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Щербина С.В. Из истории ремесленных цехов Северного 
Левобережья в ХVІІ-ХVІІІ вв.

Статья посвящена особенностям цехового строя 
Северного Левобережья во второй половине ХVІІ-ХVІІІ вв. 
На примере перепечайского цеха Чернигова проанализирована 
законодательная база, раскрыты традиции, права и 
обязанности ремесленных корпораций.

Scherbina S.V. From the history of the Northern Left-bank craft 
guild in the second half of the XVII-XVIII centuries

The article is devoted to the features of the Northern Left-
bank craft guild in the second half of the XVII – XVIII centuries. 
On the example of Chernihiv breadmaking guild traditions, rights 
and duties of craft corporations are described and the legislative 
base is analyzed.

Л.Г. Рева 

ДМИТРО ТУПТАЛО У СВІТЛІ 
УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО БАРОКО

В статті досліджується життєвий та творчий шлях 
письменника, доля якого складалася не лише в Україні, а й 
в Росії. Аналізується книга його життя – «Четьї-Мінеї», 
що увібрала досвід великих грецьких Міней, латинських та 
російських попередників. Говориться про внесок Д. Туптала до 
скарбниць української філософії.

Середина XVII ст. – період визвольної 
війни Богдана Хмельницького проти іноземних 
загарбників, феодально-кріпосницького, 
національного та релігійного гніту. Визвольна 
війна стала одним із рушійних чинників зростання 
національної самосвідомості українського народу. 
В другій половині XVII ст. в українського народу 
виробилося відчуття етнічної самодостатності й 
усвідомлення себе як етносу. Поети, літописці, 
духовні особи, мислителі відгукнулися на події 
своєї доби.

Данило Тупталенко (Д. Ростовський Туптало) 
народився в грудні 1651 р. у родині козацького 
сотника Сави Туптала в містечку Макарові поблизу 
Києва. Упродовж 1662-1665 рр. навчався у Києво-
Могилянській колегії.

І. Мазепа, гетьман України, випускник Києво-
Могилянської академії, брав активну участь 
в становленні національної самосвідомості 
політичного і державотворчого мислення. За часів 
І. Мазепи побудовано ряд академічних корпусів. 
Він всіляко дбав про укріплення матеріальної бази 
академії. «Саме доба кінця XVII – початку XVIII ст. 
вважається періодом її розквіту. В цей час її було 
визнано Росією (в грамоті від 11 січня 1694 р.), було 
відкрито першу училищну колонію – Чернігівську 
колегію….» [1, 12]. 

У 1668 р. Д. Туптало став ченцем, отримавши 
ім’я Дмитрія. У 1675 р. він був висвячений Лазарем 
Барановичем в ієромонахи у Густинському 
монастирі поблизу Прилук. Тут він знаходився 
якийсь час, а згодом став проповідником Успенського 
собору в Чернігові, де увійшов до Чернігівського 
культурного осередку. У 1677-1678 рр. він мешкав 
у Вільно та Слуцьку, 1679 р. повернувся до 
Києва, згодом став ігуменом Максаківського, а 
потім Батуринського монастирів. У кінці 1683 р. 
Д. Туптало поселився в Києво-Печерській лаврі, 
де й почав за дорученням свого учителя Варлаама 
Ясинського працю про житія святих. У 1686 р. він 
повернувся до Батуринського монастиря.

Користуючись фондами бібліотеки Києво-
Печерської лаври, де знаходилися книги та рукописи, 
переклади з грецької житій святих мучеників за 
Христову віру, оригінальні твори часів Київської 
Русі, твори Нестора, Д.Туптало вивчав житія 
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Феодосія Печерського, Бориса та Гліба… У другій 
половині XVII – на початку XVIIІ ст. активно діяла 
друкарня Києво-Печерської лаври, де, в основному, 
друкувалися богослужбові книги, а також твори 
тогочасних українських письменників, зокрема 
фундаментальне видання книг житія святих – «Четьї-
Мінеї» Дмитра Туптала. Перший том ««Четьїх-
Міней»» вийшов у лаврській друкарні 1689 року. 
1695 р. у Києві вийшов другий том, 1700 р. – третій, 
1705 р. – четвертий.

1697 року Д. Туптало став ігуменом Кирилівського 
монастиря у Києві, а 1699 р. – архімандритом 
Спаського Новгород-Сіверського монастиря. 1691 
р. в Батурині він побудував собі нову келію для 
спокійнішого писання «Житій святих», 1694 р. 
прийняв ігуменство монастиря св. Петра й Павла в 
Глухові, де за три роки закінчив другу й розпочав 
роботу над третьою частиною «Міней».

Д. Туптало, що не був однодумцем Лазаря 
Барановича, називав його «великим стовпом 
Церкви» [11, 250]. До 1701 р. він був ігуменом 
різних монастирів, зокрема, в Батурині, де 
отримав прихильність гетьманів І. Самойловича та 
І.Мазепи. В 1702 р. його призначили Ростовським 
митрополитом, де він розвинув велику релігійно-
просвітницьку діяльність. Тут він заснував школу 
за зразком Київської колегії, театр, для якого писав 
драми. Помер Д. Туптало 28 жовтня 1709 р.

Дмитро Туптало «належить до найплідніших 
давніх українських письменників, широта творчості 
якого не може не подивляти: він – поет, композитор, 
зокрема писав мелодії до власних текстів, драматург 
(сам свої п’єси виставляв), автор численних 
оповідань про чуда, філософ-богослов, історик, 
автор щоденника та листів»[14, 219].

Українські письменники, що діяли у Росії ще і в 
першій половині XVIIІ ст., продовжували традиції 
полемічно-богословського письменства. 1712 р. було 
видано теологічний трактат Д. Туптала «Розшук 
про розкольницьку бринську віру, про вчення їхнє, 
про діла їхні, і з’явлення, що віра їхня неправдива, 
учення їхнє душешкідливе, і діла їхні небоговгодні», 
спрямований супроти російських розкольників. На 
Московщині він увесь час тужив за рідним краєм і 
почував себе тяжко серед тієї партійної боротьби, 
свідком якої довелось йому бути» [3, 163].

Він – автор численних проповідей (деякі з них 
зібрані в книзі «Алфавіт духовний»), «Діяруша» 
– автобіографічного твору, його щоденника, що 
відомий під кількома назвами: «Денні записки», 
«Літописець келейний», «Келейні записки». 

Чернігівський архієпископ Лазар Баранович [8, 
29-33] доручив Д. Тупталу написати оповідання 
про чуда ікони Богородиці Троїцько-Іллінського 
монастиря – «Руно орошенне» (1680). Зразком для 
написання твору послужила праця І. Галятовського 
«Небо новоє» [9, 181-186]. Книга Д. Туптала не 

лише мала великий успіх на території Русі, а й 6 
разів перевидавалася у Чернігові та Києві. 

1700 р. у Чернігові було видано богословсько-
моралістичний трактат «Апологія на втолення 
печалі людині, яка є в біді, гонінні та озлобленні, 
коротко складену за порадою Святого Апостола 
Павла», який казав: «Утішайте один одного і творіть 
для ближнього». Всі інші проповіді письменника 
побачили світ після смерті автора [12].

Мова проповідей сповнена епітетів, порівнянь, 
синонімів, що передають красу та багатство 
тогочасного українського словника. Типовий 
бароковий стиль в проповідях Д. Туптала відзначає 
Д. Чижевський: «На проповідях Дмитра бачимо 
найвиразніше, що це барокове вбрання не повинне 
закривати глибину змісту та зворушливості образів 
і думок» [13, 285]. 

Діяльність Д. Туптала, що відбувалася на східних 
землях України – Чернігівщині, Сумщині, а в кінці 
життя – в Росії, не була позначена «безхмарним» 
існуванням. О. Білецький писав: «Щодо ставлення 
Туптала до реформ Петра І, він [Туптало], проте, 
не пристав до ворогів реформи, активної участі в 
церковно-політичній боротьбі не брав…» [2, 327]. 
На чужоземних посадах він сповідував українське, 
таким чином, пересаджуючи ідеї вихованця Києво-
Могилянської колегії на грунт російських кафедр, 
підносячи, таким чином, освіту України не лише в 
колах духівництва, а й світських людей.

У своїх драматичних творах «Комедія на 
Успіння Богородиці», «Дія на страсті Христові 
списана», «Комедія на день Різдва Христового» – 
на думку В. Шевчука – «Д. Туптало виявив силу 
художнього мислення, а відтак і своє творче «я», 
змалювавши блискучі алегоричні картини…» [14, 
234]. Але найвизначнішим твором Д. Туптала 
є фундаментальні «Четьї-Мінеї» – життєписи 
святих, над якими автор працював понад 20-ти 
років (1683-1705).

«Четьї-Мінеї» починаються вереснем і 
закінчується серпнем за старим літочисленням. 
Кожен християнський день розповідає в хронології 
про того чи іншого святого, роблячи його 
канонічним і ставлячи за приклад для наслідування. 
Джерелом для української редакції житій святих 
послужили «Великі Четьї-Мінеї» московського 
митрополита Макарія (XVI), один із рукописних 
списків яких спеціально був доставлений з Москви, 
а також перекладні й оригінальні твори грецьких та 
латинських церковників, різні біблійні книги, окремі 
писання польських авторів тощо.

Д. Туптало щедро використав «Повість 
временних літ» та»Києво-Печерський Патерик» – 
абсолютно оригінальні твори, а на писання Макарія  
зробив посилання чи доповнення, додавав історичні 
довідки, які вважав необхідними.

Запозичений матеріал Д. Туптало опрацьовував 
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у стилі своєї епохи. Його «Житія…» не були 
буквальним повторенням попередніх агіографічних 
видань. Вони писалися заново. Крім того, до 
кожної книги він додавав повчання на дні пам’яті 
відповідних святих, підкреслюючи моралізаторську 
ідею. Широко використовував апокрифічні 
матеріали, що сприяли виразності стилю і 
художньості «Житій…».

Книга мала надзвичайний успіх у XVIII cт. У 
наш час вона вважається найвидатнішою пам’яткою 
української агіографії кінця XVII – початку XVIII 
ст. У 1998-1999 рр. в українському перекладі 
В.Шевчука у видавництві «Свічадо» опубліковано 
перші два томи цієї пам’ятки.

«Немає сумніву, що твори Т. Шевченка на 
біблійну та античну тематику і взагалі таке розуміння 
християнства походить із вражень, що їх переживав 
дитиною наш геній, прислухаючись до оповідань 
про моральну чистоту поведінки святих, які йшли 
на мученицьку смерть за правду» [10, 8]. Саме про 
Мінею згадував Т. Шевченко в поемі «Гайдамаки»: 

Бувало в неділю, закривши Мінею,
По чарці з сусідом випивши тієї,
Батько діда просить, щоб той розказав
Про Коліївщину, як колись бувало...
П. Зайцев в життєписі про Т. Шевченка 

занотував: «Грицько Шевченко був людина розумна 
і письменна. По святах – особливо, мабуть, 
зимовими місяцями – читав він уголос Мінею. 
Книга ця була серед письменних людей на Україні 
дуже популярна. Для вразливого хлопця слухання 
писаних урочистою церковною мовою оповідань 
про святих мучеників, що, не вагаючись, віддавали 
життя своє за Христову віру, про Євангельські 
події, розцвічені перлами живої поезії народними, 
апокрифічними мотивами, відкривало давній світ, 
світ далекий, але повний жахливих подій і чудес та 
зворушливих, осяяних моральною красою образів – 
світ героїчних змагань» [4, 12].

Книга, за висловом В. Соболь, являє духовний 
«зв’язок двох великих українців – Тупталенка й 
Шевченка..., що його неможливо нічим заперечити. 
Тарас Шевченко не лише слухав, але й сам не раз 
читав «батькову книгу» – дивувався з її морального, 
глибокого людяного обширу» [10, 8].

Т. Шевченко залишив по собі 36 
автобіографічних творів, окрім тих, у яких 
автобіографічні мотиви не є визначальними. Він 
виріс на «Житіях Святих» Д. Туптала. 

«Четьи-Минеи» – обширнейшая агиограмма 
истории христианского света – труд компилятивный, 
выполненный с исключительной тщательностью 
православным писателем, соединившим в своей 
работе литературные достижения двух ветвей 
христианства – восточной и западной» [7, 13], – 
так оцінює творчіть Д. Туптала сучасна російська 
критика. 

Характерною особливістю творчості 
письменників часу українського бароко є показ 
універсальної картини світу, спроба уявити ідеальне 
суспільство минулого чи майбутнього. Саме так 
змальовує благодатну країну, куди можуть відійти 
бідні і страждущі, а також опис Раю в «Четьїх-Мінеях» 
Д. Туптало. Проте він, на відміну від Зіновіїва, П. 
Орлика…, які більше уваги віддавали світським 
темам, а дехто з’єднував духовне зі світським – 
Лазар Баранович, Стефан Яворський …– залишався 
виключно в колі церковно-догматичному.

Свої твори твори Д. Туптало писав 
церковнослов’янською мовою, часто вживав 
ускладнені барокові форми, барокову образність, 
використовував історичні події, складні релігійні 
диспути, подавав свої думки про світ і людину. Його 
проза образна з різноманітними синтаксичними 
конструкціями.

«Место Димитрия-литератора в европейском 
культурном процессе явно недооценено. То, что 
он был писателем общеславянским, сыгравшим 
огромную роль в развитии многих континентальных 
литератур, не оспоримо» [6, 15].

Праці Д. Туптала засвідчують подвижництво 
талановитого проповідника, автора богословських 
трактатів і мислителя на ниві української 
філософської думки кінця XVII – початку XVIII ст. 
Його філософські погляди невіддільні від контексту 
барокового мислення. В. Нічик ставить Д. Туптала 
поряд із мислителями Києво-Могилянської академії 
у фундаментальній монографії «Из истории 
отечественной философии конца XVII – начала 
XVIII в.» (К., 1978). Автор житій святих, духовних 
віршів, літопису1, листів, діяруша демонструє 
в своїх творах не тільки знання основ світової 
філософської думки, а і розуміння й осмислення 
багатьох специфічно українських філософських 
проблем, головними з яких були морально-етичні. 
Писав, трудився та проповідував Д. Туптало з 
твердим переконанням, що його праці сприятимуть 
удосконаленню моралі кожної людини та суспільства 
загалом [5, 199].

Для української літератури Д. Туптало є 
непересічним письменником, що продовжив 
традиції старої української літератури, яка 
утверджувала високу мораль, глибокі християнські 
засади, закладені в основу світоглядного, 
світовимірного поля українців. В агіографічному 
творі він спонукав читачів до подібних вчинків у 
реальному житті, виховувуючи в них патріотичне 
начало не лише в українському сенсі, а й додаючи 
зміцнення родинних взаємин. 

Велика науково-просвітницька, культурологічна 
діяльність Д. Туптала зробила його ім’я спільним 
не лише для українців, а для всієї слов’янської 

1. Туптало Д. (Ростовский). Летопись, сказующая вкратце 
діянія… – К.: Типография Киево-Печерской лавры, 1700.
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Рева Л.Г. Дмитрий Туптало в свете украинского 
литературного барокко

В статье исследуется жизненный и творческий путь 
писателя, судьба которого сложилась не только в Украине, но 
и в России. Анализируется книга его жизни – «Четьи-Минеи», 
которая впитала опыт великих греческих Миней, латинских и 
российских предшественников. Говорится о вкладе Д. Туптало 
в сокровищницу украинской философии.

Reva L.H. Dmytro Tuptalo in light of ukrainian baroc 
In article is search of life and creative road of writer, the fate of 

which to put together not only in Ukraine, but and in Russia. Analysis 
the book of all his life – «Chetji - Mineji», which to soak up the 
experience of large Greese Minej, Latin and Russian predecessors. 
To speak about donetion of Dmytro Tuptalo to the treasury of the 
Ukrainian philosophy. 

В.І. Мезенцев 

ДЕКОР ПАЛАЦІВ І. МАЗЕПИ В БАТУРИНІ 
ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗКОПОК 2009 р.

Стаття підсумовує результати розкопок решток двох 
палаців садиби Івана Мазепи на околиці Гончарівці в м. Батурині 
2009 р. Детально розглядаються їх зовнішня орнаментація, 
особливо керамічні полив’яні розетки та плити з новим 
кольоровим зображенням герба з монограмою цього гетьмана, 
виготовлені, ймовірно, київськими керамістами. Публікуються 
нові графічні реконструкції екстер’єру Мазепиного головного 
палацу та важливих декоративних деталей. 

Садиба гетьмана Івана Мазепи (1687-1709 рр.) 
на околиці м. Батурина Гончарівці була його 
найбільшою, головною резиденцією. Архітектура 
палаців там виділялась новаторським неординарним 
рішенням та багатим мистецьким оформленням 
серед світських будов Гетьманщини. Хоч розкопки 
споруд Гончарівки ще не завершені, ця гетьманська 
резиденція натепер є найкраще вивченою 
археологічно в Україні. 

Розкопки Мазепиної садиби почала Чернігово-
Сіверська експедиція Інституту археології НАНУ 
та Чернігівського національного педуніверситету 
ім. Т.Г. Шевченка (ЧНПУ) в 1995 р. У 2003-2009 рр. 
їх плідно продовжила Батуринська українсько-
канадська археологічна експедиція під керівництвом 
доцента Володимира Коваленка (ЧНПУ) за участі 
автора [1]. Дискусійні питання про архітектуру 
палацу І. Мазепи в Батурині, результати його 
польових досліджень та перші спроби графічних 
реконструкцій споруди вже обговорювались в працях 
Володимира Ленченкa, Володимира Коваленка, 
Юрія Ситого, Віктора Вечерського і автора [2].

Розкопки залишок головного гетьманського 
палацу в 2009 р. значно розширили і поточнили 
наші уявлення про план і конструкції його 
підвального поверху та особливо декор наземної 
частини і відкрили поблизу рештки другого 
палацу цього комплексу. Стаття коротко підсумує 
результати архітектурно-археологічних студій 
обох палаців Мазепиного подвір’я з урахунком 
обмежених писемних відомостей та малюнку 
резиденції 1744 р. (рис. 2) і детально розгляне 
їх зовнішне оздоблення. Тут опубліковані нові 
графічні реконструкції екстер’єру основного палацу 
та важливих керамічних орнаментальних деталей 
обох будов садиби, підготовлені автором та іншими 
дослідниками Батурина (рис. 3, 5, 8, 10). 

Очевидно, у другій половині 1690-х рр. І. 
Мазепа спорудив велику укріплену садибу на лівому 
високому березі р. Сейм в ур. Гончарівка на відстані 
біля 2 км від фортеці Батурина. Площа садиби, 
огороджена ровами й валами з бастіонами, дорівнює 
коло 9 га. Залишки обох палаців розташовані у її 
північно-східній частині поблизу схилів берега. 
Опис Батурина 1726 р. вказує на існування на 




