off. LіЬгі Cath., 1944, рр. 59. 

Це частина докторської дисертації про одного з антикатол:иць

ких полеміС'l'ів, зонрема про його твір << Про одну правдиву пра
вославну ВlРУ ». 

746. - Іsслк А., De Zacharia Kopystenskyj eiusque << Palinodia ». 
<<Богословія:>>, Львів, 1930, стор. 161-196; 1931, стор. 64-
106, 219-234, 325-356; 1932, c·rop. 7-26, 101-133. 

Подавши І-tорошу історію твору ·га його зміс.т, автор зокрема 

переводить аналізу його арrументів, порівнюю'{И їх з писання.ми 

відступника Марка Антонія Господничича, доводячи вешшу за

JІежність від нього. Праця, однак, не закінчена. 

746/2. - JлвloNowsю А., Polska XVI wieku pod wzgl~dem geogra
ficzno-statystycznym, t. VII, VIII, ХІ. Ziemie Ruskie: Rus 
Czerwona, Wolyn і Podole, Kij6w-Braclaw. Warszawa, Ge-
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bethner і vVolf, 1902, 1889, 1897, str. (12) +252+XLII+ 
XVIII+72; II+128+З07+XLVI; (8)+736+LX. 

Atlas Historyczny Rzeczypospolitej Polskiej, wydany z zasil
kiem Akademii Umiej~tnosci w Krakowie. Dzial 11-gi << Zie
mie Ruskie >> Rzeczypospolitej. Warszawa-Wieden 1899-1904, 
druk. с. і k. wojskowo-geograf. zakladu w Wiedniu, str. 
4+ 17 kart. 

В обох працях автор бере шд увагу земельні добра на укра

їнських землях, подаючи їхній опис, статистичні даю, зокрема 

їхню приналежність - між ниtщr теж ці маєтки, які належали 

до української Церкви. 

747. - KAMINSKYJ Е., De potestate Metropolitarum Kioviensium-Ha
liciensium (а. 1596-1805). Romae, Ed. Univ. Cath. Ucraino
rum S. Clementis Р., 1969, рр. 180. 

Після історичного вступу про Ниївську митрополію, від по

чатків її існування до Берестейської "Унії 1596 і після неї до 1805 
року, автор у цій праці з'ясовує відносини Ниївських митрополи

тів до Ап. Престолу, відтак їхні права відносно єпископів та єпар

хій, як також їхні привілеї та окремі уповноваження, ЯІ\і отри

мали від Ап. Престолу. Один ровділ присвячений ще Провінці

я.льним Синодам та ролі митрополитів на них. При :кінці подано 

список всіх Ниївсь:ких митрополитів від 1596 до 1805 року, як теж 
єпископів цієї митрополії. Автор використав численну літературу, 

як теж багаті архівні джерела. При :кінці поданий покажчик імен. 

Рец.: о. І. Патрило в<< Зап. ЧСВВ>> 1973, т. VIII, стор. 453-461. 

747{2. - KLIMENKO М., Die Ausbreitung des Christentums іп Russ
land seit Vladimir dem Н eiligen bis zum 11 J ahrhundert. 
Versuch einer Uebersicht nach russischen Quellen. Berlin
Hamburg, Lutherisches Verlagshaus, 1969, S. 294. 

До у:країнсьтшї церковної історії відноситься передусім пер

ший великий ровділ про поширення християнства в Ниївсь:кій 

Русі в рр. 987-1237 - до паїаду монголів. 

Пор. рец.: Kahle W., << Kyrios >> 1970, Х, S. 253-5. 
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748. - Lozovю Р., De Metropolitarum Kioviensium Potestate. Ro
mae, <<Analecta OSBM>>, 1962, рр. ХХ+140. 

На основі 3агальної церковної літератури та оприлюднених 

документів, ян:і наведено на початку видання, автор відтворив 

якою була ВJІада Київських митрополитів перед Берестейською 

Унією 1596 року. Завдання було не легке, бо прямих документів 
і джерел 3 тих часів не дуже багато, яке, однак, виконав успішно. 
У праці представив відношення митрополитів до патріярхів, до 

Синодів, їхню владу над єпископами та єпархіями, вкінці їхні 

привілеї. При кінці навів списки Київських митрополитів, патріяр

хів, як теж єпархій, які належали до Київської митрополії. 

Рец.: << Orientalia Christiana Periodica >>, 1966, v'. 32, І, рр. 

189-190. 

749. - MADEY J., Le Patriarcat Ukrainien vers la perfection de l'etat 
juridique actuel. Romae, Opera Theologicae Soc. Scient. Ucrai
norum, 1971, рр. 266. 

Після історичного вступу автор в першій частині представ

ляв владу митрополитів в Укр. Церкві, перед Берестейською Унією 

1596 р. У другій частині - 3магання до патріярхату й ту ж владу 

після цівї Унії, а в третій- ян:ою мала б бути Укр. Церква у світлі 

Ватиканського Собору 11-го. В перших двох частинах нічого но

вого, бо вони тільки повторюоть ска3ане вже іншими. Нова тіль

ки третя частина, хоч не всі ро3діли відповідають головному 3а

головкові, однак 3 правничого боку дуже не стисла і викликав 

3астереження. Працю попереджав 3ібрана література, а 3акінчув 

речевий та іменний покажчики. 

750. - MEYSZTOWICZ W., Dobra Koscielne jako przedmiot uprawnien 
w prawie W. Ks. Litewskiego (Studja teologiczne, VIII). 
Wilno 1935, str. Х+168. 

У цій стисло науковій праці автор представив та 3'ясував ці 

3акони та декрети, які нормували справу церковних дібр у Ве

ликому Кня3івстві Литовському. У ній чимало цінного матеріялу 

теж до історії Укр. Церкви, яка довгий період часу становила ча

стину цього Кня3івства. 

Рец.: А. Толочко в << 3ап. ЧСВВ>> 1935, VI, 1-2, стор. 456-8. 
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751. - MUDRYJ S., De Transitu а Ritu Byzantino-Ucraino ad Ri
tum Latinum. Romae, << Analecta OSBM >>, 1973, рр. XXIV 
+-182. 

Після 3агальних відомостей про поняття обряду, ціла праця 

присвячена справі переходу в Укр. Церкві на лат. обряд: старан

ням r(ьому 3арадити - Укр. Єрархії та інтервенціям і 3аборонам 

Ап. Престолу, починаючи від митр. й. Рутського - до останніх 
часів. Ширше опрацьовані у r(ьому виданні правні норми Бене

дикта XIV, який старався упорядкувати міжобрядові відносини, 

та славно3вісна << Конкордія >> між східними і 3ахідними врархами 

в Галичині 1863 р. Подано у праr(і теж правні норми в r(ій справі 
на еміrрації: давніше і після останнього східного Кодексу та декре

тів 11 Ват. Собору. На поч:атку подані багата бібліографія та дже
рела, при кінці покажчик імен та речей. 

Пор. до цього предмету: І us Ecclesiasticum circa correlationes 
utriusqtte ritus in Galicia, graeco-catholici, slavici Ruthenorum et la
tini Polonorum. Leopoli, Inst. Stauropig., 1865, рр. 123. 

У цьому виданні 3ібрано Послання ЛьвівсьІшх і Перемиських, 

українсьшп і польських врархів, які нормували міжобрядові від

носини. Видання в трьох мовах: лат., укр. і польській. 

752. - lVIYCHALSKYJ А., << Liber de Fide >> Pseudo-Nathanaёlis. Fon
tes et analysis. Romae, << Analecta OSBM >>, 1967, рр. 149+-(3). 

Після 3агального вступу про полемічні 'l'вори, далі аюор у 

І-ій частині подав опис таких писань 3 Xl-XIV ст., відтак цих 3 
Берестейського періоду, 3окрема більше про І. Вишенського, Ю. 

Рогатинця, М. Смотрицького та 3. КопистенсьІюго. У 2-ій частині 
ана;гrі3ув твір не3наного автора << Rпига о вірі Натанаїла>> 3 р. 

1644, в якому 3ібрано ра3ом усі арrументи 3 усіх тогочасних по
лемічних писань. 

753. - PALMIERI А., La Cltiesa Russa, le sue condizioni cd il suo 
riformismo dottrinale. Fiгenze, LіЬг. Ed. Fiorentina, 1908, 
рр. 759+(1). 

Автор подав опис внутрішнього стану російської прав. Цер

кви на початку 20 ст., до якої в '!'ому часі належали майже всі пра
вославні уІ{раінці. Тому в більшій часті, майже все ска3ане в ній 
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відноситься теж і до Укр. Церкви, 3О:крема про: монашество, ду

ховенство, виховання й матеріяльні, соціяльні та моральні обста

вини :клиру, як •rеж про школи та церковну науку. 

754. - PATRYLO І., Archiepiscopi-Metropolita1zi Kievo-Halicienses 
(Attentis pгaescriptis М:.Р. << Cleri Sanctitati >>). Romae, << Ana
lecta ОSВМ: )), 1962, рр. XVI+ 142. 

На основі багатьох просліджених джерел, у праці переведено 

порівняшrн між владою, правами й nриві.ТІеями, нюІми :користу

валися Укр. Київські, а 3годом (частинно) і Львівські митропо

лити і тим усім, що новим східним цертювним правом надано Ар

хиєпис:копам т.3В. <<більшим-верховним>> (в лат. мові archiepi
scopi maiores ). Оrож, Укр. Митрополити мали всі 'l'i права, ю\Ї 
нове східне церковне право надаJю Архиєписн:опам, а в дечому 

і більші від них, подекуди більші і від тих прав, пні тепер прию-Іа

но патрінрхам. Тому сьогоднішнім Львівсьшпvr митрополитам по

винен бути при3:наний титул й права Архивпишшпів << maiores >>. 
Праця була написана ще перед тдм, я:к цей титул та права офі

ційно при3нано пі3ніше митр. Й. Сліпому й усім його наслідни:кам 
на Львівському престолі. 

Рец.: << Богословін >> 1963, стор. 135-6. << Orientalia Christ. Pe
riodica >> vol. 32, 1, 1966, рр. 290-292. 

755. - SoLOWIJ М:., De Reformatione Liturgica Н. Lisowskyj, Ar
chiepiscopi Polocensis ( 1784-1809). Roma, << Analecta OSBM >> 

1950, рр. ХІІ+128. 

Праця обмежена до :короткого періоду в історії Укр. Кат. Цер

кви: до діяльности Полоцького архивпископа Г. Лісовсьн:ого, пі3ні

шого митропоJrита, 30l<рема його літургічної реформи. Подавши 

його життєпис та спроби подібних реформ перед ним, далі автор 

опрацював перебіг самої реформи, її причини та предмет. В 2-ій 

частині навою1ть погляди на цю реформу Ап. Престолу, самого 

укр. нат. духовенства, я:к теж правос;rrавних і :католицьких істо

риків. При :кінці подано нілька важливіших документів. На по

чатку - винористана бібліографія та архівні й оприлюднені вже 

документи. 

Рец.: о. Р. Хом'як в<< Логос>> І, 1950, стор. 314-7. 
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756. - SzEGDA М., Dzialalпosc prawпo orgaпizacyjпa metr. ] 6zefa IV 
Welamiпa Rutskiego (1613-1637). Warszawa, Akad. Teol. Ka
tol., 1967, str. 215. 

Це частина дисертації про правно-організаційну діяльність митр. 

й. Рутського. В цілості подано тільки один її (другий) розділ під 
заголовком: << Обнова Василіянського Чина >>-, стор. 44-171; інші 

чотири розділи тільки в скороченні. І. - Життя, стор. 35-41; ІІІ. 

- Синодальна діяльність, стор. 177-192; lV. - Старання за Укр. 

Патріярхат, стор. 193-200; V. - Організування шніл і духовних 

семінарій, стор. 201-211. При кінці подано резюме у франц. мові. 
Рец.: о. П. Підручний в<< Зап. ЧСВВ>>- VII, 1971, стор. 535-7. 

757. - THEINER Р., L'Eglise Schismatique Russe, d'apres les rela
tioпs receпtes du preteпdu Saiпt-Syпode, precide d'ипе lettre 
аих eveques de Russie par le тете prelat. Paris, Gaume Fre
res, 1846, р. CXLIV +424. 

Автор - один з перших, який зайнявся збиранням та видан

ням документів, які відносяться теж до історіі Укр. Церкви. У цій 

праці описує стан Російської Церкви на основі звітів самого т.зв. 

Святішого Синоду, з рр. 1836-1839. У ній, отже, обхоплені теж 

ці укр. православні єпархії, які в тому часі знаходилися в гра

ницях рос. імперії, а при тому представлена теж акція << навер
тапня >>- з'єдинених в рр. 1835-9, включаючи теж про ці події звіти 
Синоду з рр. 1836, 1837 і 1838. Зокрема цінні подані при кінці ста
тистичні дані. Ориtінальний нім. заголовок: Die Staatskirche Rus
slaпds пасh dеп пеиеstеп Syпodalberichteп. Schaffhausen, Fr. Hurter, 
1853, S. XXIV+461 (2 Auflage). 1 Auflage 1844. 

В італійському перекладі: La Chiesa Scismatica Russa descritta 
secoпdo le piu receпti relazioпi del cosi detto Saпto Siпodo. Lugano, 
tip. Veladini, 1846, р. 256. 

758. - WIWCARUK S., De Syпodo Proviпciali Beresteпsi аппо 1165 
пап celebrata. Romae, << Analecta OSBM >>, 1963, рр. ХІІ+170. 

Автор опрацював історію заплянованого і вже приготованого 

Про вінційного Собору, що мав відбутися в Бересті 1765 р. По

давши короткий перегляд про стан Укр.-Кат. Церкви після За

мойського Собору з 1720 р., в першій частині подав історію його 
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приготувань та причини, чому він не відбувся, а в другій - про 

справи, які мали на ньому бути обговорені та вирішені, порівпав

ши їх з декретами Соборів Замойського та Львівського (1891). При 
кінці подано документи цього Собору. Праця виготовлена майже 

виключно на основі архівних джерел, які подано на початку ра

зом з бібліографією. При кінці - покажчик імен. 

Рец.: М. Стасів в <<Логос>> 1966, стор. 316-7. 

759. - Per l' Unita della Chiesa. Incontro аі fratelli separati di Oriente. 
Roma, 1945, рр. XV+ 543. 

Це збірник 14 орієнталістів, професорів Сх. Папеького Інсти
туту, з 35 статтями-монографіями: історичними, богословсьн:ими, 

літургічними, правничими та орієнтаційними - про справу апо

столяту між нез'єдиненими. Між ними знаходяться теж матеріяли 

до історії "Укр. Церкви. 

Pel(.: А. В. в <<Зап. ЧСВВ >> І, 1949, стор. 406-9. 

760. - Ukraine und die Kirchliche Union. << Die Кігсhе und das 
Oestliche Chгistentum >>. Berlin, << Germania >>, 1932, S. 133. 

Це збірник із статтями П. Вергуна, І. Мірчука, В. Залозець

кого і З. Rузелі про: історію "Укр. Церкви; Духовне життя "Укр. 

Церкви; "Укр. церковну архітектуру; Вплив Церкви на життя на

роду; Передумови до "Унії. 

Б. - ПРИЧИННИ І МЕНШІ СТАТТІ 

761. - Б-влогостинсюй В., Рефор.ма Петра В. по вьи:-ше.му церков

ному управленію. << Журнал'Ь мюr. нар. просв. >>, Спб, 1892, 
ч. 281, 6, стор. 257-281; 7, 1-23. 

"У статті описане установлення т.зв. Святішого Синоду, його 

правну і фактичну владу та відношення до духовенства, народу, 

як теж до східних патріярхів і протестантів. 

762. - БУчинський Д., Вогороди'Чний культ в українському пись.мен

стві. Матеріяли до історії "Укр. Церкви - Збірник допо-

16 - lc. Патрило, ЧСВВ, Дж:ере.ла і Бібліографія ... 
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відей. << Наун:. Зап. Укр. Вільного Унів. >> т, 9-10, Мюнхен
Рим-Париж 1969, с. 26-48. 

У статті-доповіді представлений Богороди'ffіий культ в укр. 

письменс'ГВі: давньому, в літературі XVII-XVIII віків та у відро
Дїиеній літературі. 

763. - ВлсильЕвсюй В., Записи о поставлепіи русск,их'Ь еписк,опов'Ь 

при .митр. Теогпостть в'Ь Ватик,апск,о.м'Ь сборпиюь. << Л{ур
нал'Ь мин. нар. просв. >>, Спб, 1888, ІІ, стор. 445-463. 

У статті описано 13 записок, які носm·ь характер офіційних 
протоколів, про вибір і посвяченнн єпископів аа митр. Теогноста 

(1328-47). Взято їх з грецького рукопису у Ватиканському архіві, 

на яrшй потрапив Реге.їrь В. 

Пор. теш: Головлцюй R., Н овоотr.рь~ть~й исmо'Чnи/ї,'Ь для цер

к,овпой исторіи Галицк,ой Руси XIV столтьтія. << Л:иrературньrй 
Сборник'Ь >>, Львов'Ь 1888, с. І-ХІХ. - Подав теж опис і тен:ст 'l'ИХ 

же записок. 

764. - ВЕликий А.Г., Вселепсьr.ість ду.лщння як, вияв у/ї,р. церк,овпої 

дії. Матеріяли до іст. Укр. Церквн - Збірник доповідей. 

<<Наук. Зап. Укр. Вільного Унів. >>, ·r. 9-10. Мюнхен-Рим
Париж 1969, стор. 3-25. 

У доповіді-стат·гі представлена своерідна українська екуме

нічна концепція, яка може стати вкладом і до світового екуме

нічного руху. 

765. - ВЕРховсюй П.В., Вопрос'Ь о церr.овпь~Х'Ь и.мтьпіях'Ь в'Ь двадца

ть~х'Ь годах'Ь восе.мнадцатаго столтьтія. << Хр. Ч·rеніе >>, Спб, 

1907, ІІ, с. 230-245, 486-501, 638-657. 

У С'l'атті описана земельна реформа та спори, які винюши на 

'l'ому тлі між дер:rю=шни:ми і церковн:ими властями на поч. 18-го c·r. 

766. - ВІгоРинсьюrй: І., Н атолицьк,а ду.мк,а в східній J1 к,раїпі в се

ред ип і ХІХ ст. << Логос >>, Йорктон 1962, с. 219-227, 289-303. 

У статті описано церковне становище в ех. Україні n пол. 19-го 
сторіччя та прихильні до ка'l'Олицької Церн.ви настрої серед ча

стини укр. інтеліrенції, зонрема в М. Гоголя, 6. Балабана та ін. 
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767. - ГРУШЕвсюй А.С., Из'Ь пол,е.мшиюй литературьт, копца XVI в. 

послть введепія Упіи. << Ивв. имп. Ак. Н. >>, Петроград'Ь, 1918, 
ХХІІ/2, с. 291-313. 

У статті описано спори в полемічній літературі при к. 16 ст. 
про культурні вв'явки та впливи Сходу і Заходу, оборону церковно

слов. мови, зокрема у письмах І. Потія та Клирика Острозького. 

768. - ДАчкЕвич й., Повість про перепесеппя .мощів св. Никол,ая. 
<< Богословія >>, 33, Рим 1969, с. 28-73. 

Після короткого життєпису св. Миколая та опису перенесен

ня його мощів до італ. міста Барі 1087 р., автор головну вагу при
святив рівним оповіданням про цю подію: латинським, грецьким 

та старо-ун.р. повісті, якої автором мав бути м:итр. Єфрем (1090-6), 
та рівним: її сп:искам. При кінці додано текст одного такого грець

кого оповідання в укр. перекладі. 

769. - КРАВЧЕлюк 0., Культ св. Кирила і Методія па Україпі та 

праця українців для Кирило-Методіївсмої ідеї. <<Логос>>, 

Йорктон 1969, с. 43-59, 98-121. 

У статті представлено культ св. Кирила і Методія на Укра

ІНІ та працю українців для підтримання їхньої ідеї, зокрема на 

Велеградських З'їздах. 

770. - Лотоцький 0., Суспільне стаповище білого духовенства (світ
ського) па У праїпі і Росиї в XV ІІ в. << Зап. НТШ >> 1898, т. 

ХХІ, с. 1-46. 

Біле духовенство було принижене, зокрема в Росії, і майже 

безправне, так перед державними чинниками, як теж в єпархі

яльній адміністрації. 

Пор. теж його: М атеріальпое обезпечепіе приходскаго духовен

ства в'Ь прошлом'Ь втьпть. << Руководство для сельских'Ь пастЬІрей >> 
1899, ч:ч:. 37-39. 

Пор. ще теж: КРИЖАновсюй Е.М., Очерки бь~та южпо-русскаго 

сельскаго духовенства в'Ь XV І І І в. << Собраніе соч:иненій>> т. І, с. 391, 
Кіев'Ь 1890 (Недоступне). На цю тему помістив він більше статтей 
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в << Руководство для сельских'Ь пастмрей >>, якого був редактором, 

(Київ 1860.) 

771. - Лотоцький 0., Соборні Нрилоси на Україні й Білій Руси в 

XV-XV І віках. << Зап. НТШ >>, Львів 1896, ІХ, с. 1-34. 

Автор описав постання Крилосів та їхній основний склад як 

орган впархіяльної влади, адміністративної та суддівської, як теж 

їхнв утримання. 

772. - Л.М., Н'Ь характеристикть церковно-бьtтовой жизни в'Ь пер

вой трети ХІХ в. << R. Старина » 1904, 12, с. 363-407. 
На основі листів арх:имандритів Єраніма Визереького та Фи

лядельфа Пу:зини, які подав на стор. 181-407, представлене цер
ковно-побутове життя в укр. прав. Церкві, на початку 19 сторіччя. 

773. - МАРКЕВИЧ:'Ь r.' Вьtборное начало в'Ь духовенствть в'Ь древнє 

русской преимущественно юго-аападной Церкви до рефор.мьt 

Петра І. << Трудьх КДА», 1871, 8, с. 225-273; 9, 484-550. 

Ширше описує виборний принцип, Я!{ він практикувався в 

давній руській Церкві, :зокрема на Україні. 

Пор. теж: 0Рловсюй П.: Н'Ь исторіи южно-русск,аго духовен

ства. << К. Старина>> 1895, 11, с. 50-53 - про те, як вибирано па

рохш в прав. Церкві на Україні. 

774. - ПАп Ст., Духовна пісня на Закарпатті. <<Зап. ЧСВВ>>, 1971, 
т. VII(XIII), с. 114-142 (й окремою відбиткою). 

Автор опрацював гене:зу духовної пісні на Україні, їхню те

матику й поширення, відтак описав 33 :збірники таких пісень, які 
:знайдено на Закарпатті та їхні друковані видання. Закінчує опи

сом впливу укр. духовних пісень на інші слов'янські народи схід

ного обряду й навіть на румунів, теж і не :з'єдинених. 

775. - ПЕТРОВ'Ь Н., 06'0 у'Чрежденіи Ипатіе.м'Ь Поцтье.м'Ь Уніатской 
капитульt во Влади.мірть Вольшско.м'Ь и первона'Чальньtх'Ь ея 

дтьйствіях'Ь. << ТрудЬІ КДА» 1869, 6, с. 498-539. 

Капітулу в Володимирі Волинськім І. Потій оснував ще 1594 
р., хоч була потверджена тільки 1598 р. У статті подано опис її 
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ослування та н аавдання, а в Додатку 10 документів до її діяль

ности в рр. 1600-1621. 

776. - ПЕТРУШЕВИЧ:'Ь А.С., О способть иабрапія и поставлепія в'Ь дья

копскій и свящепическій 'Чиn'Ь иа'Ь .мірских'Ь лиц'Ь в'Ь XV І сто
лтьтіи па Южпой Руси. « Богословскій Віютник'Ь >>, Львов'Ь, 

1900, с. 81-88. 

О способть иабирапія и поставлепія епископа. Там же, с. 

157-165. 

Втьроисповтьдапіе повопоставляе.мого русского епископа пред'Ь 

Ніевски.м'Ь .митрополито.м'Ь, пачипая С'Ь половипь~ XIV сто
лтьтія, дтьлае.мое. Там же, 1901, с. 93-101. 

Автор подав одис в:ибору та поставлення дияконів, священи

юв та єпископів в Rнївській митрополії в 16 сторіччі та віроіспо
відання єпископів 3 14 сторіччя. 

777. - РУдович 1., Нобрипський Сипод 1626. <<Богословія>>, Львів 
1924, 11, с. 1-27, 196-212. 

Був це перший Собор 3'єдиненої єрархії Rиївської митропо

лн, скликаний для вамирення а неа'єдиненими, реформи духовен

ства та усунення надужить. Однак неа'єдинені на Собор не а'я

вю:rися. У статті автор описує його підготовку, скликання та пе

ребіг, додавши теж його Декрети в старо-руській мові. 

778. - СтРАШКЕВИЧ'Ь В., Н'Ь характеристикть матеріальпаго поло

жепія уніатекаго духавепства в'Ь nа'Ч. ХІХ в. << R. Старина >>, 
1905, з, 11, с. 223-6. 

Під Росією, аа Александра І в р. 1820 створено фонд а багат
ших церков та монастирів - для допомоги біднішим. 

779. - СильвЕСТЕР єп., Церковпий устр~и в Україні. Новий Ульм, 

друк. <<Укр. гавета >>, 1946, стор. 63. 

У виданні поміщено проєкт Статуту Укр. Автокефальної Прав. 

Церкви, коротко описано її церковно-адміністративний устрій та 

подано кілька думок про релігійно-моральне виховання. 



246 Бібліографія Укр. Ц~ркви 

780. - ФЕДОРІВ Ю., Замойсь-пий Синод 1720 р. «Богословія>>, Рим 
1971, с. 5-72. 

Автор подав короткий начерк Замойського Собору, 3окрема 

його декретів, як теж коментарі, дуже схожі на Г. Хрустцевича. 

781. - ХРАНЕВИЧ'Ь В., Нть-потормя 'Черть~ U3'0 бьмой жиани духовен

ства юго-аападнаго -прая. << R. Старина >> 1893, З, с. 399-411; 
4, с. 78-97. 

V статті описані деякі прикмети, спільні більшості консистор

ських урядовців, благочинних, священиків і кандидатів до свя

щенства. 

Пор. теж його: П омтьщи-пи u духовенство в-ь юго-аападном-ь -прать 

в-ь -понцть прошлага столтьтія. Там же 1892, 8, с. 357-388. 

782. - СноDУNІСКІ К., О stosuпkach wyzпaпiowych w cechach wi
lenskich od XVI-XVIII w. Odbitka z ksi~gi pam. ku czci 
Oswalda Baltzera, str. 15. 

V статті представлене відношення рі3НИХ віроісповідань у Ви

ленських цехах в 16-18 ст. 
Пор. рец.: L. Charewicz, << Kwartalnik Historyczny >> 1952, str. 

626-7. 

783. - PETRUSZEWICZ А., Historica expositio de auctoritate, jurib~~s 

et praerogativis Metropolitaпi іп Hierarchia Ecclesiae graeco
rutheпae аЬ eiusdem origiпe usque ad nostra tempora succiпte 
сопсіппаtа. Шемати3М'Ь архідіец. Львовской и діеце3іи Стани

славовской. Львов'Ь 1885, с. I-XVIII. 

Автор коротко 3ібрав права та привілеі:, якими в рі3них ча

сах користувалися Київські і Галицькі митрополити. 

784. - SzARANIEWICZ 1., Koscielпa Ипіа па Rusi і wplyw jej па 
zmiaпg spoleczпego staпowiska swieckiego duchowienstwa rus
kiego. Lw6w, nakl. autora, druk. Pillera і Sp., 1899, str. З 1. 

Автор описав становище впархілльнаго духовенства та цей 

вплив, який мала Унія на 3міну цього їхнього становища, 3окре

ма щодо 3алежности від патронів та матерілльного 3абе3печення. 
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785. - ZALOZIECKYJ V., Das geistige Leben der Ukrainer ~n Ver
gangenh.eit ztnd Gegenwart. MiinsterjW., Aschendorf, 1930, S. 
6+219. 

У цьому виданні до історії YJ'P· Церкви відносяться тільки 
перший і частинно другий розділ, n яr-шх, між іншими, мова про 
письменство і шкільництво та духовпо-релігійні течії на Україні. 

При кінці кожного роаді.лу подана біб.ліографія. 

13. - ЧЕРНЕЧІ ЧИНИ І МОНАСТИРІ 

А. - МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

786. - АмвРОСІЙ АРхим., Скаааніе о По'Чаевской Успенской Лаврть. 

Почаев'Ь, тип. Успенской ЛаnрЬІ, 1878, стор. 296+8. 

Це передруІ-< з <<Лит. Епарх. Віщомос·rей >> 1870-1871. Автор 
подав у цій праці популярний начерк історії Почаївської Лаври, 

поділ:ивши її на три част:ини: Під Польщею в рр. 1559-1720; в рр. 
1720-1831- коли Лавра приєдналася до 3'вдинення, та після 1831 
року. 

Про то, як Почаївська Лавра пр:иступила до Унії, пор.: ВЕ

ликий А.Г., Ще про<< Зорю над По'lавво.м >>,-у<< Світла і тіні Укр. 

історії>>, Рим 1969, стор. 82-87. 
Пор. теж слабу брошурку: ТРипольсюй Н., Н'Ь исторіи древ

няго прав. По'Чаевскаго .монасть~ря на Воль~нть. Поч:аев'Ь 1897, с. 42. 
Рец. на останню: << Kwartalnik Hist. >>, 1898, 370-2. 

787. - ВлвРик М., По Василіянських Манастирях. Торонто, ОО. 

Василіяни, 1958, стор. 286. 

Автор - один з І~ращих знавців ва.си:.1іянської історії, подав 

у своїй праці опис Васи.ліянсьюrх монастирів в Гал:ич:ині, Карпат

ській УІіраїні та одного на. Словаччині. Опис зробJІено в популяр

ній формі, однак автор використав наведену при кінці багату лі

тературу. При кожному з них подано важніші істор:ич:ні дати, ЛІ\ 

теж, описуючи їхню історію, наведено чимало імен тих, яRі буди 

з ними зв' язані. 

Рец.: М. Островерха, <<Зап. ЧСВВ>> 1958, ІІІ, стор. 578-9. 
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788. - ВАнРик М., Вібліографі'Чnий огляд історії Василіяпсь~ого 

Чипа за 1935-1950 рр. <<Зап. ЧСВВ>> 1958, ІІІ, стор. 237-276 . 
... аа 1950-1970 рр. <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII, стор. 334-424. 

В обох виданнях, які появилися теж окремою відб:иткою в 

тому ж видавництві, автор муравлиною працею зібрав все те, що 

у ріаних виданнях в рр. 1935-1970 було написано про Василіян
ський Чин, не залишивши навіть коротких і фраrментарних ага

док про його минуле. Це не тільки перелік книг чи статтей, але 

теж при кожному описі подано зміст того, що там було сказано 

про Чин, справлено помилки чи пороблено доповнення, додаючи 

теж свою оцінку. Огляди мають такі підрозділи: 

Джерелознавчі видання; 

Бібліографічні, енциклопедичні та інші посібники; 

Василіянський Чин у загальних працях а історії Укр. Rат. 

Церкви 17-20 ст.; 

Св. Йосафат і митр. Й. Рутський та. іх доба; 
З історії Василіянського Чина 17-20 сторіччя; 
З церковно-культурної Василіянеької діяльности 17-20 ст.; 

З історії Василіянських монастирів: загальні описи й по-

одинокі монастирі. 

Оба огляди у великій м1р1 обхоплюють аа ті роки майже всю 

бібліографію Украінської Католицької Церкви. 

789. - ВЕЛИКИЙ А.Г., Нарис історії Згро.маджеппя ес. Служебпиць 

П.Н.Д.М. Рим, в-во СС. Служебниць, 1968, стор. ХІХ+ 

+767+(6). 

Праця виготовлена й видана у 75-річчя існування Згромаджен

ня, яке аа той короткий час веліло внести чималий вклад в життя 

Укр. Rат. Церкви. Праця в більшості написана основуючись на 

архівних джерелах, вичерна і допрова.джена до останніх днів їх

нього 75-річqя. Rрім самої історії, наведено н ній дуже багато ста

тистичних даних, лк теж більшу скількість важніших документів. 

Рец.: Р. Хом'як, <<Логос>> 1970, стор. 313-6. 

Пор.: Каталоги Згро.маджеппя СС. Служебпиць, лкі досі по

явилися в рр. 1938, 1955, 1965 і 1972 (останній 120 стор.). 

790. - ВойНАР М., Василіяни в у~раїпсь~і.м параді. Н. Йорк, ОО. 
Василіяни, <<Слово Доброго Пастиря>> ч. 7-8, 1955, стор. 80. 
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Це короткий популярний начерк діяльности Василіянського 

Чину серед українського народу. 

791. - ДЕнисов-ь Л.И., Православн,ь~е Мон,астмри pocctucnoй и.м

періи. Москва, изд. А.Д. Слупина, 1908, стор. ХІІ+984. 

У цій праці подано повний список всіх 1105 відкритих в тому 
часі в Росії та :Китаї (4) й Америці (3) чоловічих та жіноч:их мо
настирів і архиврейських домів. Між ними знаходяться теж усі 

монастирі на українських землях, які в тому часі входили в ро

сійсьr-;у імперію. При кожному описові подано топографічні, істо

ричні та археологічні дані, а теж бібліографіч:ні замітки. На по

чатку ломіщепа статистична таблиця розміщення монастирів, а 

при кінці поазбучний поr-;ажчик, як теж 110 рисунків і мапа мо

настирів. 

792. - ДиРдА М., Ясн,а Гора в Гошеві. Н. Йорк, ОО. Василіяни, 
1972, стор. 142. 

В популярному виданні автор подав короткий опис монастиря 

в Гошеві та його історію, зокрема історію його чудотворного обра

ву Матері Божої, до якої відбувалися численні прощі, головно 

мrж двома останніми війнами. 

793. - ІлАРІОН митР. (Огієнко 1.), Фортеця Православія н,а Волин,і. 

- Свята Почаївська Лавра. Церк.-історична монографія. 

Вінніпе!.', <<Волинь>>, 1961, стор. 398. 

Це - широко закроєна історія Почаївського монастиря, на 

жаль тільки з надто велИІ-\ОЮ дозою полеміки й перекручень, в 

стилі його післявоєнних видань. 

Рец.: М. Ваврик, <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII, стор. 397-404; 
Hofman J., <<Zeszyty Historyczne>>, З, Paryz 1963, 211-230. 

794. - КАРОВЕЦЬ М., Велипа Реформа Чин,а св. Василія В. 1882 р. 
Львів-Жовква, в-во ЧСВВ, 1933-1938, 1-IV, стор. 226, 210, 
216, 500. 

Праця виготовлена у 50-річчя Реформи Василіянського Чина. 

Після опису стану Чина по Берестейській Унії (1596), з'ясовує 

обставини 19 сторіччя, які привели до його занепаду, зокрема ши
роко описує переведення самої Реформи та ті труднощі, яні треба 
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було поборювати. Праця основується на багатьох документах, яні 

автор подав в цілості і в оригіна.1тах. Третя й четверта частина -
це майже 'rілЬІш паведені тексти го.лосів преси, своєї та чужомовної, 

й урядової переписки в цій справі тан державних ян. університет

сьних чиннинів між собою та з Ордипаріятами і Консисторіями 

аж до рону 1885. 

Рец.: В. 3аїнин, << Kwartalnik Historyczny >> 1933, 296-302. 

Про Реформу з р. 1882 року пор. теж: Альмапах Василіяп
сьпих Богословів. Річнин І: Із приводу 50-літнього ІОвилею Реформи 

Василіяпсьпого Чина (1882-1932). l~ристинопіль, ОО. Василіяни, 

1933, с. 112. 

795. - Н.оссАк'Ь Н.М., Шематизм'Ь Провипціи св. Спасителя Чина 

Св. Василія В. в'Ь Галиціи и Норотк,ий Погляд'Ь па мопастьtри 

и па Мопашество Pycne, от'Ь заведепя па Руси втьрь~ Христо
вои а;и-с по пипишн,ое вре.ия. Львов'Ь 1867, стор. 354. 

У першій частині стор. 1-35 подано актуальний стан Василі
янського Чина в 1866 р., а далі автор представляв спочатку істо
рію монашества на Сході, а відтак на унраїнських землях: їхній 

початок, поширення, діяльність, вп.ливи, занепад та відновлен

ня. Зокрема цінні у Цьому видюші досить подрібні списки пооди

поних монастирів по всіх впархінх YRp. Церхви. Досить широко 
представлена теж історія монастирів по Берестейсьній Унії 1596, 
аж до останніх рон.ів. Автор винористав не тіль1'и всю доступну 

йому .літературу, а теж різні записи й дон:ументи з архівів, з яких 

багато й не заховалося. Це найбагатший й найцінніший в усіх Н.а

та.логів. Перший такий Н.а·rа.лог Василіянсr,Іюго Чину появивел 

1773. Потім вони виходи.ли неперіодична, від 1894 щорічно, а від 
1949 звичайно що два роки. 

796. - (Н.оя.тrовиЧ'Ь М.), Истарія Базиліанс.,.аго Ордепа. << Христ. 

Чт. >> 1864, І, с. 11-75, 419-464. 

Автор подав н.оротюrй нарис історії Василіянського Чина, 

воRрема про його устрій, відносини до 3'вдипеної врархії, до бі

лого клиру і єзуїтів та про Василіянсьні шко.nи, використавши 

дуже багато архівних джерел. 
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797. - НиколАй аРхим. (Далматов'Ь), Супрасльс10ій Влаговтьщенс10ій 

.uонастмрь. Ист.-статисти'Чес10ое описаніе. Спб, тип. Сино

дальнал, 1892, с. XV +611. 

На. загальному історич:ному тлі цілої Церкви, подає обшир

ний і подрібний історичний опис одного а важливіших Василіян

ських монастирів у Супраслі, який, хоч положений на Білорусі, 

мав вел:икий вплив теж і в історії Українськоі Церкви. V ВІІ)lанні 

поміщено теж 17 портретів та 47 документів. 
Бібліографію цього монастиря та спис його документів подав 

останньо: SosNA G., Kr6tka bibliografia klasztoru w Supraslu. << Wia
domosci Polskiego Autokef. Kosciola Praw. >>. Warszawa 1974, І, 

str. 51-88. 

798. - ПЕТРОВ'Ь Н.И., 0'Чер10'Ь исторіи Бааиліас10аго Ордена в'Ь бьи

шей Польшть. << Трудьr :КДА», :Кіев'Ь, 1870, V, стор. 428-
494; VIII, 373-436; ХІ, 343-409; 1871, ІІ, 295-374; V, 225-
317; VI, 480-554; VII, 118-189; 1872, І, 3-85; ІІ, 161-272. 

Маючи доступ до багатих митрополичих та монастирських ар

хівів, автор на їхній основі склав цю працю, об'ємом та багатством 

ма·геріялу досі ще найбільшу. Головну літературу та джерела по

дав у вступі. Працю починає від реформн, що її перевів митр. й. 
Рутський на нач. 17 сторіччя (1617), а кінчав станом, який ааісну
вав 1795 р., після третього поділу Польщі, поділивши її на пе

ріоди: від початн.у до Замойського Собору ( 1720) і після нього. 

Широко описує у ній історію Чина, його устрій, Правила, діяль

ність, аокрема місійну, його школи, а теж впливи та значення, 

як такого, що <<творив основну частину Унії>>. Праця цінна, хоч 

написана 3 насвітленням не католицьким і не українським. 

799. - ПЕТРОВ'Ь Н.И., Забмтьмt ино'Ческі.q, обители (Монасть~ри Хол.лt

сl'Оій і За.люстьскій в'Ь общей судьбть русспо-упіатскаго .uона

шества). << :К. Ст.>> 1882, 7, етор. 1-41; 8, стор. 199-242. 

Подає історію обох монастирів, в Холмі та Замос1'ю, аж до 

їхнього скасування 1864 р. 

Пор. теж його: Допу.лtенть~ Вратства при церкви св. Ниполая 

в'Ь г. За.ttостть. Там: же, 1882, 7, стор. 149-159 (а 4 документами а 

17 ст.). · 
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Теж його: Хол.мск,о-П одляск,іе православн,ь~е .мон,асть~ри: Хол.м

ск,ій, За.мостьсх:ій u Яблоц,uн,сх:ій. << Памятники Русе. Старинм >> 
VII, Спб. 1885, стор. 168-217. 

Пор. теж: ЩЕРвицюй 0., Вилен,сх:ій Свято-Троицхій .мон,астмрь. 
Бильна, 1885, с. 190+3. (Відбитка 3 <<Лит. Еп. Відомости»). 

800. - РІПЕЦький М. - Попович Д., Ниїво-Пе'Черсьх:ий .мон,астир L 

його подвижн,их:и. Мондер, ОО. Василіяни, 1954, стор. 62. 

Це короткий популярний нарис історії Київо-Печерського мо

настиря та короткі життєписи важливіших його членів. 

801. - Слпунов'Ь А., Архив'Ь Полоцк,ой Духовн,ой Нон,систоріи. Мо

сква 1902, стор. 168 (Відбитна 3 << ТрудЬІ Археогр. Ком. 

Археологическаго общества>> том І). 

У цій праці описано та подано відомості про документи в ар

хіві Полоцької Консисторії, 3окрема ті, що відносяться до цер

ков та монастирів, 3'єдинених і православних. Описує теж мона

стирські архіви, інвентарі та інші документ:и, які там 3Найшлися. 

Рец.: Wolyniak, << Kwartalnik Historyczny ~> 1903, 77-9. 

802. - (СУльжинський ЛУКА), Нратх:ія иавтьстія о положтіи ба

аиліан,сх:аго орден,а u рать~х'Ь пере.мен,'Ь в'Ь его управлен,іи, 

оm'Ь 1772 г. до 1811 г. << Трудм :К.Д.А. >> 1868, ІІІ, с. 147-
168; lV, с. 100-144, 245-302. 

Це 3аписки, майже хроніка важніших подій 3 життя Укр. 
Католицької Церкви та Василіянського Чину в рр. 1772-1808, а 

до років 1808-1811 зібрано 20 документів-листів під заг.: Иавлец,е
н,іе uа'Ь переписх:и раан,ь~х'Ь ЛUЦ'Ь, обьясн,яющей истарію бааиліан,

сх:аго ордта С'Ь 1808 до 1811 г. (с. 275-302). Окрему увагу автор звер
нув на всі ті зміни, які в тому часі, після пр:илучення цих ·rере

нів до Росії, настали як в житті Церкви так і Чину. Ці записки 

виготовив Лука Сульжинський, який був консультором Руської 

Провінції, скінчивши писати їх в р. 1807/8; до дальших 1808-1811 
років зібрано тільки матеріял, але його не опрацьовано. 3 поль
ського ориrіналу виготовив переклад та додав до тексту багато 

приміток Н. Петров. 
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803. - Титов'Ь Т.И., Типографія Ніево-Пе'Черспой Лаврь~. Истори

'Чеспій О'Черn'Ь (1606-1616-1916). Юев'Ь, тип. R.-Печерской Ус
пенской Лаврм, 1916, І, стор. 496. 
При.ложепія І>'Ь первому тому. Там же 1918, стор. 18+546. 

Після короткого начерку про друкування книг в слов'ян

ських, :зокрема на <<:західно-руських>> :землях, автор подав об

ширну історію Кивво-Печерської друкарні, починаючи :з р. 1616, 
довівши її в І томі до 1721 року. 

У << Приложеліях >> подано 62 рі:зних передруків: найбільше 

передмов, теж проповіді та інші твори :Київських письменників 

17 сторіччя. 
При кінці цінні покажчики імен, друкованих видань, гербів, 

мініятур, :заставок, ініціялів, водних :знаків тощо. 

Пор. теж: ЧистовИЧ:'Ь И .А., Л роцесс'Ь по дть.лу об'Ь у'Чрежден,іи 

типаграфіи при Ніевспой митропо.ліи. « Временник'Ь имп. Моск. 

общества исторіи и древностей русских'Ь >>, кн. 22, Москва 1855, 
lV, с. 7. - Про те, що такої друкарні при :Київській митрополії 

не було. 

804. - Титов'Ь Т.И., О заграnи'ЧNЬ~Х'Ь мон,асть~рях'Ь Ніевспой епар

хіи XVII-XVIII в.в. << Трудм :КДА>> 1905, І, стор. 459-497, 
607-665; 11' 284-331. 

Автор подав начерк про стан :Київської єпархії в 17-18 ст. 

«:за границею>> тобто в Польщі, а потім про поділ монастирів, 

їхній устрій, побут, управу, настоятелів та адміністрацію, як теж 

про Братства при тих монастирях, їхнє відношення-залежність від 

:Київських митроnолитів та місцевих (білоруських) єnископів, та 

про їхнє :знач:ення в релігійній боротьбі того ч:асу. Було їх понад 

30, крім скитів. Вкінці подав теж опис :заграничних протопопій 

і приходських церков, їхню :залежність від монастирів та про Вар

шавську капелянію і капелялів при російських << резидентах >> -
послах :з р. 1674. 

805. - ТРоцюй П., Типографія Ніево-Пе'Черспой Лаврь~. << ТрудьІ 
:КДА», 1865, 5, стор. 63-87; 6, 161-230. 

Тут описано її ослування на поч. 17 сторіч:ч:я, організацію, 

:залежність від церковних і державних властей, її будівлі, :за

слуги, як теж вичислено її шщання. 



254 Бібліографія УІ>р. Цер~>ви 

806. - ФЕдоРЕнко П., 3 історії .мапастирсьпого господарства па Лі
вобережжі XVII-XVIII вв. <<Зап. Іст.-Філ. Відділу Укр. 

А1с Наук>>, :Київ 1927, ХІ, стор. 103-170. 

У статті подрібний опис, з '!Исленними таблицями, з госпо

дарки Петропавлівського монастиря біля Глухова, його органі

зації, здобування продуктів та їхнього збуту. 

Пор. теж: Мякотин В.А., О'Черпи соціальпой исторіи Упраипм 

в'Ь XVII-XVIII вв. Прага 1924-1926, т. І, вмп. І-ІІІ, стор. 228+ 
266+220. 

У цій праці, годовно в першому випуСІ-tу, багато матеріялу 

про надавання Б. Хмельницького численним прав. монастирям, 

про ряд універсалів в їхній обороні, а далі автор подрібно ана

дізув дальшу історію монаст;и:рських земель. 

Рец.: І.:К., <<Зап. ЧСВВ>> 1927, 11, 3-4, стор. 458. 

807. - Хойнлцюй А.Т., Лавра По'Чаевспая. << Христ. Чт. >> 1880, 11, 
с. 305-346; 1881, І, с. 103-146, 254-302; 1883, І, с. 671-731. 

Автор подав досить обширний нарис історії Почаївської Лаври, 

вщ її початків в 13 сторіччі до 1720 р. - в першій стю'ті; в дру

гій - в рр. 1720-1831, в яких діяли у ній з'вдинені Василіяни, 

подаючи опис її передання-переходу, устрою та дшльности; в тре

тій - описує роки 1831-1880, а в останньому - її сучасний стан. 

Ідюстроване видання цієї праці, поправлене й доповнене Т.Я. 

:Крижановським, появилося 1897 р. в Почаївській друкарні під 

наг.: По'Чаевспая Успенспая Лавра. Исторu'Чеспое описапіе, стор. 

534. У ньому на стор. 419-518 додано ще окремі статті та документи, 
які насвітлюють порушені у праці питання. 

808. - ЦЕ.тІЕВИЧ'Ь Ю., Истарія Спиту Мапявспого враз'Ь З'Ь зборпи

по.м'Ь гра.мот'Ь, листов'Ь u деяпих'Ь судовь~Х'Ь допу.мептов'Ь, до

ть~'Чnь~х'Ь того .мопасть~ря. Львов'Ь, ню-tл. автора, 1887, стор. 
(4)+136+122 (римські). 

Автор подав історію монастиря Скиту Манявського від його 

оснуванняв р. 1611 -до скасування в р. 1785, як теж опис його 
церков і монастирських домів, та його дію1ьности. У трьох його 

монастирках бува.ло н. 130 монахів. При кінці дав списо1-~: ігуменів, 
а в другій частині (з римською нумерацією) наводить документи: 

33 записи для монастиря, 16 листів-універсалів з привідеями для 
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нього, 11 листів до залежних від нього монастирів, 4 листи до Став
ропігійсь:кого Братства у Львові та один від нього, як ·rеж гра

моту :короля ВолодисJІава з 1634, нну, однак, вважають не автен
т:и'{Ною. 

Рец.: << К wartalnik Historyczny >>, І, s. 621. 

809. - ЦьоРох С., Погляд н,а історію та виховн,у діяльпість .мон,а

хипь Василіяпок. Друге видання. Рим, Бібл. наун. 1 попул. 

творів монах:инь Васи.тrіянок, 1964, стор. 254+2. 

Це офсетне перевидання праці, яна появилася: у Львові 1934 
р. Автором її в монахинл-Василіяниа. У тій цінній теж і сьогодні 

праці наперед опрацьовано історію Сестер Василіянон, зон:рема 

в Україні і Білорусі, подаючи теж перегляд давніх і сучасних мо

настирів. Друга її частина пр:исвя:чена виховній діяльності Сестер 

Васи.пія:нок в загальному, зонрема по поодиноних монастирсьІ{ИХ 

інс·rитутах і школах. У третій частині поміщено кілька грамот та 

інших документів. Працю попереджав добра бібліографія. 

Рец.: С. Гарванко, << Богословін >> 1968, с. 271-4. 

810. - Ніево-Печерска.<l Лавра в'Ь ея прошедше.м'Ь u гtь~н,ишnе.Аt'Ь со

стояпіи. << :Кіев. Ст.>>, :Кіев'Ь, 1886, 5, стор. 26-43; 6, 293-
306; 7, 386-409; 8, 613-638; 10, 252-264; 11, 500-519. 

У статті описуються: оснування Лаври, її розвитои, діяльніс·rь, 

значення:, її цер1ши, цінні предмети, інвентарі, устрій та правила, 

гробниці. В Додатну поміщено Лі·rопис Лаври і спис ігуменів та 

архимандритів, ю• теж тих митрополитів, що були заразом ар

химандри·rами. 

811. - Православпмя Русскія Обители. Полпое иллюстрован,н,ое onu
canie встьх'Ь православпь~х'Ь русских'Ь .мопастмрей в'Ь россійекай 

и.мперіи u н,а Атоюь. Спб, изд. П.П. Сойнина (без дати), 

стор. 712+VIII. 

В праці зібрано опис усіх монастирів в колишній російській 

імперії, отже і тих, що були на yr{p. зем.ля:х, НІ{і до цівї імперії 

належали. На останніх 5 сторінках подано таний же опис мона
стирів на Атосі. При ношному монастирі подаr-ю його норотну істо

рію, опис забудувань, чудотворних та цінних інон, дорогоцінних 
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речей та книг, які там переховувалися, як теж поховання внатних 

особистостей. 

812. - Пропа.мятпа Кпига ОО. Василіян у Нападі. 50 літ на службі 
Богові й народові (1902-1952). Торонто, в-во ОО. Василіян, 
1953, стор. 432+55 світлин. 

V цій вбірній праці кількох авторів подано вагальну й досі 

найобширнішу історію ОО. Василіян в Канаді, а відтак теж кож

ного дому в приналежними до нього МІСІиними станицями. При 

кінці поміщено ще теж Пом'янник померлих у Канаді членів Ва

силіянського Чину. 

Рец.: о. В. Маланчук, <<Логос>> 1955, стор. 74. 

813. - Ювілейпий Альмапах Василіяпсь,.их студентів у Брааилі~. 

Ірасима-Прудентопіль, В-во ОО. Василіян, 1946, стор. 184. 

В Альманаху цінні: нарио діяльности ОО. Василіян в Брави

лії, стор. 17-87, В. Зінька; про малу семінарію в Прудентополі, 

стор. 88-102, в якої вийшла більшість священиків в Бравилії, та 

<<Хроніка>>, в якій накреслена історія студій Бравмлійських Ва

силіян, стор. 148-173. 
Рец.: << Зап. ЧСВВ>> 1949, стор. 173. 

814. - Ювілейна Кпига ОО. Реде.мптористів Східнього Обряду 1906-
1956. Йорктон, в-во ОО. Редемптористів, 1956, стор. 446. 

Крім вагальної історії Чина, у цьому видапні головну увагу 

присвячено історії ОО. Редемпториотів ех. обряду: їхнім почат

кам та роаростові і праці по ріаних країнах унраїнського посе

лення. При кінці подано теж Пом'янник померлих Редемптористів 

ех. обряду. Загальну історію Чина подано теж в англ. мові (375 .. 
423), як теж ревю ме а кожного роаділу. 

815. - BLAZEJOWSKYJ D., De Potestate Metropolitarum Kioviensium 
Catholicorum in Clerum Regularem. Romae 1943, рр. 196; 
2 ed. Romae 1973, << Analecta OSBM >>. 

Монастирі й монахи до р. 1617, в яному створено першу сцен
тралівовалу монашу Конrреtацію, підлягали беапосередньо своїм 

вписнопам, на території ЯІШХ перебували. Після того року валеж-
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ність вщ них перейшла до митрополитів, які спочатку були го

ловними настоятелями-архимандритамн об'вднаних монастирів. Ця 

:залежність мінялася, аж доки Василіянський Чин не вістав майже 

:зовсім вийнятий в-під влади митрополитів. Про цю в.тrаду Київ

ських митрополитів, рівну в рівних періодах, відносно Капітул, 

Протоархимандритів, Архимандритів та поодиноких монахів трак

тув автор у цій праці, використавши багату літературу та архівні 

джерела, які окремо наводить. Цінні в Додатку списки монасти

рів, Протоархимандритів і генеральних Прокураторів. Друге ви

дання в р. 1973 появилося офсетним передруком. 

816. - FLORovsкY A.V., Cesti ]ezuite па Rusi. Praha, nakl. Vy
sehrad, 1941, str. ХІ+468. 

У першій частині (1-107) автор тільки коротко вупинявться 

над описом побуту Євуїтів на Русі та Литві (3-9), а далі говорить 
тільки про ввуїтські ШІ{ОЛИ в Праві та Оломовці і про учнів в Русі 

в тих школах в 17-18 ст. Друга частина присвячена Євуїтам в Мо
скві. При кінці наведено 14 документів, дтерела й літературу, 
латинське ревюме (407-430}, покажчик імен і речей та 21 портретів. 

817. - GoEтz L.К., Das Kiever Hohlenkloster als Kulturzentrum des 
vormongolischen Russlands. Passau, М. Waldbauersche Buch
handlung, 1904, S. XXIV+242. 

Перша частина присвячена :заснуванню Печерського монастиря 

і його історії до 1240 р., а друга описові стану монастиря і мона

хів, їхній діяльності та великому впливові на :загальну культуру 

!{раїни. В Додатку поміщено спис настоятелів, монахів, похоро

нених в ближчих печерах, і спис впископів, які в нього вийшли. 

818. - ]uRAK ]., De Provinciae S. Hyacinthi Ord. Praedicatorum in 
Russia Fundatione. Ех ephemeride << Acta Academiae Velehra
densis )), t. XIV, 1938, рр. 54. 

Це частина більшої праці на цю тему- про ослування 1595 р. 
окремої Провінції св. ЯІшнта в домів на руських :землях, бо їхні 

члени уважали себе руськими і не хотіли належати до польської 

Провінції. Року 1601 Провінція була, однак, скасована, а ство-

17 - lc. Патрило, ЧСВВ, Д;нсере.аа і Бібліографія ... 
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рена була << Руська Rонrреrаціл >>, однак бе:з більшого :значення 

і впливу. 

Про місійну ділльність Домініканів на Русі в рр. 1595-1650 
пор. теж його: Apostolskd cinnost Dominikanski Provincie sv. Hya
cinta па Rusi 1595-1650. Praha, ottisk z casopisu << Ruze Domini
kanska >>, 1936, s. 28. 

Про їхню ж місійну ділльність теж і на Русі в 13 стол. пор.: 
ALTANER В., Die Dominikanermission des 13. Jahrhunderts. For
schungen zur Geschichte der kirchlichen Unionen und der Moham
medaner- und Heidenmission des Mittelalters (Breslaueг Studien 
zur historischen Theologie, В. ІІІ). Habelschwerdt, 1924, S. ХХ ІІІ 
+248. 

Див.: С.Т., <<Зап. ЧСВВ>> 1927, І, 659. 

819. - KANTAK К., Bernardyni w Polsce. Lw6w, Prow. Polska ОО. 
Bernardyn6w, 1933, І-ІІ, str. 24+324; 32+595+60. 

Автор подав обширну історію ОО. Бернардинів в ПоJІьщі від 

самих по'!атків, 1453 р. - до р. 1932. Багато :з них діяли на укра

їнських :землях, на яких бyJro чимало їхніх монастирів, і про них 

у праці дуже багато. Праця багата в джерела. При :nінці пода

ний великий покажчик імен і речей (60 сторін). 

Рец.: В. Толочко, <<Зап. ЧСВВ>> 1935, VI, 1-2, стор. 418-421. 

819/2. - LEONARDO DELLA PASSIONE (KOWALOWKA G.C.), L' Attivitd 
Pastorale е Missionaria dei Carmelitani Scalzi Polacchi. Roma, 
Pontificia Univ. Lateгanense, 1970, р. ХХІ+276. 

У цій докторській дисертації, яка присвячена діяльності Rар

меJІітів у По.'ІЬщі, велика її частина :зокрема :займається їхньою 

працею ддя Руської Церкви. На прохання митропоJІитів І. Потія 

та В. Рутського у тій цілі порішили вони віднрити в Польщі свої 

монас'І'Ирі, починаючи :з р. 1605. На початку подані досить велика 

бібліографія та винористані джерела, при кінці кілька документів. 

820. - PEKAR А., Basilian Reform in Transcarpathia. << Analecta 
OSBM >>, Roma 1971, vol. VII, рр. 143-178, 179-226. 

Автор подав історичний нарис про переведення реформи Ва

силіянського Чину на Закарпатті. З'ясувавши її велику потребу, 
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представляв всі перепони, які треба було переборот:и, перші ста

рання, умовили, нові перешкоди - вже по прибутті до Мукач:ева 

трьох Отців і Братів (2.ХІ.1920), і закінчує описом успіхів цівї 

реформи. При кінці подав багату бібліографію та наводить в ці

лості 18 документів з архівів: Му1щч:івського, Генеральної :Курії 

і Східної :Конrреrації. 

821. - PoPOVICH С.Н., То serve is to love. The Canadian story of 
the Sisters Servants of Mary Immaculate. Toronto, Sisters 
Servants of Mary Imm., 1971, рр. ХХ+355. 

В перших розділах авторка подав коротку історію Згрома

дження, як теж нарис перших ронів українсьної еміrрації в :Ка

наді, а далі всю увагу присвяч:ув історії Згромадження Сестер 

Служебниць в :Канаді й Америці. В Додатку поміщені короткі 

дані про Україну та Укр. :Кат. Церкву, 6 географіч:них карт, спис 
місійних станиць Сестер в :Канаді й Америці, як теж імена Про

вінційних Настоятельок з Дорадниця.ми, Учительок нович:ок та 

померлих Сестер. :Крім того подано покажчик імен осіб і місце

востей. Праця написана радше в розповідному тоні, однак усе в 

ній сказане багато удокументоване. 

Рец.: 10. :Катрій, <<Зап. ЧСВВ >> 1973, т. VIII, с. 478-482. 
Пор. теж: С. ЄлисАвЕтА, 40 літ на Божій службі. Rанадій

сьх:о-Америх:ансь-кі станиці. << Ювілейна І{нпга СС. Служебниць 

1892-1942 >>. Едмонтон 1942, стор. 77-104, 105-130. 

822. - SмoLYTSCH І.К., Russisches М бnchtum. Entstehung, Entwick
l~tng und Wesen, 988-1917. Wiirzburg, Augustinusverlag, 1953, 
s. 560. 

Автор опрацював у цьому творі постання, розвито!{ 'l'a суть 

монашества на території дореволюційної Росії, отже теж на УІ{ра

їнських землях, які входили в її склад. Праця одна з найкращих 

й найповніших, сперта на багатих матеріялах, з велич:езною біб

ліографією (9-43), списками імен та таблицями. При тому побу

дована на загальній: історії Церкви. в Росії, яка у цій праці майже 

повністю представлена. 

Пор. теж його статті, про постання <<старців>> та про мона

стирські посіJюсті в 15-16 ст. під наг.: Studien zum Klosterwesen 
Russlands. << Kyrios >>, Berlin 1937, S, 96-112; 1939. S. 29-38. 
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823. - TYLAVSKYJ І., Monastero di Pocaiv. La sua Tipografia е 

sue edizioni. << Analecta OSBM >> 1963, IV, рр. 230-292. 

Автор nодав коротку історію монастиря, зокрема його дру

ftарні та описав попередні Каталоги Почаївських видань. Далі, 

і:!И"числивши 22 видань, які неслушно приписувало Почаївській 

друкарні, бо вона nостала пізніше, подав список 269 видань, які 
вийшли з друкарні Почаївського монастиря в роках 1733-1795. 

824. - WOJNAR М., De Capitulis Basilianorum. Roma, << Analecta 
OSBM >>, 1954, рр. XVI+204. 

Капітули це Збір управнених nредставників Чина, ню в його 

найвищою nравною і законодатною інстанцією. Автор nодав на

самперед цінні історичні дані про генеральні, провінційні на мі

сцеві Каnітули сцентралівованого митр. Й. Рутським Василіянського 

Чдну, а відтак представив правну форму кожної з них. Праця по

будована майже в цілості на архівних тоді ще джерелах, які по

дано на nочатку равом з джерелами вже опублікованими та літе

ратурою. При кінці наведено сnисок усіх генеральних та nровін

ційних Капітул від першої з них 1617 - до 1878 р. 
Рец.: о. Р. Хом'як, <<Логос>> 1957, 311-2. 

825. - WoJNAR М., De Regimine Basilianorum Ruthenorum. Roma, 
<< Analecta OSBM >>, 1949, рр. ХХ+218. 

На початку автор описав форми управління, предбачені Пра

вилами св. Василія, та як монастирі в Україні управлялися до 

1617 р. Після того представив всю еволюцію, яку у Василіянському 
Чині перейшло управління від 1617 до 1882 року. Останні розділи 
присвяч:ені централізації управління та відносинам монастирів до 

митрополитів й єпископів, включно до екземпції - вийняття з-під 

їхньої влади і залежности. Автор використав всю дотичну літе

ратуру та опубліковані матеріяли, але в більшості опрацював цю 

тему на основі архівних в тому часі джерел. 

826. - WOJNAR М., De Protoarchimandrita Basilianorum (1617-1804). 
Roma, << Aпalecta OSBM >>, 1958, рр. XXV+298. 

Автор на nоч:атку розвивав поняття головного настоятеля, зо

крема Протоархимандрита, а далі присвячує всю увагу його владі, 
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правам та обов'яюtам і реченцям уряду. В другій ч:астині опра

цював теж обов'язки урядовців Головної Управ:и Чина: генераль

них дорадників, секретарів і прокураторів при Ап. Престолі. При 

кінці, 251-297, подав теж короткі життвписи усіх Протоархиман
дритів, як теж їхній список. У праці взято до уваги період від 1617 
до 1804 р. :Крім багатої літератури автор використав дуже багато 
архівних тоді джерел. 

827. - WOJNAR М., De Archimandritis Basilianis in Metropolia Kio
viensi (1617-1882). Synthesis canonica. << Ius Populi Dei >>. 

Miscellanea in honorem R. Bidagor. ІІ, Roma, Pont. Univ. 
Gregoriana, 1972, рр. 343-424. 

У студії автор опрацював тему про Василіянських архиман

дритів, які були настоятелями більших монастирів. Було іх в Укр. 

Церкві 34. Подавши їхню коротку історію, дальшу увагу присвячено 
таким предметам: ериrування архимандрії, їхнв значення, поділ, 

про архимандричі добра, їхню залежність від митрополитів та про

тоархимандритів, права та обов'язки, їхніх помічників з правом 

наслідства та вкінці про залишення уряду. 

828. - WoLYNIAK (GIZYCКI М.), Spis Klasztor6w Unickich Bazylia
n6w w wojew6dztwie Wolynskiem. Krak6w, nakl. Spбlki Wy
dawniczej Polskiej, 1905, str. 146+XXVI. 

Автор був один з кращих внавців і нашої церковної історії, 

а зокрема історії Василіян, і про них залишив по собі велике число 

праць та статтей. В цьому виданні він подав оп:ис 40 монастирів 
у Волинському воввідстві. Не маючи сам доступу до багатих ар

хівних джерел, використав, однак, все те, що про них досі дене

будь було написано. В Додатку помістив ще життвпис трьох Ва

силіян, з світлинами, та короткий життвпис василіянки А. Лвс

невської. 

829. - WoLYNIAK, Z przeszlosci Zakonu Bazylianskiego па Litwie і 

Rusi. << Przewodnik Nauk. і Literacki )>, Lw6w 1904, 65-82, 
157-172, 250-268, 353-360, 449-463. 

Автор описув поодинокі монастирі Сестер Василіянок на Литві 

і Русі, на теренах, які після поділу Польщі, припали до Росії. 
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За Польщі всіх тих монастирів Сестер було 70. Окрему увагу звер
тав при тому на їхню педагогіч:ну діяльність. Після того додав 

ще опис Василіянських ч:оловічих монастирів в Лавришені (Біло

русь) і в Шаргороді та інших залежних від нього місцевостях. 

Пор. ще причинок: О Бааиліандх'Ь в'Ь с. Маліовцах'Ь, подоль. 

губ. << Rіев. Ст.>> 1905, 2, стор. 135-6. 

830. - WoLYNIAK (GrzYcКI М.), О Bazylianach w Нитапіи. << Prze
wodnik Nauk. і Lit. >>, Lw6w 1899, t. 29, str. 456-464, 562-
570,657-664,743-752, 845-858, 938-946, 1031-1043, 1136-1182. 

Автор подав короткий історичний нарис про Унію на Брацлав

щипі, відтак зосереджує всю увагу на Вас:иліянах в Умані, опи

суючи їхній прихід до цього міста та ш:ироко розвинену діяль

ність, зокрема місійну та шкільну, в:иписуючи теж імена їхніх 

настоятелів, префектів школи та визначніших учнів - аж до 1831 
року. Rрім того подав тут ще короткий оп:ис інш:их Васи.ліянських 

монастирів на Правобережжі. 

831. - WoLYNIAK, Bazylianie we Wlodzimierzu і Tryh6rach. Krak6w, 
nakl. ziemian Wolynskich, 1912, str. 8+ 170. 

У цій більшій праr(і автор описує: початкові школи у Воло

д:имирі до кінця 17 сторічч:я; справадження Василіян і стан Ва

силіянських ШitiJr в самому Володимирі та околиці у 18 ст., з хро

нологічним нар:исом тих шкіл в 19 ст.; про вивінування й останні 

роки їхнього існування та подає списи деяких ректорів і профе

сорів в 18 ст., настоятелів монастиря та визначніших учнів. Далі 
подав теж опис монаст:иря у Тригорах, а при кінці генеалогічну 

таблицю його основника: Воронич:ів. 

832. - WOLYNIAK, Siedziba Bazylian6w w Torokaniach. Krak6w, 
nakl. Sp6l:ki \Vyd. Polskiej, 1906, stг. 49. 

М onaster Bazylianski w Ladach па Bialej Rusi. << Przeglq,d 
Powszechny >>, Krak6w 1891, t. 29, str. 379-397. 

В першій студії дав історичний опис монастиря, зокрема його 

дjяльности в Тороканях, в одному з більших Василіянських осеред

ків, а в другій в Ладах на Білорусі. 
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833. - WoLYNIAK (GIZYCКI М.), Bazylianie па lmudzi. << Przegl<td 
Powszechny )) 1891, t. 31, str. 313-324. 

Unici w Kurladyi. Tamze, 1894, t. 43, str. 199-223. 

В одній і другій статті автор описав Василіянські монастирі 

та їхню працю - по3а теренами, яRі 3аселювали українці 'l'a б і

лоруси. Були там, однак, малі острівці переселенців ех. обряду 

і для них вони там працювали. В першому випадку - у місцевості 

Василіянський Подубіся, а в другому, між лотишами, в Якобштаді 

та Іллукшті. 

Rрім того автор написав ще такі статті про Василіянські мо

настирі та їхню діяльність: 

Bazylianie w Owruczu. << Przewodnik Naukowy і Literacki )), 
Lw6w 1907, t. 35. 

Bazylianskie klasztory tmickie w obr§bie prowincji Bialoruskiej. 
Tamze 1907, t. 35. 

Kilka sl6w о Byteniu і Bazylianach. Tamze 1907, t. 35. 

T:Vspomnienia о Borunach і unitach w Oszmanskiem. << Mu
zeum )), 1897 (13). 

Ці останні, однак, не були нам, на жаль, доступні. 

834. - ZALESКI Sт., ]ezuici w Polsce. Lw6w, nakl. W.L. Anczyca, 
1900-1906, tt. I-V, str. 16+819; 16+762; 19+1244; 9+1881; 
21 + 1300. 

У цій велич:е3ній, обширній та джерельній праці про історію 

Є3уїтів в Польщі, отже і на укр. 3емл.ях, які до останньої нале

жали, багато матерія.ТІу теж і до історії Укр. Церкви, 3окрема до 

історії Унії та релігійної боротьби: т. І, стор. 529-563; 11, стор. 

41-116, 389-412; ІІІ, стор. 97-126, 299-335, 537-562. При н.іпці кож
ного тому знаходиться покажч:ик імен осіб, місцевостей і предме·r

ний, а при кінці V-го тому - мапа усіх домів Єзуїтів. 

835. - Zakony M§skie w Polsce w 1772 r. Lublin, Tow. Nauk. Kat. 
Uniw. Lubelskiego, 1972, str. 344. Komitet Redakcyjny: 
Ludomir Bienko\vski, Jerzy Kloczowski, Zygmunt Sul:owski 
(Ordines Regulares Virorнm in Polonia anno 1772). 

Після кі.лькох вступних загальних статтей про монаші Чини 

в Польщі в р. 1772, зокрема статті Л. Бвнковського про аю{ ет у 
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Ап. Нунція Й. tарампі-я, на підставі якої виготовлено цю працю, 
подано 86 таблиць до кожного Чина в Польщі з р. 1772, і Шлеська 

з р. 1775. На них позначені всі Провінції з усіма їхніми домами, 
з зазначенням характеру дому, патрона церкви, приналежности 

до єпархії і воввідства, додаючи при кожному домі: число свя

щеників, клириків і братів, скільки разом, та який кожного від

соток. Між ними 67-ма таблиця віддана Василіянському Чинові 

(стор. 288-294), якому теж присвячена одна з 36 :карт, а саме: 35-та. 
При кінці книги знаходиться велюшй по:кажчи:к імен осіб і гео

графічний. 

Пор. ще не велику доповідь до цієї теми: Сноткоwsю W., 
Dzieje klasztor6w і monaster6w galicyjskich od 1780-1848. << Bulletin 
International de 1' Academie Polonaise des Sciences et des Lettres >>. 
Classe de philologie, ... d'histoire et de philosophie. Annee 1926. 
Cracovie 1928, р. 20-27. 

Див.: й. Скрутень, <<Зап. ЧСВВ » 1930, ІІІ, 1-2, с. 742-3. 

Б. - ПРИЧИНКИ І МЕНШІ СТАТТІ 

836. - АммАн А.М.- MAPRO ІЕРОМ., Чепці Студитського Устава. 

Едмонтон, << Бібл. :Кат. А:кції >> ч. 19, 1955, с. 36. 

У цьому скромному й досі ще одинокому виданні подано дея:кі 

загальні відомості про життя монахів-Студитів, з деякими цінними 

історич:ними даними. 

Рец.: Ваврик М., <<Зап. ЧСВВ>> 1954, т. 11, с. 561-2. 

837. - БАлик Б.І., << Rатафальк Черnе"Чий >> Василіян, XVII-XVIII 
ст. (Рукописна збірка життєписів Василіян). <<Зап. ЧСВВ>> 

1973, т. VIII, с. 67-98. 

У довшому вступі автор дав опис самого рукопису, який він 

знайшов у воєвідському архіві в Люблині, у його відділенні: << Холм
ська :Консисторія Греко-Католицька», відтак порівнує його текст 

з іншими подібними до нього та робить здогади про його автора. 

Після того наводить в ориrінальній польській мові, з усіх 136, 25 
важливіших життєписів, у тому 14 єпископів. У них подаються 

їхня характеристика та оцінка. 
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838. - Бллик Б., Монастирі Перемиської єпархії аа владицтва Інн. 

Винницьпого (1679-1700). <<Записки ЧСВВ>> 1958, ІІІ, стор. 

69-97. 

Автор подав опис поодиноків монастирів в Перемиській єпар

хії, їхній устрій, як теж з'ясовує постанови Перемиського Синоду 

з 1693 р., співпра~ю ч:енців в управлінні єпархією та старання 

про піднесення морального рівня. 

839. - ВлвРИІ\ М., До історії Василіянських Напітул у Галиц,ині 

в XVIII-XIX ст.<< Зап. ЧСВВ>> 1958, ІІІ, стор. 46-68. 

Після поділу Польщі з монастирів у Галичині створено окре

му Область, в яній відбувалися власні :Капітули, починаючи з 

1776 р. і на Львівській 1878 р. кінч:аюч:и. У статті автор подає їх
ній опис, головно на підставі Лаврівеької Хроніки. 

840. - Головлцюй Я.Т., Монастмри юго-аападной Россіи вообще 

и Нреховскій .монастмр'Ь. << Памятники Русской Стариньr >> 
VII, Спб. 1885, стор. 324-337. 

Після загальних даних про монастирі, автор дає опис :Кре

хівсьного монастиря (по переданню з 1618 р.). 

841. - ГолУБЕЦЬ М., Малярі - Василіяни на тлі аах.-укр. цер

ковного .малярства XVIII в. <<Зап. ЧСВВ>>, Львів 1930, 
т. ІІІ, 3-4, с. 447-466. 

Автор зібрав сп:исок, з короткими даними, 52 Василіян 

малярів, різьбарів та архитентів. З них 14 з давніших часів, вс1 

інші з 18 сторіччя. 

Про найвизначнішого з них <<українського Рафаеля>> Іова 

:Кондзелевич:а найновішу бібліографію подав М. Влвр:ик: Возниць

ний Б., Творц,ість упр. художнипа Іова Нондаелеви'Ча. <<Зап. ЧСВВ>> 

1971, VII(XIII), с. 396-7. 

842. - ГолУвЕ~ь М., Лаврів (Історично-археологічна студія). <<За

писки чсвв>> 1927, 11, 1-2, с. 30-69; 3-4, с. 317-335. 

Це нороткий істор:ичний нарис одного з в:изначніших та най

старших в Галичині монастирів - у Лаврові. 
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843. - Длвижл А., Малорусск,ая обитель па Атоюь. << :Кіев. Ст.>> 

1893, т. 40, с. 34-40. 

Автор подає коротку історію одинокого, майже в цілості, укра

їнського монастиря на Атосі, яким був скит св. Іллі. 

844. - ИлляшЕВИЧ'Ь В., Иа'Ь воспо.мипапій свящ. о. Н. Х.мтьлевск,аго 

об'Ь упраапеппо.м'Ь бааиліапск,о.м'Ь у'Чилищи в'Ь г. У .маюь. << Rіев. 
Ст.>> 1892, 8, стор. 160-167. 

О. Н. Хмілевсьюrй, який уч:ився в цій школі в Умані, в якій 

було понад 800 учнів, 3 чого 100 в бурсі, оповідає тут про замк
нення цієї шІюли в р. 1832. 

845. - Миловидов'Ь А.И., Пипск,ій Вогояв.аепсr.ій, бьишій Вратск,ій 

.мопасть~рь (Иа'Ь исторіи правосJшвія на Полі>ссі>). Биль

на, тип. Св. Дух. Братства, 1896, стор. 29. 

Пипск,ій Вогояв.аепск,ій второк,ласспь~й .мопастмрь, 1880 - 29-го 

.л-tая 1900 г. Минск'Ь, тип. Б. Со""Іо:11:кова, 1900, с. 18. 

Автор подав в обох ста·rтях короткий історичний начерк Бо

гоющенського монастиря в Пінську. 

Пор. теж його: Архив'Ь упраадпеппаго Пипск,аго Лещин,ск,аго .мо

пасть~ря. << Чтенія общ. Моск. унив. >> 1900, 2, с. 1-33 (теж окремо). 

846. - IIERAP А., Василіяпи - Носії Упійпих Ідей па 3ак,арпатті. 

<<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII, стор. 272-282. 

Описує передову ролю Васи:.;Ііян у 3'єдиненні 3анарпаття, 

починаючи 3 1613 р. - прибуттям єп. Rрупецьн:ого, аж до 18 сто
рІччя. 

847. - ТЕРНовсюй: Ф., И алишпіе .w,алороссійск,іе .мо пахи к,он,ц,а XV І І І 
ст. << Кіе:з. Or. » 1882, 11, 329-337. 

На підставі рунолисних донументів Святішого Синоду подав 

опис прав. монюпества на Україні при нінці 18 ст. 
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848. - Тиховскп1 Ю., Мпи.мая типографія Почаевс-,.аго .мопастмря 

(с'Ь 10. XVII до І-й четв. XVIII в.). << :Кіев. Ст.>> 1895, 7-8, 
стор. 1-35; 9, стор. 248-281. 

Дав перегляд літератури на цю тему і доводить, що в рр. 1597-
1720 в Почаєві не було жадної друкарні. 

849. - HELLENIUSZ Е., Wiadomosc historyczna о Zgromadzenitt ХХ. 
Bazylfan6w w Нитапіи. 1857, str. 3-45. 

Подав коротку історію ОО. Васю:rіян в Умані: самого мона

стиря, місій, 3окрема школи. При тому містить теж 3агальні вІ

домості про Василіян, як теж про :Київську митрополію. 

850. - IWANOWICZ І., Ueber die historische Bedeutung des Basilia
nerordens in Galizien ttnd seine gegenwiirtigen Verhiiltnisse. 
Leipzig, Gustav Wolf, 1885, S. 40. 

Описує історичне 3начення Василіянського Чина для Укр. 

:Католицької Церкви та 3агроау 3 того приводу, що його реформу 
передано є3уїтам. 

851. - KlADOCZNY J., Dzieje Prowi1tCJЇ Bazylianskiej w Kr6lewstwie 
Polskim 1810-1864. << Sprawozdania To\v. Nauk. we Lwo
wie >>, XVI, 1936, str. 30-8. 

Ostatnie Chwile Prowincji Bazylianskiej w Kr6lewstwie Pol
skim. << Collectanea theologica >> 1934, XV, str. 93-103. 

Автор подав у першій ста·rті коротюІй нарис іс'l'Орії Холмської 

Провін~ії ЧСВВ, створеної 1810 р. у т.3в. Rонrресівці. Здебіль

шого говорить про :Капітули та Протоігуменів. У другій - опи

сує останні хви.лини цієї Провінції. Тоді, після касати Чина 28. 
ХІ.(10.12 н.ст.)1864 р., остався тільки монастир у Варшаві. Істо

рію того останнього аж до 1930 р., див. того самого автора: Васи
ліяпсь-,.uй .t.tonacmnp у Варшаві і його судьба. << Зап. ЧСВВ >> 1930, 
ІІІ, 3-4, стор. 582-591. 

852. - KosTRUBA Тн., Monasteria Basilianorщn иt Belz. << Ana
lecta OSBM >> 1967, V, рр. 339-359. 

На основі останніх ро3копків аюор подав опис церкви і мо

настиря св. :Климента 3 ХІІ або й ХІ сторіччя, опис монастирища, 
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на якому колись в середновіччі мусів стояти ще інший монастир, 

монастиря Пресв. Трійці та вкінці міського монастиря в XVIII 
сторіччя - врав в кількома документами. 

853. - SкRUTEn J., Ип demi siecle d'histoire de l'Ordre des Basi
liens (1882-1932). Essay de synthese. << La Pologne au VII-e 
Congres International des Sciences Historiques >>, Varsovie 
1933, ІІІ, р. 97-110. 

Це спроба синтеви діяльности Чина ОО. Василіян ва 50 рою в 
вщ реформи в року 1882. 

Рец.: Б. Крупницький <<Зап. ЧСВВ>> 1935, VI, 1-2, стор. 475. 

854. - WELYKYJ A.G., Procuratores Negotiorum Ecclesiae Ruthenae 
in Urbe. І. Fuitne R.P. Ioannes Gruzewski primus Procu
rator Ecclesiae Ruthenae in Urbe? 

ІІ. Primus << Procurator negotiorum Ecclesiae Ruthenae >>. -

Р. Nicolaus Novak (Novacius) Basilianus, 1626-1633. << Ana
lecta OSBM >> 1949, І, рр. 57-78. 

Автор доводить, що першим Прокуратором в Римі був не І. 

(ружевський, але о. М. Новак, подаючи при тому дещо й про саму 
Прокуратуру того періоду. 

855. - WELYKYJ A.G., Tentamen fundationis novi Ordinis in Eccle
sia Unita (saec. XVIII). << Analecta OSBM >> 1973, v. VIII, 
р. 99-126. 

Після довшого вступу про тогочасні обставини, і правдоподіб

ного автора та ініцінтора кн. А. Святопалка Четвертинського, по

дано в лат. мові його лист до Ап. Престолу, текст Правил вапляно

ваного Чину та їхню синтеву. 

856. - ZELENKA І., Edizioni della Pecerskaja Lavra di Kiev nella 
Biblioteca Vaticana (Saggio Bibliografico). << Collectanea Va
ticana in honorem М. Card. Albareda а Bibliotheca Vati
cana edita >>, Citta del Vaticano 1962, рр. 377-414. 

Після r-юроткого історично-бібліографічного огляду літургіч

них видань :Києшо-Печерської Лаври автор подрібно описав 17 та
ких видань, ян.і внаходяться у Ватиканській бібліотеці. 
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14. -ЦЕРКОВНІ БРАТСТВА І ШКОЛИ 

А. - МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

857. - АндРУхович А., Відепсьr.е Barbareum. Історія r.оролівсьr.ої 

сен,еральн,ої греко-католицьr.ої Се.мин,арії при церкві св. Вар

вари у Відн,і з першого періоду її існ,уван,н,я (1775-1784). << Гре
но-Католицька Духовна Семипарія >>, Львів, в-во гр.-нат. 

Богословської Академії, 1935, стор. 40-212. 

Віденська семінарія, хоч не довго існувала, мала велике ана

чення: для відродження: Української Церкви, як теж інших на

родів східного обряду, яні там виховувалися. Ця праця -це оди

нона більша спроба відтворити її історію у першому періоді її існу

вання. Автор оснував її виключно на архівних документах, яні 

ще в тому часі зберігалися по ріаних архівах у Львові. Цінні у праці 

списни членів управи в семінарії та н питомців. 

Рец.: << Kwa!'talпik Historyczпy>> 1924, str. 382-3. 

858. - АндРУхович А., Львівське << Studium Ruthenum >>. <<Зап. Н. 

Т.Ш. >>, Львів 1921-1929, т. 131, стор. 123-195; т. 132, с. 

185-217; т. 136-7; с. 43-105; т. 146, с. 33-118; т. 150, с. 1-80. 

У перших двох томах автор подає коротну історію єпархі

яльних семінарій у Львові та Перемишлі в 18-му сторіччі, опи

сує їхній устрій та говорить про професорів і студентів в рр. 1779-
1792. Далі всю увагу присвятив описові Львівського << Studium 
Ruthenum >> а 1787 р.: його історії, обсаджуванню катедр, бібліо

текам, студія:м, фреквенція:м, дисципліні та матерія:льному станові, 

університетським та ліцейним властя:м і професорам. При кінці 

подає спис професорів та слухачів 3 короткими їхніми даними, 

закінчуючи огляд описом нористей та значення: цих студій. 

Його працю про Львівську генеральну семінарію до 1810 року 
див. ч. 901: << Гр.-кат. Дух. Се.мин,арія у Львові>>. 

Про подібну семінарію для: українців у Львові в рр. 1665-1784 
друкується в І секції <<Записок ЧСВВ >>, т. 29, більша наступна 
праця:: BLAZEJOWSKYJ D., Ukrainian and Armenian Pontifical Se
minary of Lviv (1665-1784). Rome, Analecta OSBM, 1974. 
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859. - АнУшкин Н., Во славпо.м .месте Вилепск,о.м. О'Черк,и иа исто
рии к,н,игопечатапия. Москва, <<Искусство>>, 1962, с. 171+(1). 

Після: ширшого викладу про Ф.Ю. Скорину, автор в'я:сував 

видавнич:у діяльність Мамоничів і Братства Св. Духа на тлі по

леміч:ної літератури того ч:асу, вокрема творч:ости М. Смотриць

кого, перед його переходом до З'вдиненої Церкви. Праця насвітле

па ч:исленними внимками. 

Пор. теж його: На ааре к,пигоnе'Чатапия в Литве. Вильнюс, 

ивд. << Миюис >>, 1970, с. 196. - Рец.: М. Ваврик, <<Зап. ЧСВВ>> 

1973, т. VIII, с. 472. 

859/2. - Блвишин С., Шк,ола та освіта давньої Русі. Київ, << Вища 
Школа>>, 1973, стор. 88. 

У 9 ровділах, на підставі дослідження: літературних пам'я

ток, історичних, археологічних, епіграфіч:них •ra ін. джерел автор 

ровиовідав про виникнення школи на Русі, ровкривав вміст, форми 

і методи навч:ання: і виховання в рівних типах елементарних шкіл 

Х-ХІІІ століть. Знач:на ч:астина праці присвяч:ена дослідженню 

шкіл вищого типу, які на думку автора слід уважати універси

тетами, як це прийнято в історико-педагогічній науці іменувати 

вахідноввропейські вищі школи. Такі вищі школи університетського 

типу існували в Кивві, Новгороді, Смоленську, Галич:і та ін. мі

стах, - в більшості при монастирях та церІшах, частинно і на кня

жих дворах. 

860. - БЕНДАСЮІ{'Ь С.Ю., Общерусск,ій первоnе'ЧатпиК-'Ь И вan?J Федо

ров?J и ocnoвannaя и.м'Ь Братск,ая Ставропигійск,ая nе'Чатnя 

во Львовть. << Временниr-~:'Ь >>. Науч:но-литературньш ваписюr 

Львавекаго Ставропигіона на 1935 г. Львов'Ь 1934, с. 3-64. 

Подано історію оснування друІшрні в Заблудові, Львові та 

Острові, відтак перебрання Братством Львівської друкарні та його 

історію до останніх ч:асів. 

Про книгодрукування у Львові на добру сотку років перед 

І. Федоровим див.: Млцюк 0., Чи було к,н,игодрук,уваnпя н,а Ук,ра

їnі до І. Федорова? <<Архіви України>>, Київ 1968, ч:. 2; << Наука 
і Суспільство>>, Київ 1970, 9, с. 49-52. - Пор. <<Зап. ЧСВВ>> 1971, 
VII, с. 564-5. 
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861. - БУлглков'Ь М., Истарія Ніевск,ой Ак,аде"~tіu. Спб, тип. К. 

~ернакова, 1843, с. 226. 

Автор подав історію Київської Академії у 4 11 періодах: у рр. 

1589-1631 - лк Київську школу; в рр. 1631-1701 - як Кивво-Мо

гилянську Колеrію; в рр. 1701-1819 - як Кивво-МогИJю-Заборов

ську Академію та від 1819 р. як Київську Духовну Аr{адемію. У 

кожному періоді, крім її історії, описув її внутрішній лад і нав

чаю-rя та значення і впливи, що їх вона мала в кожному з тих пе

ріодів. Була це перша коротка історія Київсьної Академії, в яній 

автор використав багато джереJхьних матеріялів. 

862. - Вишнввсюй Д., Ніевск,ая Ак,аде.мія в'Ь первой пол. XV І 11 
столтьтія. (Новьш данньш, относящіеся К'Ь исторіи атой 

Академіи за указаиное время). << ТрудЬІ КДА>>, 1902, І, с. 

17-60, 315-358; 11, с. 96-133; ІІІ, с. 208-257; 1903, 11, с. 169-
212, 353-410, 586-632; ІІІ, с. 49-100. 

У довшій студії автор описув систему управління Академії з 

усіма її ректорами і префектами, її приміщення, матеріяльні за

соби, предмети викладів, збережені підручники, бібліотеку та за

гальні моральні напрямки у її вихованні, як теж подав чисель

ний стан учнів, їхнв походження та їхню участь в закладанні 1'а 

веденні інших вцщих шкіл. 

Пор. теж його доклад: Общее направ.леніе об разаванія в'Ь Ніев

ск,ой Ак,аде.міи в'Ь первой пол. XV 11 І ст. << Кіев. Старина » 1904, 
т. 84, с. 169-178. 

863. - ГолУБЕВ'Ь С. Т., И сторія Ніевск,ой Духовной Ак,аде.міи. І пе

ріод'Ь до Могилянск,ій. Кіев'Ь, тип. Унив., 1888, с. 111+233+ 
+ІІ+117+ІІІ. 

У цьому І-му томі широкозаплянованої праці автор обмежцвся 

тільки до шкільництва, головно в Кивві, перед П. Могилою. При 

цьому головну увагу звернув на Київське Богоявленське Братство, 

на фундацію Гощанською Братського монастиря та відкриття при 

ньому школи. Працю довів до П. Могили, якому присвячений остан

ній розділ - його старанням про підвищення наукового рівня. 

При кінці подано 12 документів, а в окремому Додатку ще дру

гих 13. Про пізніший період автор зумів виготовити тільки окремі 
статті, які були поміщені головно в <<Трудах К.Д. Академії >>. 
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Пор. теж його: Древн,ія и н,овмя сr;,азан,ія о н,шча.ать Ніевсr;,ой 

Аr;,аде.иіи. << R. Старина>> 1885, І, с. 85-116 - де піддає критич

ній аналі3і всі свідоцтва про 1589 р., пересуваючи її початок на 

р. 1615. 
Відповідь на цю статтю подав П.Л., По вопросу о uа'Ча.ать Ніев

сJОой Аr;,аде . .иіи (Отві>т'Ь С.Т. Голубеву). << R. Старина>> 1885, ХІ, 

2, с. 268-281 - в якій підтримує початок Академії в р. 1589. 

Пор. теж відповідь автора на рецен3ію А.И. Собалевекого в 

бере3невому числі 3а 1887 рік в << Журнал'Ь Мин. Нар. ПроевіІще
ніл >>: Л о поводу рецен,зіи в1> << Журuа.ать М ин,. Нар. Л росвтьщен,ія >> 
н,а со'Чиuеuіе: Исторіи Н. Дух. Аr;,аде.иіи - вьтусr;,'О первь~й. <<Тру

дьr R.Д.А. >) 1886, ІІ, с. 115-170. 

864. - ГолУБЕВ'Ь С.Т., Ніевсr;,ая Аr;,аде.иія в1> r;,он,цть XV І І и uа'Ча.ать 

XVIII ст. << Трудьт КДА>> 1901, ІІІ, с. 306-406. 

Це доклад про те, якою була Київська Академія при кінці 

17 та на початку 18 сторіччя, 3 багатьома широкими примітками, 
які ро3тягаються на стор. 335-406. 

Подібний доклад 3а період П. Могили автор помістив там же 

3а рік 1890, 12, с. 535-557, під 3аголовком: Ніево-Моги.аян,сr;,ая Но.а
.аегія при жизн,и митр. Л. Мощ.ам. 

865. - ГоJІУБЕВ'Ь С.Т., Стармй Норпус1> Ніевсr;,ой Аr;,аде.иіи (Мазе

пиu'Ь) и его <<репарація>> при архиеп. Р. Заборовсr;,о.и'О. <<Тру

дьт КДА>> 1913, ІІ, 6, с. 275-324. 

Автор подає опис давнього Ма3епинського Корпусу та його 

відновлення 3а митр. Р. Заборовського. 

866. - ГолУБЕВ'Ь С.Т., Обмсuите.аьн,ме параграфь~ по исторіи за

падн,о-руссr;,ой Церr;,ви. << Трудьr К.Д.А. >> 1906, ІІІ, с. 495-544. 
Н тьсr;,о.аьr;,о стран,н,иц'Ь из1> н,овтьйшей исторіи Ніевсr;,ой Ду

ховн,ой А10аде.иіи (Отві>т"Ь проф. Голубева професеару Ти

тову :и бесі>дьr его С'Ь ра3ньrми лицами по вопросам'Ь ученьrм'Ь, 

учебньrм'Ь и житейским"Ь). Кіев"Ь, тип. И.И. Горбунова, 1907, 
с. 239. 

Перша стаття це довше доповнення до праці КРиловеького А.: 

Львовсr;,ое Ставропигія.аьн,ое Вратство (див. ч. 871) та до рецен3ій 
на неї Титова Т. 
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Друга - це відповідь на статтю того ж Т. ТитовА: Раамспи

тельпь~е параграфм по исторіи аап.-русс/'і,ой Цер/'і,ви (Винужденньrй 

отві>т'Ь на << Сказку про б-Благо бьrчка >> проф. Голубева). << Трудьr 
RДА>> 1907, 11, 6, с. 275-311. 

У ній С. Голубев далі обстоює свої ствердження, які він по

дав у першій статті. 

867. ГоРдинський Н., Відеnсь/'і,а гре/'і,О-/'і,атолиць/'і,а духовна семіпа

рія в рр. 1852-1855. <<Зап. Н.Т.Ш. >>, Львів, т. 115, 1913, с. 

77-130 (Теж окремою відбиткою). 

Автор подав короткий нарис про Віденську семінарію в рр. 

1852-1855 - про її початки й організацію; духовне ждття; куль

турне значенюr; національне й політдчне в ній пдтання; релігійні 

погляди та літературні і партійні напрямкд, як теж культурне 

життя, закінчуючд його загальнимд завваженнями. 

868. - 3нАмЕнсюй П., Духовпь~я Ш/'і,ОЛЬ~ в'Ь Россіи до рефор.мм 1808 
года. Rазань, тип. имп. ундв., 1881, с. 806. 

Почавши духовнимд школами за Петра І-го, подав ширший 

опис (с. 140-469) тдх же шкіл за його наступників, закінчуючи 
його періодом за Rатеринд 11-ї. В більшості мова про школи ро

сійські, але не поминав їх теж і на українських землях. Це го

ловно відноситься до тих реформ, які були для всіх обов'язковими. 

869. - ІсАввич Н.Д., Братства та їх роль в роавuт/'і,у у/'і,раїпсь/'і,ОЇ 

/'і,ультури XVI-XVIII ст. Rиїв, в-во <<Наукова Думка>>, 

1966, с. 252. 

У І(ій праці автор подав історію виникнення І(ерковних Братств, 

їхню структуру й соцілльний склад, показує їхню участь у су

спільно-політичному житті, а передусім їхню діяльність на полі 

народної освіти й культури та, зокрема, видавничу діяльність. 

Автор використав не тільки багату вже на цю тему літературу, 

а теж видані й ще архівальні документи, які подані у примітках. 

Рец.: BARDACH JuLrusz: Bractwa cerkiewne па ziemiach ruskich 
Rzeczypospolitej XVI-XVII w. << Kwartalnik Historyczny >> 1967, t. 
74, str. 77-82; HAJDA L., << Recenzija >>, Cambridge, Mass., USA, 
1970, І, І, р. 3-12. 

18 - Іс. Патрило, ЧСВВ, Дж:ерела і Бібліографія ... 
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870. - ІсАєвич Я.Д., Джерела а історії ук,раїпсьпої к,ультури доби 

феодалізму. Rмїв, << Наукова Думка>>, 1972, с. 144. 

Це властиво доповнення до попередньої праці про Братства 

та їх роль у ро3витку укр. культури. У Цій новій праці описує: 

Джерела до історії Братств; Джерельні матеріяли про ро3виток 

освіти і педагогічної думки та Джерела до історії видання і ро3-

повсюдшування книг - 3 вин:ористанням багатих архівних дже
рел, на жаль, бе3 їхнього списку та покажчиків. 

871. - І\риловсюй А., Львовск,ое Ставропигіяльпое Вратство (Опьr

Т'Ь церповно-истори:•rескаго и3сліщованія). Rіев'Ь, И3д. Н.Т. 

Rорчак'Ь-Ноnицкаго, 1904, с. ХІІ+314+230. 

На тлі політичного й церковного жи·гтя автор подає історію 

Львівського Бр'lтства: його постання, устрій та діяльність, 3окре

ма друкарську ~·а видавничу і на полі rшtільництва. Цінний спи

сок 138 видань цього Братства - майже всі релігійного 3місту. 

Історія допроваджена до початків 18-го сторіччя. У Додатку на 

230 сторінках поміщено ще 88 документів до іс'І'Орії Братства. 

Пор. рец. С. Гмrубева ч. 866. 

872. - ЛинчЕвсюй М., Педагогія братск,их'Ь щк,ол'Ь и преи.муществеп

по Rіевспой Акаде.міи. << Трудьr :КДА>> 1870, ІІІ, с. 104-154, 
437-500, 535-588. 

Це одна 3 перших більших студій про систему навчання n дав
ніх Братських школах та в самій :Київській Ающем:ії: що і як нав

чалося та яка була система виховання. 

На подібну тем:у написано па УВУ наступну дисертацію: ПАт

РШІО 1., Педагогія Rиївськ,о-Могиляпсь11,ої Ак,аде . .ції 1631-1817. Прага 
1944, с. V +178 (у машинописі). 

873. - МАРУсин М., Погляд па вихованн,.'[, к,апдидатів духовпого ста

пу па Україпі. Рим, відбитка 3 <<Богословії>> т. 31-34, 1964, 
с. 7+55. 

Після короткого начерr\у про виховний процес до духовного 

стану в княжій добі та після Берестейсьr:.ої Унії, аюор ширше 

описує систему виховання на вищих духовних школах в ГаJшчині. 
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3 подібною тематикою :знаходиться на римському університеті 
Урбана (Пропаrанди) в машинописі докторська дисертація під за

головком: KuюNYI J., De cleri educatione in Ucraina Carpatica. 
Roma 1953, рр. ХІХ+229. 

874. - МЕдьrнсн.Ій Е.Н., Вратск,ие шк,оль~ Jlк,раинм u Ве.лоруссии в 

XVI-XVII вв. u их роль в воссоединении Jlк,раинь~ с Россіей. 
Москва, Ан. Педаг. Наук, 1954, с. 172+(2). 

У праці автор описув постання Братств,їхні школи й науч:ну 

систему, як теж їхні вв'явки в Московщиною. Подана теж широІ\а, 

хоч: проч:ищена бібліографія, як теж Устави Львівської, Луцької 

та Київських шкіл. 

Пор. рец.: О. М-о в <<Зап. ЧСВВ>> 1958, ·r. ІХ, с. 284-5. 

875. - МУХИН'Ь Н.К., Кіево-Вратск,ій у'Чилищнмй .монасть~рь. <<Тру

дьr КДА>> 1895, 11, с. 275-326. 

Автор подав коротІ\У історію Братського монастиря в Кивві 

і школи при ньому в р. 1615. 

876. - Огrвнко І., Історія ук,раїнськ,ого друк,арства. І. ІсторИ'ІНО

бібліографич:ний огляд українського друкарства XV-XVIII 
в.в. Львів, Збірню>: фільолоrічної секції Н.Т.Ш., т. ХІХ

ХХ-ХХІ, 1925, с. 418. 

Праця присвячена історично-бібліографічному оглядові укр. 

друкарства в 15-18 ст. Починав унр.-білорусьн:им друкарством, 

відтак подав його огляд в Галицькій :землі, на Волині, Київщині, 

Чернігівщині, Поділлі та ін. :землях ех. Ун.раїни, як теж в інших 

слов'янських народів, :закінчуючи оглядом такого ж друкарства 

на :землях України інших національностей. При кінці поданий 

покажчик імен осіб, географічний, навв стародруків та речевий, 

а :загальна бібліографія на початку праці та при кожному ровділі. 

Більшість цих друкарень були церковними, :зокрема при мона
стирях та Братствах. 

877. - Плпков'Ь А.А., Зпоха преобрааованія аап.-русск,их'Ь церк,ов

нмх'Ь братсmв'Ь (1586-1600). <<Богосл. Ві>стник'Ь >>, Серг. По

сад'Ь 1897, 9, ІІ отд., с. 195-224; 11, с. 200-239. 

Автор описув переміни та переставлення програми і праці 

в тогочасних церковних братствах при І>інці 16-го ст. - під впли-
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вом нат:иску латинської Церкви та подій після Берестейської Унії 

1596 р. 

878. - ПАпков'Ь А.А., Братства, как:ь м,ощн,ая защита правос.ла

вія - вп.лоть до возстановленія правос.лавной іерархіи в'Ь 1620 
году (1600-1620). <<Бог. Віютник'Ь >>, Серг. Посад'Ь 1898, 1, 
11 отд., с. 26-52; 3, с. 335-364. 

У нарисі представлена роля Братств, яку вони відограли як 

оборонці православ'я до 1620 р. 

879. - ПАпков'Ь А.А., Охраните.льная дтьяте.льность прав. братств'Ь 

в'Ь пос.лтьдніе гадь~ царствованія коро.ля Сигизм,унда ІІІ-го 

(1620-1632). <<Бог. Віютник'Ь >>, Серг. Посад'Ь 1891, 5, с. 

166-188; 7, с. 16-42. 

Автор подав коротку історію постання численних Братств в 

рр. 1620-1632 й описув їхній внутрішній устрій та ролю, яку вони 
в тому часі відограли. 

880. - ПАпков'Ь А.А., Ожив.ленная дтьяте.льность правос.лавнь~х'Ь 

Братств'Ь в'Ь anoxy митр. П. Моги.ль~ (1632-1647). <<Богосл. 
Віютник'Ь >>, Серг. Посад'Ь 1898, 8, с. 141-182. 

У статті описана діяльність Братств у Бильні, Могилеві, Мін

ську, Оршаві, Пінську, Бересті, Більську, Замостю, Люблині, 

Луцьку, Rрем'янці, Львові та Rивві. 

881. - ПАПКОВ'Ь А.А., Жизнь и дтьяте.льность Братств'Ь во второй 

по.л. XV І І и в'Ь XV 11 І втьк,ах'Ь. Свято-Троицкая Сергіева Лав
ра, собств. тип., 1900, с. 4+44 (вступ) + 291+22 (примітки) 
+5 (поправки) +24 (покажчики імен осіб і Братств) +39 
(Доповнення). 

Після довшого вступу про становище православ'я та руської 

народности в Литві до 17 -го ст., у дальшій студії широко пред

ставлені життя і діяльність церковних Братств в 2 пол. 17 та у 

18 сторіччях. Без вступу, приміток, покажчиків та доповнень -
ця праця появилася в скороченні передшс у << Богосл. Віютник'Ь >>, 
Серг. Посад'Ь 1898, 9, с. 281-309; 11, с. 149-184; 12, с. 291-323. 
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882. - ПЕтРОВ'Ь Н.И., Rіевс.".,ая А11,аде.мія во второй половипть XVII 
вть.".,а. « ТрудьІ R.Д.А. >> 1895, 11, с. 586-622; ІІІ, с. 36-56, 
201-256, 574-632. 

Rіевс.".,ая А.".,аде.мія в'Ь гет.мапство Rирилла Григорьеви'Ча Ра

ау.мовс.".,аго (1750-1763). Там же 1905, 11, с. 51-93. 

Rіевс.".,ая А11,аде.мія в'Ь царствовапіе и.мпер. Е.".,атерипм ІІ 

(1762-1790). Там же 1906, 11, с. 453-494, 582-609; ІІІ, с. 245-
297. Ця остання студія появилася теж окремою відбиткою 
1907 у << Чтеніях'Ь R.Д. Академіи >> VIII, стор. 121. 

У цих студіях автор подав досить широкий істор;ич:ний нарис 

R;иївської Академії в другій половині 17 та ва ціле 18 сторічч:я, 
описуючи при цьому теж її внутрішню органівацію, с;истему нав

чання та в:иховання, подаючи ч:асто подрібні списн.;и ігуменів Rи

ївсьного Братського монастиря, при якому містилася Академія, 

ректорів, професорів й уч:ителів, описуюч:и теж деякі підруч:ники. 

Пор. теж його: Спис11,и студептов'Ь и профессоров'Ь в'Ь Rіевс.".,ой 

А.".,аде,иіи С'Ь 1736/7 по 1757/8 год'Ь. Там же 1914, 11, с. 104-121. 

883. - ПЕтРОВ'Ь Н .И., 3па'Чепіе Rіевс.".,ой А11,аде.міи в'Ь раавитіи ду

ховпьtх'Ь Ш1ї,ОЛ'Ь в'Ь Россіи С'Ь у'Чреждепіе.м'Ь Св. Сипода в'Ь 1721 г. 

и до половипьt XVIII втма. << ТрудьІ R.Д.А. >> 1904, 4, с. 520-
577; 5, с. 50-102. 

Автор подав у цій студії опис тих духовних шкіл в Росії, які 

вавдяч:ують свов постання ч;и роввиток вихованцям R:иївської Ака

демії, подаючи їхні імена та вичисляючи 27 таких семінарій. 

884. - ПЕтРОВ'Ь Н.И., О'Чер.".,'Ь исторіи православпой духовпой Ш1ї,ОЛьt 

па Вольши. << ТрудьІ R.Д.А. >> 1867, 2, с. 180-242. 

Волию;ька духовна семінарія основана 1797 р. Вона примі

щалась в Острові, відтак Аннополі і накінець в Rрем'янці, по ч:асті 

на тих самих місцях, на яких існували вже давніші школи. Тому 

дав теж опис Островької Академії (1580-1649), Островької прав. 

семінарії в рр. 1797-1835 та Братсьн:ої Ішюли при Богоявленськім 
монастирі в Rрем'янці в р. 1636, куди 1835 р. була :знову перене
сена прав. семінарія. 
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88'5. - САвич А.А., Упиатс1>uе ш1>олм для аап.-русск,аго юпошества 

до Брестск,ой церк,овпой Упии (1596). << ТрудЬІ Белорусского 
Госуд. Упив. в Минске >> 1922 (1), с. 164-175. 

Западпо-русск,ие упиатск,ие шк,олм XVII-XVIII век,ов. Там 

же 1923 (2-3), с. 130-197. 

Ці роавідки становлять маленьку частину широко3акроєноі 

праці <<Про аах.-руськ,і ш1>оли в 16-18 ст. >>. У них автор тільки 
3аторкнув один 3 багатьох ро3ділів, а саме про т.3в. уніятські ШІ~о
ли перед Берестейською Унією та після неї до 1617 р. Зібрав ба
га то матеріялу, aJie опрацював не 3адовільно. 

Див. рец.: К. Харлампович, << Украіна >>, Київ 1927, кн. 1-2, 
с. 200; о. Й. Скрутень: <<Зап. ЧСВВ» 1928, т. ІІІ, 1-2, с. 284-6. 

886. - САвич А.А., Нариси а історії к,ультурпих рухів па Вк,раїпі 

та Білорусі в XVI-XVIII в. Rиїв, Всеукр. Аr{адемія Наук: 

Збірник іст.-філол. відділу, q, 90, 1929, стор. 333+(5). 

Оці нариси являються, 3а словами автора, вступом до вели

кої праці (1400 рукописних сторін): << Западпо-русск,ие шк,олм XVI
XVIII ст.>>, яка 1917 р. була прийнята як маrістерська дисертація. 
Тому у цьому виданні тема обмежена тільки до рі3них рухів ду

хової культури в таких ро3ділах: Реформаційні рухи у Білорусі 

та Уr{раїні в XVI-XVII в.; T.3n. католицька реакція і є3уїти; Пат
ронат і Братства і Братсr,кі школи; Культурно-нац. боротьба в 

Білорусі та Україні наприн:інці XVI і на поч. XVII в.; Уніятські 
білоруські та українські школи: XVI-XVIII в. та Шн.ільна реформа 
в Польсько-Литовській державі в останній чверті XVIII в., і як 

вона відбилася на долі білорусько-українських шкіJІ. При кінці 

доданий покажчик іменний та покажчик шкіл. Автор використав 

досить багату літературу та чи~ІШІО архівних джерел, але в ба

гатьох справах а офіційним насвітленннм. 

887. - Сввн:цщький 1., Початк,и юtигопечатаппя Іtа землях Уr.ра

їпи. В память 350-ліття першої друк,ованої J>ІtUЖJ>u па Уr.ра

їні у Львові 1573-4 іа 350 араз~>ами друr.у і прик,рас давної 

~>ниги Ук,раїни. Львів, нают. наук. фундації гал. l\i. А. Шеп
тицького, ЧСВВ, <<Національний Му3ей », 1924, с. ХХІІ+ 

28+86+CLI таблиць. 

Після коротн:ої історії друr-.арства в3агалі, автор начерн:нув 
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його роав:иток на укр. :землях, по найбільшій часті при монасти

рях та церковних іституціях. У другій частині представлена ви

давнича-друкарська техніка. В Додатку зібрано з різних n:идаш, 

велике число (560) репродукованих зразків друку і прИІ{рас. 

Рец. М. Голубець: <<Зап. ЧСВВ>> 1925, І, 1-2, с. 397-401. 

888. - СЕниця П., Світильник істини. Джерела до історії Уw,ра

їпсмої-Богословсмої Акаде.-иії у Львові 1928-1944. Частина І. 

Торонто, << Праці Гр.-Н'ат. Богосл. Академії» т. 34, 1973, 
стор. 720. 

У цій праці автор розглядав наперед: Становище у~р. Цер

кви перед і після першої світової війни; далі подав загальний на

рис про виховання укр. духовенства в Уr\раїні, про << Барбареум » 
у Відні та семінарії у Львові, Перемишлі, Станиславові і Римі 

та про саме заснуванни Богословської Акадеl\Іії у Львові 1927. 
Потім розглядав статути Академії, програми викладів, організа

цію, осяги, наукову працю й семінарі Академії, її бібліотеку й 

описує студії та побут студентів, їхні організації і позанаукову ді

яльність, як теж подав життєписи професорів з їхніми світлинами:. 

Резюме подані теж в англійській, німецькій, французьній та іта

лійській мовах. При кінці ще додат-ю покажчик імен. 

889. - СЕРЕБРЕННИRОВ'Ь В., Rіевск,ая АкадеJ.tія С'Ь пол. XV І І І-го втька 
до преобразовапія ея в'Ь 1819-м'Ь году. По поводу новоотrхрьr

'l'ЬІХ'Ь доr~у:\1ентов'Ь. << Трудьr Н'.Д.А. » 1896, 11, с. 217-238, 
368-411; ІІІ, с. 61-86, 233-249; 1897, І, с. 331-356; 11, с. 107-
128, 307-346; ІІІ, с. 64-93. 

На основі нововідкритих документів автор подав історичний 

нарис І-\иївської Академії в 2 ПОJІ. 18 ст. - до 1819 р., н:оли вона 
С'l'ала перемінена на Духовну Академію. Описує її управу, систе

му навчання та вихованнн, теж господарку й самі будів.лі, утри

МІОІНЯ її професорів та учаів, її бібліотеку, скла;~ Ан:адемії, аокре

ма його учнів, додаючи цінні списн:и настоятелів, рен:торів, про

фесорів, а нількома ста·щстичними таблицями. 

890. - СРІБНий Ф., Студії пад орtапізаці6ю Львівської Ставропіtії 

від к. XVI до пол. XVII ст. <<Зап. Н.Т.ІІІ. >> 1911, т. 106, 
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25-40; 1912, т. 108, с. 5-38; т. 111, с. 5-24; т. 112, с. 59-73; 
1913, т. 114, с. 25-56; т. 115, с. 29-76. 

У студії автор вакрема ввернув увагу та насвітлив такі пи

тання: Звільнення в-під влади єпископів; склад Братства; роля 

у ньому греків та матеріяльні відносини у Братстві. 

891. - СтУдинський R'., Львівська Духовн,а Се.мшtарія в 'Часах Мар

кіяна Шашкеви'Ча. Львів, накл. Тов. ім. Шевченка, 1916, 
с. CCLX+416. 

На перших 260 сторінках автор дав історичний нарис Львів
ської Духовної Семінарії в рр. 1829-1843, а на дальших 416 сто

рінках навів в тих років акти цівї ж семінарії. У виданні помі

щено більшу скількість портретів вивначних осіб, а теж доклад

ний покажчик імен осіб та місцевостей. 

892. - СЦ'ВПУРО Д., Вилепское Св.-Духовское Братство в'Ь XVII u 
XVIII ст. << ТрудьІ R'.Д.А. >> 1898, ІІІ, с. 75-96, 345-373; 
1899, І, с. 546-577; ІІ, с. 225-262, 523-563; ІІІ, с. 30-52. 

У студії подано спершу історичний нарис Св. Троїцького Брат

ства, від його ослування до вбудування церкви Св. Духа (1584-
1597). Після того накреслена історія Братства Св. Духа у трьох 
періодах: в роках його ровквіту 1597-1633; в роках його ванепаду 
1633-1794; та в роках його повного упадку після поділу Польщі 
та прилучення Вильна до Росії в р. 1793, коли то 1797 р. Св. Си
нод вабрав від нього приналежні йому монастирі, а в р. 1806 мало 
воно ще тільки 15 членів. У кожному періоді представлені вов

юшш дії Братства та його внутрішній стан. 

893. - Титов'Ь Т.И., Н'Ь исторіи Ніевской Духовной Акаде.міи в'Ь XVII
XVIII в.в. Воспитаппики Акаде.міи па службть в'Ь Ніево

П е'Черской Л аврть, в'Ь свяаи С'Ь біографіей Софропія Терпо

віота. << ТрудьІ R'.Д.А. » 1911, І, с. 63-80, 196-235; ІІ, с. 

229-256; ІІІ, с. 640-679; 1912, ІІІ, с. 219-245, 588-620 (Теж 
окремою відбиткою). 

Багато виховалків :Київської Академії було в :Киево-Печер

ській Лаврі. Автор вичисляв їхні імена, подаючи про них теж ко

роткі дані, вакрема широко про самого С. Тернавіота, який відограв 
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важну ролю у спорі Печерського монастиря: в митр. Щербацьким, 

передусім у справі друкарні, обороняючи в Москві інтереси Лаври. 

Широко описаний теж перебіг того спору. 

894. - Титов'Ь Т.И., Rіевск,ая Ак,аде.мія в'Ь апоху рефор.м'Ь. << Трудьr 
К.Д.А. >> 1910, 11, с. 475-494; ІІІ, с. 78-114; 1911, ІІ, с. 467-
500; 1912, І, с. 30-50, 228-252, 511-537; 11, с. 65-86, 281-304, 
425-448; 1913, І, с. 28-48, 560-597; 1914, І, с. 35-86; ІІІ, с. 

72-104; 1915, І, с. 245-278; 11, с. 435-485. 

Автор подав опис Rиївської Академії в останніх роках н Існу

вання 1796-1819, коли то вона стала в вагальної тільки Духовною 
Академією, у :зв'я::зку в широко теж описаною вагальною реформою. 

Подрібно представлені :зовнішні події Академії та її внутрішній 

стан, :зокрема навчання і виховання:, її професори та ви:значні учні, 

як теж культурна діяльність в Академії та політичні рухи в тому 

часі. Багато при тому матеріялу і :з-по:за самої Академії. 

Пор. теж його: R'Ь ucmopiu Rіевск,ой Дух. А к,аде.міи в'Ь XV 11-
XVIII в.в. << Трудь1 R.Д.А. >> 1909, ІІІ, с. 66-111, 173-239. - Про 

учнів і виховалків Академії: святителя: єп. Йоасафа Горленка та 

митр. Ря::занського св. Димитрія. 

R'Ь вопросу о аІшчепіи Rіевск,ой Ак,аде.міи для пр ~вославія u рус
ск,ой пародпасти в'Ь XVII-XVIJI в.в. << Трудь1 R.Д.А. >> 1903, ІІІ, 

с. 375-407; 1904, І, с. 59-100. 
Теж в: « Чтенія:х'Ь при Rіевской Дух. Академіи >>, 1905, VI, 

с. 27-100. - Про те, що Академія: була не тільки посередницею 

між східною і :західною культурою, але й самостійною та пева

лежною у праці. Була це відповідь на працю А. Яблоновського 

про Rиївську Академію (див. ч:. 906), :зокрема ж на його півнішу 
статтю: W sprawie << Akademii Kijowsko-Mohilanskiej >>, wydanej 
w 1900 r. << Kwartalnik Historyczny >>, 1902, XVI, 549-586, (див. 

ч:. 906, при кінці). 

895. - ФилипчАк І. - ЛУКАНЬ Р., Ц.R. Ок,ружпа Головпа Шк,ола в 

Лаврові 1788-1911. <<Зап. ЧСВВ>> 1967, ХІ, с. 1-192 (2-е 

видання:). 

У вступі Р. Луканя: подана коротка історія: та спис числен

них Василіянських шкіл. Після: того - подрібний історичний опис 

однієї :з них, а саме в Лаврові в рр. 1788/9-1910/11. У праці ви
користано дуже багато архівного матеріялу й наведено багато ста-
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тИС'l'ИЧних даних, а переліІ{ОМ велюzого чисаа професорів 'l'a учнів, 
спогадами 7-ох визначних її учнів, численними світлинами. 

896. - Ф.JІЕРов-ь ІоАнн-ь Е., О православнь~.хь церковнь~х'Ь Братствах'Ь, 

противоборствовавших'Ь уніи в'Ь юго-зап. Россіи, в'Ь XV І, 
XVII u XVIII ст. Спб, иад. Н.Г. О.зсяюнова, 1857, с. 

200+IV. 

ПісJrя загальних даних про церковні Братства в Україні та 

Білорусі, далі авгор головну увагу звертав описові, по поодино

ких центрах, їхнього устрою, цілі та діяльности, зон:рема шкіль

ної, видавничої і церковної. Один розділ присвячений відноси

пам до св.ітсьн:ої .і церІювної влади. Бібліографія подана тільки 

в примітках. 

897. - ХАР.:тмшович-ь :К.В., Заrіадно-русскія православнь~я школь~ 

XVI u начала XVII втька. :Казань, ТИ'1. юш. Университета, 

1898, с. XIII+524+LXII. 

Це найбільша і найповніша досі праця на цю тему. У ній по

дано не тільки опис самого навчання та шкі.:тьпого устрою, але 

теж звернено увагу на їхнє відношення до інших віроісповідань, 

релігійне образування та їхні заслуги в обороні віри та Церкви. 

Перша частина присвячена като;:пщьки:~ шrюлам (1-140); друга 

- протестантсьюш ( 141-18~); третя - правосJrавним ( 185-476); чет
верта - уніятським (477-524). У вступі по,:r,ана багата бібліогра

філ, а прд кінці на 63 сторінках покаа-:ч:и:ки імен осіб, географіч
них імен і тих шкіл, про ю\і була у праці згадка. 

Рец.: :К. Студинсr,юrй: в <<Бог. В-Бстник-ь >>, Львів, 1900, с. 

252-4. << Kwartalnik Historyczny >> 1902, str. 313-5. 
Пор. теж його: Западно-русепія церковнь~я братства u UХ'Ь про

свтьтительная дтьятельность в'Ь к. XVI u вь пач. XVII в. << Хр. 
Чтеніе >>, Ст:rб. 1899, с. 372-390. - Був це виютад на оборону ди

сертації. 

898. - ХАРЛАмпович-ь :К.В., Острожст~ая православная шпала (Исто

рико-критпческій очерn'Ь). << :К. Старина>> 1897, т. 57, с. 177-
207, 363-338 (Теж окремою відбиткою). 

Опдсув її постання, характер, sовнішню історію та замітиі

ших nредставників тівї школи. 
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899. - ХАРЛАМПОВИ'('Ь :К.В., Ворьба шпмьпь~Х'Ь вліяпій в'Ь допетров

спой Руси. << :К. Старина» 1902, 7-8, с. 1-76;· 9, с. 358-394; 
10, с. 34-61. 

Автор описув головні шr-;ільні вштиви в тодішніх вищих ду

ховних школах, аокрема впливи Сходу 'l'a Заходу. 

900. - Яшв В., Нарис історії Укр. Вогос.п,овсьпого Товариства (З 

бібліографівю видань). В 45-ліття ааснуваннн. - М:атерінJІИ 
до історії Укр. Церкви. Збірню~: доповідей. - << НауІ-с Зап. 
Укр. Ві.льного Унів. >>, т. 9-10, :Мюнхен-Рим-Париж, 1969, 
с. 139-225. 

Автор подав генеау його ааснування, описав ціль та устрій, 

як теж керівні органи, матеріяльиі аасоби, бібліотеку та видав

ничу діяльність - аж до відновлення його поаа межами України 

1960 р. На стор. 198-225 помістив бібліографію його видань, 3 по

дрібним амістом усіх книг наукового журналу << Богословія >>. 

901. - Грепо-Rатолицьпа Духовпа Семиnарія у Львові. Львів, накл. 

Гр.-:Кат. Богосл. Академії, т. І - 1935, с. 243; т. 11 - 1936-9, 
с. 512. :Матеріяли і ро3відrш аібрав о. проф. др. й. Сліпий. 

У першій частині у форl\Іі введення подано короткий нарис 

про священиче виховання на укр. 3емшІх в давніх часах і про перші 

духовні семінарії до 1780 р. :Крім інших статтей меншої ваги, перша 
частина присвячена історії Віденської семінарії А. Андруховича, 

див. ч. 857. Друга частина майже ціла (с. 61-505) виповнепа да.пь
шою працею А. Андруховича про Львівську генеральну семіна

рію в рр. 1783-1810. У ній подав її історію та описув її устрій і 

навчання, а цінними списками її проводу, професорів та учнів. За

плянована третя чqстина про дальшу судьбу цівї семінарії вже не 

вспіJш появитися і3-3а вибуху війни. 

Див. о. М. ВАвРин:, Бібліографічний огляд історії Василіяпсмого 

Чина аа 1935-1950 рр .• Рим, <<Зап. ЧСВВ >>, 1958, с. 37-8. 

Про переходову Духовну се:иінарі.ю піс.-ш останньої війни в 

Гіршберrу, Німеч:<щна, ·ra :КуJтемборrу, Гошrандія, друr-tувться в 

І секції <<Записок ЧСВВ>>, т. 33, наступна більша праця: RУПРА
НЕЦЬ 0., УІ>р. Rатолицьпа Духовпа Семінарія па Спитальщині. 
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902. - Збірпак Львівської Ставропигії. Мипуле і су'Часпе. Студії, 

аа.мітки, .матеріяли. Т. І- під ред. :К. Студинського. Львів, 

вид. Ставроп. Інститута, 1921, с. 372. 

Це збірна праця про Ставропігійську У спенську церкву, по

ч:атки укр. преси в Галич:ині і ралю в ній Ставроп. Братства, його 

літографію в рр. 1846-1854, укр. малярство XVI-XVII ст. під його 
покровом та його друкарню і в:идання. При кінці поміщено доб

рий покажч:ик імен осіб, місцевостей, інституцій, видавництв і 

заголовків анонімних писань. 

903. - Матеріяли до історії Галицько-Русмого шкільпацтва XV ІІІ 
і ХІХ вв. << Укр.-Руський Архів» т. lV, Львів, Наук. Тов. 
ІІІевч:енка, 1909, с. 200. 

У Збірнику розглядається шкільництво в Галичині, коли воно 

ще було в церковних руках. Він сн:ладавтьсл, крім інших, на по

бічні теми, з таких праць: 

Сввнцїцкий 1., Шкільна освіта духовпах кандидатів в рр. 

1756-1788, стор. 1-9; 

R'мi'l' Ю., Народна сїльсьпа школа в Гали'Чиnі в рр. 1810-1824, 
с. 10-101 (50 документів); 

ТомАшІВський С., Стап парохілльпах шкіл в Ніалівські.м де

капатї, с. 102-110; 

ТомАшІВський С., Стап парохілльпах шкіл в Вережапські.м 

декапаті Львівської епархії в рр. 1843-1848, с. 151-174; 

R'РЕВЕЦький 1., Матеріяли до історії укр. пародпього шкіль
пацтва в Гали'Чиnї в рр. 1830-1850, стор. 175-191. 

904. - Сzuвл N.A., Ukrainian Cathol1:c Parochial Schools. Chicago, 
De Paul University, 1956, рр. ХІ+7І. 

На історичному тлі українського поселення в Америці, по

дано опис постапил та розвитку укр. католицьких шкш на цьому 

терені, зокрежа школи св. Миколая в ІІІикаrо. При кінці наведено 

ще 8 статистичних таблиць та бібліографію. 

Рец.: о. С. ІІІавель, << Логос >> 1957, с. 237-8. 
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905. - HoLOWACKYJ R.R., Semiпarium Vilпeпse SS. Triпitatis (1601-
1621). Roma, << Analecta OSBM >>, 1957, рр. XIV+158. 

Час існування цівї семінарії був короткий, однак сповнила 

вона чималу ролю у вихованні молодого а'вдиненого духовенства. 

Автор опрацював історію її оснування, джерела утримання, внут

рішні у ній порядки щодо проводу та навчання, а накінець при

чини її ааникнення, як семінарії. Далі вона існувала тільки як 

вища монастирська школа, а семінарію агодом основано у Мін

ську. Автор ваяв під увагу усю доступну літературу, але в біль

шості праця побудована на архівних Ватиканських джерелах, які 

подано на початку. 

Рец.: << Orientalia Christ. Periodica », Roma, 1959, (25), р. 

201-2. << Revista Espagnola de Derecho Canonico >>, Salamanca 
1959, р. 558. 

Пор. теж: М.(икошв) Г., Засповап1ul першої упіятсмої семіпа

рії в світлі пових дохумептів. << Алма Матер >>, Рим, :Кол. св. Йо
сафата, 1960, с. 7-12. ВЕликий А., До 300-.ліття провхтовапої Т:еп. 

семипарії ухр. бі.лорусьхої Церхви ім. Неп. За'Ч. Пресв. Богородиці. 

Там же, 1954, ч:. 3, с. 7-9. 

906. - JлвloNowsю А., Akademia Kiy"owsko-Mohilanska. Zarys hi
storyczпy па tle rozwoy"u og6lпego cywilizacyi zachodпiei па 

Rusi. Krak6w, Fontes et Commentationes historiam schola
rum superiorum in Polonia illustrantes, 1899-1900, str. 318. 

Представ:ивши насамперед морально-духовн:ий стан українського 

аагалу та постання перш:их православних шкіл у :Кивві і їхню 

діяльність, на тому тлі подав широкоаакровний історичний нарис 

самої :Колеrії, а відтак Академії :Києво-Могилянської, аа весь час 

її існування аж до переміни її на Духовну Академію 1819 р. Окре
му увагу авертав на ті впливи, які ця Академія мала так в Укра

їні, як в Росії, а теж на польські у ній впливи. Праця основана 

на багатій літературі та джерелах. 

Пор. більшу реценаію Т. Титова в <<Трудах :К.Д.А. >> 1902, 
І, с. 450-479, під ааг.: << Урох'Ь С'Ь Захода>>. 

Відповіддю на реценаію Т. Титова автор написав: 

W sprawie << Akademii Kiy"owsko-Mohilanskiei >>, wydaпei w 
1900 r. << ad honorem quingentesimi anniversarii almae Matris Ja
gellonicae >>. << Kwartalnik Historyczny >>, L\vow, 1902, XVI, 549-586. 
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3 приводу цього видання Т. Титов'Ь опрацював теж овій дов
ший огляд: Н'Ь вопросу о а1шченіи Ніевской Акаде.uіи для право

славія u русской народности в'Ь XVII-XVIII в.в. << Трудм К.Д.А. >> 
1903, ІІІ, с. 375-407; 1904, І, с. 59-100; і в << Чтеніях :К.Д. Акаде
міи >> 1905, VI, с. 27-100. 

907. - KALINKA W., Rozprawy dotyczqce Kosciola і jego dziej6w w 
Polsce. Krak6w, Sp6lka wydawnicza Polska, 1902, str. 251. 

У збірці статтей, між іншими, на стор. 31-88 подано звіти про 
<<руський: інтернат>> у Львові, який 1881 р. оснували та його про

вадили ОО. Воскресенці. В р. 1884 було таких 36 інтерністів, які, 
однак, ходили до руських шкіл. 

:Крім того на стор. 89-100 подано декільн:а відомостей про<< греко
руську колеrію » в Римі, яку 1886 р. ОО. Воскресенці теж були 

перебрали і деякий: час провадили. 

908. - LuклszEWICZ J., Historya szk6l w Koronie і w W. Ks. Li
tewskiem od najdawniejszych czas6w аі do r. 1794. Poznan, 
J.К. Zupanski, 1849-1851, I-IV, str. VIII+470; 492; 516; 355. 

Між іншими у цій великій праці автор не поминуn теж укра

їнських шкіл. У першому томі зокрема говорить про православні 

т~коли в :Києві, Острозі та Львові, ЯІ{ теж про науковий та нуль

турний рівень православного та з'вдиненого духовенства. У дру

гому томі - про Василіянські школи, уніятську семінарію та з 'в

динене духовенство, а в четвертому - знову про школи при 14-ох 

Василіянських монас·rирях. 

До останнього періоду пор. дві велИІ{і праці: 

Protokoly posiedzen Komisji Edukacji N arodowej 1786-179.4. 
Opracowal Mizia Т. Wrocla\v-Warszawa-Krak6w, Zaklad Narodowy 
im. Ossolinskich - Wyd. Polskiej Akademii Nauk, 1969, str. VIII 
+409. 

Raporty Generalnych Wizytator6w szk6l Komisji Edukacji Na
rodowej w W. Ksi~stwie Litewskim ( 1782-1792). Opracowaly Bart
nicka К. і Szybiak Irena. Tamze 1974, str. 599. 

В обох працях чимало теж матеріялу до Василіянських шюл 

у цьому періоді. 
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Про натех:итичне навчання в уІ<р. натолицьних ІШ\олах у 17-
18 стт. пор. наступну докторську дисертацію в машинописі па рим
ському університеті Урбана (Пропаrанди): 

HRADIUK Р., De catechetica institutione in scholis apud U crai
нos Catholicos s. 17-18. Roma 1950, рр. XX+t'82. 

908/2. - OLJANcYN D., Aus dem Kult1tr- und Geistesleben der Ukraine. 
ІІ. Schule und Bildung. << Kyrios >>, Konigsbeгg, 1937, ІІ, S. 
38-69, 143-157, 265-278, 351-366. 

У статті подано Іюротний: історичний нарис шкільництва та ви

ховання в :Київсьнім та Галицr>Rім юrя:зівствах, у ЛитовсЬJю-русьн.ій 

J:ержаві і під Польщею - до 1648 por>.y, закінчуючи оглнд :Київ~ 

сьr>.ою Анадемію П. Могили, з додатном-спиСІюш студентів-україн

ціn та білорусів на Заході в 16-18 сторіччя:х, апе тільки на німець
ЮІХ університетах та в нім. гімназії у Петербурзі. Майже всі ці 

шrюли були церновними. 

909. - PoPLATEK J., Powstanie Seminarjum Papskiego w Wilnie 
1582-1585. << Ateneum Wilei1skie >> 1929, VI, 1-4, str. 47-71, 
429-455. 

Zarys dziej6w Seminarj1tm Papieskiego w Wilnie 1585-1773. 
Tamze, 1930, VII, str. 170-228. 

Wykaz alumn6w Seminarjum Papskiego w TYilnie 1582-1773. 
Tamze, 1936, ХІ, str. 218-282. 

Папсьна семінарія у В:ильні була основана папою Гр:игорієм 

ХІІІ в рр. 1582-5 тільки для східних, однак до 1773 р. приймал:и 
теж і латиннин.ів. До цього року провадили її Єзуїт:и, а потім пе

ребраJІ:И Василіяни. Автор подає І{Оротку історію її оснування та 

описує її с·гатут, внутрішнє життя, матерія:льні справи та участь 

у ній Василіян. 

В другій статті продовжає її історію до 1773, а в третій подає 
список 618 учнів цієї семінарії до р. 1773, між ними багато теж 
Василіян та інших східного обряду. Від 177 4 р., но ли провід се

мінарії перебрали Василіяни, приймали тамтуди тільни тих, що 
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були східного обряду, як це було на початку аапляновано. У ое

мінарії було предбачено тільки 20 місць, однак деколи було у ній 
і до ЗО студентів. 

Пор. теж: Харкевич В., 3 історії Папсьпого Алю.итюту у Вильні. 
<<Зап. ЧСВВ >> 1928, ІІІ, с. 552-562. 

Автор продовжає дещо історію цієї семінарії і подає списки 

учнів в рр. 1793-1798. 
Пор. теж: Студенти-Василіяни у Виленсьпій Ах:аде.иії. <<Зап. 

ЧСВВ>> 1932, lV, с. 211-218. Подав Поплятек І. 

Теж його: Alumnat Papieski w Wilnie. << Zr6dla mocy >> N. 4, 
Wilno 1928, str. 44-60. 

Рец.: Й. Скрутень, <<Зап. ЧСВВ» 1928, ІІІ, 1-2, с. 288-9. 

910. - RECHOWICZ М., Sprawa wielkiego seminarium misyinego dla 
unit6w па ziemiach dawnei Polski ( 159 5-1819). Rozpra wy 
Wydz. Teolog. Uniw. J agiellonskiego, Krak6w 1948, t. 1, 
zeszyt ІІ, str. 61. 

Завданням автора було подати історію намагань оснувати ве

лику семінарію для а'єдиненого духовенства в Київській митро

полії в рр. 1595-1819. Однак лотрактував він цю тему дооить по
верховно і беа провірки джерел. Багато його невірних тверджень 

опростував та доповнив о. Б. Бачинський Т.І. в наведеному ним 

реаюме в: Roczniki Teologiczno-kanoniczne. Lublin 1949, І, str. 297-9. 

Пор. М. ВлвРик: Бібліогр. огляд історії Васил. Чина. Рим 

1958, с. 30. 

911. - WANCZURA А., Szkolnictwo w Starei Rusi. Lw6w-Warszawa
Krak6w, wyd. Zakladu Nar. im Ossolinskich, 1923, str. 
ІХ+240. 

У перших двох довших роаділах автор подав хронологічний 

перегляд літератури, аокрема праць В. Татищева - про школи 

й освіту в старій Русі. Далі роаглянув історію впровадження й 

роавитку давніх шкіл, їхню систему, доповняючи їх оглядом про 

домашнє навчання та виховання, а його характеристикою. Праця 

обмежується тільки періодом до 15-го сторіччя, хіба винятково 

виходить теж і поаа цей період. Майже всі ці школи були при церк

вах та монастирях. 
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912. - WoROTYnsю W., Seminarjum gl6wne w Wilnie. І. - Powsta
nie і pierwszy okres dziej6w (1803-1816); ІІ. - Drugi okres 
dziej6w і zniesienie (1818-1833}. Wilna (Studja Teologiczne, 
VII, Х), 1935, 1938, str. XVI+232; XVII+307. 

Семінарію основано для вибраних питомців східного і захід

ного обрядів, які пізніше повинні були зайняти вищі церковні 

становища. У цій праці автор подав історію її постання, оснуван

ня та її діяльности в рр. 1803-1833, з перервою в рр. 1812-1816, 
навівши теж ч:исленну бібліографію, а в Додатку списки студен

тів і виказ наукового поступу, як теж покажч:ики імен. Резюме 
о о 

- В НІМ. МОВІ. 

Рец. на І том: W. Charkiewicz: Ateneum Wilenskie, 1936, 
ХІ, 592-5. 

Пор. теж: SYMON, De Seminario pri1~cipali Vilnensi. Acade
mia Caesarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana. Petro
poli 1887, р. 55. 

913. - Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Zeszyt 5: 
Wielkie Ksigstwo Litewskie; zesz. 6: Malopolska - Ziemie 
Ruskie. Opracowali А. Kawecka-Gryczowa, К. Korotajowa 
і W. Krajewski. Wroc1aw-Krak6w, Polska Akademia Nauk. 
1959-1960, str. XVII+272+24 ilustracyj; 260+28 ilust1·. 

В обох зошитах зібрано відомості про всі друкарні та їхніх 

працівників на території колишнього Литовського князівства та 

руських земель, які були під Польщею. При всіх подано теж дже

реJІа та бібліографію. В обох зошитах додано багато ілюстрацій 

з різних видань, як теж мапу з розміщенням усіх друн.арень. Майже 

всі згадані друкарні, зокрема українсьІ{і, були церковними, зде

більша при монаст;ирях та Братствах. 

Б. - ПРИЧИНRИ І МЕНШІ СТАТТІ 

914. - Босий В., Україпська Дієцезальпа RолєТ:ія св. Йосифа в Йорк
топі, Саск. << Коротка хроніка>>. Йорктон, Rолвrія св. Йо
сифа, 1927, стор. 38. 

Це коротІіа хроніка цієї Rолеrії за роки 1919-1925. 

19 - Іс. Патрило, ЧСВВ, Джерела і Бібліографія ... 



290 Бібліографія J1ro:p. Церrо:ви 

915. - Волковський Н., Відповлеппя Духовпаї Се.міпарії у Львові: 

1920-1926 (Причинок до Ректорату о. Т.Т. Галущинського, 

ЧСВВ). <<Зап. ЧСВВ» 1971, VII (ХІІІ), с. 291-308. 

Автор як очевидець й уч:асню; переповідає про саме налад

наш-Ія семінарії після війни, відновлення навчання, виховання і 

виховників, організоване життя в семінарії та про семінарійний 

побут. 

916. - Головлцький Р., Митрополи'Ча се.міпарія Рутського. << Зап. 
ЧСВВ >> 1958, ІІІ (ІХ), с. 375-393. 

У статті описано перші спроби її оснування в р. 1623, відго
мін на ці спроби в Римі, дискусію та рішення на Н'обринському 

Соборі 1626 р. і саме заснування цієї семінарії к. р. 1632 та її ді

лльнlсть. 

917. - ГРиник В., Україпська Духовпа Се.міпарія в Пере.м,ищлі. Пе

ремиш.тrь, <<Альманах укр. богословів>>, 1937, стор. 96-108. 

У статті подана короп;.а історія о снування та діяльности укр. 

духовної семіна})ії в Перемишлі. 

918. - ЖУковиЧ:'Ь П., Об'Ь осповапщ u устройствть главпай духовмй 
се.м,ипаріи при вилепско.м'Ь упиверситетть (1803-1832). << Хр. 
Чтеніе >>, Спб, 1887, І, 237-286. 

У довшій статті подана історія ослування головної семінарії 

у Бильні для католиків обох обрядів та описаний її устрій. Пор. 

ч:. 912. 

919. - Н'мrт Ю., П ри'Чипки до історії руського духовпого се.м,іпаря 

у Львові від 1837-1851. <<Зап. Н.Т.Ш. >> т. 91, с. 151-158. 

Це кілька документів 3 поясненнями, які відносяться до цього 

періоду і насвітлюють деякі моменти з діяльности дух. семінарії 

у Львові. 

Пор. теж його: 1848 рік і Львівська рус ма духов па се.чіпария. 

Там же т. 40, Львів 1901, с. 1-10; Пито.мець atimamop. Там же 
т. 41, Львів 1901, с. 8-11. 
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920. - R'РЕВЕЦький 1., Неоправдані док,ори. До історії т.ав. <<Ру

ськ,ого Інституту>> па Львівськ,ім університеті. <<Зап. Н. 

T.lll. » т. 102, с. 116-126. 

Автор наводить ці причини, якІ довели до передчасного його 

скасування ( 1787-1804/5). 

921. - ЛЕвицюй П., Прошлое Переяславсw,аго духовпаго у'Чилища. 

<< R. Старина>> 1889, т. 24, с. 424-444. 

Автор подав короткий історичний начерк історії духовної школи 

в Переяславі, яка була основана на ввір Київської Академії в р. 

1738, даючи опис її устрою, системи навчання і васобів утриман

ня. В р. 1817 стала вона тільки чисто духовною школою. 

922. - ЛЕвицкий Я., Львівск,а Духовна Семипария в літах 1897-
1901. Львів, накл. А. Хойнацкого, 1901, с. 58. 

Автор описув обставини та діяльність питомців Духовної се

мінарії у Львові ва рр. 1897-1901, вокрема про її <<Читальню>>, 

Літературно-наукове і Драматичне Товарнотво та вносини в ін

шими слов'янськими богословами. 

923. - ЛЕнцик В., Богословсма Ак,адемія у Львові. <<Логос>> 1958, 
с. 9-17' 93-98, 170-178. 

У статті подана коротка історія постання Богословської Ака

демії у Львові в рр. 1928-9, в описом її статутів, вагального стану 

та її досягнень. 

924. - Лотоцюй А., Духовное обрааовапіе в'Ь Россіи. << Странник'Ь », 
Петроград'Ь 1904, с. 149-169, 331-350. 

И З'Ь бмта стараго духовен,ства. << Русская Старина >>, Спб. 

1904, х, с. 102-129. 

У першій статті автор описув яким, в рівних періодах, було 

наукове приготування духовенства, яке до 18 сторіччя було спіль
не в усіма іншими. 

У другій же статті оп:исув нивький духовий та моральний стан 

великої частини духовенства у 18 сторіЧ'Іі, бо ві шкіл користало 

тільки невелике ч:исло. 
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925. - НА3АРКО І., Вратства і їх роля в історії Укр. Церкви. <<Укр. 

Мирянин в житті Церкви, спільноти і людства. Матеріяли 

студійних днів УХР ». Париж-Рим, вид. Укр. Христ. Руху, 
1966, с. 226-238. 

У статті накреслено початки церковних Братств, їхній ровви

ток та вначення для Укр. Церкви. 

926. - Плвловсюй И.Ф., Приходскія школь~ в'Ь старой Малороссіи 

и при'Чиnь~ их'Ь уnи'Чтожепія. << R. Старина>> 1904, т. 84, с. 

1-40. 

Автор подав короткий історичний нарис про приходські школи, 

які існували в Україні при церквах у 18 сторіччі, та причини, які 
привели до їхнього ваникнення, як теж про намагання, щоб їх від

новити на початку 19-го сторіччя. 

927. - П.-ко Вл., Иа'Ь исторіи обрааовапія па Украиюь. << R. Ста

рина >> 1905, 9, с. 235-247; 10, с. 126-132. 

Автор подав у статті декілька даних про укр. семінарію в Пе

реяславі в 18 сторіч,rі і в тому ж віці про Чернігівське коллеrіюм, 

як теж коротко про такі ж школи в Полтаві та Новгороді Сівер

ському. 

928. - Ф1rоль В., Церковпі Вратства Галицьх:ої Гр.-Натолицької 

Провіпції у XVIII ст. <<Богословія>> 1937, XV, с. 91-101, 
243-252; 1938, XVI, с. 31-39, 137-157, 215-232. 

У статті подана коротка історія церковних Братств в Гали

чині у 18 сторіччі, їхня органіваціл, склад та діяльність. 

929. - Хомин П., Митр. Й.В. Рутський і його осв~тю а.магаппя. 
<< Богословіл >> Львів 1923, І, с. 261-283. 

Автор подав короткий начерк про стан Укр. :Католицької Цер

кви перед митр. Й.В. Рутським, про відкриття ним шкіл у Бильні, 
Новгородку, Мінську та ін. місцевостях, про Папські стипендії 

для укр. богословів, та вкінці про приготування до васнування 

семінарії. 
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930. - Вилепск,ое православпое Братство. << Хр. Чтеніе >> 1862, 11, 
с. 477-514, 589-614. 

Після короткого введення про церковні Братства на укр. вем

лях, автор подав історJІ'ІНИй начерк Виленського Братства, яке 

постало при к. 16 ст. 

Пор. теж: М. П-ча, Вилепское Свято-Троицкое впослтьдствіи 

Свято-Духовск,ое Братство. Бильна, тип. СЬІркина, 1891, с. 116. 

931. - HALUSCZYNSKYJ Т., Il Pontificio Collegio di S. Giosafat. Pa
terno dono della S. Sede Apostolica alla nostra Chiesa Unita 
(Discorso). << Analecta OSBM >> 1949, І (VII), р. 116-127. 

У докладі вгадано вивначпіших колишніх римських питомців, 

поt{Инаюt{И від півнішого митр. й. Рутського, подано декілька да
них про початки і роввиток :Колеrії св. Йосафата та ввагалі про 
виховання в римських семінарілх. 

932. - CнARKIEWICZ W., Akademja, kt6rej nie zorganizowano (Z dzie
j6w нnickiego szkolnictwa dнchownego). << Ateneum Wilenskie >> 

1936, stг. 463-473. 

Цю Академію в рр. 1827-1830 пллнував оснувати у Полоцьку 
Й. Свмашко. Там мало виховуватися з'вдинене духовенство, окре

мо від інших, а не як досі в головній семінарії при ВиленсьRому 

університеті разом з питомцями латинського обряду, щоби, як 

писав він, <<розвинути у них духа, який властивий російському 

народові і російській імперії >>. 

933. - W А WRYK М., De studiis philosophico-theologicis in Provincia 
Rutheno-Ucraina Ord. Basiliani s. XVIII eorumqнe ma1~иa
libнs. << Analecta OSBM >> 1971, VII (ХІІІ), р. 85-113. 

Після короткого начерку про вищі Василіянські школи фі

лософії та богословії, зокрема про курси при Лаврівському мо

настирі, автор подав спис, з коротким описом, 48 підручників бо
гословії та 14 філософії. Більшість з них до останньої війни збе

рігалися в архіві Лаврівеького монастиря. Всі - з 2 половини 
18-го ст. 
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15. - ЖИТТЄПИСИ ВИЗНАЧНИХ В ЦЕРКОВНОМУ ЖИТТІ 

ОСОБИСТОСТЕЙ 

А. - МОНОГРАФІУ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

934. - АлЕКСІй АРХІЕп., Отпошепіе .митр. Петра Моги.;ш к:ь упіи 

С'Ь Ри.мо.м'О. Варшава, тип. Синодальная, 1932, с. 88. 

На тлі тогочасних обставин автор насвітлюв відношення митр. 

П. Могили до справи З'вдинення 3 Римом - після віднайдення 

Е. Шмурлом важливих в цій справі документів. 

935. - БАРАДУЛИН'Ь c.r., Жиrть и дтьятельпость св. Теодосіл Углиц
rоаго, apxien. Черпигівсrоаго. << Хр. Чтеніе >> 1897, І, с. 517-
536, 679-694, 815-828; 11, с. 3-23, 265-284, 687-718. 

Автор дав історич:ний нарис життя і діяльности Теодосіл Углиць

кого, учня Кивво-Братської школи, пі3ніше Видубицького насто

ятеля (1664-1668), відтак архимандрита Єлецького монастиря в 

Чернігові (1668-1692), а вкінці Чернігівського архивпископа (1692-
1696), будуч:и два роки помічником Л. Барановича. 

936. - БАРАН С., Митрополит Апдрей Шептицьrоий. Життя ді

я.аьпість. Мюнхен, в-во <<Вернигора>>, 1947, с. 151. 

Праця автора не в науковим твором, бо для цього бракувало 

йому в тих часах і обставинах потрібних джерел і документів, 3а 

винятком дуже нечисленних, про які 3гадув у вступі. Однак, ав

тор :знав митрополита впродовж 50 років, часто 3 ним 3устрічав
ся і навіть співпрацював. До того ж, сам був ви3начним суспіль

ним діячем. Тому праця його не по3бавлена свовї вартости, бо брак 

документів 3ас'rупав у великій мірі бе3посереднв 3Нання багатьох 

справ, про які пише. У ній він переповідав життєвий шлях митро

полита Андрея, його церковну діяльність, як теж діяльність на 

полі науки, виховання і мистецтва та про його громадську діяль

ність 3а час обох війн і між ними. Закінчує описом ліквідації Укр. 

:Католицької Церкви в р. 1945, а 3 тим, отже, і тимчасове пере

креслення усіх унійних 3адумів Митрополита. 
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Рец.: А.Г. Великий, <<Зап. ЧСВВ>> 1949, І (VII), с. 409-413. 
Пор. теж радше популярний життєпис: І.Б.(однАРУк), Велипий 

черн,ець і правдолюбець. Прудентопіль, ОО. Василіяни, 1949, с. 150. 
:Крім того ще: ЦЕгЕльський Л., Митр. А. Шептицьпий. Rо

ротпий життєпис і огляд його церповпо-пародн,ої діяльн,ости. Фі

лядельфія, вид. <<Америка>>, 1937, с. 62; 
ДоРошЕнко В., Велипий Митрополит. Спогади і париси. ЙорІ<

тон, Бібл. Логосу, т. XVII, 1958, с. 56; 

ОстРОВЕРХА М., Велипий Василіян,ин,, Слуга Божий .митр. А. 

Шептицьпий ЧСВВ. Н. Йорк, вид. автора, 1960, с. 48; 

ScнuvER U.M., De Reus ор de Sint-Jorisberg. Flitsen uit het 
leven van de grote metropiliet graaf Andreas Szeptyckyi van Galicie. 
Rotterdam, De Floгel, 1959, р. 456+ 18 tav. 

937. - Б-nлгоРодсюй А., Rіевскій .митрополит'Ь Іеротей Малицпій 

(1796-1799). << ТрудЬІ :К.Д.А. >> 1900, 11, с. 567-616; 1901, І, 

с. 211-255, 491-530; 11, с. 211-243, 470-528. 

Автор дав короткий історичний нарис його життя та діяль

ности: в органі3ації впархіяльного управління та відносно ново

придбаних уніятських церков-парафій і в3ага.тrі Уніятської Церкви 

на Правобережжі, як теж відносно :КиївсЬІ{ОЇ Академії. При тому 

дав теж 3агальний перегляд стану в тому періоді :Київської єпар

хії, 3 статистичними таблицями. 

938. - ВАвРик В., 6писпоп Сотер Ортипсьпий ЧСВВ. Н. Йорк, 
<<Слово Доброго Пастиря>> ч. 9-10, в-во ОО. Василіян, 1956, 
с. 93+(3). 

На основі сучасної преси та інформацій живих свііІків 1 спів

учасників автор подав популярний нарис життя вп. С. ОртІпrсьІюго, 

3окрем:а про його широко3аировну, 3 чисJrенним:и трудностями, 

цер1ювну діяльність па Американському r'рупті. 

939. - Войтков'Ь А.Н., Іов'Ь Бааилевич'Ь, еп. Переяславспій и участіе 

его в'Ь церповн,о-политичеспой жиан,и Л ольсьпой У прайnьl ('1771-
1776). << ТрудЬІ :К.Д.А. >>, 1903, 11, с. 79-102, 320-332, 429-
500, 633-715. (Теж окремою відбитr-tою - стор. 194). 

На широиому цериовно-політичному огляді цілої епохи, 3окрс

ма присвятивши багато уваги Церковній Унії на Уr,раїні, автор 
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подав нарис життя Іо. Базилевич:а, єп. Переяславського, до якого 

в тому часі належали теж православні церкви на Правобережжі. 

Його діяльності саме на цих теренах, де православні парафії були 
тоді у великій меншості, присвяч:ена головна увага. При тому автор 

призбирав багато відомостей теж про приходське духовенство вза

галІ. 

Рец.: << Kwartalnik Historyczny )} 1905, str. 625. 

940. - ГолУБЕВ'Ь С.Т., Rіевск,ій .митропо.аит'Ь Петр'Ь Моги.аа u его 

сподвижпик,и (Опьrт'Ь историческаго изследованія). :Кіев'Ь, 

тип. Т. :Корч:ак'Ь-Новицкаго, 1883-1898, І-11, с. ХІІ+559+ 

XV+576; VII+VI+524+12+498 (тип. С.В. :Кулженко). 

Це найбільша досі монографія, хоч ще не закінч:ена, про ве

ликого митрополита Петра Могилу. У ній автор розглядає його 

походження, вишкіл та багатогранну діяльність як архимандрита 

Печерської Лаври, а згодом як :Київського митрополита. Третій 

том мав бути присвяч:ений його видавнич:ій та освітній діяльності, 

зокрема на полі шкільництва. У першому томі в Додатку помі

щено 99 документів за рр. 1540-1640, а в другому 85 документів 
за рр. 1632-1647. 

Довшу рецеr-І3ію на цю працю помістив Петров Н. в << Журнал'Ь 

мин. нар. просві>щенія )>, Спб, 1884, І, с. 148-165. 
Пор. відповідь автора: Л о поводу рецепаіи в'Ь Журпа.ать .млп. 

пар. просетьщепія па к,пигу « Rіевск,ій .м. П. Моги.аа u его сподвиж
пик,и >>. « Трудм :К.Д.А. » 1884, І, с. 416-484; а теж: 

Н.И. ПЕтРовл: Отвтьть автору к,пиги: << Rіевск,ій .м. П. Моги.аа 

u его сподвижпик,и >>. Там же с. 632-641. 

941. - ГолУБЕВ'Ь С.Т., Приск,орбпмя сто.ак,повепія Петра Моги.аь~ С'Ь 

свои.м:ь предшествеппик,о.м:ь по .митропо.аіи u Rіево-Ник,о.аь

ск,ими ипок,ами. << Трудьr :К.Д.А. » 1897, ІІІ, с. 208-276. 

Автор опдсує відносини Петра Могили до свого попередника 

митр. І. :КопинсЬІ{ОГО, якого він усунув з мдтрополич:ого престолу 

та до монахів Никольського монастиря, який він захопив зброй

ною силою. Ці епізоди старається насвітлити обставинами того ч:асу. 

942. - ГРАЕвсюй И., Rіевск,ій митр. Тимотей Щербацк,ій. << Трудьr 

:К.Д.А. >>, 1910, І, 97-126, 215-253; 11, с. 64-106, 432-474; 
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ІІІ, с. 203-234; 1911, І, с. 548-585; 1912, І, с. 210-227. Теж 
- окремою відбиткою, Київ 1917, с. 3+240. 

Т. Щербацький - родом з Трипілля на Київщині (нар. 1698), 
став митрополитом КиївсьюІМ 1747 р. Автор подав його життєвий 

нарис: про його рід, навчання в Київській Академії, діяльність 

як катедрального писаря:, далі Печерського архимандрита, а вкінці 

Київського митрополита. При тому дав широкий образ теж про 

церковне життя на Лівобережжі та в Київській єпархії в пол. 18-го 

ст., становище митрополитів та духовенства, описує границі Ки

ївської впархн, органи управи, як теж монастирі і його до них 

відношення:, парафіяльні школи і Київську Академію. 

943. - ГРиньох І., Слуга Божий Апдрей - Благовіспип Єдпости. 

Мюнхен, накладом Ук. Богосл. Наук. Т-ва, 1961, с. 200. 

На основі особистого знання митр. А. Шептицького та неба

гатьох письм, які мав під рукою, автор, крім двох роздідів: про 

погляд митрополита на державу та його богословські погляди, 

основну частину праці присвятив його великій й унікальній ді

яльності на полі повднання Церков. 

Рец.: В.Л., <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII (ХІІІ), с. 457-460. М. 

Гринчишин, <<Логос>> 1961, с. 316-7. 
Пор. теж:<< Богословія>>, Львів 1926, т. IV, ст. 404, який майже 

в цілості присвя:ч:ений митр. А. Шептицькому (15 статтей). 

944. - ГУмилЕвсюй Ф., Черпиговспіе іерархи. << Трудм R.Д.А. >> 1860, 
2, с. 169-281. 

Із твору, приготованого до друку: << И сторичеспое описаще 

Ч ерпиговспой епархіи >>, автор подав тільки короткі життєписи всіх 
43 Чернігівських впи:скопів - до 1859 року. 

945. - ЕвгЕний (Бодховитинов'Ь), митР., Описапіе Ніево-Софійспаго 

Собора и Ніевспой іерархіи. Кіев'Ь, тип. Кіево-Печ. ЛаврьІ, 

1825, с. 291+272. 2 рис. +(7). 

Крім коротІ{ОЇ історії самого Собору, автор подав цілий ряд 

біографічних нарисів усіх Київських митрополитів (67), перешІі

таючи їх важнітими церновними подіями. У висліді вийшла перша 

майже повна історія Унр. Церкви. В Додатку на 272 сторіннах 

наведено 51 документів; багато з них вперше оприлюднені. Із з'в-
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динених Rиївських митропо.литів ширше описав тільки митропо

лита М. Рагозу, а н.оротко ще митр. І. Потія та Й. РутсьІ{ОГО. 

946. - ЕлЕнЕвсюй R., Мелетій Сл-ютрицкій. <<Прав. Обозрішіе >>, 
Москва 1861, У, с. 111-150, 272-298, 422-454. 

Автор подав короткий нарис його життя, аокрема його цер

новної діяльности і як православного і після його з 'єдинення. 

Пор.: Збірнип присвя:ченлй світлій па.млті Мелетіл Смотриць

кого а нагоди 300-ніх роповин смерти. Львів, накл. Гр.-Rат. Бо

госл. Анадемії, 1934, с. 63 - зі статтями: М. ЧУБАТИЙ - Життя 

і діяльність; І. ФЕдишин - Унійна діяльність; Б. ПобrгУщий -
м. С.мотрицький - поле.міст; і R. ЧЕХОВИЧ - м. с.,."отрицький 

лк гра.чатик. 

947. - ЖЕлЕховсюй Ю., Іоанн'Ь Снтьгурскій, его жиань u дтьлтель
ность в'Ь Галицкой Руси. Львов'Ь, Ставроп. Институт'Ь, 1894, 
с. УІ+181. 

Це спомини його напеляна, лний у них описав те, чого був 

свідком або про що довідався від інших про свого єп. І. Снігур

сьrіого. Ці спомини доповнив і зага.тrьним його життєписом, ви

користавши до того працю о. Й. Лозинсьного: Житье Іоанна Снть
гурского. Львів 1851, с. 46. В Додатку поміщено, між іншими: його 
останню во.лю, німецьку біографію Т. Rунцека, гамілію і виписку 

з нниги свячень та бібліографію про нього. 

948. - ЖУковський А., Петро Могила й питапнл єдности Церков. 

Париж, Унр. Ві.льний Унів., 1969, с. 282. 

Подавши спробу оцінки Моги.лознавства та біографічний на

рис митр. П. Могили враз з його дія.льніс·гю, автор найбіJrьше уваги, 

з окремим розділом (121-210), присвятив ідеї є;~ности у його твор
чості. Праця написана спокійно й об'єктивно. При кінці (211-264) 
наведено вешщу кількість документів та чи не найбільшу досі 

зібрану лі'l'ера'Гуру до цього питання, закін'lуючи працю фран

цузьким резюме. 

Рец.: Madey ]., << Kyrios >> Х, Berlin 1970, S. 125. 

949. - ИвАНИЦюй С., Перелславскій en. Гервасій Линцевскій и на

<tало воасоединеніл в'Ь Западной или Польсмой Украин,ть (1757-
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1769 гг.). НаменеЦ'Ь-Подольск'Ь, тип. С.П. Ниржацкаго, 1904, 
с. 10+392 (Отт. ИВ'Ь << Трудьr Подольскаго Церк. Истор.

археолог. общества>>, вьш. Х). 

Автор подав обширний життєпис Перелславського вп. Герва

сія Ліндевеького (в Нивва), вокрема його діяльність в рр. 1757-
1769 на Правобережжі, яке йому теж підлягало, на тлі тогочасних 
ваворушень і гайдамацьких рухів, аж до їхнього ровгрому і суду 

над ним самим. В Додатку (281-392) - 27 документів до описа
них подій. У праці використано багато джерел, але односторонно, 

поминувши вовсім інші. 

Рец.: М. Michnowiecki, << Kwartalnik Historyczny >> 1905, 19, 
str. 622-5. 

949/2. - ІлАРІОН митР., Святий Димитрій Туптало. Його життя 
праця. Вінніпеr, <<Віра й Нультура >>, 1960, с. 224. 

На історичному тлі подав автор нарис життя і діяльности од

ного в вивначпіших церковних та культурних діячів: Димитрія 

Тупталенка (1651-1709), додаючи при кінці головнішу про нього 
літературу. 

950. - НАРПОВ'Ь С., Евгеній Болховитиn06'ь, к,ак:ь .митр. Ніевс1>ій. 

<< Трудьт Н.Д.А. >> 1913, ІІ, с. 506-532; ІІІ, с. 133-171; 1914, 
І, с. 87-116, 234-260, 364-392, 561-584; ІІ, с. 48-70, 181-208, 
340-366; ІІІ, с. 43-71. 

Автор опрацював життєпис Ниївсьн:ого митр. (1822-1837) Євге

нія Болховитинова, родом в Вороніжа, юшй до того часу був уже 

єпископом у рівних російських єпархіях. Зонрема представJІена 

його ділльність в реорганівації впархіюrьного управління, в ста

ранні про приходсь:ке духовенство, відносно Печерської Лаври та 

інших монастирів і вищих духовних ш:nі.ТІ, які переходили в тому 

часі основні реформи, а теж супроти З'вдиненої Церкви, домага

ючись державними декретами припинити її ровви:'І'ок і навіть ще 

в тому часі акцію привднання (1914, І, 380 і н.). 

Пор. теж: ШмУРЛО Е., Евгеній .Аtитрополит'Ь Ніевс1>ій. Очерк'Ь 

раавитія его уttеной дтьятельности в'Ь свяаи С'Ь біографіей. << Жур
нал'Ь м:ин. нар. просв. >> 1886, •r. 244, апрі;ль, отд. ІІ, с. 277-344; 
1887, ч. 251, іюнь, с. 302-372; ч. 252, іюль, с. 1-29; 1888, ч. 255, 
февр., с. 267-325; •t. 257, май, с. 91-193, іюнь, с. 257-278. 
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951. - RипРІАНОВИЧ:'Ь Г.Я., Жизнь Іосифа Стьмашпи, митр. Литов

спаго и Ви.ленспаго и воасоединеніе аап.-русспих'Ь уніатов'Ь С'Ь 

прав. Церповію в'Ь 18З9 г. Бильна, тип. И. Блюмович:а, 189З, 

с. 18+448. 

Автор широко описав життя митр. Йосифа Сємашка, аокрема 
його церковну ділльність щодо << воасоєдиненіл >> багатьох єпар

хій а російською прав. Церквою в 18З9 р., до ч:ого найбільше при

чинився. 

2-е видання вийш.ло 1897, там же, ст. XXIV+613, а покаж

чиками імен осіб та предметним. 

Пор. теж його: Іосиф'Ь Стьмашпо, митр. Литовспій и Ви.ленспій. 

Очерn'Ь его жиан,и и дтьяте.льности по воасоединенію аап.-русспих'Ь 

уніатов'Ь С'Ь прав. Церповію 18З9. Там же, 1894, стор. 8+1З9; 

Rоллович'Ь М., О почившем'Ь митр. Литовспом'Ь Іосифть. << Хр. 
Чтеніе >> Спб, 1868, 11, с. 915-926; 1869, І, с. 92-1З4; 

Очерn'Ь с.луженія м. Литовспаго Іосифа сn,он,чавшагося в'Ь 1868 
году (Иавлеченіе иа'Ь отчета г. обер'Ь-прокурора Св. Синода гр. 

Д.А. Толстаго аа 1868 год'Ь). Там же 1869, 11, с. 1076-1110; 

СУшков'Ь Н. В., Воспоминанія о .иитр. Л итовспом'Ь и Ви.лен

спом'Ь Іосифть и об'Ь уничтоженіи Ут-tіи в'Ь Россіи. << Чтеніл общ. 
Моск. упив. >> 1869, З, с. 159-197. 

На тлі його діяльности пор. Іtороткий життєпис Василіян

ського П ротаігумена і в рр. 18ЗЗ-8 Піноького єпископа: Хл"БбЦЕ

вич'Ь И., Іосафат'Ь Жарспій. Гродна 1897, с. 9З. (Відбитка а <<Лит. 

Еп. Віщомости >> 1895-6). 

952. - RостомАРОВ'Ь Н., Русспая истарія в'Ь жианиописаніях'Ь ея 

г.лавюьйших'Ь дтьяте.лей. Спб, тип. М.М. Стасюлевича, 1896, 
І, с. 4+227; 11/1, с. 5З6 (4 И3Д.- 1895); 11/2, с. З49 (З И3Д.-

1892); 11/З, с. З50 (1899); ІІІ - в ньому перевидані 1915 
у в-ві П.П. Сойюша 11/2 і 11/З томи. 

Між іншими автор у першому томі поміст:и:в життєписи св. 

Володимира, Ярослава М. і св. Теодосіл, а в першій часті 2-го тому 

- Петра Моги.jrи і Rиївських вчених. До історії Укр. Церкви дещо 

матеріялу подав при життєписах державних мужів, між ними теж 

Rиївських і Галицьких Ішлаів та Б. Хмельницького і І. Мааепи. 

Однак, це популярне видання, беа наукового апарату. 
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953. - :КРАВЧЕнюк 0., Митр. А. Шептицьк,ий в англомовних публі
к,аціях. <<Логос>> 1961, с. 161-184. 

Велетень зо святоюрськ,ої гори. Л ри'Чинк,и до біографії Слуги 

Божого А. Ш ептицьк,ого на підставі 'Чужомовних джерел. 

Там же, 1963, с. 106-137, 172-203, 289-298; 1964, с. 41-57, 
117-135, 191-219. 

У першій статті, з досить широким описом та поясненням, 

поданий огляд писань про митр. А. Шептицького в англомовних 

виданнях, а в другій - історичний начерк його церковної і на

родної діяльности, на основі чужих джерел. При кінці наведено 

теж кілька його важніших звернень. 

Пор. теж: A.G.W., Archbishop Andrew Szeptyckyj in Canada 
(1922). << Analecta OSBM >> 1958, ІІІ (ІХ), р. 104-110. 

Це - з коротким вступом, передрукована стаття з тодішньої 

католицької преси в :Каналі про моЖJІИвості об'єднання з право

славними у ех. Європі, під заг.: << The Mercier of Galicia >> visits 
St. Augustine's Seminary. Toronto, during the priests retreat.- The 
future of the Church іп Russia >>. 

954. - І{урглнови% С.В., Діонисій Жабок,рицк,ій, en. Луцк,ій и Ос
трожск,ій. Историк,о-біографи'Ческ,ій О'Черк,'Ь. :Кіев'Ь, 1914, с. 

VII+363. (На жаль, видання нам не доступне). 

Пор. теж: TALKO-HRYNCEWICZ J., Biskup unicki Dyonizy Za
bokrzycki. << Kwartalnik Historyczny >>, Lw6w, 1888, stг. 101-105. 

Автор розглядав кілька документів до родоводу Жабокриць

ких та до ув'язнення і зникнення в р. 1709 Луцького вп. Діони

сія Жабокрицького. 

955. - І{уриллс Б., З'єдинення Архиєп. Мелетія Смотрицьк,ого в 

істори'Чному і психологі'Чному насвітленні. Лювен-Вінніпеr, 

в-во Укр. Наук.-Освітне Тов. в Бельгії - Укр. ОО. Ре

демптористи, Вінніпеr-:Канада, 1962, с. 140. 

На історич:ному тлі Укр. Церкви перед Берестейською Унією 

і після неї автор представляв одну s найбільших тогочасних по
статей - Мелетія Сl\ютрицького, зокре:vш зупиняюч:ись над тими 

моментами, що привели його до 3'вдиненої Церкви, та його участь 

в ідеї :Київського па·l'ріярхату, якої він мав бути автором. При 
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кінці подано теж важніші твор:и М. Смотр:ицького, покажч:ик ш

тератур:и, примітк:и і сп:исок імен. 

Рец.: І. Наварко, <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII (ХІІІ), с. 467-470; 
І. Нагаввськ:ий, <<Логос>> 1962, 233-6. 

956. - ЛЕБЕДЕВ"Ь А.С., Бтьлгородс10іе Архіереи и среда их'Ь архипа

стмрс!Оой дтьятельпости (По арх:ивНЬІМ"Ь документам-ь с-ь пор

третам:и :и автографам:и). Харков-ь, т:ип. << Пtчатное Дtло >>, 
1902, с. 14+288+17 табл. 

Автор подав ж:иттвп:иси 14 Білгородськ:их вп:ископів та їхню 

діяльність у цій єпархії, до якої належали 'l'еж yt•p. парафії, по
чинаючи перш:им м:итр. Теодосівм (1667-1671), кінчаюч::и Т. Мо

чуJrьськ:им ( 1787 -1818). 

957. - МАРУС:ИН М., Пастирсь10о-літургічпа діяльність св. Йоса
фата. <<Богословія>>, Рим 1967, т. 31, с. 5-99. 

На істор:ичному тлі Полоцької арх:ивпархії та К:иївської м:итро

полії автор оп:исув п:исьменницьку творчість св. Йосафата та його 
реформу монаст:ирів і духовенства, вонрема ровглядаючи його Пра

в:ила для священ:иків. Пр:и кінці наведена література. 

У цьому томі << Богословії >> поміщено ще дві статті: ПАвлик П., 
Почитан,н,я св. Йосафата у fроттаферратсь10ому монастирі (100-
126) та ХомА 1., Перевезепня мощів св. Йосафата до Риму (127-150). 

Три статті поміщено в тій же << Богословії>> ва 1923 рік: 
й. СхРЕЙВЕРс: Про внутрішнє життя св. Йосафата, (217-240, 

у франц. мові); 

ГоРдинськ:ий Я.: Мова << Реtул >> і << Натехіз.и,у >> св. Йосафата, 
(241-260); 

Боцян Й., вп. : Відпайдення і розпізн,ан,н,я мощів 1915-1917, 
(284-318). 

Пор. ще: СRРУТЕНЬ й., Апостол Унії. <<Альманах Укр. Бо
гословів>>, Львів 1923, с. 1-19; СЕМЧУК С., Св. Йосафат па тлі Унії. 
Там же, с. 20-30. 

958. - МАтковськ:ий С., Три синодальні архієреї. Спомини з життя 

і діяльности Преосв. Ю. Нуїловсь10ого, Ю. Пелеша і С. Сем

братовича. Львів, накл. о. А. Стефановича, 1932, с. 108. 

Крім цікавих і цінних особист:их споминів автора про в га

дан:их трьох Арх:ивреїв, дос:ить багато в них теж про митр. Й. Сем-
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братовича, як теж про відносини в Галицькій митрополії перед 

СІ-шиканням Львівського Собору 1891 р. 

959. - НА3АРКО 1., Київські і Галицькі Митропмити. Віографі'Чnі 

париси. Рим, <<Зап. ЧСВВ)>, 1962, с. ХVІІІ+272. 

У цьому виданні 3ібрані біографічні сильве·rки усіх митро

политів Укр. Католицької Церкви після Берестейської Унії 1596 р., 
так Київських, як і Галицьких, починаючи митрополитом :М. Ра

го3ою і митр. й. Сліпим кінчаючи. Ці сильветки 3вичайно короткі 
й обмежуються до найважнішого, однак автор вспів віднайти й 

подати не одне до того часу не 3Нане історикам. Первісно буJrи 

вони виготовлені для широкого 3агалу. Збираючи їх в одне ви

дання, и.втор додав до н:их науковий апарат, а при кінці теж спи

сок усіх митрополитів і поіменний поr~ажчик. 

Рец.: О. Баран, <<Логос)> 1963, с. 76-7; << Богословія» 1963, 
с. 134-5. 

Про одного 3 галицьк:их митрополитів Г. Яхимовича друкується 
в І секції <<Записок ЧСВВ)>, т. 30, вел:ика наступна монографія: 
GLINKA А., М etropolita di Н alyc - Gregorio J achymovyc ed il suo 
tempo (1840-1965). Rоша, Analecta OSBM, 1974, рр. ХХХVІІ+З57. 

960. - НА3АРКО 1., Яків Суша - епископ Хм.мський (1610-1687). 
<<Зап. ЧСВВ)> 1971, т. VII (ХІІІ), с. 22-83 (Теж окремою 
відбиткою). 

Яків Суша був од:ин 3 найв:и3начніших єпископів того часу. 
Автор подав дос:ить повн:и:й його життєпис, окрему увагу присвя

чуючи його діяльності для своєї Холмської єпархії та цілої З'є

диненої Церкви. 

Рец.: С. Шавель, <<Логос)> 1971, с. 315-6. 
У цьому самому виданні на стор. 227-248 автор помістив Пох

вальпе Слово па 'Честь вп. Я. Суші: Д. Занкевича, й. Пєткев:ича 
і І. Олешевського, 3 численними примітками. 

961. - НЕд'Вльсюй С., Упіатскій .митропмиm'Ь Лев'Ь Rишка и его 

:ma'Чenie в'Ь исторіи Упіи. Ви.льна, Губерн. тип., 1893, с. 

317+(3). Відбитка 3 <<Лит. Епарх. Ві>домости )>. 

На істор:ичному 'l'Лі церковного життя К:иївської 3'єдиненої 

м:итрополії та Василіянського Чину автор подає життєпис митр. 
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Лева Кишки (1714-1728), 3окрема його діяльність: спочатку мона
стирську, відтак як єпископа та митрополита. При кінці дав теж 

перегляд його літературних праць та літургічних і церковних ви

дань. У примітках досить багато джерел та літератури, але багато 

його тверджень та насвітлень суб'єктивні і не потверджені жад

ними джерельними дока3ами. 

962. - ОгІєнко 1., Rостянтин і Мефодій. Іх життя і діяльність. 
Варшава, вид. І. Огієнка і Р. Смаль-Стоцького, 1927, 1-11, 
с. 324+400. 

Хоч бе3посередньо вони ледве чи працювали МІЖ українцями, 

однак Ун:р. Церква перебрала їхню спадщину, тому праця над 

їхнім життям і діяльністю 3аторкув бе3посередньо і її саму. Пред

ставивши їхню широко ро3горнену працю в Моравії та Панонії, 

автор окремий ро3діл присвячує їхній діяльності між Ха3арами 

та на Херсонесі, при чому обговорює теж руські переклади 3 860 р. 
У 4 і 5 частині другого тому подана обширна література та дже
рела для вивчення їхньої діяльности (192-379), а при кінці по

кажчики імен осіб, місцевостей і частинно предметний. 

Рец.: Ваші:ц;а й., <<Зап. ЧСВВ>> 1930, ІІІ, 676-684; << Kwar
talnik Historyczny >> 1928, 109-115. 

Пор. теж: OвoLENSKY D., The Heritage of Cyril and Methodius 
in Russia. << Dumberton Oaks Papers >> 19. Washington 1965, рр. 

45-65. 

963. - Осинсюй Ат., Мелетій С.мотрицкій, Apxien. Пмоцкій. <<Тру
ДЬІ R.Д.А. >> 1911, 11, 425-466; ІІІ, 40-86, 275-300, 405-432, 
605-619. 

Подавши джерела та багату літературу, автор опрацював істо

ричний нарис його життєпису, 3окрема його живу участь в тодіш

ній релігійній боротьбі, спочатку у Бильні в монастирі Св. Духа, 

відтак як Полоцький архиєпископ; описав теж його полем:ічні пи

сання, nрощу до Царгороду і Св. Землі, бурхливі роки 1628-9 і 

вкінці привднання до З'вдинення, яке досі поборював. При кінці 

дав теж 3агальний огляд його літературної діяльности. 

Пор. ще: ПРокошина Е., Мелетий С.мотрицкий. Минск 1966, 
с. 158+(2). Автор в більшості 3аймавться його протиунійними тво
рами, але однобічно, майже не 3гадуючи і проунійні. 
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Див.: Ваврик М., <<Зап. ЧСВВ>> 1971, VII (ХІІІ), с. 382. 

Пор. теж невеличке видання, виготовлене на обмеженій та 

односторонній літературі: ГАюк С., Упійпа діяльпість М. Смотриць

-х:ого. Іст. парис. Н. Йорк-Бавнд Брук 1970, с. 55. 

964. - ПЕТРУШЕВИЧ'Ь А.С., Холмская Епархія и Сеятители ея по 

1866 год'Ь. Львов'Ь, Гал. Русская Матица, 1867, с. 249. 

Після короткої історії Холмської єпархії, автор подає життє

писи усіх її єписrюпів, ВКJІючно до І. І{алінського, її адміністра

тора в рр. 1863-6. Особливо обширні життєписи єпп. М. Рилла і 

П. Важинського. 3 часів єп. Ф. Володковича навів теж спис усіх 
парохів 3 10 деканатів, а при кінці теж усіх монастирів в ~ій єпархії. 

965. - ПлощАнсюй В.М., Прошлое Холмс-х:ой Руси, по архивпмм'Ь 

докумептам'Ь XV-XVIII в. и другим'Ь исто'Чnикам'Ь. Бильна, 

тип. А.А. Зака, 1899-1901, І-ІІ, с. VІІІ+285; ХІ+240. 

Після наведення джерел до своєї праці, едиску тих, що воло

діли Холмською землею, і законодавства в польській державі, 

автор подає коротку історію Холмської єпархії в рр. 1428-1630, 
а відтак життєписи усіх її владик, православних і 3'єдинених. 

У другій частині продовжає ці життєписи від 1630 до 1730 року. 
У тому часі, за винятком одного, були ними з'єдинені владики. 

При кінці дає ще теж короткі життєписи латинських єпископів 

за рр. 1418-1733, з короткою історією латинської єпархії. 

966. - РождЕствЕнсюй Т., Самуіл'Ь Миславскій, митр. Ніевс-х:ій. 

<< Трудм Н'.Д.А. >> 1876, 3, с. 510-563; 11, с. 505-536; 1877, 
4, с. 3-39; 5, с. 301-359; 6, с. 529-577. 

Перед вступленням на митрополи"(Ий престіл автор оп:исує його 

професуру в :Київській Академії, при чому теж багато уваги пр:и

свяч:ує с:истемі її навчання. Відтак широко представлена його ді

яльність як :К:иївського м:итрополита (1783-1796): для єпархії, ду
ховенства, Академії та загран:ичн:их монастирів, в Польщі, з 71 
наведеним:и листами до ч:и від нього. При тому досить багато ма

теріялу подає про стан :К:иївської єпархії і м:итрополичі права, в 

тому часі, вже майже ніякі. 

20 - Іс. Патрило, ЧСВВ, Дж:ерела і Бібліографія ... 
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967. - РУдовиЧ'Ь 1., Еписк,опь~ Шептицк,и. << Богословскій Віютни

К'Ь >>, Львов'Ь, 1901, с. 24-35, 102-134, 184-192, 238-248, 289-
305; 1902, с. 26-59, 233-250, 338-347. 

Автор опрацював короткі життєписи єпископів Варлаама, Ата

насія і Лева Шептицьких. Праця не закінчена. 

968. - Рьшоловсюй А.П., Варлаа.м:ь Вопатови'Ч'Ь, Apxien. Ніевск,ій, 

Галицк,ій і Маль~я Россіи. << ТрудЬІ R.Д.А. >>, 1908, 11, с. 

93-128, 436-456, 551-578; ІІІ, с. 69-87, 207-272, 312-343. 

В. Вонатович - родом з Ярослава в Галичині. Ще учнем був 

покликаний з Київської Академії до Мошши, де зоставався до 1772 
р., коли то цар та Синод іменували його Київським архиєпископом 

(не митрополитом). Автор широко описує: його управу єпархією, 

даючи теж загальний її огляд; його намагання і прохання про від

новлення митрополії; старання усунути усі непорядн:и, про ян: і 

згадує; відносини до Академії і старання про неї, про Софійський 

Собор та інші Київські монастирі; про його відношення до части

ни своєї єпархії в Польщі; вкінці описує теж його усунення і за

слання в Кирил о-Білозерський монастир, повернення і смерть ( 1751), 
даючи теж загальну характеристику його діяльности. 

969. - С.Р., Пеmр'Ь Могила, .митр. Ніевск,ій. << Чтенія общ. Моск. 

упив.>> 1877, І, с. 1-160. 

Автор описує його родовід, життя перед вступленням до мо

настиря, участь в релігійній боротьбі, зокре~.1а по вступленні на 

митрополичий престі.п, його старання про науку, виправлення цер

новних обрядів та виготовлення церковних книг і відношення до 

Царгородеького патріярха, вкінці його смерть. 

970. - СвидЕРсюй Л., Іоаnт-t'Ь Нрассовск,ій, Полоцк,ій Упіатск,ій ар

х~еписк,оn'Ь. Витебсн'Ь, Губерн. тип., 1911, с. 3+3+437+4. 

На історичному тлі церковного життя Полоцької єпархії при 

кінці 18 і на початку 19 сторіttчя автор представляє життєвий шлях 
архиєпископа І. Красовського (1776-1827), ЗОІ{рема його боротьбу 

з латинниками, відношення до Василіянського Чину та адміністра

ційну діяльність. Його намагання в очищенні обряду, боротьбу 
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3 латинниками та підкреслювання приналежности до росІисЬІюго 

народу автор розцінює як підготування до переходу на православ'я. 

971. - СЕМ'1УК С., Митрополит Рутсьпий. Торонто, в-во ОО. Ва

силіян <<Укр. Дух. Бібліотека)>, 1967, с. 104. 

Розповідним стилем подав автор короткий життєпис одного 

3 найбільших митрополи'l'ів Укр. Церкви- Й.В. Рутського, зокре
ма про його праці, труди та старання в обороні та вакріпленні се

ред дуже важких обставин З'вдиненої Церкви. 

Пор. теж менші популярні життєписи м. Й. Рутського: 

МАРисюк М., Митр. Йосиф Вмя.мин Рутсьпий (В 300-Jrіття 
його смерти). Жовква, ОО. Василіяни, 1937, с. 58. 

ГАлУщипський Т., Митр. Йосиф Вмя.мин Рутсьпий. Історич
ний нарис в приводу його смерти (1637-1937). Станиславів, вщ

би·rка 3 <<Доброго Пастиря», 1938, с. 19. 
ТЕт6РКА 1., Митр. Й.В. Рутсьпий, вмипий реформатор і обо

ронець Упр. Кат. Церпви. << Й.В. Рутський, митр. Київсьюrй і 
усівї Руси-України - Ювілейна Збірка у тристаліття смерти 1637-
1937 )>. Перемишль 1937, с. 72. - Ста'l'ТЯ автора на с. 5-58. 

КУРИЛАС Б., Митр. Й.В. Рутсмий ЧСВВ. <<Логос)>, Йорк
тон 1960, с. 247-264. 

ЛУкАнь Р., Рутсмівсьпа бібліографія за ропи 1936-8. << Нова 
Зоря )>, Львів 1938, чч. 1-43. 

У цій бібліографії 350 позицій, які описані бодай кількома 

словамд. Прд деяких, гоJrовніших, подав автор основну і дте

рельну критику. 

972. - СолоВІй М. - ВЕ.лин:ий А.Г., Святий Йосафат Кунцевич. 
Його життя і доба. Торонто, << Yr<p. Дух. Бібліо·rшш )> 
ОО. ВасИJrіян, 1967, с. ХХІІ+463+32 ілюстрації. 

Це найповніший досі життєпис св. Йосафата, виготовлений 
на основі найновіших оприлюднених дон:ументів. У ньому вара

зом дістала належне церн.овно-істори11не насвітлення ця преваж

лива для Ун:р. ЦерІ{ВИ доба - перших десятиріч після Берестей

ської Унії. При н:інці поданий велин:ий, найбільший досі огляд 

біографії і гагіографії Святого, ян: теж великий бібJІіографічний 

пон:ажчин: джерел і літератури: ЖИТ'l'вписів та статтей (446-454). 
Рец.: Р. Хом'ян: << Логос » 1968, с. 158-9. 
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Пор. теж популярне видання: ШУдло М., Великий Мученик 

аа Унію. Йорн:тон, ОО. Редемптористи, 1952, с. 155; 
ПЕRАР А., Апостм З'единення. Життя св. Свящ. Йосафата. 

Н. Йорн, в-во ОО. Василіян, 1967, стор. 64 (Теж в анг. мові, там 
же 1967, с. 64); 

PANUCEVIC V., Sv. Jazafat, Archijap. Polacki, 1623-1963. Chi

cago 1963, str. 256. (Цюшостивне видання в білорусьній мові); 

BoRESKY Тн., Life of St. Josaphat, Martyr of the Ипіоп. N. 
Уогk 1955, р. 381; 

CARLONI М.Т., San Giosafat Kuncevyc, Martire dell'Unitd della 
Chiesa. Roma 1969, р. 264; 

ШтонАлно П., Чи закиди против сьв. сьвящ.м:ч. Йосафата Rуп
цевича суть справедливі? << Католицьний Всхід >>, Львів 1905, 11, 
с. 105-119. 

:Крім того пор.: Н'УдРJШ В., Життя Йосафата Rупцевича. 

Винипеr, Видавнича Спілка Енлезія, 1948, с. 192. Це відбитва 

статтей, які друкува.лися у православному<< Вістниву >>, від 1 квітня 
1945 до 15 грудня 1946. У них насвітлено особу та діяльність св. 
Йосафата у внрай полемічному тоні. 

Пор. рец.: Хом'ян Р., <<Логос>>, 1956, нн. 4, с. 295-303; 1957, 
кн. 2, с. 136-146. 

Подібний до цього останнього видання теж давніший корот

ний життєшис, яний написав ГовоРсюй :К., Іосафат'Ь Rунцевич'Ь, 

Пмоцкій уніатспій архіепископ'Ь. Бильна 1865, с. 32. 

973. - ТЕРновсюй Ф., Митр. Стефан'Ь Яворскій. << ТрудЬІ :К.Д.А. >>, 
1864, 1, с. 36-70; з, с. 237-290; 6, с. 137-186. 

Автор подав біографічний нарис життл і творчости митр. Сте

фана Яворського (родом з Яворова в Галиt!Ині), спочатну профе

сора в :Київсьній Анадемії, відтак патріяршого містоблюстителя 

в Мошші, в періоді <<царської лаСІШ >> (1701-1712) і в періоді <<не

ласни >> (1712-1722). 

974. - Толстой Д., Іосиф'Ь, .митр. Литовскій и воасоедипепіе упіатов'Ь 

С'Ь прав. Церковью в'Ь 1839 году. << Журнал'Ь ми:н. нар. просв. >>, 
Спб, 1869, 7, 11 отд., с. 72-83; 8, с. 251-271; 9, с. 1-23. 

На основі записон, які по собі оставив, автор подав його жит

тєпис, зокрема його ролю у << возсоединенію >> уніятів в р. 1839. 



15. Життєписи цер~!:. постатей: Монографії 309 

Пор. теж: Иав'ВКОВ'Ь Н.Д., Високопр. Іосиф'Ь (Сть.машко), .митр. 

Литовскій и Виленскій. Бильна, тип. А.Г. Сьтркина, 1889, с. 235. 

975. - ТРипольсюй Н., JТніатскій .митр. Ипатій Поцтьй и его 

проповтьдт-tи'Ческая дтьятельность. << Трудьт R.Д.А. >> 1877, ІІІ, 
с. 512-576; lV, с. 123-181, 294-372, 588-645; 1878, І, с. 377-
413 (Теж оRремою відбитRою - Київ 1878, с. 298). 

Автор подає' нарис його життя і діяльности, аокрема аналіаує 
його проповідличу творчість. 

976. - ЧЕховсюй В., Ніевскій .митр. Гавріил'Ь Банулеску-Бодон,и 

(1799-1803 г.г.). << Трудь1 R.Д.А. >> 1904, 11, с. 355-431, 490-
588; ІІІ, с. 65-108, 238-280; 1905, 11, с. 515-559. 

Митр. Гавриїл, молдаванин, спочатку був молдавсьним митро

политом та 6RатеринославсьRим єпархом, відтак став навначений 

Rиївсьюrм митрополитом. Автор подає його життєпис та описує 

діяльність перед тим нааначенн.ям, аокрема ж після нього, амальо

вуючи при тому теж вагальний стан Київської митрополії. 

977. - Ч:и:стович'Ь И., Теофан'Ь Пропопови'Ч'Ь и его вре.мя. Спб, << Сбор

НИR'Ь отд. рус. на. :и: слов. >>, 1868, с. Х+752. 

Т. Прт-tопович (1681-1736), родом а Києва; богословію кін

чав в Римі; до 1715 р. був професором в Rиївсьн.ій Академії, а 

далі був поклиRаrІИй до Петербур гу і там лише роавивав свою ді

яльність. Автор широко описав цілий його життєвий шлях. При 

кінці - покажЧИІ{ імен і предметний. До історії Ун:р. Церr-tви, 

однак, у праці не багато. 

Пор. довшу реценаію на цю працю Н. Барсова в << Хр. Чте

юе >> 1869, І, с. 620-638. 

978. - ШпАковсюй Е., Мелетій Хребтови'Ч'Ь-Литаврови'Ч'Ь-Богурин

скій, архи.м. Rіево-Пе'Черской Лаврм, Владимірспій і Брест

скій епискоn'Ь (XVI в.). << Трудьт R.Д.А. >> 1875, 8, с. 169-
206; 9, с. 436-462; 10, с. 108-123. 

У життєписі представлена аокрема його ділльність як архи

мандрита Печерської Лаври, а відтак як Володимирсько-Берестей-
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ського єпископа, :з omrcoм спорів :за добра архимандрії та єпископ

ської катедри після його смерти. 

979. - Збірпип па пotuany св. Йосафата Rупцеви'Ча. <<Записки ЧСВВ>>, 
т. VI (ХІІ), Рим 1967, с. XVI+608. 

У цьому велИRому ювілейному ЗбірнИRу :з нагоди 100-річ:чя 

канонізації поміщено на тему життя св. Йосафата 13 статтей в різ
них мовах, між ними ю. r ЕРИЧ:А: Віб.ліографі'Чnий. ог.ллд писапь св. 
Йосафата, і 7 докум:ентів, між тими єп. й. Боцянл: Йосафатіяпа 
- При'Чиnипи до історії по'Читаппя та М. ВлвРИRА: Йосафатіяпа 
1922-1967. При кінці поданий теж Бібліографічний покажчик дже
ре;;r і життєписів та статтей про св. Йосафата. 

У 300-річчя муч:еництва кілька статтей присвячено св. Йоса
фатові теж в 8 томі << ЗаписОІ{ ЧСВВ >>, 1973, с. 1-62, 301-4 + 7 ілю
страцій. 

980. - Св. Свящ.м. Йосафат Rупцеви'Ч. Матерія.ли і розвідJ>и з па
годи юви.лею. Зібрав о. др. Й. Сліпий. << Праці Богослов
ського Наук. Тов.>>, т. І, Львів 1925, с. 261. 

У Збірнику поміщено 5 статтей про св. Йосафата, між ними 
єп. Й. Боцяна: Відпайдення і розпізнаппя .мощів св. Йосафата 1915-
1917 (с. 51-85) і деякі аюи :з канонізаційного процесу (с. 111-232). 

981. - ЦарсьJ>ий Вязень 1914-1917. Львів, Rомітет <<Живий Памят
ник >>, 1918, с. 197. 

У цьому виданні подано історію ув'язнення митр. А. Шептиць

кого 1914 р., відтак описано його :звільнення (1917) і поворот до 

Львова. 

982. - Юві.лейна Rпига па пошану .митр. І.ларіона у 75-.ліття його 

життя і праці, 1882-1957. Вінпіпеr, вид. Ювіл. Rомітету, 

1958, с. 318. 

Це :збірка статтей та иатеріялів до життя та діяльности І. Огі

єюш, пізнішого митрополита. 

Пор. теж: Людипа Праці. Десятиліття Архипастирської праці 

митр. Іларіона. << CJroвo Істини>>, Вінніпе!' 1950, 1-2, с. 68; Жа
.лобна пнига в па.л~'ять .м. І.ларіопа. Там же 1973, с. 151. 
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983. - ANDRUSIAK М., J 6zef Szumlanski, pierwszy biskup uпicki 

Lwowski (1667-1708). Zarys biograficzпy. Lw6w, Tow. Nau
kowe we Lwowie, 1934, str. 212. 

У праці описано життя вп. й. Шумлянського, його політичну 
та церковну діяльність, :зокрема присвячено головну увагу його 

ділу: 3'вдинення Львівської єпархії 3 Ап. Престолом. У видапні 

наведено багату бібліографію та поміщено ре:зюме в нім. мові. 

Рец.: А. Іща.к, << Богословіл >> 1934, с. 306-8. 

984. - BARLEA 0., De Coпfessioпe Orthodoxa Petri Mohilae. Frank
furt а.М., Kommissionsverlag J. Knecht, 1948, S. XIV +227. 

П редстав;ивши в першій частині впливи протестант;и:зму на 

Прав. Церкву та їхнє відн;иненнл, далі вся увага автора присвя

чена найбільшому досягненню м;итр. П. Могили та його співпра

цівнинів, творові << Православна !сповідь », в якій коротко :зібра

но головні правди Прав. Церкви. Цю << !сповідь >> прийннJІи усі 

европейські прав. Церкви. Автор опрацював цей твір під бого

словським та історичним аспектом, навівши до неї винористану 

літературу. При кінці поданий понажч:цк імен. 

985. - ].Е. Gofdic Pavel CSVV, fepiskop Prfasevskif. Prjasev, Knihi 
Blahovistnika 7, 1947, s. 157. 

Праця написана в тамошньому говорі та латинною у 20-
річчл єп. свячень :Кир П. (ойдича, подаючи його життєпис, а при 
цьому багато теж матеріяJІу до історії Пряшівської єпархії. 

986. - GRABOWSКI Т., Piotr Skarga па tle katolickief literatury re
ligifпef w Polsce wieku XVI: 1536-1612. Krak6w, Akad. 
Umiej~tnosci, 1913, str. 8+647. 

В обширній студії автор ро:згшщає участь П. Скарги в като

лицьній літературі свого часу, в тому теж його учас·rь в приго

туванні та обороні Берестейської Унії. 

Пор. теж: BERGA А., Pierre Skarga (1536-1612). Рагіs, Libr. 
Lecene, Oudin et Сіе., 1916, рр. XVI+376. 

987. - Gu:EPIN А., Ип apбtre de l' Uпіоп des Eglises au XVII siecle. 
Saiпt J osaphat et l' Eglise Greco-slave еп Pologпe et еп Russie. 
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Paris-Poitiers, Libr. Religieuse Н. Oudin, 1897-1898, І-ІІ, 

рр. (51)+СLVІІІ+З8О+З2+18; 589. 

І досі це найбільший життєпис св. Йосафата, а донедавна був 
він і найповніший. Використавши дуже багато матеріялу, який 

тільки: був йому тоді доступний, автор подав в:ичерпний життєпис 

Святого на широко ро3горненому тлі цер1-ювного життя Ниївської 

митрополії, даючи теж майже повну історію 3'єдиненої Церкви, 

від Берестейської Унії, а навіть і перед нею, - аж до 19 сторіччя. 
Рец.: М. Нордуба, <<Зап. Н.Т.Ш. >> т. 39, 1901, 1/В, с. 16-18. 
Праця появилася теж у польському перекладі. 

Пор. теж: CoNТIERI N., Vita di S. Giosafat, Arcivescovo е Mar
tire Ruteno dell'Ordine di S. Basilio il Grande. Roma 1867, р. VIII 
+413. 

988. - IoNEsco Т., La vie et l'oмtre de Pierre Movila, Metropolita 
de Kiev. Paris, impr. Nidot, 1944, р. 260. 

У виданні представлене життя та діяльність митр. П. Могили, 

3окрема в Ниєво-Печ:ерському монастирі, у 3аснуванні Нолеrії, 

як теж його церковні реформ:и, видавнича діяльність, передусім 

його << !сповідь прав. віри>>. Автор навів використану бібліогра

фію, а при кінці теж декілька документів. 

Пор. теж: J OBERT А., De Luther а М ohila. La Pologne dans 
la crise de la Chretiente 1517-1648. Grenoble, Presses Universitaires 
de Grenoble, 1974, рр. 484. Два велині ро3діли у цьому виданні 

пр:исвяч:ені Укр. Церкві, 3Окрема м. Й. Рутському там. П. Могилі. 

989. - KoROLEVSКIJ С., Metropolite Andre Szeptyckyj: 1865-1944. 
Romae, Opera Theol. Societatis Scientificae Ucrainorum 16-
17, 1964, р. ХХХІІ+429. 

Праця не є ст:исло науковою і бе3 відповідного наукового апа

рату. В більшості спирається вона на особистому 3Нанні самого 

м:итрополита та його діяльности. Подавши коротко його життєвий 

шлях аж до на3начення на Галицького митрополита, далі автор 

3окрема 3упиняється на його широкій діяльності: для духовенства, 

у відновленні східного монашества і 3апочаткуванні східних віток 

3ахідних Чинів, у літургічній реформі, для еміrрації, для науки 

і культур:и, як теж описує усі перипетії в часі першої світової війни 
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та його діяльність у Росії. Останні розділи присвячені останнім 

рокам митрополита та знищенню його діла по його смерті. При 

кінці подав кілька документів та небагато приміток. В загаль

ному праця добре написана, однак в політичних питаннях він не 

був зорієнтований, а навіть упереджений, і вони в нього вийшли 

фальшиво насвітлені. 

Пор. теж його: Le Metropolite Andre Szeptyckyj. Son action 
pastorale, scientifique et philhenotique. Grottaferrata, extrait de << Ro
me et l'Orient >> an. 1919-1920, 1920, р. 114. 

990. - MALVY А. et VrLLER М., La Confession Orthodoxe de Pierre 
М oghila М etropolite de Kiev ( 1633-1646), approuvee par les 
Patriarches grecs de XVII s. Text latin inedit publie avec 
introdttction et notes critiques. Paris, ed. Gabriel Beauchesne, 
Pont. Inst. Studiorum Orientalium - Orientalia Christia
na Х, 1927, рр. СХХХІ+223. 

На перших 131 сторінках автори опрацювали життєпис м. 

П. Могили та історію його <<!сповіді православної віри>>, включно 

з різними впливами. У другій частині навели повний текст << іспо
ВІДl » з примітками, Іюротшими під текстом, а довшими - після 

нього (125-187). :Крім того виготовили таблиці з цитатів св. Пи

сьма, Соборів, Св. Отців і тих, які цитовано у вступі чи приміт

ках, як теж покажчик імен і речей. 

Рец.: І.О.Б., << 3ап. ЧСВВ>> 1928, т. ІІІ, 701; М. Jugie, 
<< Echos d'Orient >> v. XXVIII, р. 414-430. 

3 подібною темою опрацьовано на римському університеті <<Ан
джелікум » наступну дисертацію: PATRYLO І., Peter Mohyla tmd 
seine Akademie. Beitrag z. Studium іі. Kenntnis u. Einfluss des Hl. 
Thomas in der Ukraine. Roma 1953, S. 210 (у машинописі). 

991. - РRокоРтsснuк G., Der Metropolit. Leben und Wirken des 
grossen Forderers der Kirchenunion Graf Andreas Scheptytzkyj. 
Miinchen, Verlag << Ukraine >>, 1955, S. 299. 

Праця налиенна розповідним стилем для ширшого кола чи

тачів. Мав, одню-<, при кінці подану багату бібліографію та доб

рий покажчик імен осіб та речей. :Крім самого життєnису, окрему 

увагу звернено на його діяльність на полі церковному, культур

ному, соціяльному і народному, а передусім на його великий вклад 
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у ділянці екуменічній. У праці поміщено етнографіч:ну карту Укра

їни та багато ілюстрацій. 

Рец.: І. Му3иЧ:Ка, <<Зап. ЧСВВ>> 1954, ІІ (VIII), с. 558-9; В. 
Маланч:ук, <<Логос>> 1955, с. 328-9; 

992. - STEBELSКI 1., Dwa wielkie swiatla. Wilno, druk. Bazylianska, 
1871, s. 220. 
Chronologia. Tamze, 1872, stг. 474. 
Przydatek do Chronologii. Tamze, 1783, str. 364 (крім всту
пів та індеRсів, яRі не нумеровані). 

У першому творі описані життя свв. Евфроз:и:ни та Парасневіі 

а монастиря Сестер Василіянок у Полоцьку, а в другому історія 

цього монастиря. На тлі одного і другого подю-rо у примітках, як:и:х 

багато більше від самого тексту, дуже багато матеріялу й до істо

рії Укр. Церкви. Зокрема цінна третя праця <<Додаток>>, в якому 

крім генеалогії кн. Острозьких, наведено сп:и:сон усіх м:и:тропо

JІИтів та єпископів, Іштол:и:цьких і православних, часто 3 корот
lіИМИ даними про них та джерелами, в яких вони вгадуються; та

ІіОЖ подано 3 коротким описом спис усіх генеральних Капітул Ва

силіян та головних його настоятелів-Протоархимандритів. Ця<< Хро

нологія >>, яку сам автор постійно доповняв, отже вже поширена, 
появилася по·гім в: Scriptores rerum polonicarum, v. lV. Kiak6w 
1878: << Ostatnie prace >> Stebelskiego. 

993. - SтuDzrnsкr С., Pierwszy wyst§p literacki Hipacyusza Pocieja. 
Lw6w, nakl. autora, 1902, str. 80. 

На історичному т.~Іі цього періоду автор розглядав полеміч:ний 

'l'Bi р митр. І. Поті я: << У н,ія або вик,.аад н,айго.аовн,іших артик,у.аів >> 
а р. 1595, 3 пог.;rядом на інші його твори. 

Характер і геневу його дав в: Polemiczne pismo Pocieja. 
<< Przegl::td Powszechny >> 1879, 9, str. 371-394. 

Рец.: А. Briickner, << Kwartalnik Historyczny >> 1904, str. 83. 

994. - Suszл J., Cursus vitae et certamмt martyrii В. J osaphat К un
cevicii, Archiepiscopi Polocensis, ер. Vitebscensis et Mstisla
viensis. Parisiis, Victor Palme, Bibiopala-Editor, 1865, р. 

XVI+231. (Нове видання І. Мартінова). 

До nояви твору rепена був це найкращий життєпис св. Йоса-
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фата. Цінний не тідьки тим, що написаний майже співучасником 

подій, аде й тому, що автор використав був вже тоді акти беати

фікаційного процесу. Перше видання появидося 1665 р. В еспан

сьюм перекшщі вийшдо 1684 р. 

995. - Suszл J., Saulus et Paulus Ruthenae Ecclesiae, sanguine В. 
Josaphat transformatus, sive Meletius Smotriscius, archiep. 
Hieropolitanus, archimandrita Dermanensis, Ordinis D. Ba
silii Magni ... ех tenebris in lucem prolatus. Romae, typ. Va
resii, 1666, р. 146. 

Автор мав у пдяні виготовити ціду низку життєписів визнач

ніших мужів 3'єдиненої Церкви, як сам про це згадує в іншому 

своєму творі: <<Про труди а'вдинеІUlХ >> (передрукований в цідості 
в << Аннадес >> А. Гарасевича). Один з перших між ними появився 

життєпис архивп. Медетія Смотрицького. 

В укр. перекдаді о. Б. Куридаса цей твір появився в << Логос>>, 

Йорктон, 1964-1966, та окремою відбиткою: Йорктон 1965, Б-ка 
Логосу 35, с. 87. 

996. - URBAN W., Konwersia Meleciusza Smotrzyskiego, polemisty 
і disunickiego arcybiskupa polockiego w latach 1620-1627. 
Przyczynek do dziei6w polemiki religiinei XVII w. << Nasza 
Przeszlosc >> 5, Krak6w 1957, str. 133-216. (Теж окремою 

відбиткою - Краків 1957, с. 90). 

У довшій розвідці автор описує його м:ододість, перші прояви 

діядьности та його взавмин:и з унійними діячами в рр. 1616-1618 
у Видьні, відтак ширше про вороже наставдення до них по 1620 р., 
вкінці про причини та перипетії його навернення і його навчан

ня про примат римських архиєреїв, закінчуючи психодогічною 

характеристикою його рішення. 

Б. - ПРИЧИНКИ І МЕНШІ СТАТТІ 

997. - АндРУСНІ{ М., Іван Хлопець~>ий, Пере.мисьхий православний 

еписхоп-но.мінат в 1632-1633 рр. <<Зап. Н.Т.Ш. >> т. 147, 
1927, с. 131-140. 

Ав·гор подав його І{Ороткий ЖИ'l'Тєпис та його номінацію. 
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998. - Бщнов В., Сі'Човий архимандрит Володимир Сок,альськ,ий в 

пародпій па.мяти та освітлеппі істори'Чnих джерел. << Зап. 
Н.Т.Ш. >>, Львів 1927, т. 147, с. 81-102. 

Автор аналіаув ділльність останнього церковного настолтеля 

на Січі, о. Вол. Сокальського, який втішався: великою популяр

ністю. По анищепні Січ:і був він настотелем мою:~стиря в Батур:ині. 

Пам'ять про нього довго аберігалася в піснях, перекавах та ааписах. 

999. - Б"ВлЕцюй А.В., Родопроисхождепіе аападпорусск,аго митро

полита Іосифа 11 Солтапа. Вильна, т:ип. Св.-Дух. Братства, 
1895, с. 42 (Оттиск'Ь И3'Ь .... 44,45 и 46 <<Лит. Епа.рх. В-Б

дом.»). 

Автор подав короткий ж:иттвпис його, аокрема аупиняючись 

над його походженням. 

1000. - ВЕликий А.Г., « Переписк,а о графть Шептицк,ом'Ь >>. <<Зап. 

ЧСВВ >> 1954, ІІ (VIII), с. 484-499. 

З картотек:и рос. міністерства війни оприлюднює документи 3 
рр. 1914-1915 відносно ув'яаненнл митр. А. Шептицького. 

1001. - ВЕликий А.Г., Анонімпий провк,т П. Могили по а'вдипеп

пю Ук,раїпськ,ої Церк,ви 1645 р. <<Зап. ЧСВВ>> 1963, lV (Х), 
с. 484-497. 

Переводить аналіву документу а 1645 р. << Думк,а одного поль
ськ,ого шляхти'Ча грецьк,ої релігії>> (в лат. мові) і доводить, що це 

було письмо митр. П. Могили. 

Стаття передрукована теж в <<Світла і тіні укр. історії>>, Рим, 

в-во ОО. Василіян, 1969, с. 56-74. 

1002. - Д.В., Ніевск,ій митрополит'Ь Рафаил'Ь Заборовск,ій u его 

мтьрм К'Ь исправлепію духовенства. << R. Старина>> 1899, т. 

64, с. 397-423. 

Рафаїл Заборовський був один а кращих :Київських митропо

литів (1731-1747) у 18-му сторіччі. Між іншими справами особливу 
увагу він авернув на релігійне й моральне піднесення духовенства. 
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1003. - ДУРБАК Р., Митрополит Лев Rишк,а як, церк,овпий пись.меп

пик,. << Нива >>, Львів 19З8, с. З11-З18. 

Митрополи'Ча діяльпість Льва Rишк,и. Там же 19З9, с. 164-
171' 204-212, 251-256. 

В першій статті дав тільки сухий перелік його друкованих 

і рукописних творів. У другій - до вибуху війни вспів видруку

вати тільки З розділи: про його вибір на митрополичий престіл; 

про спір з Василіянами і його дбайJІИвість за Супрасльську ар

химандрію, яка до нього належала. Найслабший другий розділ, 

хоч до нього не бракувало матеріялів. 

1004. - ЖУковиЧ'Ь П., Жизпеописапіе .митр. Іосифа Велья.мипа Рут

с-",аго, состав.аеппое .митр. Рафаило.м'Ь Rорса-",о.м'Ь и со'Чипе

піе Рутск,аго об'Ь УJ~у'Чшепіи впутреппяго строя упіатск,ой 

цер-",ви. << Хр. Чт. >> 1909, т. 2З1, с. 1089-1108. 

Автор аналізує у статті життєпис митр. Й. Рутсьного, який 
написав його наступник митр. Р. Корсак, та проєкт Рутського 

щодо піднесення внутрішнього ладу у з'вдиненій Цернві. 

1005. - ЖУкович'Ь П., О пеиздаппь~х'Ь со'Чипепіях'Ь Іосафата Rупце

ви'Ча. << Изв. имп. Ак. Н. >>, Спб. 1909, XIV, З, с. 199-227. 

У статті дав опис тих неопублікованих ·rворів, які припису

ються св. Йосафатові. Всі були писані руською мовою, тільки лист 

до Сапіги - польською. 

1006. - КАЗИМИРА Б., Листуваппя .митр. А. Шептицьк,ого з ла

типськ,ою і6рархі6ю півпічпого заходу Напади. << Логос>> 1958, 
с. 60-66, 142-4; 1959, с. 59-65. 

Пастирськ,і листи та іпші письма .м. Апдрея до Rапад

ськ,их Уr.раїпців. Там же 1958, с. 217-224, 286-291. 

Меморіял Митрополита з 18 березпя 1911 ро-",у. Там же 

1959, с. 14З-147, 227-2З1, 298·ЗО6; 1960, с. 60-66, 1З1-145. 

Стаповище R ападсьr.их У х:раїпців в о ціп ці .митр. А. Ш еп

тицького. Там же 1960, с. 216-221. 

Митропмит Апдрій і питапп.<т, християпської 6дnости. 

Там же 1960, с. 292-ЗОО. 
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Митр. Андрій і ченці Реде.мптористи. Там: же 1961, с. 

216-217. 

У всіх статтях насвітлюв живу участь митр. А. Шептицького 

в житті укр. еміrрантів в :Канаді. 

1007. - :Коялович'Ь М.О., Ясон'Ь С.могоржевспій, По.лоцпій уніат

спій архіеписпоn'Ь, впослтьдствіи уніатс~ій .митропо.лит'Ь. 

<< Журнал'Ь мин. нар. просв. >> 1873, ч. 165, янв., отд. 11, 
с. 31-59. 

Після опису стану Полоцькоі архивпархіі автор розглядав 

ШІ{ільні провкти митр. Я. Смоrожевсьного та його заходи в ЦiJri 

затримання юрисдикції, мимо поділу Польщі, над усіма єпархіями. 

1008. - КУРИЛАс Б., Митр. Петро Могила. <<Логос>> 1962, с. 36-
52, 94-104. 

Аюор показув, що великого й ПОЗИ'l'Ивного зробив м. П. Мо

гила для ідеі повднання Цернов, а в '(ому діяв як дитина свого 

сторіччя. 

1009. - МиРОН'Ь (ФРАНКО 1.), Іосuф'Ь Шу.мляпспій, послтьдній право
славнь~й еписпоn'Ь Львовспій і его << Метрипа >>. « :К. Ста

рина>> 1891, т. 33, с. 337-362; т. 34, с. 1-21. 

Описув приступлення до З'вдинення вп. й. Шумлянського, 
корисні для ех. Церкви умовили цього переходу, відтю{ його ста

рання про впархію, завіщання, а головно його твір <<Метрику>>, 

написану в тодішній руській мові й видрукаваний у Львові в впарх. 

друкарні р. 1687. Був це для священиків підручник моральної 
богословії (76 сторінок). 

1010. - МихАльський А., Й.В. Рутсьпий в світлі аапидів і фаптів. 
<< Логос » 1952, с. 10-19. 

Автор описув його реформаторську діяльність у віднові чер

нецтва та його ставлення до переходу на лат. обряд, обороняю-.rи 

перед закидами, мовляв, він << латинізатор >> і << полонізатор >>. 
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1011. - НАЗАРКО 1., Митр. Ан-дрей Шептицьr;,ий. Н. Йорн, ОО. 
Василіяни, 1955, с. 48. 
Йосафат Ноцил,овсьх:ий ЧСВВ, en. Перемисьх:ий: 1916-1946. 
Торонто, ОО. Васи.піяни, 1954, с. 52. 

Автор подав короткий популярний життєпис Львівсьх-юго митр. 

А. Шептицького та Перемиського вписІ-юпа Йосафата Коцилов
ського, зонрема їхню діяльність на владичому престолі. 

Пор. теж його: Josaphat Kocylovskyy' OSBM, ер. Pй·emyslien

sis (1917-1947). << Analecta OSBM » 1949, І (VII), р. 473-488. Me
tropolitan J ulian Sas-Kuilovsky. N. York, Shevchenko Scient. Soc. 
1959, р. 9. Порфірій Важин,сьх:ий- Єписх:оп Хол,мсьх:ий (1790-1804). 

<< Зап. ЧСВВ >> 1963, lV (Х), с. 527-533. 
Останній-це коротенький життєпис П. Важинського, спершу 

Протоархимандрита Василіян, відтак Белзько-Холмського єпископа. 

1012. - 0Рловсюй П.И., Сх:ааан,іе о бл,ажен,н,ом-ь Рафаишь, митр. 

Ніевсх:ом-ь. << Трудм К.Д.А. >> 1908, 11, с. 233-255, 457-487. 

Митр. Рафаїл Заборовський був родом з Га.пичини, Заборова 

к. Львова. З Київської Академії ще учнем перевезено його до Мо

скви. 1725 р. став Псковським єпископом, а в р. 1731-1747 Київ
ським архивписн:опом; щойно 17 43 р. дозволено йоиу на титуJІ 

митропоJrита. Автор зонрема представляв його старання про Ки

ївську Ан:адемію, Софію та Братсьн:ий монастир, ЯІ{ і про цілу 

єпархію. 

1013. - Плвлович'Ь М., Георгій Нон,иссх:ій, apxien. Могил,евсх:ій. 

<< Хр. Чт. >> 1873, І, стор. 1-46. 

У статті подано коротІшй начерк його діяльности, зонрема 

в Київській Академії та в ре.:rігійній боротьбі. 

Пор. теж: КояловИЧ'Ь м., Дтьятмьн,ость r. Нон,иссх:аго посл,ть 

первага раадтьл,а Пмьши. Там же 1873, І, стор. 309-339. 

1014. - ПЕТРУШЕВИЧ'Ь А., Гедеон,-ь Валабан,-ь, en. Львовсх:ій. Віогра

фи'Чесх:ій о'Черх:-ь. Львов'Ь, << НауновЬІй Сборнин:'Ь >> 1867, 11, 
с. 111-134; III-lV, с. 199-210. 

У розвідці описані життя і діяльність Львівського вп. Г. Ба

лабана, головІ-ю його боротьбу з братством та його участь в релі

гійній боротьбі після Берестейської Унії. 
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1015. РІПЕЦький М., На сrолоні rоиївськ,ої к,няжої доби. Мондер, 

в-во ОО. Василіян, 1957, с. 72. 

У виданні подано короткий популярний начерк жи·rтя та ДІ

яльности кн. Івяслава 11 Мстиславича, митр. :Клима Смолятича 

•ra вп. турівеького :Кирила. 

Пор. теж його: Велик,ий к,нязь Володимир Мономах. Там же 

1954, с. 56. 

1016. - СУМЦОВ'Ь Н.Т., Іоанн'Ь Вмшепск,ій (южно-руссrоий полемист'Ь 

па'Чала XVII ст.). << :К. Старина>> 1885, ХІ, 4, с. 649-677. 

У стат•rі подані короткий життвпис Івана Вишенського та 

огляд його полемічних писань. 

Пор. теж: МиРОН'Ь, Іоанн'Ь Вишенск,ій (Новмя даннь~я для оцтьн

к,и его литературной и общественной дтьятельности). Там же 1889, 
т. 25, с. 141-151. 

1017. - ТУРУК'Ь Т., Митрополит'Ь Рутск,ій. << Журнал'Ь мин. нар. 
просв. >>, Петроград'Ь 1916, З, новая серія ч. 62, с. 128-166. 

Подав короткий начерк його життя та широко вакровної цер

ковної діяльности, 3окрема багато місця присвячув його реформі 

Василіян та піднесенню просвіти серед духовенства. 

1018. - Хомин П., Митр. Йосиф Рутсьrоий і його освітні ама
гання. <<Богословія>> 1923, І, с. 261-283. 

У статті описані дії митр. Й. РутсЬІюго у реформі 1\ЮНашого 
життя, ослуванні шкіл у Бильні, Новгородку і Мінську та при

готуванні до відкриття дух. семінарії. 

1019. - ШАРАНЕВИЧ'Ь И., Іосиф'Ь Шумлянск,ій, руск,ій en. Львовск,ій 

от'Ь г. 1667 до г. 1708. Львов'Ь, оттиск'Ь 3'Ь Временпика Став
роп. Института на г. 1897, 1896, с. 20. 

Подав короткий начерк його життя 1 діяльности на Львів

ському вПИСКОПСЬКОМУ престолі. 
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1020. - ШАх С., Пам'яті Пере.миськ,ого Владик,и Rир Йосафата 
Rоциловсмого. Мюнхен, << Хр:ист. Голос», 1956, с. 47. 

Це н.оротн.:ий попушrрн:ий ж;иттєп:ис єп. Й. Rоц:иловсьн.ого, з 
ілюстраціям:и. 

1021. - ШЕптицьюІй А., Митр. Йосиф Веля.мип Рутськ,ий. Львів 
1937' с. 64. 

Це тільн.и введення до заплянованої велин.ої монографії про 

митр. Й. Рутсьн.ого. Воно обіймає його молодість і поклиRання 
аж до його священичих свячень, з цінними ен.сRурсами про його 

походження, хронологію його ж;иття, портрет;и та подорож до Мосн.ви. 

1022. - Архипастир Ск,итальців. Преосв. Rир Іван, Бучк,о (1915-
1929-1949-1950). Рим-Пар:иж 1949, с. 62. 

Це н.оротн.ий начерк життя, зон.рема його пастирсьн.ої діяль

ност:и - авторства В. Лаби і А.Г. Вел:ин.ого. 

1023. - ВоRsснлк Е., Ип pretat ukrainien le Metropolite Cheptyckyj 
(1865-1944). Paris, ed. Fгanco-Ukrainiennes, 1946, р. 58. 

У розвідці автор оп:исав його рід, пастирську й н.ультурну 

діяльність в Гал:ичині, події в часі першої вшни і після неї, від

тан. відношення до польсьн.их, радянсьн.их та німеЦьR:их властей. 

1024. - Сномл І., Padre Giovanni Genocchi Visitatore Apostolico 
dell'Ucraina. << Analecta OSBM >> 1958, ІІІ (ІХ), р. 204-224, 
492-512. 

Після н.оротRих біографічних даних автор описує його назна

чения Ап. Візитатором в Ун:раїні, побут у Варшаві і Відні, по

ворот до Риму; далі говор:ить про приготування до нової місії, 

релігійний стан в Галичині, його візитацію 1923 р. у Львові та 

Перемишлі, поворот і смерть 1926 р. 

Про його діяльність в Ун.раїні ЯR Ап. Візитатора, пор. теж 

один розділ (с. 503-536) в праці: CERESI V., Padre Genocchi. Roma, 
tip. Vaticana, 1934, рр. VII+604. 

21 - lc. Патри.ло, ЧСВВ, Дж:ере.ла і Бібліографія ... 
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1025. - Kossowsю А., Filip Felicjan Szumborski (1771-1851). Bis
kup Chelmski Unicki. Lublin, Tow. Przyjaci6l Nauk w Lu
blinie. Pami~tnik Lubelski t. ІІІ (odbitka), 1937, str. 25. 

Автор подав короткий життєпис одного 3 останніх Холмсьн:их 

з'єдинених єпископів, Ф. Шумборсьн.ого, з описом його діяльности. 

1026. - KRAJCAR J., Konstantin Basil Ostrozskij and Rome in 1582-
1584. << Orientalia Christiana Per. >> 35, 1969, І, р. 193-214. 

Крім розділів про квестію григоріянського ка.:rендаря та про 

проєкт перенесення до Острога Царгородеького па'1'ріярхату, у 

статті автор описує зв'язки кн. ОстрозЬІшго 3 Римом в рр. 1582-
1584, а теж про Острозьку Біблію та Академію. 

1027. - PEKAR А., Bishop Theodore Romzha and Soviet Occupation. 
N. York, Basilian Fathers Publication, 1967, р. 64. 

Автор подав короткий ЖИ'І'твпис ос'rаннього Мун:ачівського вп. 

Т. Ромжі, зокрема описує пастирсьн:у діяльність у трагічних обста

винах перед ліквідацією 3'вдиненої Церкви на Закарпатті. 

1028. - PIDRUTCHNYJ Р., Pietro Arиtdio - Promotore dell'Unione. 
<< Analecta OSBM >> 1973, vol. VIII, р. 254-277. 

Грек, Петро Аркудій брав визначну у<rасть в церковній Унії 

укр.-білоруської Церкви, працюючи для неї в рр. 1591-1593, 1595-
1603 та 1605-1609 .rш дорадник і поиічник митрополитів та про

фесор і ректор поча·rr<ової семінарії у Бильні. На основі нових 

архівних докуиентів ав'l'ОР подав короткий його життєпис, зон:рема 

участь у справах укр. Церкви та огляд його наукової письменниць

кої ДЇЯJІЬНОСТИ. 

Пор. теж: MYKOLIW G., Petrus Arcudius - A-uctor << Antirrhe
sis >>. << Analecta OSBM >> 1963, vol. IV, р. 79-94; Opera Unionistica 
Petri Arщdii. (Dissertatio in P.U. Urbaniana- 1961, р. XVII+200, 
ined.). 

1029. - RECHOWICZ М., ]. J 6zef Welamiн Rutski. << Przeglq,d Pow
szechny >>, Warszawa 1937, t. 216, str. 358-369. 

Це коротJ\ИЙ нарис його життя і дія.льности з нагоди 300-лі'rтя: 

смерти. 
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1030. - RuмвoLD z Роlоскл, Rafal Korsak, Metropolita Rusi. 
<< Przeglq,d Historyczny >>, Warszawa 1906, ІІІ, З, str. 351-
373; 1907, IV, stг. 37-61. 

Автор подав короткий нарис життя митр. Р. Корсака (ур. 1601-
t1642), Помічника митр. й.В. Рутського та його наступника, зок
рема описує його участь в тяжких обставинах церковної боротьби. 

1031. - WELYKYJ A.G., Ioannes V. Rutskyj in << exitu viarum >> 1603-
1608. << Analecta OSBM >> І (VII), 1949, рр. 9-38. 

На основі документів автор насвітлює не зовсім вияснений 

до того часу nеріод в житті пізнішого митр. Й.В. Рутського, а саме: 
про його діяльність після повороту з Риму і перед вступленням 

до монастиря та його проєкти над піднесенням 3'вдиненої Цер

кви за допомогою відновленого монашого життя. 

16. - ЗНА ЧЕННЯ І ВПЛИВИ УКР. ЦЕ РІ-ШИ 

1032. - ДоРОШЕНКО Д., Л равос.аавпа Ц ер~ва в .мипуло.му й сучаспо.му 

житті у~раїпсмого пароду. Берлін, вид. <<Нація в по

ході>>, 1940, стор. XVI+70. 

На основі свого всестороннього знання історії, я:к народу так 

і Церкви, подав автор свої цінні міркування про ролю й значен

ин Православної Церкви в житті укр. народу, так в минулому 

ян і сучасному та майбутньому. Як православний, застерігається 

при тому, що пише тільки про Прав. Церкву до своїх співвизнавців. 

Його спостереження і досі вартісні. 

1033. - КоРЧМАРИК Ф.Б., Духові впливи Rивва па Мос.,.овщипу в 

добу Геть.мапсмої у.,.раїпи. Н. Йорк, Бібл. Українознав
ства НТШ, XVI, 1964, стор. 146. 

Автор намітив собі << простежити не тільки вплив, але й без
посередню участь визначних представників Укр. Церкви і київ

ської науки в процесі розвою російської Церкви й науки>>. Пред

ставив тому стан рос. Церкви перед приходом київських церковних 
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вчених, а відтак їхню участь у всіх ділянках церковного й :куль

турного жи:ття. Праця основується в більшості на російських ав

торах. 

Пор. <<Зап. ЧСВВ>>, Рим 1971, т. VII, стор. 555. 

1034. - Н'оРЧМАРИ::К Ф.Б., Нивво-Печерсьrіий .Аtон,астир та християпі

зація европейсьrіого сходу. <<Зап. ЧСВВ>> т. VII, 1971, стор. 
1-21. 

Части:нно продовжаючи свою пови:щу працю, автор 3упи:ня

ється у цій статті над 3наченням Н'юшо-Печерського монаст:иря та 

його ВИ3Начною участю в христ:ияні3ації східної Європи. 

1035. - ЛЕБЕдович 1., Полеві Дyxoвnuriu У.Г.А. - У 45-річчя уча

сти у визвольпих з.маган,п.чх (Матеріяли: до історії). Вінні

пеr 1963, стор. 327+46 ілюстраr(ій. 

У тому r(інному в:иданні автор 3ібрав списки та життєписи 91 
війсь:кови:х капеляпів, польових духовників УГА, між ними: 1 О 
Василіян і 2 Редемптори:стів, я:к теж спогади: багатьох і3 них. :Крім 
того 3ібрав теж спис 130 богословів, які служили в УГА, ·га 465 
священи::ків, арештовани:х чи інтернованих в рр. 1919 і 1920, як 
теж 50 Васи:ліян і 43 монахи:нь. По3а ти:м у цьому ви:данні помі
щено ш:ирші ро3від:ки: С. Шаха про працю укр. :католи:цького ду

ховенства для т.3в. << Галицмого відроджепн,я », В. Мудрого: <<Роля 
духавепства у відроджеппі Галичипи >>і самого І. Лебедовича (стор. 

31-66) про участь духовенства в будові уr~раїнської держави та 

Листопадовому 3риві 1918 р. 

Рец.: І. На3арко <<Записки ЧСВВ>>, Рим 1971, т. VII, стор. 
482-5. 

1036. - Липинський В., Реліtія і Церrіва в історії Yripaїuu. Філя

дельфія, Народна бібл. <<Америки:>>, 1925, стор. 112. 

Це 3бірка статтей-відповідей на рі3ні проблеми, 3в'я3ані 3 
історією української Церкви, до яки:х може бути рі3ний підхід 

і теж рі3ні відповіді. В. Липинський - ви:3начний укр. історик 

та діяч і його погляди на ці питання-проблеми цінні й иор:исні для 

кожного дослідника yr~p. Церкви. Подав він їх 3 застереженням, 
що вони: насвітлені ви:ключно з політичної точк:и зору. 

Працю перевидано 1956 у Н. Йорr{у, у вид. <<Булава>>. 
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Пор. теж: НАгАєвський 1., Натолицьпа Церпва в .мипуло.му 

сучаспо.му Упраїпи. Філядельфія, <<Америка>>, 1950, стор. 88. 

1037. - РшЕцький М., Україпська Церпва і культура аа Ярослава 

Мудрого і його сипів. Мондер, вид. ОО. Василіян, 1953, с. 62. 
Церw,ва і пультура в Західпій Україпі аа кпяжих часи. 

Торонто, вид. ОО. Василіян, 1963, с. 116. 

В обох нарисах ро3глядаються радше популярним стилем цер

ковний ро3виток і культура 3а княжих часів. 

1038. - Сохоцький 1., Що дала греко-католицьпа Церпва і духо

вепство україпсько-и,у пародові. Філядельфія, <<Америка>>, 

1951, стор. 104. 

Автор накреслив вклад укр. католиЦЬІ{ОЇ Церкви та його ду

ховенства на полі харитативно му, виховно-оові тн ому, науновому, 

політичному, господарсьному та літературному, крім, очевидно, 

праці в стисло релігійній ділянці. 

Рец.: о. М-о в <<Зап. ЧСВВ >> 1954, 11 (VIII), стор. 569. 

1039. - ХАРлАмповиЧ'Ь R.B., Малороссійспое вліяпіе па вилекорус

скую церповпую жиапь. Rа3ань, И3Д. М.А. Голубева, 1914, 
стор. XXIV +878+65. 

У цій великій, одинокій цього рода, праці автор насвітлив 

багатобічний вплив українського духовенства в 17 та 18 століт

тях на все церковне життя російської Цернви, від шкільництва 

та церІІОвної літератури починаючи, і на численних архивреях 

та місіонерах по далеких краях кінчаючи. У довшому вступі по

дана JІітература та джере.:rа, якими автор понористувався, а при 

нінці подрібний покажчик авторів, яких цитує, власних імен та 

географічних на3в. 

1040. - ХомА 1., Церковпе об'6дпаппя а Апостольським Престолом 
па терепі сьогодпішпьої Нрижевацмої 6nархії в 1611 р. 

Матеріяли до історії Укр. Церкви. Збірник доповідей в 

<< Наукові Зап. Укр. Вільного Університету >> т. 9-10, Мюн
хен-Рим-Париж 1969, стор. 117-136. 

Подає коротну історію церковного Об'єднання на терені сьо-
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годнішньої Rрижевацької єпархії в Юrославії, яке постало шд 

впливом та при співучасті духовенства :Київської митрополії, яка, 

починаючи від митр. Й. Рутського, ніколи не поривала з ними 
зв'язків. 

1041. - О в.rиьяпіи югозападпмх-ь цер1швпь~х-ь Братств-ь па цер,;,овпое 
птьще в-ь Россіи. << Прав. Себесіщн:ик'Ь >>, :Казань 1864, ІІІ, 

с. 40-82. 

Церковний спів на півночі не плекано і він зовсім занепав. 

Зате на півдні, на укр. землях, на нього звертали особливу увагу, 

зонрема в XVI-XVII стт. у Братських школах, в яких досягнено 

високого рівня, використовуючи теж чужі, головно італійські до

сягнення. Ці готові здобутки перенесено пізніше до Москви (Мих. 

Ділецький к. 1679 р.). 

1042. - Релігія в житті упраїпсьпого параду. Збірник матеріялів 

наукової конференції 1963 р. <<Зап. Н.Т.Ш. >> том 181, 
Мюнхен-Рим-Париж, 1966, стор. ХХХІІ+16 таблиць з ілю
страціям:и + 222. 

До цієї справи у Збірнику відносяться тю;і доповіді: 

ВЕликий А.Г., Релігія і Ц ерпва - осповпі рушії упраїпсьпої 

історії, стор. 3-38. 

ПАтРило 1., Вплив християпства па упраїпсьпе за,;,оподавство, 
стор. 130-148. 

ЦимвАшстий П., Упраїпсьпі релігійпо-пультурпі впливи па Мо

сповщипу (XVII-XVIII ст.), стор. 157-178. 

1043. - BRIAN-CHANINOV, L' Eglise Russe. Paris, Collection << La Vie 
Chretienne >>, 1928, р. 210. 

Під загальнии заголовком << Російської Церкви>> автор, ро

сіянин, багато уваги присвячує теж Укр. Церкві, подаючи нарис 

про духовість східно-слов'янської Церкви. Праця написана розпо

відним стилем, однак з численними цитатами та поданою бібліо

графією. 

Рец.: Заїкин В. <<Зап. ЧСВВ >> т. ІІІ, 3-4, Львів 1930, стор. 

643-653. 
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17. - РИМ - ВІЗАНТІЯ - МОСКВА - ВАРШАВА 

А. - МОНОГРАФІІ І БІЛЬШІ СТАТТІ 

1044. - БРлдович: М., Одпа Нація і Одпа Церква. На чужині 1950, 
стор. 100. 

Автор, радше журналіетичним стиJІем, обговорює проблему 

одної нації та одної Церкви в таких роаділах: Церква в житті нації; 

Хрищення України; Унр. Католицька Церква між Польщею і 

Моеноюциною; Церква на Московщині; << Воасоединеніе >> уніятів; 

Католицнам і большевиам:; та Череа об'єднання: до виаволенн:я. 

1045. - Г АВРИЛОВ'Ь А., Отпошепіе патріарха І оак.и.ма К.'Ь к.іевской 

.митропо.ліи u кіевски.м'Ь у'Чень~.м'Ь в'Ь Москвть. << СтраюІИК'Ь >>, 

Спб, 1873, 7-8, стор. 3-32; 97-137. 

Аю·ор представ.ляв відношення моск. патріярха Йоанииа до 
Київської митрополії, яку довів до підчинення своєму патріярха

товІ, а да.лі його відношення до представників Київської школи, 

яких підоарівали та оскаржували в неправовірності. 

1046. - 8йнгоРн'Ь В.О., О спошеніях'Ь .ма.лороссійск.аго духовенства 

с'Ь -+tасковски-+t'Ь правите.льство.м'Ь в'Ь царствовапіе А.лепстья 

Михай.лови•tа. « Чтенія », Москва 1893, ІІ, ст. I+XIV+ 
1+370; 1894, ІІІ, ст. ІІІ+371-570; 1898, lV, ст. 571-794; 
1899, І, ст. 795-922; 11, ст. 933-1104. 

Подавши на поча'fку норотІ>У історію східної Церкви у Поль

сько-Литовській державі до 1676 року, автор на широному поJІі

тичному та церновному тлі представляв всі ці зв'лаки, яні в тому 

періоді ма.тю унраїнсьне духовенство з російськими урядО!Іf. При 

кінці ще додано багато доповнень та понажчиюr імен. 

Довшу реценаію виготовив Гоштвев'Ь С.Т.: << Отзмв'Ь о со'Чn

пепіи г. Зйнгорпа <<О сношені.чх'Ь ... >>. << Ч·rенін >>, Мош-ша, 1894, І, 

стор. 7-37 (lV роаділ). 
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1047. - ІлАРІОН митР. (Огієнко І.), Віааптія й Україпа. До пра

джерел укр. православпої віри й культури. Вінніпе!', Укр. 

Наук. Прав. Богосл. Тов., 1954, стор. 96. 

Автор у цій розвідці подає коротку історію Візантії, зокрема 

представляє її могутність і значення та вплив:и, ЯІ{і вона зали

шила серед укр. народу та в Церкві. 

1048. - RлптЕРЕВ'Ь Н.Т., Характер'Ь отпошепій Россіи К'Ь право

славпо.му Востоку в'Ь XV І и XV І І столтьтіях'Ь. Сергіев'Ь По
сад'Ь, :изд. М.С. Елова, 1914, ст. 567 +9 (2-е видання). 

Автор представляє Москву, як третій Рим, її патріярхат, від

так царів, як покровителів всіх православн:их, вкінці ж говорить 

про русске << благочестіе >>, вище від всіх інших. При кінці - 17 
документів. До історії укр. Церкв;и має тільки посереднє відно

шення. 

1049. - Лювимов'Ь С., Ворьба .между представителями виликорус

скаго и .малорусскаго паправлепія в'Ь Великороссіи в'Ь к. XV І І 
и пшч. XVIII втьк,ов'Ь. << Журнал'Ь мин. нар. Просв. >>, Спб, 

1875, ч. 130, ст. 117-152; ч:. 131, ст. 74-104. 

У статті мова про різниці в поглядах та навчалю 1 релігійну 

полеміку між представникам:и Rиївської школи та Московської 

на переломі 17 і 18 століть. 

1050. - МллЬІшЕвсюй И., Алек,сапдрійскій патріарх'Ь Мелетій Пи

гас'Ь и его участіе в'Ь дтьлах'Ь русской Церк,ви. Rіев'Ь, тип. 

R.-Печ. ЛаврЬІ, 1872, ст. ХVІ+2+685+ VIII. 

Мелетій Пигас роджений в рр. 1535-40 на Rреті, з року 1588 
протосинкел, а з р. 1588 Олександрійськ:ий патріярх. В рр. 1585-
1587 і 1592-4 допомагав теж в Царгороді, а в рр. 1597-8 був теж 
містоблюст;ителем Царгородеького патріярхату. Як такий ввесь час 

брав участь і в ділах інших Церков, зокрема Руської, що в праці 

найбільше підкрес.тrено. Багато у ній теж загально про патріяр

хію Олександрійську та Царгородську. Автор подав джерела, з 

яких користав, але праця без покажчиків. 
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1051. - Попов'Ь А., Спошепіе С'Ь Ри.мдм'Ь С'Ь 1845 по 1850 г. << Жур
нал'Ь мин. нар. Просв. >> 1870, І, с. 49-72; 2, с. 302-344; 3, 
с. 94-126; 5, с. 1-43; 6, с. 245-281; 7, с. 1-38; 12, с. 187-244. 

На основі урядових ваписок, депеш та JПІстів автор подав хід 

переговорів, які веJПІся в рр. 1845-1850 між Ватиканом та росій
ським урядом й потім вакінчиJПІся спільним договором та уста

новленням дипломатичних вв'явків. В них чимало матеріялу теж 

до історії Укр. Церкви, бо в часі переговорів часто вирипала проб

лема << уніятів >>: <<что касається об'Ь уніатах'Ь ... то оно бЬІло под
держиваемо С'Ь таким'Ь же упорством'Ь папскими уполномоченньr

ми, особенно монс. :Корболи, С'Ь каким'Ь и МЬІ его оправергали » 
(5, ст. 23). 

1052. - ФлоРовсюй Г., Пути русск.аго богословія. Париж, тип. 

<< Светласт >>-Београд, 1937, ст. 574. 

Ця книга вадумана як спроба історичної синтеви в історії << ру
ської» богословської думки. Історію Укр. Церкви вокрема увгляд

нюють перші два ровділи: :Крива руського вівантинівму і Зустріч 

в Заходом та частинно ще 'rретій ровділ: Протнворіччя 17-го століття. 

1053. - BoNwEтscн N., Kirchengeschichte Russlands. Leipzig, Ver
lag Quelle-Meyer, 1923, S. 86. 

У роввідці представлені вв'явки та відносини римських Папів 

до країв ех. Європи, передусім про Іннокентіл lV, Флорентій

ський Собор, Євгена lV та про Унію ва :КJПІмента VIII (1596). 

1054. - BouDou А., Le Saint Siege et la Russie. Leurs relations 
diplomatiques au ХІХ siecle. Paris, ed. Libraire Plon-Nour
rit et Со., 1922-1925 (2 edition). І-ІІ, р. XVI+580; 566. 

Автор продовжав працю П. ПірлінІ'а (див. ч. 1063). Подавши 
у вступі історію відносин католицької Церкви в Росії від Петра І 

- до початку 19-го стол., дальшу увагу вупиняв виключно на д:и

пломат:ичн:их віднос:инах, які мали місце між Ап. Престолом та 

Росією в рр. 1814-1883, включаючи при тому обов'явково теж істо
рію католицької Церкви в тому періоді. Ця історія насвітлена 

саме на тлі цих дипломатичних вв'явків. В більшості вона відно

с:иться до лат. Церкви, однак відносно багато в ній теж і про Укр. 
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Церкву, зокрема про знищення Унії в рр. 1839 та 1875, а також 

дуже багато про лат. єп:и:скопства на укр. землях. Праця нап:и

сана на основі багатих архівних джерел. При кінці поданий по

кажчик імен. 

Оба том:и були перекладені С. Стювропською на польську 

мову й появюІися у в-ві ОО. Єзуїтів в Кракові 1928 р. 

Рец. па І том Ф1щнц. видання: С.Т. <<Зап. ЧСВВ>> 1926, 11, 
1-2, ст. 187. Рец. на по.тrьсьюrй перек.лад: В. ТоJючко, <<Зап. ЧСВВ>> 
1928, ІІІ, 1-2, стор. 262-4 (на І том), а на другий там же 1932, lV, 
1-2, стор. 374-378. 

1055. - СноDУNІСКІ К., Kosci6l Prawoslawny а Rzeczpospolita Pol
ska. Zarys historyczny 1370-1632. Waгszawa, wydano z za
silku min. "Tyznan Religijnych і Oswiecenia Publicznego, 
1934, st. ХХІІ+632. 

Праця поч:инається роком 1370, кол:и то Польща поширила 

свої границі теж на укр. зем.лі і вперше зустрілася з східним ві

ровизнанням, і допроваджує її до рр. 1620-1632 - до часу відно

влення та утвердження православної єрархії. Завдання праці: по

казати яким було відношення польсь1шї держави до прав. Цер

Еви, а теж порушує ті чинник:и, які па ці відносини впливал;и. 

Поданий при кінці ширОІшй покажчик імен осіб та речей, стор. 

565-602, ЯІ\ також наведено багату літературу, стор. 602-618. 
Recenzja: К. Lewicki, << Kwartalnik Hist. >> 1934, str. 936-950; 

Zajikyn \V., tamze, str. 923-936. 

1056. - GoмEz Н., Ru.sia у el Vaticano. Madrid, Fax, 1961, р. 234. 

Автор представлнв відносини між Ап. Престолом та RиївсЬІш

ми князями, а згодом Московськими князями-царю.ш - від 10 
сторіччя до 1917 рон.у. При тому багато уваги присвячує з'ясу

ванню, юш:~r fіуло урядове відношення до католиків, ЗОІірема до 

ех. обряду. При кінці коротко представлене теж становище ка

толинів піс.1ш жовтневої революції 1917 р. Праця без бібліографії, 
приміток та понажЧ:ш\ів. 

Пор. теж цього самого автора: La Iglesia Rusa, su historia 
у su dogmatica. Madгid, Consejo de Inv. Cient., 1948, р. 903; El 
Catolicismo et~ Russia. Madrid, Artes Gгaficas, 1959, рр. 634. 
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1057. - HERING GuNNAR, Oekummisches Patriarchat und Europiii
sche Politik 1620-1638. Wiesbaden, F. Steiner, 1968, S. 
Х+440+(2). 

У цій стисло науковій праці, в ян:ій в:икор:истано усі дотичні 

найважніші державні архіви, представJrена діяльність патр. Лу

н.аріса (1620-1638) і його пов'яваннн 3 вагальною європейською 

політ:икою того часу. У ній автор переконливо виказує Лукарі

сове нротиунійне наставлення, чи то І{ОЛИ мова про його пертрак

тації з Римом чи прти-польсьІtі інтр:иrи в !стамбулі та Москві 

в рр. 1620, щоб:и зліквідувати Унію; теж докладно з'ясовано спра
ву подорожі на Схід М. Смотрицького в рр. 1623-4 та його пізніше 
листування з ним. 

Рец.: <<Записки ЧСВВ>> 1971, VII, с. 562. 

1058. - Коен Н., Byzanz, Ochrid und Kiev 987-1037. Zur \iVieder
kehг des angeblichen Taufjahres (988-1938). << Кугіоs >>, Ost
Europaverlag, Berlin 1938, 4, S. 253-292. 

У цій статті автор заторкнув такі питання: ЦерІ{Овну пoJri

тику кн. Ольги; Перші роки володіння: Володимира; Його відно
сини до Візантії; Автонефальний період в рр. 987-1037; Остаточне 
вакріп.пешш в Rиєві грецької єрархії - в да.пьшому періоді. 

1059. - KONCEVICIUS M.J.B., R2tssia's attit2~de towards Union with 
Rome, 9th-16th centuries. vVashington, Cath. Univ. of Ame
rica, 1927, рр. 12+ 197. 

У праці представлене становище І{иївсьІ,ої l\Штропо.тrії, яка, 

після схизми в ХІ сторіччі, довгий час сама не зривала церковної 

єдност:и. 

1059/2. - LAPinSКI А., Zygmunt Stary а Kosci6l prawoslawny. Wars
zawa 1937, << Rozpra"'Y historyczne Tow. Nauk. Warsza,v
skiego >>, t. ХІХ, zesz. 1, stг. ХІІ+2О6+6. 

Автор описує правне становище Прав. Церкви в Польщі в 

першій ПОJювині 16-го сторіччя, заторкуючи такі пи'!'ання: Від

ношення її до Вівантійського патріярхату, JІюсковсьюrх митропо

литів та до Риму; Розподі.11 духовних уряді в; Відновдення Га

лицьн:ого єпископства; RороJІівську опіку над прав. церковними 
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до брами; Православне судівиицтво; Участь в суспільному житті; 

Її обмеження та вкінці загальний її стан. 

Рец.: Deruga А.,<< Ateneum Wilenskie >>,ХІІІ, 1938, stг. 303-312. 

1060. - Lюв В., Rome, Kiev et Byzance а la fin du ХІ siecle. Rap
ports religieux des latins et des greco-russes sous le Pontificat 
d'Urbain ІІ (1088-1099). Paris, ed. August Picard, 1924, 
р. ХХХІІ+З56. 

Після: довшого історичного й богословського вступу, у праці 

предста.вJІені взаємини між Римом, Rиввом та Візантією при кінці 

ХІ століття, перед першим хрестоноеним походом, в часі його та. 

після: його закінчення:. В Додатку заторкув радше деякі богослов

ські питання: Про мощі святих та. тогочасні лат. і грецькі тези 

про Сх. Духа. На початку подана бібліографія, а при кінці по

кажчик імен. 

Рец.: 3а.їкин В., << БогосJІовія: », Львів, 1925, т. 3, кн. 4, стор. 
327-333; С. Томашівський, << 3аписюr ЧСВВ>>, 1926, т. ІІ, 1-2, стор. 
184-186. 

Пор. теж велику працю Ф. Дворніка, хоч: про укр. землі в 

ній не багато: DvoRNIK F., Les Slaves, Byzance et Rome au ІХ 
siecle. Paris, Institut d'Etudes Slaves, t. IV, 1925, р. 360. 

Рец.: 3аїкин В., <<Заn. ЧСВВ>> 1928, ІІІ, 1-2, с. 255-261. 
На подібну тему, в ширшому аспекті, віддано до друку, на

ступну працю: Стлхш М., Ри.м, Царгород і Rиїв та Варшава і Мо

сх:ва (Н. Йорк- НТШ). У ній подано обширний нарис історії роз'
єднання: в Соборній Церкві і спроб повднання в аспекті суспіJrьно

націонаJІьнім, до укJІадення Берестейської Унії вкJrюч:но. 

Пор. теж: Byzantium and the Slavs. Collected studies Ьу Obo
lensky D., with а preface Ьу І. Dujcev. 10 studies in english, З in 
french. London, Variorum reprints, рр. 408, 1 ills., 2 maps. 
У цьому виданні, між іншими, окремий роздіJІ присвячено цер

ковним зв'язкам між :Києвом та Візантією, як теж спадщині на 

Русі Rири:ло-Методіївського християнства. 

Віза.нтійсьюr;ІІ та болгарським зв'язкам, теж церковним, при

свячена ще наступна праця: Slavia Orthodoxa. Collected studies in the 
history of the Slavic Middle Ages. Ву І. Dujcev, with а preface 
Ьу І. Sevcenko. 16 studies in russian, 1 in czech. London, Vario
гum repгints, 1970, рр. 280, 1 illus. 
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1061. - LuвiEnSKA С., Sprawa dysydencka 1764-1766. Monografie 
w zakresie dziej6w nowozytnych, t. ХІІІ. Krak6w і War
szawa, druk W.L. Anczyca і Sp., 1911, str. ХХ+193+(3). 

Після довшого вступу С. Аскеназі-я (20 c•rop.), представлена 

проблема дисидентів, зокрема православних в Польщі, в рр. 1764-
1766, та спроби компромісів. При кінці на стор. 151-189 примітки 
та покажчик імен. 

1062. - MARKOVIC 1., Gli Slavi е і Рарі. Zagabria, officina della 
Soc. Tipogr., 1897, 1-11, рр. 44+412; 632. 

В першому томі представлена місія :Кирила і Методія, загаль

на історія Руської Церкви, починаючи з 9 сторіччя, - деякі пе

ріоди побіжно, інші ширше -, та багато про єресі й богословську 
науку в тій Церкві. Другий том присвячений виключ:но зв'язкам 

між Ап. Престолом та :Києвом, відтак з Москвою, від 9-го століття 

до царя Олександра 11 (1855-1881), а дещо теж таким же зв'язкам 
з Сербією, Болгарією та Чорногорою. Покликається у праці на 

джерела та літературу, але не багато, а на східні зовсім мало. Не 

зібрано, однак, окремо бібліографії й не подано покажчиків. 

1062/2. - OвoLENSKY D., Byzantium, Kiev and Moscow: А Study 
іп ecclesiastical relations. << Dumberton Oaks Papers >> ХІ, 

Cambridge, Mass., 1957, рр. 21-78. 

Автор з'ясовує суть відносин між :Київськими митрополитами 

та Царгородськими патріярхами, зокрема визнач:ує ту ролю, яку 

у поставленні РусьІ>Их первоєрархів відогравали: місцеві єрархи 

та князі і візантійські імператори та царгородські патріярхи. 

1063. - PIERLING Р., La Russie et le 5. Siege. Etudes diplomatiques. 
Paris, Libr. Plon, 1896-1912, 1-V, рр. 31+463; 12+416; 
8+480; 7+464; 5+480. 

У цій великій, основній праці, в більшості на підставі Ва

тикансЬІшх джерел, представлені зв'язки Ватикану зі Сходом, пе

редусім з російським двором, починаючи з XV до 20 рр. ХІХ сто
річ:чя. :Кожний том з багатою бібліографією та покажчиками імен. 

До історії Укр. Церкви прямо відноситься перша книга з першого 

тому, до 101 стор., в якій представлена історія Флорентійського 
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Собору, участь у ньому київського митр. Ісидора, включно 3 його 

стараннями перевести в життя його постанови та в його невдачами. 

Знову більше теж до Укр. Церкви внаходиться в 4 томі (часи Пет
ра І) та томі 5-му (часи Катерини 11, Павла й Олександра І). Пер

ший том появився теж у рос. перекладі, в Москві 1912 р., але бев 
бібліографії та покажчиків. 

1064. - PютRO\VICZ W., Z zagadnien wyznaniowych w Polsce. Wilno, 
Bibl. Zrodel Мосу 2, 1929, str. VIII+210. 

У праці ві внанням представлені рівні віровивнання, включно 

теж в Православною Церквою в її російським, українсьн:им та бі

лоруським напрямками. За думкою автора, уряд повинен її під

тримувати, якщо вона ставатиме польською. 

Рец.: А. Іщ:ш, <<Богословія>>, Львів, 1931, 9, стор. 264; В. 

Толочко, <<Зап. ЧСВВ>> 1930, ІІІ, 3-4, с. 704. 

1065. - SлwІСКІ J., Studia nad polozeniem prawnym mniejszosci re
ligijnych w Panstwie Pols.~im. Warszawa, Inst. popierania 
nauki, 1937, str. 23+379. 

У праці в великою бібліографією в'ясовано правний стан в 

Польській державі усіх віровивнань, ва вийнятком лат. Церкви, 

між ними теж Укр. Православної (стор. 257-271) та Укр. като

лицм~ої Церкви (295-306). 

1066. - SнЕsнко Р., The Russian Orthodox Church Sobor of Moscow 
and the Orthodox Church in the Ukraine (1917-1918). << Ana
lecta OSBM >) 1973, vol. VIII, р. 161-240. 

Спираючись майже вик.лючно тільки на документах, автор 

подав історію приготування (1904-15/28.8.1917) та діянь Москов

ського Собору (15/28.8.1917-7/20.9.1918), як теж історію Право

славного Собору в Україні в рр. 1917-1918, на якому головною 

темою була справа залежности від Московського патріярхату. У 

другій частині наведено 16 документів в Московського Собору у 

відношенні до Церкви в УІ~раїні. Усі документи в ориrінальній 

російській мові, в коротшим чи довшим ревюме в мові англійській. 

Документи до історії Собору в Україні подаються окремо в 32 томі 
<<Записок ЧСВВ>>, Секція І - Праці (Moscow and Kiew). 
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1067. - SMOLKA S., Les Ruthe1мs et les probtemes religieux du m01~de 
russe. Berna, Ferd. Wyss, 1917, р. 589. 

У праці представлені політц'Ulі та релігійні відносини між 

українцями та росіянами, зокрема після: Берестейської Унії та 

розборів Польщі. Автор порушив багато політичних 'ra релігій

них українських проблем, але насвітлюв їх з польського становища. 

1068. - SzARANIEWICZ І., Patryja1·chat Wschodni wobec Kosciola rus
kiego і Rzeczypospolitej polskiej z zr6del wsp6lczesnych. << Roz
prawy і sprawozdania z posiedzen wydzialп hist.-filoz. Akad. 
Umiej~tnosci >). Krak6w 1878-9, VIII, Х, str. 255-344; 1-80. 

На основі новоопублікованих матеріялів автор представляв су

спільно-церковні події та відносини Укр. Церкви у 2 половині 

16 та через ціле 17 сторіччя (до р. 1699), передусім у зв'язку з Бе
рестейською Унівю, та участь у нцх царгородеького патріярха. 

Закінчу в короткцм начерком внутрішніх відносин в укр. та біло

руській Церн:ві в Польщі - в 2 пoJr. 17 та 18 столітті. 
В укр. мові студія: появилася у скороченні теж в << Рускій 

Сіон'Ь >>, Львів, 1879, с. 599-606, 625-630, 662-6, 694-700, 727-730; 
1880, с. 5-7, 35-7,69-71,97-100, 148-151, 169-171,201-4, 233-6, 265-8, 
331-5. 

1069. - ТлuвЕ VON М., Rom ~tnd Russland in der vorm01~golischen 

Zeit (Х-ХІІ Jahrhundert). <<Ех Oriente >). Religiбse und 
philosophische Probleme des Ostens und des Westens, lleг

ausgegeben von Prof. Dr. theol. Ludwig Berg. Mainz-Wies
baden, 1927, S. 196-223. 

Та сама стат'rя і в тому самому виданні появилася: також ро

сійською мовою на стор. 163-195. Вона складавтьсл зі вступу та 

5 розділів: 1) Джерела христцянства на Русі до св. Володимира; 

2) Св. ВоJrодцмцр, хрещення Русі і римська :Курія; 3) Володіння 
Ярослава М. і 'r.зв. <<поділ Церков>> (1054); 4) Русь і Рим після 

того поділу в п;ерковно-політц'Ulому напрямку; 5) Релігійні зв'язки 
старої Русі з натолццьким Заходом в дататарській добі. Ця: остан

ня частина з усіх найцінніша. 

Пор. рецензію С. Томашівського в << 3апискц ЧСВВ>> 1928, 
ІІІ, 1-2, стор. 282-3. 
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3 поправкам:и і 3Начним:и додатками ця праця появилася пі3-

ніше теж у << Rатолическій Временник'Ь >>, Париж, И3Д. О-ва св. 

Іо. 3латаустаго, кн. 2, 1928, стор. 131-181. 
Рецен3ію на це видання пор. <<Богословія>> 1931, 9, стор. 390-

391 - В. 3аїкина. 

1070. - ТлuвЕ DE М., Rome et la Russie avant l'invasion des Tar
tars (ІХ-ХІІІ). Le Prince Askold, l'origines de Kiev et la 
premiere conversion des Russes (856-882). Paris, ed. du Cerf, 
1947, р. 174. 

У цьому виданні автор 3упинився тільки на особі та періоді 

кн. Аскольда. Відділяючи леrенди від історичних фактів, на істо

ричному та політичному тлі обговорює це перше навернення на 

укр. 3емлях, яке вважає офіційним. Окремий ро3діл присвячений 

рі3НИМ теоріям, 3відки прийнято християнство. Багато матеріялу 

до порушених квестій подано теж в Додатках. Rрім бібліографії, 

при кінці подано теж покажчик імен, місцевостей та предметний. 

1071. - ToNDINI DE QuARENGНI, La Russie et l' Union des Eglises. 
Paris, Lethielleux, 1897, р. 188. 

Автор представляє наставлення Росії до проблеми 3'вдинен

ня, передусім в останньому 19 столітті, старання Ап. Престолу 

3берегти в давній ПоJІьщі ех. кат. обряд й цілковите 3нищення 

Унії в рр. 1838 та 1875. 

1071/2. - WoLІJ:lsю J., Polska і Kosci6l prawoslawny. Zarys histo
ryczny. Lw6w, wyd. Zakladu Narod. im. Ossolinskich, 1936, 
str. 150. 

Автор подає начерк історії Православної Церкви в Польщі, 

3окрема 3'ясовує урядове відношення до неї державних чинників. 

У праці подана бібліографія та поиажчики: імен осіб і місцевостей. 

Рец.: В. 3аїкин, << Kwartalnik hist01·yczny )), 1936, str. 489-498. 

1072. - WINTER Е., Byzanz und Rom im Kampje um die Ukraine: 
955-1939. Leipzig, Verlag Otto Harassowitz, 1942, S. 227. 

Це не історія, а. своєрідний легенький нарис історії україн

ського народу й частинно Церкви, в який досить широко 3оирема 
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вплітав справу про змагання між Візантією та Римом за власні 

впливи. На праці слідний дух того часу, в якому автор над нею 

працював. При кію~і, крім покажчика імен, подані джерела та 

досить багата література. 

Ця праця в укр. перекладі появилася 1944 р. в Празі, у вид.-ві 
Ю. Тищенка, у серії <<Життя і Чин>> ч. 4, стор. 224. 

1073. - WINTER Е., Russland und Papstum. Berlin, Akademie-Ver
lag, 1960-1961, І-ІІ, S. XIV +375; ХІІ+649. 

В обох томах зібрано та широко описано усі зв'язки, які мали 

місце між Ватиканом та Сх. Європою: спочатку з центром у Нивві, 

відтак же на Півночі, Москві та Петербурзі. У першому томі дуже 

багато з них безпосередньо заторкув Українську Церкву, головно 

доки політичний та церковний центр находився в Нивві. У дру

гому томі центр уваги в більшості перенесений до властивої Росії, 

але й про Укр. Церкву в ньому чимало матеріялу, передусім в пе

ріоди ліквідації Унії в рр. 1839 та 1875, а теж при кінці 19-го та 
на початку 20-го сторіччя, за часів митр. Йосифа і Сильвестра 
Сембратовича та А. Шептицького. Праця доведена до Жовтневої 

революції 1917 р. Автор працюв у східному Бер.тrіні, де й видана 

його праця. Це та його особисті відносини до Натолицької Церкви 

мали вплив і на інтерпретацію описуваних подій. 

Б. - ПРИЧИНКИ І МЕНШІ СТАТТІ 

1074. - БАРАН 0., Rонtреtація Пропаtанди й Упраїнці. << Логос>>, 
Йорктон 1971, стор. 246-258. 

В головних рисах автор з'ясовує усі зв'язки між Нонrреrа

цівю Пропаrанда Фіде та Укр. Натолицькою Церквою, якою ця 

перша управляла. 

1075. - ВЕликий А.Г., Все.ленсьпі .мо .менти в історії У праїнсьпої 

Церпви. <<Українське Християнство >>. Причинки до історії 
укр. церковної думки. Рим, в-во ОО. Василіян, 1969, стор. 
22-44. 

Такими моментами, на думку автора, були чи в: Тер:иторіяльне 

уміщення; Хрещення Унраїни; Постава укр. християнства до цер-

22 - Іс. Патрило, ЧСВВ, Дж:ере.ла і Бібліографія ... 
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коВІІого розколу 1054; така ж пос·rава в часі татарської навали 

і в часі Флорентійського Собору; Визнання митр. Йосифа Болга
риновича з 1500 р.; Самостійна розв'язка церІІОвної єдности 1596; 
Підчинення Московському патріярхові; Насильне нищеннн укр. 

кат. Церкви в рр. 1775-1875; Еміrрація 20 століття; Осамостій

нення Укр. Православної Церкви; Нищення укр. кат. і прав. Цер

ков 1930 і 1946; вкінці Останній Вселенський Собор. 

1076. - НАЗАРКО 1., Влажеппий Папа Іппок,ептій ХІ і Ук,раіна 

(Відбитка з <<Логос-у>>). Йорктоп 1958, стор. 18+(2). 

Автор предс·гавляв не тільки толерантне, але й батьківське 

відношення: Папи до козанів православного віровизнання і іх си

нівсьну пошану відносно Папи, в признанням Його головою хри
стиянства, - в періоді оборони ВідІІН в рр. 1683-4. 

На цю ж тему пор. теж його: Роля к,оаак,ів у протитурецьк,ій 

к,ампапії під Biдne.tt 1683 в пасвіт.леппі Ватик,апсмих док,умептів. 

<< Наук. Зап. Унр. Техн.-Господарського Інституту>>, т. І, Мюн

хен 1969, стор. 111-129. Появилася: 'l'е:Ін оr->.рема відбитка. 

1077. - Полопськл-ВлсилЕнко Н., Ук,раїпськ,а Православна Церк,ва 

після Переяславськ,ої угоди. <<Зап. НТШ>> т. 181. Збірник 
<<Релігія: в житті Укр. народу>>. Париж-Рим-Мюнхен 1966, 
стор. 149-156. 

АвторІ{а в'я:совув сумні наслідки для Укр. Прав. Церкви після 

цієї угоди. 

1078. - Соколов І.І., Про відпосипи Ук,раіпськ,ої Церк,ви до грець

к,ого Сходу па прик,іпці XV І та па поч. XV І І ст. аа пово
виданими матеріялами. <<Зап. Іст.-Філ. Відді.тrу Укр. Ак. 

Наук>>. Київ 1919, І, стор. 53-84. 

Автор описує зв'язки з Укр. Церквою олександрійського пат

ріярха Мелетія: Пигаса ·ra оленс. і царгородеького патрія:рха Ки

ри.J:а Лукаріса в рр. 1592-1610, цитуючи їхні листи й даючи до 

них пояснення:. 
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1079. - ТРЕмвщький В., Зпосипи Ук,раїпсьпої Держави 1918-1922 
рок,ів з Царгородськ,ою Патріярхіею. <<Богословія», Рим 

1965, т. 29, стор. 63-88. 

У статті мова -про зв'язки, які укр. посли поробили з пред

ставниками Царгородеького патріярхату, та про старання, щоб 

добитись визнаюш автокефалії - з ч:астинними успіхами в цій 

справі. 

1080. - Шляшшн'Ь И., Н'Ь ucmopiu поле.мик,и .между .моск,овск,и.ми 

u .малорусск,и.ми учеnЬL.мu в'Ь к,, XVII втьк,а. << Журнал'Ь мин. 
нар. просв. >>, Спб 1885, 10, стор. 210-252. 

:Київсьні вчені стоятІ під впливом зах. :католицизму і на тому 

тш вининла між ними та мос:ковсь:кими представлинами гаряча 

полеміка. 

1081. - Ватик,ан, і Ук,раїпці. Париж, Унр. :Кал. Місія, 1950, стор. 48. 

V стислому, хоч: популярному винладі представлено ВСІ здо

бут:ки, яні у:країнці завдячують Вати:канові. 

1082. - НАLЕСКІ 0., Rome, Constantinople et Moscou au temps de 
l' Union de Brest. << L'Eglise et les Eglises >>, Coll. Irenikon, 
І, 1954, р. 441-474. 

На основі нових донументів ілюструє взавмовідносини між 

тими трьома центрами в часі і на тлі Берестейсь:кої Унії. Царгород 

і Мос:ква не думали резиrнувати з Унр. Цер:кви і були противні 

будья:ким місцевим Уніям з Римом - без їхньої участи та згоди. 

1083. - LEWICКI К., Sprawa Ипіі Kosciola Wschodniego z Rzym
skim w polityce dawnej Rzeczypospolitej. Sprawy narodnos
ciowe, VII, N. 5. Warszawa 1933, str. 491-508; N. 6, str. 
650-671. 

Розглядав цер:ковну Унію з бону інтересів для польсь:кої дер

жави. 

Рец.: М. Андруся:к, << Kwartalnik Hist. >> 1934, str. 348-9. 
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1084. - MANN Н.К., The early Russian Church and the Рарасу. 

London, Cath. Truth Society, 1928, р. 36. 

У брошурі описані відносини Русі до Ап. Престолу -до 1240 
р. Численні взаємні посольства не переривалися, латинсьн.і мі

сіонери далі могли діяти. Однак, під впливом греків, ці зв'язки 

рідшали й переривалися, хоч ніколи не було формального розриву. 

1085. - MEYSZTOWICZ V., L' Eglise Catholique en Pologne entre les 
deux guerres 1919-1939. Citta del Vaticano 1944, р. 76. 

Автор представляв відносини польської держави до Ап. Пре

столу, до врархії, духовенства та вірних, включачи в тому теж 

укр. Церкву. В останньому розділі аокрема тракту в ще про унійну 

ющію, яка зустрічалася а ріаними перепонами. 

1086. - PRZEZDZIECКI Н., L'Oeuvre de l'Union en Pologne. Varso
vie, Agence polonaise de la Presse cath., 1932, р. 40. 

Автор, польський єnископ, боронить справу Унії на Волині, 

Холмщині та Підляшші, подаючи при •rому чимало матеріялу до 

історії цілого унійного руху в Польщі між обома останніми війнами. 

1087. - SлвouRIN J.AD., Precis de l' Histoire des Ruthenes et des 
leurs Relations avec les Polonais et avec Rome. Winnipeg
St. Boniface 1922, р. (4)+77-118. 

Автор подав короткий популярний нарис історії України, ао

І{рема про її nідлосин до Польщі та Риму. 

1088. - TYSZКIEWICZ М., L' Ucraine et L' Union religieuse avec Rome. 
Grottaferrata, tip. Italo-Orientale, 1919, р. 15. 

Автор ілюструє політичні перспективи на Унію в тому часі. 

1089. - URBAN J., ] ageUonowie wobec prawoslawia і ипи. << Prze
glq,d Powszechny >>, Krak6w 1939, t. 221, str. 1-16. 

Берестейська Унія, на думку автора, не була переRреслен

ням політики Яrеллонів, як дехто вискааувався. Вони самі, в остан

ніх десятиліттях, лише залишили її на боці. 
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1090. - URBAN J., Unia Brzeska а polska racja stanu. (( Przegl~d 
Powszechny )), Krakow 1939, t. 221, str. 139-158. 

Наче продовжаючи попередню статтю, автор доказує, що Унія 

не була прцчиною упадку Польщі, а Хмельниччина була б прий

шла і без неї. Православним надежаться усі права, a.ne не кош
том обмежень для інших. 

1091. - The Orthodox Church tn Poland. London, The Polish Re
search Centre, 1944, р. ЗО. 

:Короткий нарис про стан Прав. Церкви у Польщі, аокрема пі

сля 1921 р. 

18. - ЛАТИНСЬКА ТА ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВИ В УКРАІНІ 

1092. - ABRAHAM W., Powstanie Organizacyi Kosciola Lacinskiego 
па Rusi. Lwow, Nakladem Tow. dla popierania nauki pol
skiej, 1904, І, str. XVI+418. 

Майже половину ~ього першого тому автор присвятив місій

ній діяльності латинського духовенства на землях, переважно, 

України, починаючи від княг:ині Ольгц. У другій половині обго

ворює початки самої організації латинської врархії, починаючи 

а того часу, коли західні унр. землі аістал:и зайняті польсьн:ими 

королями. У праці використано все, що на цю тему було досі опуб

ліковано, як теж архівні джерела. При кінці наведено повністю 

19 документів, яні відносяться до цього предмету. На жаль, праця 
доведена тільк:и до 14-го сторіччя, а дальший том не появився. 

1093. - KESSLER J.A., Geschichte der Diozese Tyraspol. Dickinson, 
N. Dakota, USA, Verlag G. Aberle, 1930, S. 288. 

Дівцеаія була створена 1848 р. в більшості для католиків

німців, після поділу Могилівської єпархії. Автором праці в остан

ній її єпископ, який подав у ній обширну її історію 3 багатьома 

даними про її постання, розвиток, працю та її стан - аж до її лін

відації після першої світової війни. 
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1094. - LЕСНІСКІ Cz., Kosci6l Ormianski w Polsce. Lw6w, sklad 
gl6wny w ksi~garni Gubrynowicza і Syna, 1928, str. Х+ 182. 

Після передмови о. Д. Rавтановіча, автор подав коротку по

літичну та церковну історію вірмен - аж до іх еміrрації на укра

їнські землі. Відтак ширше представляв їхню церковну історію 

в Польщі, в більшості на укр. землях, починаючи від періоду ар

хивп. Н. Торосовича: про переведення церковної Унії, її утвер

дження, Йосифінську добу та 19 сторіччя, закінчуючи тогочасним 
станом. У праці подано досить багату літературу, 10 світлин та 
одну мапу з вірменськими осідками на укр. землях, як теж хро

нологічну таблицю і спис єпископів та Львівсьних архивпископів, 

починаючи від Івана І (1365-6). 

1095. - OвERTYnSКI Z., Die Florentiner Union der polnischen Ar
menier und ihr Bischofskatalog. Roma, << Orientalia Chri
stiana >>, t. 36/1, 1934, S. 68. 

Автор подав коротку історію Вірменської Церкви в Галичині, 

починаючи від Флорентійського Собору, з іі відношенням до нього, 

аж до завершення церковної Унії на початку 17-го сторіччя. На

вів теж спис їхніх вписнопів та 12 донументів з рр. 1356-1627. 

Рец.: М. Чубатий в<< Богословія>>, Львів, 1935, 14, стор. 174-5. 

1096. - ОкоLSКІ S., О.Р., Chioviensium et Czernichoviensium Epi
coporum S. et Cath. Ecclesiae Romanae Ordo et Numerus. 

Leopoli 1853, typ. Archiep., р. ІХ+74. 

Ця невеличка праця появилася в лат. мові 1646 р., а в році 

1853 була перевидана в польському перекладі. Подано у ній ко
ротку історію заснування Київської і Чернігівської дівцезій ла·r. 

обряду та життєпис 22 архивпископів. 

1097. - Рлwн'lsю А., Dzieje Zjednoczenia Ormian Polskich z Koscio
lem Rzymskim w XVII wieku. Warszawa 1876, str. 202. 

Автор подав історію церковної Унії вірменської Церн.ви в Поль

щі, майже в цілості на укр. землях, використовуючи не багату в 

тому часі літературу та джерела. 
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1098. - PETROWICZ G., La Chiesa Armena in Polonia. Parte І (1350-
1624). Roma, Istituto degli Studi Ecclesiastici, 1971, рр. 

ХХІІ+221. 

Це перша частина заплянованої історіі Вірменської Церкви 

на укр. землях тодішньої Польщі. Друга частина появилася була 

скоріше, ще 1950 р. Перші вірмени приходять па у:краінсьн:і зe:\f.n:i. 

ще в ХІ ст., після упадку королівства Вірменії. Організаційних 

форм набирають ці вірменські громади з 14-го ст., включно з пот

вердженням для них їхнього архиєпископа з 1367 рон.у. Від тих 
часів автор починає свою працю і допроваджує її до 17-го сторіч

чя, коли то ці вірмени знову поєдналися з Апостольським Престо

лом. На початку подана багата бібліографія, а при кінці кілька 

ілюстрацій, 2 географічні карти, одна Вірменії, а друга їхніх по
селень на УІ'Р· землях, покажчик імен та резюме в польській мові. 

Рец.: Ваврик М. <<Зап. ЧСВВ>> 1973, т. VIII, с. 475-6; Чміль С., 
<< Богословіл >> 1971, с. 231-3. 

1099. - PETROWICZ G., L'Unione degli Arme1~i di Polonia еоп la 
Sa1~ta Sede (1626-1686). Roma, << Orientalia Christiana Ana
lecta >>, vol. 135, рр. XVI+336. 

Це продовження попередньої праці. На основі здебі.льша не

виданих ще архівних джерел автор продовжає історію З'єдинен

ня Вірменської Церкви на yr\p. зеилях в тодішній Польщі, яке 

в тих роках (1626-1686) зустрічалося а чималими труднощами та 

перешкодами. Властиво це історія владицтва єп. Н. Торосовича 

(1626-1681), спершу ще неа'єдиненого, довівши її до 1686 р., в ЯІ\ому 
єпископський престіл обняв його Помічник єп. Гунаніян. Багато 

уваги у цій праці присвячено вихованню молодого вірменсЬІщго 

клиру в окремій вірменській семінарії, ЯІ\У в рр. 1666-1668 аорга
ніаовано та передано ОО. Театинаl\'І 1 та літургічній реформі. На 

початку подана бібліографія, а при кінці хронологічний списон_ 

важніших історичних осіб 'l'a покажчик імен. 

Рец.: А.Г. Великий,« Записки ЧСВВ>>, Рим 1949, стор. 664-666. 

1099/2. - WASILEWSКI J., Arcybiskupi і Administratorowie archidie
cezji Mohylowskiej. Pii1sk 1930, str. 198. 

Автор опрацював життєписи всіх ординаріїв Могилівської ар

хиєпархії латцнського обряду, від Сєстшенцевича до Цєшrш'а ю-шюч-



344 Бібліографія Упр. Церпви 

но й тому праця майже покривається з історією цієї архиєпархії. 

У цих життєписах взято під увагу теж їхнє відношення до <<уні

ятів ». 
Рец.: Толочко В., «Зап. ЧСВВ>> 1932, lV, 1-2, с. 371-4. 

1100. - СимлшкЕвИЧ'Ь МитРОФАН'Ь, Pu.мcw,oe w,атоли'Чество u его ієрар
хія в'Ь Подо.ліи. RаменеЦ'Ь-Подольск'Ь, тип. Подол. Губ. Уп

равленія, 1872, с. 528. 

Це досить обш:ирна історія латинської Церкви на Поділлю, 

з численними стат:истичними таблицями. Від стор. 457 поміщено 

дотичні документи. Написана, однак, дуже непроглядно, без біб

ліографії та покажчиків і в полемічному насвітленні. 

19. - ЄВАНГЕЛИRИ В УRРАЇНІ 

А. - МОНОГРАФІ І І БІЛЬШІ СТАТТІ 

1101. - АлЕКСІй єп., Религіоапо-раціопалисти'Чесw,ое движепіе па Югть 

Россіи во второй пол. ХІХ ст. Rазань, Центральна ти

пографія, 1909, стор. VI+510+VI. 

На основі зібраних ним та опубліІюваних матеріялів (див. 

ч. 39), автор у цій праці представив історію поширення протестант
ських рухів у південних частях України, за посередництвом ні

мецьких І-юлоністів в рр. 50-70 минулого сторіччя, як теж оп:исав 
взаємини між ними та місцевим населенннм; при кінці подав теж 

їхню науку. 

На цю ж тему пор. теж: АлЕКСІй (Дородницьш'Ь), Южпа-рус

сw,ій пеобаптиа.м'Ь, иавтьстпь~й под'Ь и.и,епе.м'Ь штупдь~. Ставрополь 

Rавказскій, тип. Т.М. Тимотеева, 1903, стор. 268. 

1102. - БондАРЬ С.Д., Адвептиа.м'Ь 7-го дпя. Спб, мин. Внутр. Дtл'Ь, 

1911, ст. 101. 

Автор подав коротку історію постання адвентизму в інших 

краях, зокрема в Росії, з описом їхньої науки, устрою, богослу

жень, як теж звіт про їхні конференції в р. 1910. 
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1103. - БондАРЬ С.Д., Совре.мепт-юе состояпіе баптиа.ма. Запис";а. 

С. Петербург'Ь 1911, ст. 66. 

Це коротка історія: постання: секти, її науки, устрою, бого

служень, я:к теж опис та характеристика їхніх з'їздів, враз із по

данням статистичних даних. 

1104. - Бонч:-БРУЕВИЧ В., Иа .мира се";таптов. Сборпи"; статтей. 

Москва, Госуд. изд., 1922, ст. 330. 

Це збірка 15 статтей з різних журналів на тему сектанства, 

теж на укр. землях. При кінці поданий покажчик імен, предмет

ний, книг та статтей. 

1105. - БУТКЕВИЧ'Ь Т .И., Л ротеетапство в'Ь Россіи (И В'Ь .ае";ціи по 

цер";. праву). Харков'Ь, Епарх. тип., 1913, ст. 6+234. 

Праця: присвячена описові організації, науки та цер1швних 

обрядів лютеранських сект. 

1106. - ГРомогллсов'Ь И., Ное-'Что о совре.меппо.м'Ь рас";о.ать и се";

тапствть u о борьбть С'Ь пи.ми. « Богословскій Ві>стник'Ь >>, 
С. Посад'Ь, 1897, І, отд. lV, ст. 174-197; 2, ст. 335-361. 

Автор подав свої завваження до останніх трьох праць, я:кі 

в тому часі появилися: на цю тему. 3 них до укр. церк. історії пе
редусім мав відношення: << От'Чет'Ь Ставропо.аьс";аго .миссіопера, свящ. 
Си.меопа Н и";о.аьс";аго и .миссіоперспих'Ь его потьад";ах'Ь в'Ь 1895 u 1896 
гг. >>, Ставрополь-:Кавказ'Ь, изд. Ставроп. Андреевескаго Братства, 

1896. 
Пор. теж його: Ставропольское дть.ао. Там же 1987, 12, ІІІ Отд., 

ст. 508-554. 

1107. - ГРУШЕВський М., 3 історії ре.аіТ:ійпої ду.мки па У ";раїпі. 

Львів, в-во<< Укр. Соціологічний Інститут>>, 1925, стор. 160. 

Показавши напочатку процес христиннізації укр. народу, я:кий 

зрештою не інший я:к в інших народів, автор довше зупинився: 

на впливах протестантиаму на Україні, який, я:к признав, не мав 

більших успіхів. 3гадув про об'вднання: православних з проте

стантами, не українцями, в боро'rьбі проти католицизму; добачув 
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впл:и:в протестант:и:зму у тих церковних та світсьн:и:х діячів, лкі 

в навчанні відхилялися від традиційної лінії чи висловлювали 

кр:итич:ні завваження на церковні непорлдки; вкінці згадує про 

деякі вшш:ви єванге;rrиків-колоністів. Праця, як відомо, написана 

па замовлення і не науково. 

Пор. рец.: Ф.С., <<Зап. ЧСВВ)> 1928, 11, 3-4, стор. 459-461. 
А. Іщак, <<Богословія)> 1927, V, стор. 254-5 і<< Нива)> 1925,291-301. 

1108. - ДомАІіІОВЕЦЬ r.' на рис історії ун,раїпськ,ої Євапге.льськ,о

Ваптистськ,ої Церк,ви. Ірвію.'·rон-Торонто, накладом єван

гельсько-баптистських жертводавців, 1967, с. 596. 

Це популярно-історичне в:иданнл, без притичного наукового 

апарату, хоча при кінці подана неведика бібліографія. Нар:и:с по

чинається насвітленним пош:иреннл християнства на ун.раїнськ:их 

землях, далі реформацією в Україні в 16 і 17 ст., зокрема рухом 

Братів Социнів, відтю~ подаєтІ,ся історія єванге;;Іьсько-баптист

ського руху, починаючи з 19 с·rоріччл - аж до останньої війни, 

на східних укр. землях, в Галич:ині, Буковині та Закарпатті, як 

теж на еміrрації, зокрема в Канаді ·га Америці. При кінці дається 

теж огляд укр. євангел:и:ЦьІюї літератури та всіх укр. перенладів 

св. Письма. У виданні поміщено численні знимк:и: з бапт:и:стських 

громад в УІ{раїні і на еміrрації. 

1109. - КРАСНОЖЕН'Ь М., Иповтьрць~ па Руси. Т. І. Пол,ожепіе пе

правосл,авпмх'Ь христіяn'Ь в'Ь Россіи (3-е исправлешюе и до

ПОJІНенное изданіе). << Ученьш Записни имп. Юрьевскаго 

Ун:и:в. )>, 1902, 6, стор. 1-96; 1903, І, стор. 97-160; 2, стор. 
161-202. 

Автор предсташrлє відношення: до інших віровизнань спочатку 

в Східній Церкві, відтан. в Церкві російсЬІ{ій, а теж дещо в укра

їнській, годовІ-ю щодо хрещення, священства та мішаних подруж 

і загальних стосунків. При кінці праці поданий покажчик імен 

та речей. 

1110. - КУтЕпов'Ь Н., Сек,ть~ хлистов'Ь и ск,опцев'Ь. Казань, тип. 

ИІІШ. Унив., 1882, стор. 572+2. 

У праці подана історія: обох сект, їхня наука, як теж опис 

їхніх богос.пужень. 
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1111. - ЛЕвицюй 0., Соципіапство в'Ь Польшть u Юго-аап. Руси. 

R. Ст., Rіев'Ь, 1882, 11, 4-6, стор. 25-57; 193-224; 401-432. 

Автор подав коротку історію секти социніянів, описув їхню 

науку, поширеннл в Польщі, ЗОІ{рема на укр. землях в 16 та 17 ст., 
відношення до неї польських державних чинників та заникнепня 

її в часі повстання Б. Хме.тrьницького. 

1112. - ПЕТРУшЕвсюй П., О Штупдиа.мть. <<Тр. RДА >> 1884, І, ст. 

41-76, 178-196, 388-415, 551-620; 11, 18-29. 

Автор подав оп;и:с постання та поширення штунди: 1 як з нею 

боротися. Пор. теж його: Дополпительпая аа.мтьт~>а: І>'Ь исторіи 

Нердапс~>аго штупдиа.ма, там же 1884, ІІІ, ст. 265-285. 

1113. - ПРУГАВИ:Н'Ь А.С., Религіоапь~е отщепепць~ (О'Чер~>и совре.меп

паго ce~>mancmвa). Спб, и:зд. <<Общественная Поаьза >>, 1904, 
І-11, стор. (6)+210; 8+252. 

Автор подав образи: з життя, які насвітлюють тогочасне сек

танство. 

1114. - ПрУГАВИ:Н'Ь А.С., Мопасть~рспія тюр-и,м в'Ь борбть С'Ь се~>

тапство.м'Ь. Н'Ь вопросу о втьротерпи.мости. МоСІша, изд. 

<< Посредника >>, 1906, ст. 209. 

Автор описує про одИІ-І з засобів боротьби: з секта.нством, а 

саме застосування :монастирських тюрем, які ще вживалися в Росії. 

1115. - РождЕствЕпсюй А., /О;испорусс~>ій штупдиз.лt'Ь. Спб, тип. 

Департамента уді>лов'Ь, 1889, ст. VI+295. 

V першій частині автор подав історію розвитку штундизму 

на уІ>р. землях аж до 80 рр. 19-го сторіччя, а в другій розгаядав 
його науку, організацію й богослуження та піддав їх критиці. 

При: кінці подав ще покажчик імен осіб та місць. 
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1116. - Ровов'Ь А., Отпошепіе православпьtх'Ь зап. и южпой Россіи 

Х'Ь протестапта.м'Ь в'Ь XV І в. и первой пол. XV І І в. Биль
на, тип. Губ. Правленія, 1881, ст. 96. 

У релігійно-політичній боротьбі 3 католицькою Церквою пра

вославні не рав повднува;rися 3 протестантами і не бев шкоди для 

себе укладали 3 ними навіть союви (Торунсьний). 

Пор. теж: :Коялович'Ь М., Об'Ь отпошепіяшь зап.-руссхих'Ь пра

вославпьtх'Ь Х'Ь литовск,о-польспи.м'Ь простетапта.м'Ь во вре.мя Упіи. 

<< Хр. Чт. >> 1860, ІІ, ст. 225-256. 

1117. - СтЕПАНович М., Євапгелик,и без .маски (Правдиве обличчя 

ввангеливму ширеного між укр. народом в Га.личині в рр. 

1925-1935). :Коломия, накл. автора, 1936, ст. 98. 

Описує поч:атни ввангелицьких сент на Понутті, їхні васоби 

та органівацію. 

1118. - СтР-вльвицюй 1., Нратпій О'Черn'Ь штупдиз.ма и свод'Ь теп

стов'Ь, паправлеппьtх'Ь К'Ь его облиц,ен,ію. Одесса, тип. Е.И. 

Фесенко, 1899, ст. 2+227. 

Автор подав норотну історію постання, роввитну та органі

вації сенти штундистів й опрокидув їхню науку. При кінці на

водить 8 дСІнументів. 

1119. - Ших'Ь 1., О раск,ольпипах'Ь u бтьлок,ерпицпой Митрополіи 

па Буковппть. << Русній Сіон'Ь >>, Львов'Ь 1879, ІХ, с. 214-
219, 226-231, 267-273, 289-295, 321-8, 337-341, 369-374, 401-6, 
433-7, 468-470, 500-4, 531-4, 563-6. 

Автор подав історичний нарис про << раскольлинів >>, їхній при

ХІД на Буковину та створення митрополії у Бі.лонерниці, ян теж 

описує їхню науну, устрій, церновно-соціяльні відносини та до

машній побут. 

1120. - ARNDT А., Die Sekten der russischen Kirche. << Zeitschrift 
fiir kath. Theologie>>, 1914, S. 723-778; 1915, S. 65-97. 

Подано І-> о ротний історичний начери про постання рівних сент, 

яні ро ввинулися в Росії під впливом протестантивму, та про сенти 

3 по.літичним підложжям. 
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1121. - GoмEz Н., Las Sectas Russas (Aberraciones religiosas de los 
eslavos). Madrid, Cons. Sup. Inv. Cient., 1949, р. 418. 

Автор опрацював досить обширну історію поодиноких важні

ших сект в Росії, в тому теж на укр. землях, та їхній вплив на рос. 

прав. Церкву. Зібрав при тому досить багату бібліографію. 

1122. - GRASS К.К., Die russischen Sekten. І. - Die Gotteslмtte oder 
Chlйsten. << Ученьхе Зап. Юрьевскаго Упив.>>, 1907, 1-5, 
ст. 10+716. 

ІІ. - Geschichte der Skopzensekte. Там же 1909, 7-10, ст. 160; 
1910, 1-5, ст. 450; 1914, 6, 9, ст. ХІ+1016. 

У першому томі автор опрацював початок постання і розга

луження та історію т.зв. << Божих людей» або хлистів, як теж подав 
їхню науку, описав організацію та культ і різні імена, під якими 

виступають. При кінці наводить багату літературу, яку використав. 

У другому томі всю увагу прдсвятив такому ж описові та істо

рії секти скопців, передусім подаючи вісті з часів Миколи І. 

Б. - ПРИЧИНКИ І МЕНШІ СТАТТІ 

1123. - АлЕКСІй ЕП., Внутренняя организація общин'Ь южно-рус

с,.их'Ь необапт.истов'Ь (штундистов'Ь тоже). «Прав. Собе

сіщник'Ь >>, Rазань 1908, І, ст. 86-123. 

Описує ідеологічну основу секти, її устрій-провід та членство. 

1124. - З., Свтьдтьнія о движеніи южно-русс,.аго септанетва в'Ь по

слтьдніе годьL. <<Тр. RДА >>, Rіев'Ь 1886, ІІІ, ст. 261-283, 
506-541. 

Автор зібрав усі останні звідомлення періодичної пресд про 

штундистів, відмічає замітніші факти а деякі теж аналізує. 

1125. - ІосиФ АРХИЕП., Происхождение и сущность самосвятства 

лип,.овцев. Харьков, изд. Всеукр. свящ. синода, 1925, ст. 44. 

Автор описує як прийшло до самосвятства, причини та в чому 

його суть. 
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1126. - Ли:пинсьІї.ИЙ В., АріяNсьпий сой.ми!'> в RuceлиNi 1-ta Bo.ІtuNi 

в .маю 1638 р. Пpu<tиNon до історії аріяNства Na YnpaїNi. 

<< 3ап. НТШ)>, т. 96, ст. 41-57. 

Описано один епізод з історії аріян на укр. землях, про 

СОЙМИІ-\ В 1638 р. 

1127. - МллЬІшЕвсюй И .И., О аарождеNіu ре.лигіоаNь~х'Ь сект'Ь в'Ь 

Россіи С'Ь раціоNалисти"еспи.м'Ь NапрамеNіе.м'Ь. «Тр. :КДА)>, 

Юев'Ь, 1883, ІІІ, ст. 644-684. 

Це була доповідь автора перед авдиторівю :Київської Дух. 

Академії про секту стригольників. 

1128. - Н.С.Ж., УкраіNскі баптисти і йіх -часопись << Бестьда )> аа 

1894 р. Львів, накл. І. Франка, 1895, ст. 29. 

:Коротка звістка про появу секти баптистів між українцями. 

1129. - О.Л., О сектах'Ь в'Ь RіевщиNть. << R. Ст.)>, Rіев'Ь, 1902, т. 79, 
ст. 1-16. 

Це стаття з описом науки ріаних сет' та причин їхнього по

ширення на основі брошури: СектаNсmво в'Ь Rіевской губерпіи. Бап

тисть~ и .малеваNцм, Спб., 1902, ст. 42, яку написав В.И. Ясевич'Ь
Бородаевскій. 

1130. - ПЕТРОВ'Ь Н.И., Новь~я свтьдтьNія о штупдиа.мть. <<Тр. :КДА)>, 

Юев'Ь 1887, І, 377-403, 600-620. 

У статті автор зібрав багато пресових звідомлень про штун

дис'rів аа другу пол. 1886 р., подавши у ній багато теж видань. 

1131. - Попов'Ь Д., R'Ь вопросу о южNо-русско.и,'Ь секmаNсmвть. <<Стран

ник'Ь )>, Спб, 1888, 11, ст. 72-111. 

Автор розглядав причини їхнього поширення, яю добачує у 

браках урядової прав. Церкви. 
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1132. - П.Л.-в'Ь, Вапти3.м:ь или штунда в'Ь Rіевс.,.ой губерніи. << К. 
Ст.>>, Кіев'Ь 1885, ХІ, З, ст. 490-518. 

Описує поширення секти в Київщині, подаюч:и статистику 

поодиноких місцевостей. 

Пор. теж: КлУНДТ'Ь І., Матеріаль~ для исторіи во3ни.,.новенія 

u ра3nространенія штундь~ на югть Россіи. Там же 1884, Х, ст. 

305-320. 

1133. - Титов'Ь Т .И., О совре.менно.м'Ь состоян~и русс.,.аго се.,.тан

ства, при"Чинах'Ь исходящаго в'Ь не.м'Ь броженія u средствах'Ь 
для борьбь~ С'Ь се.,.таNство.м'Ь, в'Ь свя3и С'Ь вопросо.м'Ь о сущности 

и при"Чuнах'Ь русс.,.аго се.,.танства. <<Тр. Н'ДА >>, Н'іев'Ь 1897, 
ІІІ, 453-502. 

У цьому докладі автор описує суч:асний стан сектанства, при

ч:ини його поширення та його напря11-ши й піддав :засоби його по

борювання. 

1134. - Титов'Ь Т.И., О русс.,.о.м'Ь се.,.танствть вообоще и, в'Ь "Частно

сти, о то.м'Ь, 'Чть.мь о пас но современное наше русс.,.ое се1і,

танство. <<Тр. Н'ДА >>, Н'іев'Ь, 1900, 11, ст. 3-39. 

Подав :загальний перегляд про постання та поширення сектан

ства а давніх часів, аокрема в кінці 19 сторіччя, і :з'ясовує при

чини та небеапеюr. 

1135. - Запис.,.а о духоборцах'Ь, обитающих'Ь в'Ь Мелитопольс.,.о.м'Ь 

уть3дть, Таври"Чес.,.ой губерніи. <<Тр. КДА», Н'іев'Ь 1876, ІІІ, 

СТ. 390-420. 

Це опис сею·и духоборів незнаного автора, виготовлений в 

Мелітополі 1841 р. 

1136. - LAPillSКI А., Wsp6lczesny ntch sekciarski wsr6d prawoslaw
nego spoleczenstwa Polski. << Elpis >>, Warszawa, 1933, 7, str. 
161-186. 

Подав короткий нач:ерк про rюстанпя ршних сект серед пра

вославних в Польщі, прич:ини їхнLого поширення та про державні 

закони відносно них. 
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1137. - OLJANCYN D., Aus dem Kultur- und Geistesleben der Uk-
raine. І. Was ist die Hiiresie der << ]udaisierenden >>? << Ky-
rios >>, Konigsberg 1936, І, S. 176-189. 

Подав короткий опис однієї 3 сект 3 15-16 сторіччя, т.3в. << жи
довствующих >>-, яку вважав радше культурним як релігійним про

явом. 

1138. - SтuPPERICH R., Russische Sekten. Wernigerode am Harz, 
<< Licht im Osten >>, 1938, S. 55. 

Автор подав короткий перегляд важніших сект в Росії, а теж 

на укр. 3емлях. 

Багато матеріялу до історії сект в Росії поміщено в <<Ист. 

Вістник"Ь >>-, Спб, чч. 923-958. 
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ЛУЖНИЦЬКИЙ Г. 203. 
ЛУНАНЬ Р. 895. 971. 
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ПАРХОМІО-ШО В. 256. 257. 259. 307. 
ПАСІЧИНСЬНИЙ Т. 733. 
ПАТРИЛО І. 747. 872. 1042. 
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СЕНИЦЯ П. 888. 
СЕРЕБРЕННИКОВ В. 889. 
СИЛЬВЕСТР, архивп. 393. 779. 
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СТЕБЛЕЦЬКИЙ С. 433. 
СТЕПАНОВИЧ М. 1117. 
СТЕФАНОВИЧ А. 476. 
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ТЕРНОВСЮЙ Ф.А. 68. 305. 306. 536. 

847. 973. 
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ТРЕМБІЦЬНИЙ В. 1079. 
ТРИПОЛЬСЮЙ Н. ?86. 9?5. 
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ШЛЕПЕЦЬНИЙ А. 634. 
шляпнин :и. 1080. 
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ЯРУШЕВИЧ А. 351. 
ЯСЕВИЧ - БОРОДАЕВСЮЙ В.И. 

1129. 
ЯЦИМІРСЮЙ А.И. 352. 



І. Спис авторів: латинської аабуки 361 

Б. - АВТОРИ ЛАТИНСЬКОЇ АЗБУКИ 
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ARNDT А. 1120. 

BALYK В. 146. 
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636. 741. 
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BOUDOU А. 1054. 
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CANDAL Е. 361. 
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СНІМУ Н. 744. 
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782. 1055. 
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GALIТZIN А. 88. 317. 
GALTER А. 696. 
GARY MacEcin 702. 
GАТТІ С. 213. 
GILL J. 362. 
GIZYCKI М. (vVolyniak) 120. 489. 

490. 656. 657. 801. 828-833. 
GLINKA А. 423. 959. 
GOETZ L.К. 274. 817. 
GOMEZ Н. 1056. 1121. 
GRABOWSKI Т. 440. 986. 
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IWANOWICZ І. 850. 

JABLONOvVSKI А. 894. 906. 
JANIN 213. 
JOBERT А. 403. 988. 
JOURNEL DE ROUET M.J. 74. 
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KLIMENKO М. 747/2. 
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коен н. 538. 1058. 

KOEHLER W. 563. 
KOLARZ W. 700. 
KONCEVICIUS M.J.B. 1059. 
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KOROVICKI J. 541. 
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KULCZYNSKI І. 217. 
KUMAN А. 678. 
KURCZEWSKI J. 359. 

LACKO М. 109. 110. 617. 638. 639. 
LANGROD J.S. 519. 
LAPINSKI А. 1059/2. 1136. 
LECHICKI Cz. 1094. 
LЕІВ В. 1060. 
LENCYK W. 446. 
LEONARDO della Passione (Kowa-

16wka G.C.) 819/2. 
LESCOURS Р. 447. 
LEWICKI А. 360. 379. 380. 
LEWICKI К. 400. 421. 1055. 1083. 
LEWICKI Т. 75. 
LIKOWSKI Е. 401. 402. 448. 449. 
LIKOWSKI Н. 378. 
LISIEWICZ Z. 577. 
LISSEK Th. 519. 
LORET М. 450. 
LOTOCKI О. 321. 
LUBIENSKA С. 1061. 
LUHR G. 166. 
LUKASZEWICZ J. 908. 
LUZNYCKY G. 701. 

МАС ECIN G. 702. 
MADEY J. 565. 749. 948. 
MAKUCH В. 733. 
MALINOWSKI М. 176. 427. 
MAL VY А. 990. 
MAMCHUR S.W. 679. 
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MANN Н.К. 1084. 
MAREK J. 660. 
MARKOVIC І. І 062. 
MARТINIS R. 85. 
MARUSYN М. 420. 483. 566. 
MAZURKIEWICZ К. 348. 
McGULLICH F. 702. 
MEFFERT F. 451. 
МЕRСАТІ G. 361. 
MEYSZTOWICZ У. 322. 750. 1085. 
MICHNOWIECKI l\I. 949. 
MILKOWICZ \V. 154. 
MIRTSCHUK ]. 484. 
MIZIA Tadeusz 908. 
MORAWSKI S. 574. 
MOSCICKI Н. 461. 
МVDRYJ S. 751. 
MUGNA Р. 452. 
MULLER L. 209. 275. 276. 
MURAVIEFF A.N. 222. 
MYCHALSKY J А. 752. 
MYDLOWSKY L. 703. 
MYKOLIW G. 1028. 
MYKULA W. 699. 
MYLANYK G. 395. 
MYSLEK W. 567. 

NILLES N. 618. 

OBERTYNSKI Z. 1095. 
OBOLENSKY D. 962. 1060. 1062/2. 
OKOLSKI S. 1096. 
OLJANCYN D. 323. 541/2.908/2. 1137. 
ORLOWSKI N. 219. 
OTTON6WNA 143. 

PALMIERI А. 753. 
PANUCEVIC V. 402. 972. 
PATRYLO І. 754. 990. 
PAWINSKI А. 1097. 
PEKAR А. 619-621. 640. 692. 820. 

1027. 
PELCZYNSKI Е. 599. 
PELESZ ]. 220. 
PETRANI А. 146. 481. 485. 
PETROWICZ G. 1098. 1099. 
PETRUSZEWICZ А. 783. 
PIDRUTCHNY J Р. 1028. 

PIERLING Р. 379. 1063. 
PIOTROWICZ W. 454. 455. 1064. 
PISONI Е. 704. 
POPLATEK J. 909. 
POPOWICZ D. 427. 600. 820. 
РОРРЕ А. 276. 
PRASZKO ]. 456. 
PRIТSAK О. 509. 
PROCHAZKA А. 78. 126. 380. 403. 

601. 
PROKOPTSCHUK G. 991. 
PRUSZKOWSKI J. 144. 
PRZEZDZIECKI Н. 1086. 

RADU J. 622. 
RECHOWICZ М. 910. 1029. 
REYNAROWYCH R. 381. 
RIANCEY de Н. 457. 
ROGALSKI L. 178. 
ROUET vid. Journel 
RUMBOLD 1030. 
RYKACZEWSKI Е. 79. 

SABOURIN J. 693. 1087. 
SAKOWICZ Е. 520. 
SAWICKI J. 1065. 
SCHUDLO М. 458. 
SCHUSTER G.N. 706. 
SCHUVER U.M. 404. 936. 
SCOTT W.L. 694. 
SENYSHYN А. 695. 
SERCZYK W. 542. 543. 
SEVCENKO І. 1060. 
SHESHKO Р. 1066. 
SKRULJ S. 324. 
SKRUTEN]. 853. 
SLOT\VINSKI А. 145. 
SMOLKA S. 1067. 
SMOLYTSCH І.К. 822. 
SOLOWI] М. 486. 755. 
SPILMANN J. 405. 
SPINKA М. 700. 
STAMMLER Н.А. 209. 
ST ASIW М. 568. 
STEBELSKI І. 992. 
STEFANSKI W. 148. 
STUDZINSKI С. 123. 993. 
STUPPERICH R. 1137. 
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SULOWSKI Z. 835. VILNIUS С. 706. 
SUSZA J. 994. 995. VOLKER К. 222. 383. 
SYMON 912. 
SYSYN F. 509. WACZYNSKI В. 384. 910. 
SZANTYR Т. 148. WANCZURA А. 911. 
SZARANIEWICZ І. 569. 570. 784. WARZESKI W.C. 680. 

1068. 
SZCZESNIAK В. 382. 
SZEHDA М. 146. 756 (Szegda М.). 
SZEREGHY V. 621. 
SZYBIAK Irena 908. 
$MURLO L. 80. 

TALKO - HAYNCEvVICZ J. 954. 
TANCZUK D. 487. 
TARNAWSKI М. 602. 
TAUBE von :М:. 1069. 1070. 
THEINER А.Р. 81. 459. 757. 
TOMKIEWICZ W. 421. 
TONDINI de Quarenghi 1071. 
ТRЕТІАК J. 406. 
TYLAVSKYJ J. 823. 
TYSZKIEWICZ М. 1088. 

URBAN J. 147. 457. 1089. 1090. 
URBAN W. 996. 

VERDIERE Ch. 277. 
VERKHOVYNETZ :М. 705. 
VERNADSKY G. 325. 
VILLER М. 990. 

WASILEvVSКI J. 1099/2. 
W А WRYK М. 362. 933. 
WELYKYJ A.G. 82-92. 106. 362. 854. 

855. 1031. 
'VINTER Е. 641. 1072. 1073. 
WIWCARUK S. 758. 
WOJNAR М. 824-827. 
WOJTYLA А. 488. 
WOLINSKI J. 1071. 
WOL YNIAK vid. Gizycki 
WOROBKIEWICZ Е. 571. 
WOROTYNSKI W. 912. 

У А VDAS М. 94. 

ZACHARIAS аЬ Haarlem 460. 
ZAJIKYN ~V. 278. 279. 421. 1055. 
ZAKRZEWSKI S. 326. 
ZAЦ~SKI S. 220. 449. 834. 
ZALOZIECKY] V. 785. 
ZASTEROV А В. 377. 
ZELENKA І. 856. 
ZERNOV N. 328. 
ZIEGLER A.W. 329. 363. 
ZUBRZYCKI D. 572. 



ПОКАЖЧИК ІМЕН І РЕЧЕЙ 

АВСТРІЯ t.76. 562. 56t.. 5Е9. 596. 635. 
АВТОНЕФАЛІЯ t.8. 72. 94. 495. 517. 

518. 602. 721. 732. 779. 1058. 1079.
в Польщі 455. 500-1. 507. 519. 533. 

АНЕРОВИЧ Петро, митр. 336. 349. 
350. 373. 5t.9. 

АМЕРИНА 213.218. t.58. 476. 544. 60~. 
670. 676. 678-680. 690. 691. 695. 791. 
821. 904. 938. 1108. 

АРfЕНТИНА 213. 685. 687. 703. 
АРКУДІЙ Петро 184. 398. 1028. 
АТОС 811. 8t.3. 

БАЗИЛЕВИЧ Іов, єп. 939. 
БАЛАБАН Гедеон, єп. 101. 1014. 
БАЛАБАН Е. 527. 766. 
БАНУЛЕСКУ-БОДОНІ Г., митр. 976. 
БАРАНОВИЧ Л., єп. 440. 935. 
БАТУРИН, мон. 159. 998. 
БАЧИНСЬНИЙ А., єп. 625. 634. 
БЕЛЗ, мон. 852. 
БЕРЕСТЯ 2-t.. 25. - Братства 880. -
Єпархія t.. 27. 54.- Собор 3t.3. 758. 
- Семінарія 43t.. - Унія 13. 33. 88. 
204. 215. 385-422. 504. 

БЕРНАРДИНИ 819. 
БИТЕНЬ, мон. 833. 
БІЛА, мон. 117. 141. 
БІЛГОРОД 730. - Архивреї 956. 
БІЛОРУСЬ 1. 7. 46. 50. 73. Е2-84. 

120. 121. 144. 36t.. 369. 386. t.29. 
t.36. 433. t.46. 450. 466. 499. 513. 
643. 

БІЛЬСЬН 17. 125. 880. 
БЛАЖОВСЬНИЙ Гавр., єп. 158. 
БОБРОВСЬНИЙ М. 425. t.67. 
БОГОГЛАСНИН, (Почаїв 1790) 180. 

181. 185. 738. 
БОЛГАРІЯ 234. 253. 259. 1062. 
БОЛГАРИНОВИЧ Й., митр. 1075. 
БОЛХОВИТИНОВ Евген, митр. 950. 
БОРЕЦЬНИЙ Іов, митр. 388. 716. 

БОРОТЬБА, реліr. 3. 5-7. 9. 10. 16-
19. 21. 42. t.6. 50. 54. 70. 112. 330. 
335. 36t.. 385. 387. 388. 391. 430. 
494. 504. 509. 963. 1013. 

БОСЯЦЬНИЙ В., ЧСВВ 467. 
БРАВНСБЕРf 166. 
БРАДАЧ І., єп. 156. 641. 
БРАЗИЛІЯ 213. 671. 67t.. 813. 
БРАТОНОВСЬНИЙ А., єп. 466. 
БРАЦЛАВ 37. 134. 730. 830. 
БРАТСТВА церк. 12. 17. 150. 160. 

330. 385. 401. t.03. 430. 476. 50t.. 
510. 5t.7j2. 588. 716. 869. 870. 874. 
876-881. 892. 896-7. 913. 925. 928. 
930. 1041.- пор. Ниїв, Луцьн, Львів 

БРУНО, єп. 317. 
БУНОВИНА 525. 635. 642. 1119. 
БУЛГАН Й., митр. 42t.. 435. 
БУЛГАРИС Е., єп. 119. 
БУЛНО Г., ЧСВВ 158. 
БУЧНО І., єп. 1022. 

ВАГАНОВСЬНИЙ Ст. ·182. 
ВАЖИНСЬНИЙ П., єп. 964. 1011. 
ВАРАДИН Великий 622-3. 
ВАРШАВА, Єпархія 66. 491. 804. -
Мон. 851. 

ВАСИЛІЯНИ 26-7. 54. 127. 139. 158. 
161. 16t.-6. 177. t.30. t.t.9. t.6t.. 601. 
610. 636. 637. 663. 683. 686. 736. 
738. 756. 787-8. 790. 794-798. 802. 
807. 812-3. 815. 820. 82t.-833. 835. 
837-8t.2. 8t.t.. 8lto6. 8t.9-85t.. 895. 908-9. 
933. 961. 1003. 1017. 1035. - Архи

мандрити 12. 827.- Напітули 26. 158. 
82t.. 839. 851. 992. - Правила 26. 
27. 158. - Протоархимандрити 826. 
992. 

ВАСИЛІЯІ-ІНИ t.57. 809. 828. 829. 
992. - Святі: Ефросина, Параскевін 

992. 
ВЕНЕДИНТ XIV, Папа 85. 751. 
ВИЗЕРСЬНИЙ Є., архим. 163. 772. 
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ВИЛЬНО 5. 6. 17. 5Hj2. - Братство 

859. 892. 930.- Монастир 24. 44.799. 
- Собор 343. - Семінарія 905. 909. 
910. 912. 918. 

винниця 660. 
ВИННИЦЬНИЙ Ант., сп. 96. 577. 601. 
ВИННИЦЬНИЙ Ін., сп. 547. 838. 
ВИННИЦЬНИЙ Юрій, митр. Є9. 95. 
витовт, :ин. 12. 380. 
ВИШЕНСЬНИЙ Іван 13. 34. 179. 752. 

1016. 
ВІДЕНЬ 91. 220. 857. 867. 888. 901. 

1076. 
ВІЗАНТІЯ - див. Нонстантинопіль 

ВІННІПЕr 673. 675. 681. 683. 693. 
ВІРМЕНИ 211. 353. 618. 1094-5. 

1097-9. 
ВІТЕБСЬН 50. 63. 
волинь 37. 51. 57. 115. 120. 364. 

470. 489. 492. 501. 516. 646. 648-
651. 653. 658-9. 666. 793. 828. 876. 
884. 1086. 1108. 1126. 

ВОЛОДЗНО Ігнат., ЧСВВ 54. 
ВОЛОДИМИР Вели:ний, :ин. Н. 15. 

64. 169. 209. 224. 230. 234. 237-240. 
242-244. 247-8. 251. 253. 256. 258-9. 
270. 272. 277 о 280-282. 285. 290. 
292-3. 296. 298. 302. 309-314. 316-7 о 
319. 321. 324-5. 328. 952. 1058. 1069. 
- Устав 15. 169. 248. 264. 268. 289. 

ВОЛОДИМИР Волинсь:ний 118. 126. 
659. 775. - Стефан, сп. 233. 

ВОЛОДИМИР Мономах, :ин. 1015. 
ВОЛОДИСЛАВ IV, иор. 460. 488. 494. 

808. 
ВОЛОДНОВИЧ Ф.П., митр. 89. 964. 
ВОЛОШИНОВСЬНИЙ Й., сп. 107. 

626. 
ВОЛЧАНСЬНИЙ є. і й., GПП. 513. 
ВОНАТОВИЧ Варлаам, Асп. 968. 
ВОРОННОВСЬНИЙ Я., монах 52. 
ВОСНРЕСЕНЦІ Отці 907. 
ВОЩЕЛОВИЧ Т., свящ. 28. 

ГАВРИЛОВИЧ Р., Асп. 636. 
ГАЙДАМАЧЧИНА 38.127.530.542-3. 
ГАЛИЧ, єпархія 31. 70. 269. 549. -

Ннязі: Васильио 373. - Данило 336-

337. 339. 350. 370. 373. 382. 548. -
Роман 350. - Нрилос 590. - Митро

полити 959. - митр. Галантіон 549. 
- Митрополія 176. 357. Н5. 449. 
551. 555. 568. 591-594. 598. 751. 873. 

ГАЛИЧИНА 12. 35. 57-8. 97-9. 103. 
123. 173. 185. 234. 246. 249. 260. 
443. 445. 547/2. 552-604. 625. 876. 
913. 1035. - Братства 928. - Мона

стирі 341. 787. 839. 842. 850. 
Шиоли 859/2. 903. 

ГЕРБЕСТ В. 191. 195. 347-8. 
ГІРШБЕРr 901. 
гоголь м. 527 о 766. 
ГОРБАЦЬНИЙ Й.R., вп. 50. 
ГОРЛЕННО Йосафат, вп. 894. 
ГОШІВ 792. 
ГРЕБНИЦЬНИЙ Флоріян, митр. 89. 
ГРИГОРІЙ VII, Папа 250. 322-3. 329. 
ГРИГОРІЙ XVI, Папа 14З. 105. 463. 
ГРОДНО 1. 23. 
ГУНАНІНИ В., сп. 1100. 

rАЛЯТОВСЬНИЙ й., архим. 440. 
rАРАМПІ Й., нунц. g35, 
rЕБЕЙ Петро, сп. 640. 
rІЗЕЛЬ 1., архим. 440. 
rойДИЧ Павло, сп. 985. 
rоти 273. 2Б6. 
rРУЛШВСЬНИЙ 1., ЧСВВ 854. 

ДЕРМАНЬ, мон. 160. 995. 
ДЖЕНОНЮ І. 1024. 
ДІВОЧНА Онисифор, митр. 366. 
ДІЛЕЦЬНИЙ Мих. 10Н. 
ДОБРОМИЛЬ 63. 
ДОМІНШАНИ 28. 246. 350. 54Н. И8. 
ДОРУМИН Т.Л., ігумен 44. 
ДРУКАРНЯ 330. 652. 859. 861. 876. 

887. 913. - пор. Вильно, Ниїв, Львів 

ДУБНО 658. 
ДУТНЕВИЧ, свящ. 99. 
ДУХНОВИЧ А. 158. 
ДУХОВЕНСТВО 2. 7. 12. 67. 97-99. 

103. 115. 118. 121-2. 142. 262. 283-4. 
338. 401. 444. 530. 532. 545. 554. 
570. 574. 584-5. 589. 595. 621. 660. 
713. 718. 724-5. 727. 740. 774. 778 
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782. 873. 924. 950. 1017. 1035. 1038. 
1048. - Біле (світсьне) 424. 464. 733. 
734. 770. 784. - Монаше 7. 67. 213. 
424. 734. 

ЕВГЕН IV, Папа 377. 1053. 

6ВАНГЕЛИНИ, ПРОТЕСТАНТИ, 

СЕНТИ 7. 12. 34. 39. 41.189. 192-3. 
541/2. 602. 630. 632. 761. 8f6. 984. 
1101-113,1. • 

6ЗУІТИ 27. 43. 165. 347. 410. 527. 
769. 816. 834. 850. 909. 986. 

6РОТЕЙ, вп. 470. 

ЖАБОНРИЦЬНИЙ Діонис., вп. 439. 
469. 483. 954. 

ЖАН Йосафат, ЧСВВ 684. 
ЖАРСЬНИЙ йосафат, Протоіг. 951. 
ЖИГМОНТ І 1059/2. 
ЖИГМОНТ АвІ'уст, нор. 354. 356. 
ЖИГМОНТ ІІІ (Ваза), нор. 388. 399. 

460. 879. 
ЖИГМQНТ, RH. 356. 
ЖИДИ, євреї 192-3. 230. 353. 
ЖИДЯТА Луна, єп. 720. 
ЖИРОВИЦІ, мон. 438. 
ЖИТОМИР 658. 730. 
ЖМУДЬ 833. 
ЖОЛДАН В., свящ. 681. 
ЖОХОВСЬНИЙ Нипріян, митр. 89. 

ЗАБОРОВСЬНИЙ Р., митр. 865. 1002. 
1012. 

ЗАВАДЗНИЙ А., ЧСВВ 139. 
ЗАВРОЦЬНИЙ Д. 127. 
ЗАГАІВ, мон. 160. 
ЗАНАРПАТТЯ 105. 107-114. 211. 563. 

600. 605-634. 636-641. 680. 743. 774. 
787. 820. 846. 873. 1027. 1103. 

ЗАЛЕНСЬНИЙ Лев, митр. 85. 
ЗАМОСТЯ, Братство 880. - Монастир 

141. 799.- Собор 177. 430. 434. 437. 
441. 736. 741-2. 758. 780. 793-9. 

ЗЛИНЕВИЧ Д., ЧСВВ 960. 
ЗАСЛАВСЬЮ, ин. 334. 
ЗАСЛАВСЬНИЙ Л., ЧСВВ 127. 
ЗБАРАЖСЬЮ, RH. 334. 
ЗЕМПЛИН 606. 
ЗУБНО Антон, вп. 120. 

ІЛЛУНШТА, мон. 833. 
ІННОНЕНТІЙ IV, Папа 339. 1053. 
ІННОНЕНТІЙ ХІ, Папа 1076. 

ЙОСАФАТ, св. - див. Нунцевич 

НАЗИМИР, нор. 493. 
НАЛІСТ ІІІ, Папа 78. 
НАЛІНСЬНИЙ І., вп. 964. 
НАМЕНЕЦЬ 4. 
НАМ'ЯНЕЦЬ Подільсьний 31. 134. 

479. 656. 
НАМІНСЬНИЙ П. 135. 
НАНАДА 670. 672-3. 675. 681-684. 

686-8. 693-4. 812. 821. 914. 1006. 
1108. 

НАШТУЛА (нрилос) 369. 590. 733. 
771. 775. 

НАРМЕЛІТИ 819/2. 
НАРТА-мапа 56. 73. 93. 731. - Мо

настирів 791. 835. 
!\АТЕРИНА ІІ, цариця 62. 119. 157. 

386. 450. 452-3. 459. 461. 713-4. 727. 
868. 882. 1063. 

НИІВ 42. 61.192.242.246-7.256. 260. 
272-3. 288. 292. 294. 322-3. 728. 952. 
1033. 1060. 1062. 1073. - Анадемія 

151-2. 186. 509. 514. 526. 859/2. fб'l-
866. 872. 875. 882-3. 889. 893-4. 906. 
966. 968. 977. 1012. - Братство Бо

гоявлення 150. 863. 875. 880. - Ді

єцез. лат. 219. 1096.- Н. Печ. Лавра 

49. 68. 159. 233. 259. 261. 530. 800. 
803. 805. 810. 817. 856. 940. 950. 
978. 1034. - Ннязі (нрім Володи

мира В., Ярослава М. і Ольги): 

Аснольд 234. 247. 256. 258. 278. 
1070. - Всеволод 261. - Дир 234. 
247.- Ігор 242. 247. 259. 278. 279. -
Ізяслав І. 233. 250. 261. 304. 323. 
329. - Ізяслав ІІ 1015. - Олег 247. 
278. - Святослав 242. 247. 258. 312. 
- Ярополи І. 232. 247. 256. - Яро

поли, син Ізяслава 323. - Митро

полити 13. 89. 263. 274. 294. 338. 
532. 747-8. 754. 784. 815. 945. 959. 
(Поодиноні - до 1596 р.). - Григо

рій 14. 78. 198. 331. 345. 362. 381. 
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- Єфрем 768. - Йона 14. 345. - Йо
сиф І. 381. - Іван І 285. - Іван 11 
168. 274. - Іларіон 169. 263. 276. 
720. - Ісидор 15. 53. 78. 198. 331. 
337. 349. 360-363. 371. 377. 379. 381. 
397. 1063. - Нипріян 14. 337. -
Нлим Смоллтич 226. 252. 254. 295. 
720. 1015. - Лев 169. - Леонтій 285. 
- Макарій 198. 340. - Мисаїл 14. 
34. 331. 333. 3Е1. - Михаїл І 243. 
285. - Михаїл 11 226. 295. - Роман 

33 7. - Теогност 7 63. - Теодорит 33 7. 
357. - Теопемт 318. - Теофілакт 318. 
- Митрополія, єпархія 12. 32. 50. 
54. 56. 68. 172. 186. 194. 198. 200-2. 
204. 208-9. 222. 225-6. 259. 263. 267. 
271. 274-7. 285. 325. 338. 340. 342-
345. 349. 357. 360. 362. 365. 367. 
372. 376. 381. 391. 395. 402. 451. 
486. 498. 503. 506. 509. 514. 536. 
555. 563. 565. 669. 716. 728. 730. 
741. 747. 776. 803-4. !'49. 1045. 
1058-9. 1062/2. - Монастирі 261. 
299. 337. - Патріярхат 431-2. 482. 
487-8. 749. 756. - свящ. Григорій 

292. - Собори 118. 388. 723. 1066. -
Школи 908. 908/2. 

НИСІЛЬ А. 118. 122. 
НИШНА Лев, митр. 89. 126. 136. 161. 

961. 1003. 
НЛИМЕНТ VIII, Папа 70. 88. 1053. 
НОБРИН, м. 4. - Собор 434. 777. 916. 
НОВЕЛЬ 470. 658. 
НОЗАНИ 38. 91. 118. 388. 737. 
НОЛЕНДА Г., митр. 17. 89. 
НОЛОЖА, мон. 23. 
НОНfРЕfАЦІЯ: Поширення Віри 82-

3. 85. 87. 1074. 
НОНДЗЕЛЕВИЧ Іов, маляр 841. 
НОНИСЬНИЙ 10., єп. 46. 187. 513. 

1013. 
НОННОРДІЯ 751. 
НОНСТАНЦА- Собор 337. 352. 378. 

380. 
НОНСТАНТИНОПІЛЬ(Віаантія, Цар

город), 219. 234. 239. 244. 253. 254. 
257. 259. 263. 269. 274-6. 280. 290. 
303-5. 308. 320. 338. 354. 3ЕО. 397. 

963. 1047. 1058. 1059/2. 1060. 1062/2. 
1068. 1072. 1078-9. 1082. - Патріяр

хат 401. 495. 591. 969. 1026. 1050. 
- Патріярхи: Василій 11 І 48. - Єре

мія 12. 191. 362. 395. 397. - йоа
ким 12. - Ігнатій 277. - Маммас 

Григор 78. 362. 
НОНТАРОВСЬНИЙ Філот., іг. 52. 
НОПИНСЬНИЙ 1., митр. 941. 
НОПИСТЕНСЬНИЙ Захар., 34. 191. 

715. 746. 751. 
НОРІЯТОВИЧ Т., кн. 111. 610. 637. 
НОРСАН Рафаїл, митр. 89. 90. 146. 

480. 1004. 1030. 
НОРСУНЬ 224. 237. 309. 310. 
НОРЧИНСЬНИЙ Єротей, ЧСВВ 54. 
НОССІВ Сильвестер, митр. 34. 526. 
НОСТЕЦЬНИЙ Нлимент, свящ. 188. 
НОХАНОВИЧ Г., митр. 424. 
НОЦИЛОВСЬНИЙ Йосафат, єп. 1011. 

1020. 
НРАЮВ 76. 133. 214. 226. (єп. Матей) 
НРАСОВСЬНИЙ 1., Аєп. 435. 970. 
НРЕВЗА Лев, єп. 184. 191. 715. 
НРЕМ'ЯНЕЦЬ 658. 880. 884. 
НРЕХІВ, мон. 840. 
НРИЖАНОВСЬНИЙ Аристарх, ЧСВВ 

127. 
НРИЖЕВЦІ 628. 1040. 
НРИЛОС коло Галича 551. 590. 593. 
НРИЛОС див. Напітула. 

НРИСТИНОПІЛЬ, мон. 127. 164. 
НРУПЕЦЬНИЙ Атанас, єп. 601. 
НУІЛОВСЬНИЙ 10., митр. 958. 1011. 
НУЛЕМБОРf, семінарія 901. 
НУНЦЕВИЧ Йосафат, Аєп. 6. 92. 

132-3. 140. 161. 388. 402. 405. 419. 
512. 788. 957. 972. 979. 987. 995. 
1005. 

НУРБСЬНИЙ А.М., нн. 364. 

ЛАВРІВ 895. - мон. 155. 159. 839. 
842. 933. 
ЛАВРИСЕВИЧ М., свящ. 145. 
ЛАВРИСЄВИЧ 1., свящ. 214. 
ЛАВРОВСЬНИЙ 1., свящ. 214. 
ЛАВРИШІВ, мон. 829. 
ЛАТИНСЬНА (аахідна) Церква 71. 
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93. Н8. 187. 219. 227. 244. 442. 447. 
450. 452. 459. 562. 1092-3. 1096. 
1099/2. 1100. - 6п. 10. 226. - Про

повідн. 227. 

ЛАТИНЯНИ 190. 192-4. 215. 
ЛЕБЕДИН, мои. 52. 
ЛЕВИЦЬНИЙ М., митр. 104. 552. 596. 
ЛЕВИЦЬНИЙ Т. 183. 
ЛЕМІОБЩИНА 560. 
ЛЕОНТІЙ, вродінк. 13. 
ЛЄСНЕВСЬНА А., ЧСВВ 828. 
ЛИНЦЕВСЬНИЙ Герваз., вп. 186. 

949. 
ЛИТВА 1. 42. 81. 144. 178. 191. 354. 

356-359. 363-4. 374. 389. 391. 438. 
449. 493. 496. 499. 504. 509. 643. 
728. 736. 816. 829. 859. 881. 908. 
913.- Митрополія 204.355. 357. 496. 

ЛИТВИНОВИЧ Спиридон, митр. Ль

вів. 557. 
ЛІОН - Собор 336. 349. 350. 373. 
ЛІСОВСЬНИЙ Г., митр. 120. 424. 434. 

486. 755. 
ЛІТОПИСИ 57-60. 63. 509. 
ЛІТТА, нунцій 74. 
ЛУЖИНСЬНИЙ В., Авп. 120. 436. 
ЛУНАРІС Нирило, патр. 1057. 1078. 
ЛУЦЬН, єпархія 54. 435. 449. 475. 

483. 664. - Братство 150. 874. 880. -
Семінарія 435. 

ЛІОБЛИН 141. 644. 880. - Унія Л. 

330. 389. 
ЛЯДА, мои. 832. 
ЛЯНЖЕВЕН А., вп. 681. 
ЛЬВІВ 31. 43. 59. 96. 106. 415. 437. 

440. - Академія Богосл. 888. - Авп. 

лат. 71. 751. - Єпархія 31. 96. 106. 
215. 545. 550-1. 566. 576-7. 579. 983. 
1009. - Нрилос 590. - Митрополити 

959. - Митрополія 593. 733. 751. -
Монастирі 588. - Онуфрія 133. 341. 
-Юрін 341.- Патріярхат 105. 463.
Семінарія 554. 858. 891. 901. 915. 
919. 922-3. - Ставропігія, Братство 

36. 101. Н9. 150. 153. 154. 173. 
177. 476. 803. 858. 860. 864. 871. 
874. 880. 890. 902. 920. 1013. - Со

бори 100.118. 173. 191. 343. 388.434. 

474. 480. 568. 578. 723. 758. 958. -
Школи 907-8. 

МАЗЕПА 1., гетьм. 865. 952. 
МАНАРІЙ, ант. патр. 61. 
МАНАРІЙ, митр. моск. 468. 
МАЛАХОВСЬНИЙ 1., вп. 547. 626. 
МАЛИНОВСЬНИЙ М., свящ. 557. 
МАЛИЦЬНИЙ 6ротей, митр. 937. 
МАМОНИЧІ 859. 
МАНЯВА 808. 
МАРМАРОЩИНА 111. 158. 606. 609. 
МАРТИН V, Папа 380. 403. 
МАРІЯ Тереса, ціс. 562. 641. 
МЕЖИГІРСЬН, мон. 63. 68. 
МЕЛЕТІЙ, див. Пигас 
МЕЛХИСЕДЕН Значно Яворський 

30. 543. 949. 
МЄЧИСЛАВСЬНА Манрина 457. 
МИСЛАВСЬНИЙ Самуїл, митр. 966. 
МІНСЬН, мои. 26. 457. 505. 880. 905. 

929. 1018. 
МІЦЕВИЧ Григорій, свящ. 145. 
МІЦНЕВИЧ Й., ЧСВВ 2Н. 
МОГИЛА Петро, митр. 34. 42-3. 126. 

404. 430. 440. 488. 494. 526. 716. 
863-4. 880. 934. 940-1. 948. 952. 969. 
984. 988. 990. 1001. 1008. 

МОЛДАВІЯ 61. 352. 976. 
МОГИЛІВ, (Білорусь) 50. 121. 424. 

466. 880. 1093. 
МОГИЛЯНСЬНИЙ Арсеній, митр. 

514. 532. 
МОНАСТИРІ 3. 5-8. 10-15. 17. 19. 

20. 22-27. 30. 40. 44. 47. 49. 50. 52. 
54. 56. 58. 61. 67-8. 74. 92. 111. 
117. 127. 134. 155-166. 218. 248. 
261. 274. 299. 341-2. 365. 434. 540. 
547/2. 554. 559. 562. 649. 725. 726. 
730.786-9.802-814.838.842.850.856. 
876. 892. 895. 905. 908-9. 933. 964.
Монастирі жіночі 562. 992. - Лат. 

Чини 450. 835. - східні ві тни 501. -
Покажчики монастирів 47. 67. 835. 

монголи 248. 300. 342. 
МОРАВІЯ 234. 249. 315. 962. 
МОСНВА, Росія 13. 53. 69. 73-4. 80. 

124. 129. 138. 148. 170-1. 187. 240. 

24 - Іс. Патрило, ЧСВВ, Дж:ерела і Бібліографія ... 
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19~. 338. 3~~. 35~. 3б3. ~28. ~~2. 

~50-3. ~59. ~73. ~7б-8. 51~-5. 73~. 

81б. 87~. 883. 973. 1012. 1021. 1033. 
10~2. 10~5. 10~3. 1057. 10б2. 1071. 
1073. 1082. - Анадемія 198. 200. -
Митрополит: Манарій 193. - Ма

нарій ~б8. - Митрополія 12. 225. 
357. 555. - Місіонери ~б1. - Пат

ріярхат 32. ~0. 170-1. 202. ~98. 51б. 
732. - Патріярхи: Іоаюrм 10~5. -
Нінон 20~. - Тихон 72. - Фотій 15. 
- Царі: Аленсандер І Н8. ~2~. ~3~. 

~52-3. ~8б. 779. 10б3. - Алеr{сан

дер 11 ~~9. ~б1. 10б2. - Аленсій 

Михайлович 10~б. - Мико.:rа І 120. 
Н8. 442. ~~б. ~52-3. ~61. ~77. 1122. 
- Павло І ~29. ~52-3. 727. 10б3. -
Петро І 139. 1бJ. ~28. ~32. ~39. ~51. 
72~. 727. 730. 7б1. 77~. 8б8. 105~. 

10б3. - ІІІ Рим ~51. 515. 10~7. 

МОЧУЛЬСЬНИЙ Т., вп. 95б. 
МУНАЧІВ, Єпарх.107-111. 15б. б05-б. 

б09.б10.б15-б.б19. б21-б25. б29.б30. 

б33. б38. бЕО. 7Н. - Монастир 111. 
15б. 158. бОб. б10. б37. S20. 

МУНГАЛЬСЬНА, митрополія б80. б92. 

НЕМИРИЧ!, ин. 33~. 

НИНИФОР, висл. Царгор. 398. 
НОВАН М., ЧСВВ 85~. 

НОВГОРОД 25б. 2б8. 27~. 302. 30б. -
Авп. Іван 27~. - Ілія 27~. - Ніфонт 

27~. 333. 
НОВГОРОДОН 2б. 344. - Собор 28. 

3~3. 380. 933. - Шноли 929. 1018. 
НОВОМЛИНСЬНИЙ монастир 159. 
НУНЦІЯТУРА, нунцій 7~. 79. 88. 

90. 91. 
НЯМЕЦЬНИЙ монастир 352. 

ОБРЯД східно-слов'янсьний 137. ~5~-
5. - Перехід на лат. оGряд 31. 11б. 
129. 33~. ~~~. 501. 751. 

ОВРУЧ б58. - Мои. 833. 
ОГІЄННО Іларіон, митр. 982. 
ОЛЕЛЬНОВИЧІ, ин. 33~. 

оломовц 81б. 

ОЛЕШЕВСЬЮ:ІЙ І, васил. 1б7. 

ОЛЬГА, св. ин. - див. Святі 

ОЛЬШАВСЬНИЙ Мануїл, єп.110.15б. 
б12. 

ОРТИНСЬНИЙ Сотер, вп. 938. 
ОСТРІГ 509. б~8. б58. 861. 88~. 898. 

908. 102б. 

ОСТРОЗЬНИЙ Нонстантин, ин. 12. 
70. 191. 351. 395. 399. ~оо. ~03. 5о~. 
б~8. б52. 992. 102б. - Рід: 33~. 992. 

ПАВЛО АлепсЬІшй б1. 

ПАЗИН Г., протоіг. 153. 
ПАТРОНАТ 71б. 7~3. 

ПЕЛЕШ Ю., вп. 958. 
ПЕРЕМИШЛЬ, Єпархія 215. ~~9. 5~7. 

559. 5бб. 58~. 58б. б01. 720. 838. -
Єписнопи 3~б. 5~б. 7 51. - Нрилос 

590. - Семінарія 858. 888. 917. -
Синод 719. Е38. 

ПЕРЕЯСЛАВ, м. 18б. 29~. 514. 52~. 

530. 725. 730. 921. 9~9. 1077. 
ПЕТРОВИЧ Партеній, вп. 108. 
ПЕТРУШЕВИЧ Степан, свящ. 595. 
ПЄТНЕВИЧ Й., ЧСВВ 9б0. 
ПИГАС Мелетій, патр. оленс. 12б. 

1050. 1078. 
ПИТСБУРІ - ензархат б21. б91. -

пор. Мунгальська митроп. 

ПІДГІРЦІ, мои. 1б2. 

ПІДЛЯШШЯ 7. 11. 11б. 129. 143-5. 
1~7. ~~5. 522. 799. 108б. 

ПІЙ 11, Папа 78. 3~5. 
ПІЙ ІХ, Папа 138. Ht.. 
ПІНСЬН 520. Б~5. SEO. 
ПОДІЛЛЯ 37. '115. 13~. 188. ~79. 

б~5. б~9. б5б-7. бб0-бб2. бб5. бб8. 

730. 87б. 109S. 
ПОДУБІССЯ, мон. t33. 
ПОЛЕМІНА рел. 3~. 18~. Н.9. 190. 

191-5. 385. 39б. ~09. ~18. 4~0. 715. 
729. 7~5. 752. 7б7. 859. 9~б. 9б3. 

ПОЛИВНА І., ЧСВВ б83. 

ПОЛІССЯ 51. б50. 

полоцьн б. 27. 50. 139. ~2~. ~2б. 

~3~-б. ~39. ~~9. ~50. ~б9. 50б. 5~0. 

801. 932. 970. 1009. 
ПОЛЬЩА 7б. 79. 178. 21б. 222. 37~-5. 

383. ~~7. 908. 913. 1085. - Унія 
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115. 137. 322. ~5~. ~76. 705. 1083. -
Сх. Церква 73. 211. 355. 50~. 513. 
580. 106~-5. 1089. - Прав. Церива 

212. 516. 521. 1055. 1061. 
ПОНЯТОВСЬН.И:й Авrуст 73. 
попович в., єп. 633. 
ПОССЕВІН А. 362. 
ПОТІ:Й Іпатій, митр. 42. 90. 126. 135. 

18~. 191. 195. 362. 388. 392. 39~-5. 

395/2. ~01. ~04. ~07. 411. ~16. 419. 
767. 775. Е19/2. 930. 9~5. 975. 993. 

ПОЧАУВ 117. 160. ~71. 511. 738. 7!-:6. 
793. 807. S23. 8~8. - :Йов Поч. 512. 

ПУЗИНА Ф., архим. 163. 772. 
ПУКА Ч М., віаитатор 158. 
ПРАГА 816. 
ПРЕСЛАВ 253. 
ПРОКОПОВИЧ Т., Аєп. 977. 
ПРОПОВІДНИЦТВО 541. 587. 720. 

975. 
ПРУДЕНТОПІЛЬ 813. 
ПРЯШІВ 218. 60S. 613. 620-1. 623. 

63S-9. 985. 
ПУКА Ч М., віаитатор 158. 

РАГОЗА М., митр. ~2. 395. 412. 930. 
945. 959. 

РАДИВІ1Л, RH. 136. 
РЕДЕМПТОРИСТИ 814. 1006. 103.5. 
РЕfІНОН 2.57 (хрон.). 
РЕfЛАМЕНТ Дух. 163. 
РИЛЛО Маисиміліян, єп. 597. 96~. 

РИМ, Ап. ПрестіJr, Папи 5~. 8~-6. 

88-9. 148. 18Є. 191. 24~. 250. 260. 
269. 304. 322-3. 332. 336. 350. 3.5~. 

362. 370. 373. 375. 395. 397. ~01. 

~0?. 486-8. 501. 5~8. 609. 611. 617. 
630. 632. 636. 7.51. 10.51. 105~. 1056. 
1060. 1062-3. 1069. 1070. 1072-3. 
1081-2. 1084. 1087-8. 1091. 

РОЗУМОВСЬКИЙ К.Г., гетьм. 882. 
РОМЖА Теодор, єп. 1027. 
РУТСЬКИЙ :Йосиф, митр. 26. 42. 89. 

90. 122. 1~6. 395/2. ~02. ~19. ~4~. 

~70. ~82. ~88. 751. 756. 788. 798. 
819/2. 82~. 916. 929-931. 9~5. 971. 
988. 100~. 1010. 1017-8. 1021. 1029-
1031. 

САДКОВСЬКИ:й Віитор, єп. 520. 
САЄВИЧ :Йосиф, ігум. 471. 
САГАЙДАЧНИЙ П., гетьм. 388. 
САНОВИЧ Касіян, свящ. 34. 440. 
САПІГА Л., RH. 126. 1005. 
свидник 624. 
СВИСТЕЛЬНИЦЬКИЙ Є., єп. 96. 577. 
СВЯТІ: - Каноніаація 7·10-1. 717. -
Андрей 240-1. 287. 301. - Борис і 

Гліб 238. 267. - Кирил о Турівсьиий 

720. 1015. - Н:ирило і Методій 234. 
24~. 247. 249. 769. 962. 1062. - Ни

иолай 768. - Ольга 244-5. 247. 256-
258. 272-3. 277-8. 292. 312. 1058. 
1092. - Теодосій 49. 259. 952. 

СЕКТИ - див. Євангелиии 

СЕМЕРАТОВИЧ :й. і С., митр. 9.58. 
1073. 

СЕМІНАРІУ 434. 756-8. 867. 891. 901. 
905. 909. 910. 912. 915. 924. 929. 
931-3. 1018. 

СЄЛЯВА Антін, митр. 89. 
СЄМАШКО й., митр. 120-1. 436. 449. 

463. 470. ~85. 459. 932. 951. 974. 
СИКСТ IV, Папа 34. 
СИЛЬВЕСТЕР, єп. 780. 
СКАРГА Петро t.3. 191. 347. 406. 986. 
СКОРИНА Ф. 859. 
СІ\РИНКА :Й., ЧСВВ 158. 
СЛІПИЙ :Й., митр. 754. 959. 
СЛУЖЕБНИЦІ СЕСТРИ 789. f21. 
СЛУЦЬК 22. 
СМАРАГД, єп. 121. 426. 436. 
СМОfОЖЕВСЬКИ:Й Ясон, митр. 89. 

1007. 
СМОЛЕНСК 121. 268. 
СМОТРИЦЬКИЙ Мелетій, єп. ~3. 191. 

195. 388. 440. 752. 859. 946. 955. 
963. 995-6. 1057. 

СНІГУРСЬКИЙ І., єп. 104. 552. 947. 
СОБОР, Синод 40. 43. 72. 118. 122. 

168-9. 173. 177. 191. 248. 343. 434. 
474. 710. 716. 720. 723. 758. 1066. 

СОКАЛЬСЬКИЙ Волод., архим. 998. 
СОЛТАН :Йосиф ІІ, митр. 999. 
СРОЧИНСЬКИ:Й К., ігум. 127. 
СТАНИСЛАШВ, семінарія 888. 
СТЕМФОРД 676. 
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СТУДИТИ 684. 836. 
СУПРАСЛЬ 435. · монастир 23. 192-3. 

797. 1003. 
СУША Яків, єп. 444. 960. 

ТАРАСОВИЧ В., вп. 632. 
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