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Примечания:
1. Имеется в виду Сигизмунд III из шведской династия Ваза, польский ко-

роль в 1587-1632 гг. Долгое время он претендовал на шведский престол.
2. Командующий войсками Речи Посполитой под Хотином, польный гет-

ман литовский Карл Ходкевич.
3. Здесь и далее, при описаний боя 4 сентября 1621 г., потери турецкой 

армий сильно преувеличены.
4. Расстояние указано явно ошибочно. Оно никак не могло превышать 2-3 км.
5. Имеются в виду лисовчики, действительно воевавшие в габсбургских 

войсках в начальный период Тридцатилетней войны против повстан-
цев в Чехии и Моравии.

6. Ошибка. Следует: «Сигизмунд Третий».
7. Мир с дипломатами турецкого султана Османа II был заключен 9.XI.1621.
8. Балдуйн граф на Тенчине Оссолинский, племянник по брату канцле-

ра Е. Оссолинского.
9. Станислав Чарнецкнй, обозный, один из братьев Стефана Чарнецкого, 

будущего коронного региментаря.
10. Станислав Витовский, который был также каштеляном люблйнским, 

кнышинским и зволинским.
11. Брацлавским старостой был тогда A. Кисель.
12. Леон-Казимир Сапега.
13. Станислав «Ревера» Потоцкий, подольский воевода с 1636 г.

В статье очерчена история возникновения праобраза совре-
мен ных газет – “летучих листков”, осуществлен научный кри-
ти ческий анализ двух таких источников, в которых содержится 
инфор мация о Хотинской войне 1621 г. и Зборовской битве 1649 г. 
По дан переведенный на современный русский язык оригинальный 
текст указанных источников.

Ключевые слова: источниковедеческий анализ, реляция, Хо-
тинс кая война, Зборовская битва.
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ЛИСТИ Ю.Й. СІЦІНСЬКОГО ДО М.С. ГРУШЕВСЬКОГО

Друкується 16 листів відомого науковця і громадського діяча 
Поділля Юхима Йосиповича  Сіцінського до видатного українсько-
го історика Михайла Сергійовича Грушевського, що відносяться 
до періоду 1891-1910 рр. Вони містять важливі факти стосовно 
життя і наукової діяльності обох вчених.

Ключові слова: Ю. Сіцінський, М. Грушевський, листи, дослід-
ницька діяльність, наукові публікації.

Юхим Йосипович Сіцінський (1859-1937) належить до чис-
ла найвизначніших наукових та громадських діячів Поділля, який 
особливо відзначився на полі дослідження історичного минулого 
рідного краю. Вчений народився у сім’ї священика, вдома здобув 
початкову освіту, з 11 років навчався у Кам’янець-Подільському 
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духовному училищі, а потім – у Подільській духовній семінарії (з 
1874 р.) і Київській духовній академії (далі – КДА) (з 1881 р.). У 
цей період він починає вивчати рідний край, працює під керівни-
цтвом відомого вченого, професора КДА М. Петрова. У 1885 р. він 
отримав науковий ступінь кандидата богослов’я, одружився і став 
учителювати у м. Бахмут. У 1889 р. Сіцінський повернувся до рід-
ного міста і там його було висвячено у диякона, а потім – у свяще-
ника. Свою пастирську діяльність Сіцінський успішно поєднував 
з науковою, зблизився з видатними українськими істориками, на-
самперед В.Б. Антоновичем, М.С. Грушевським, О.І. Левицьким, 
Д.І. Яворницьким, активно з ними листувався, став дійсним чле-
ном Подільського єпархіального історико-статистичного комітету 
(в 1903 р. цю установу було реорганізовано у Подільське Церковне 
Історико-Археологічне товариство), потім очолив його, почав писа-
ти свою першу монографію присвячену рідному місту. На цей мо-
мент він став цілком сформованим українським патріотом, вна-
слідок чого зазнавав переслідувань, особливо з 1908 р. Після по-
разки українських визвольних змагань і встановлення влади біль-
шовицької Росії репресії щодо Сіцінського стали систематичними, 
вченого прирекли на безробіття, виселили з квартири, арештову-
вали. Через це здоров’я вченого різко підупало, він був прикутий 
до ліжка в останній рік життя і врешті помер 8 грудня 1937 р.

По смерті вченого його творча спадщина була вилучена з обі-
гу і лише в останнє двадцятиліття починає повертатися до читачів. 
З’явилися й розвідки присвячені його життю й творчості, пожвавив-
ся архівний пошук. Зокрема нашу увагу привернули листи вчено-
го що знаходяться у Центральному Державному Історичному Архіві 
України (далі – ЦДІА), в Інституті рукописів (далі – ІР) Національної 
бібліотеки України ім. В. Вернадського у Києві (далі – НБУВ), у фон-
дах Інститута Літератури ім. Т.Г. Шевченка НАГН України (далі – ІЛ), 
у фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Рильського НАН України (далі – ІМФЕ), а також у фондах Дніп-
ро петровського історичного музею ім. Д.І. Яіворницького (далі – ДІМ).

Слід відзначити, що найбільша частина листів (82) Ю. Сіцінського 
зберігається у ЦДІА  у фонді М.С.Грушевського (№ 1235) і охоплює ве-
ликий період часу (1891-1927 рр.). Листи  містять у собі ряд важли-
вих фактів стосовно життя й діяльності обох вчених, які ділилися між 
собою новинами громадського, та наукового життя, творчими плана-
ми обмінювалися книгами, допомагали один одному, подавали цін-
ні відгуки щодо наукових публікацій. Дуже цікавими є стислі згадки 
Сіцінського про новини з життя Кам’янця-Подільського.

Не переказуючи змісту наведених нижче листів Юхима Сіцінсь-
ко го, відзначимо лише їхнє важливе значення як джерела з історії 
Украї ни, зокрема Кам’янця-Подільського.  Сподіваємось введення у 
нау ковий обіг листів, відкриє незнані сторінки в історії краю.

Додамо, що знаком (…)* у нинішній публікації ми зазначили 
нерозбірливі слова. Збережено авторський правопис.

№ 1
1891, листопада 5. Кам’янець-Подільський 
«5. XI. 1891
Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
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Сердечно благодарю Вас за присланную книгу «Историю 
Киевской земли». Не касаясь ея научных достоинств (о чем, я и не 
могу говорить), скажу только, что сквозь серьезную ученую обо-
лочку труда Вашего сквозит искренняя любовь к своему родному 
краю и это окутывает автора какой-то приятной, симпатичной, 
так сказать любовной атмосферой. Простите за фамильярность 
– писал, что чувствую. Радуюсь еще одному обстоятельству – что 
Вы работаете над Барским староством, т. е. над Подолией. Может 
быть и Подолия сделается для Вас вторым родным краем, и буде-
те любить ее, а не ругать как это делают многие.

Ответы на Ваши вопросы уже поступают в Комитет, уже 
есть от трех священников, немного, но есть кое-что.

Ваш покорный слуга священник Евф[имий] Сицинский.
1891г. 5 ноября Каменец Под[одольский].
ЦДIA. Ф. 1235. - Оп.1 - № 746. - Арк. 1-2 - Автограф

№ 2
1894, травня 21. Кам’янець-Подільський 
«Многоуважаемый Михаил Сергеевич!
Очень благодарен Bам за присылку мне корректы лис-

та тарифы 1493 г. Это для меня очень кстати. Как я, кажет-
ся, уже писал, предпринял я истор[ическое] oписание приходов 
(сел) и уездов Подольской епархии и начал с Каменецкого уезда. 
Один Каменецкий уезд займет целый том «Трудов Подольского 
Историко-статистического Комитета». Не знаю, что с этого будет, 
будет ли прок с такого дела. Думал быть теперь в Киеве, но не 
пришлось, хотел было там посоветоваться.

Жаль, что Вы от нас уходите. Дай Бог Вам счастья там, а все-
таки жаль. А нас, нашу сторону не забывайте. 

Сегодня из киевских газет узнал я, что завтра Вы защища-
ете свою диссертацию. От души, искреннейше поздравляю Вас 
с получением ученой степени. Дай Бог Вам силы трудиться и 
дальше. Когда уезжаете в Львов. Неужели теперь, на каникулы? 
Желательно бы знать Ваш будущий адрес – часом написал бы что-
нибудь. «Записки» о которых я писал, я достал, но не все.

Глубокоуважающий вас священник Евфимий Сицинский
21 мая 1894 г.
Каменец-Подольский»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 18-19. Автограф 

№ 3
1895, січня 5. Кам’янець-Подільський
«Многоуважаемый Михаил Сергеевич!
Весьма благодарен Вам за присылку «Дополнительныя главы 

к Барскому староству». Бандероль, по обыкновению, путешество-
вала в Одессу в цензуру, а затем в Каменец (мы получаем загра-
ничную корреспонденцию чрез одесскую цензуру).

Относительно рецензий – прошу дать мне льготу до второ-
го срока, т.е. до конца февраля, так как теперь я завален рабо-
той: нужно готовить отчет по Историко-статистическому комите-
ту, епархиальной библиотеке и Редакции.
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Посылаю Вам здесь 1 р. – прошу выслать IV выпуск «Записок» 
под бандеролью на имя «Подольского Eпархиального Историкo-
статистического Kомитета». Попробуем пропустят ли, думаю, что 
так скорее пропустят. А если не пропустят, то Вам будет известно? 
Знать мне интересно будет. Выпуск IV тем более подходит, что там 
есть рецензия на одну статью, печатающуюся в наших епархиаль-
ных Ведомостях – Чарнецкого о Шаргородском училище. Может быть 
Товарищество вышлет даром этот выпуск; мы можем выслать ему 
наши издания Комитета если желательно. Если пропустят IV вып., 
то затем попробую еще III. Если не пропустят, то нужно будет иначе. 
Прошу покорнейше сделать эту просьбу, за что буду очень благодарен.

Слышно, что будет пересмотр цензурного устава и будет об-
легчено получение заграничных изданий.

Но бывает, что и наши издания трудно достать. Я, напи-
мер, уже несколько месяцев добиваюсь приобрести книжку 
Линниченка “Историю сословий в юго-западной Руси». Все мага-
зины и СПб и московские и киевские говорят, что книга вышла 
из продажи. Когда же она вышла, если она издана в 1894 г.?

Фотографий пока не посылаю, потому что теперь нет свет-
лых дней, а в пасмурных затруднительно получение отпечатков.

Глубокоуважающий Вас свящ[енник] Е.Сицинский
23 января 1895.
Читали ли Вы № 15 «Киевлянина» 1895 г. – фельетон? Какой-

то скалозуб острит над малороссийским языком – слишком плоско»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 873. – Ч. 1. – Арк. 142-144. Автограф.

№ 4
1895, лютого, 16. Кам’янець-Подільський 
«Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
Ось посилаю Вам дви штучки. Не знаю чи буде що з них. Хочете 

Ви від нас захолустних шкрябачів! Хотів писати по-українські, но 
ніяк не дається мені: половину слов виходить по нашому, полови-
ну по Вашому. А як Ви дали мені волю писати чи по малорусски, 
чи по русски, то я пишу як можу. Нема в мене словаря русско-
украинского, от такого як присилали з «Зорёю», но я маю тілько пер-
ший лист того словаря. С таким словарем можно бы написати; глав-
нее дiло що разнi технiческi, так сказати слова, нiяк не даються менi.

Прошу прочитати i написати, чи нужне що я посилаю. О «на-
певах» пришлю через кілька днів.

ІV том «Записок» ми одержали, спасибі Вам за те, що при-
слали. Я сей том взяв для себе. Як вийде V, просимо вислати нам.

Я тепер набрав охоти – и може що ще напишу. Попробую пи-
сати по – малорусски.

Напишіть мені, хто такий Линниченко, що видав книж-
ку о Галицких боярах, здається, що він профессор Московського 
Університета. Я нігде не можу найти його книжки – писав і СПБ і 
в Кієв. Хочу ще написати до автора, що вислав за гроші.

Ще раз спасибi за присылку «Записок». Вони благополучно 
прошли чрез одесскую цензуру.

Ваш покорний слуга Ю.С.
16 февраля 1895 г.»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 31-32. Автограф
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№ 5
1897, листопада 2. Кам’янець-Подільський 
«Высокоуважаемый Михаил Сергеевич.
Посылаю Вам две заметки, может пригодятся. Об указателе 

Киевского Музея нашел мало, но кажется  и писать нечего больше.
Недавно я сделал в Ушицких ярах открытие – в одном селе 

живую археологию – некоего этнографа 60-х годов Дыминского. 
Записанные им песни вошли отчасти в сборник Чубинского. Часть 
его собрания где-то пропадала на Волыни (взята одним чиновни-
ком у Дыминского). Не так давно, кажется в 1895 г., часть этой 
коллекции (кажется именно этой) попала в руки А. Крымского (о 
чем было сообщено в одной из книг «Этнографического обозре-
ния» за 1895 г.). У этого Дыминского есть еще много записей пе-
сен, пословиц, подробное описание одежды малороссов разных 
местностей Подолии. Так как Товариство им. Шевченко изда-
ет «Этнографический сборник» то не пригодятся ли материалы 
Дыминского для сего. XIX т. « Записок» у нас получен. 

Глубокоуважающий Вас Е. Сицинский.
Каменец-Подольский 2 ноября 1897 
P. S. Извините, что пишу на лоскутке (вес)* письма не позво-

ляет писать на целом листике.  
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 53-54. Автограф. 
*загнута стoрiнkа

№ 6
1898, березня 10. Кам’янець-Подільський 
«Високоуважаемый Михаил Сергеевич.
Післав я Вам Енеїду 1798 г. рекомендованною бандеролью. 

Прошу передати ту книжку в бібліотеку Вашого Товариства. Хоть 
і не хтілося б розрізнювати мою бібліотеку, але знаю, що у Вас ся 
книжка принесе більше «пользы» як буде у мене лежати.

Писав вже я Вам, що ІІІ-ю книжку «Вістника» я відібрав, а се-
годня прибула знов и ІІ-я книжка разом знов ІІІ-ю. Так що я маю 
дві книжки третіх, а нема першої. Але думаю, що вона має при-
бути незабаром.

Щиро поважающий Вас Е. Сицинский 
10 марта 98 г. Кам’янець-Подільський
Як Вам не буде в «тягость», напишіть мені- чи є які книжки о 

школах в Галичині (и Подолії) в ХVІІІ віку і раніше. Мені се треба 
для того, щоб рішити таке: где вчилось подольское духовенство до 
основанія в 1798 г. Подольской д[уховной] семінарії. Е.С.»

ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 57-58. Автограф. 

№ 7
1899, жовтня 13. Кам’янець-Подільський 
«Высокоуважаемый Михаил Сергеевич!
Пишу Вам в надії, що Ви вже ві Львові, бо мені було відомо, що 

літом Ви їздили  на Кавказ. Великий жаль, що в Київі не бачив Вас.
Приношу Вам щиру подяку за йменування мене членом Нау ко-

вого Товариства. Сею честью я обязан тілько Вам, бо я не варт того.
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А який членський взнос? Прошу написати. Щодо літературної 
роботи, то можу поки що написати рецензії на деякі книжки, що в 
мене є; так я маю от які нові книжки: Арногр. Герберштейн и мате-
ріалі по печатной картографії (изданиія Кіевской Археографической 
Комиссии), карта Сармата по Птоломею Кулаковского, Типик о цер-
ковном и настенном письме епископа Нектарія 1599 г. Н.И. Петрова 
(из Труды Киевской Духовной Академии), Чтения в церковно-
археологическом обществе при Киевской Духовной Академии вып. 
2-ой. А може Ви скажете про які другі книжки.

На посилаемые 3 руб. прошу вислати мені нові книжки - де 
сочинения Драгоманова, або Котляревского ізданія Товариства, – 
по адресу Комитета, якщо пустять. Нема в мене ХХVІІІ-го тома 
«Записок». Будьте ласкаві, пришліть, якщо можно..

Щиро поважаючий Вас Е. Сицинский 
13 октября 1899.»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 65-66. Автограф. 

№ 8
1902, липня 4. Кам’янець-Подільський
Глубокоуважаемый Михаил Сергиевич!
Вчера відібрав Ваше письмо и вчора же післав Вам огляд 

Епархиальных Ведомостей, а сьогодня досилаю кінець. Завтра 
або післязавтра пішлю Вам рецензію на Вілен[ські] «Акти» с ХХV 
тома. Я вже дістав всі томи, що на них ще не було рецензій.

Прошу вибачити мені, що досі не післав Вам цего всего, бо не мав 
дуже часу, щей  до того їздив  мало не 3 неділі по епархіі з Архієреєм.

Дуже дякую за прислані книги й «Przewodnik nauk i lit[eracki]» 
й хронику на украiн[ській] мові й «Записки» (послідній том ХLVІ й 
передні), й «Жерела» т.V, й «Матеріали до етнології» ІІІ і польський 
журнал «Przewodnik» я відібрав. Цензура пропустила, спасибі.

Дуже Вам дякую за то, що взяли на себе вислати мені поль-
ский журнал. Другі рецензії я напишу. Трохи позбуду деякі казен-
ні роботи, та й напишу. 

Іваницькій і другі порозїжались на села. Бачу, що й Ви сиди-
те ві Львові, як і я в Кам’янці. В Росіїю не поїдете сего літа?

Щиро поважаючий Вас священик Е. Сицинский 
4 іюля 1902 г.
Маю я вже всі 3 томи «Віка» й межи ними перший том 2-го ви-

дання. Найшов я там й Вас, с захватівающим інтересом прочитав 
Ваше оповідання, котрого я раніше не читав й пильно, з замилуван-
ням подивився на ваш портрет… Давно я Вас видів, вже з 10 годов 
буде, або і більше… Старіємось… Гарні книжки видали земляки, є що 
читати! З цих книжок наша публіка вперше почує о деяких наших 
літераторах, поетах, Галицийских и Російських, о їх гарних творах.

Е.С.»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 93-95. Автограф.

№ 9
1902, вересня 15. Кам’янець-Подільський 
«Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
Аж тепер прсилаю Вам рецензію на Віленські Акти, тт. ХХV-

ХХVІ. На другі два (ХХVІІ-ХХVІІІ) томи вишлю скоро. Різні діла не 
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позволяли писати Вам це раніш. А то щось дома, а то по службі 
діла, а то їзда в Харьків на Археологічний з’їзд – так і дотягнув оті 
рецензії досі.Треба поправитись!

Думаю, що Ви вже ві Львові, тим-то і посилаю Вам це пись-
мо туда.

Харківський зьїзд був досить скучний. Заграничних учених, 
крім 2-3 яких припадкових, не було. Зьїзд мав цілком місцеве 
значіння, для Харьковщини зроблено (…)*(?) комитетов багато. 
Етнографія трохи придала інтерес зьїзду, але і тут кацапи шипіли 
і не витерпіли, щоб не пустити в газети якоісь чепухи про запо-
рожців, про якісь «запорожскія игры старинныя», котрі заводили 
нібито члени-запорожці по ночам в своїх квартирах в студенчес-
кім общежитіі, та таке пр.

На днях вишлю Вам свою «Археологическую карту» Подолии»
Щироповажающий Вас Е.Сицинский
15 сентября 1902г.
Каменец-Подольский
Не знаю чи можно мені писати далі так, - такою мовою. 

Зважився я писати – та… Може би писати так, як перше? Але 
мені хотілось би писати прямо по-украінськи, не завдавати Вам 
роботи – переводити. А може й з цим моїм писанням буде  не мало 
роботи Вам – поправляти… 

ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 89-90. Автограф.

№ 10
1903, квітня 9. Кам’янець-Подільський 
«Високоповажний Міхаіл Сергіевич!
Христос Воскресе!
Маю до Вас прозьбу. Я тепер розбираю деякі документи 

цехові; є в мене пергаментовий документ, виданий Львівськими 
цехмістерами ткацкого цеху каменецьким міщанам з статутами 
львівськими 1535 р. Але в тім документі споминається привілеи 
Сигизмунда Августа. Чи може це бути? Сигизмунд Август був поль-
ским королем з 1548 р. Чи не був він коли яким заступником як 
був він ранійше великим князем Литовським? Не може бути, щоб 
той документ був якійсь фальшивий, бо в мене є другий доку-
мент – грамота Сигизмунда III 1601 р., де внесен цілком всей доку-
мент 1535 р. Є ще в мене й перевод тої грамоти на польський язик 
1783 р. и там так же в документі 1535 року є згадка про короля 
Сигизмунда Августа. А може Августом називався и Сигизмунд I?

Наші каменецькі цехи мають відносини до львівських, при-
йняли статут послідніх и др. Чи нема в истории Львова чого? 
Прошу написати, які є книжки по історії Вашого міста Львова.

Спасибі – відібрали ми деякі видання «Наукового Товариства» 
и між ними «Матеріали до культурної історії Галицької Руси». Це 
книжка дуже цікава для (?) нас! Спасибі й за прислане! Спасибі й 
за роботу – всі це скажуть.

Ваш – священник Е. Сицинский.
9 апріля 1903»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 103-104. Автограф.
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№ 11
1905, травня 24. Кам’янець-Подільський 
Високоповажний  Михаіл Сергіевич!
Огляд епархіальних видань за 1904 р. злагоджу; тепер я тро-

хи відійшов від роботи, бо зачались літні вакації. Также й реценції 
деякі нашкрябаю.

А на археологічний з’їзд в Єкатеринослав не збираєтесь? І чи 
буде той з’їзд? В нас такі діла пішли – не знаєш, що буде далі…

От тілько й маєм, що Святе Письмо на українській мові буде й 
в нас. Нашому архіерею Парфенію (він полтавець в міру Памфил 
Левицкий) прислали з Синода переклад Євангілія Морачевського, 
«на заключение». І він зібрав малу громадку, де і я був й ми читали 
слово за словом Євангеліе і робили деякі поправки (нашли ми й пе-
реклад Кулішa, дивилися и в греческий подлинник и др.). Зробили 
трохи роботи, зполовину и відіслали в Синод. Тепер є чутка, что 
Євангеліе будуть друкувати в Московской Синодальной типогра-
фии під редакцією преосв. Парфенія. Значить будем кінчати пе-
регляд Євангелія (Луки и Іоанна).

«Записок» Наукового Товариства маєм тільки за 1904 рік, 
книжки 1, 2 и 6. За цей 1905 рік маєм 17 книжку. Спасибi за ці 
книжки; просимо прислати за 1904 рік кнжки 3, 4 и 5, себто томи 
LVIII, LIX и LX.

Нове видання Вашої «Історії України-Руси, - маємо, дістали 
через книгарню Киевской Стрины». Хвала і честь Вам!

Слав Богу!
Високоповажаючий Вас протоієрей Е. Сицинский.
24 мая 1905 г.
Прошу не забувати нас и присилати нам видання Наукового 

Товариства.
Може вже вийшла друга книжка «Записок» за 1905 г. 

(LXІІІ т.)? Може там є що о нашем Х-м випуске Подольского 
Историко-Археологического Общества.

Е.С.»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 113-115. Автограф.

№ 12
1905, липня 3. Кам’янець-Подільський 
«Високоуоважаемый Михаил Сергеевич!
Как Вам, вероятно известно, нашему Архиерею Парфению по-

ручено Синодом просмотр украинского перевода Евангелия Мо ра-
чевс кого и редакция при печатании в Московской Си но даль ной ти-
пографии. И я причастен этому святому делу. Недавно я был, в Киеве 
и советовался по этому делу с. Павлом Игнатьевичем Житецким, ко-
торый занимался сравнением существующих украинских переводов 
Евангелия (Кулиша, Морачевского и Лобо довс кого). Теперь нас за-
трудняет вопрос – какого правописания придерживается. Подлинник 
Морачевского написан старою кулі шів кою (где есть Ъ). В Киеве сове-
товали придерживаться подлинника (Морачевского) так кажется и 
будет сделано, если Синод не изменит (до сих пор он ничего не указы-
вал относительно правописания). А Преосвященому Парфению ука-
зано посылать рукописи для набора прямо в московскую типогра-
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фию. Есть доводы основательные и в пользу такого правописания, 
какое установлено у нас в России: так как мы привыкли читать укра-
инские книги, напечатанные с Ы, с Ъ и т.п., то такую книгу, которая 
назначается для самых широких кругов, нужно говорят, издать уста-
новившимся у нас до сих пор правописанием. Какое Ваше мнение? 
Несомненно, что с обеспечением условий печатанья у нас украин-
ских книг, вырабатывается общее правописание такое, думаю, ка-
кое теперь существует у Вас, в Галичине, но пока что, мы живем при 
прежнем и имеем книги с Ы, Ъ и т.п.  буквами. 

Мне нужно иметь грамматику и правописание украинско-
го языка, какие приняты у Вас. Прошу указать мне их и, если это 
Вас не затруднит, то выслать мне на имя «Подольского Церковного 
Историко-Археологического Общества». Буду очень благодарен. Нам 
нужны эти книги для справок, при корректировании Евангелия.

Просим выслать «Записки»; меня интересует очень Ваши 
«Материали до історії суспільно-політичниx і економічних відно-
син Західної України». А я имею только том LXIII «Записок», где 
начало Вашего труда.

Обзор епархиальных изданий сделаю скоро.
Искренно уважающий Вас протоиерей Євфимий Сіцинський.
1905 г. 3 июля 
Кaменец-Подольський»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 118-121. Автограф.

№ 13
1905, жовтня 28. Кам’янець-Подільський 
Високоповажаний Михаіл Сергіевич!
Правда, що я забув про огляд єпархіальних видань! В нас такі 

діла, що не береться ні яка робота. От хоть би й сими днями: чуть-
чуть не вибухла в нас різня межи міщанами і жидами. Ми, камінча-
не, що живем на старім городі, були ніби в облозі, бо війську проиш-
лось щось два-три дні на всіх постах сторожити й не пускати селян 
і міщан-хуліганів в старий город, тим центр нашого міста й спасся 
від погрома. Пострадали трохи передмістя. Ще раз Камінець віді-
грав ролю недоступної фортеці. Та годі об сім, може вже в нас буде 
тиша і я зараз же берусь за огляди «Єпархіальних Відомостей».Тепер 
висилаю Вам Київські і Волинські. Поспішу як тільки зможу. 

Щиро поважаючий Вас протоієрей Євфимій Сіцинський
28 октября 1905 г. Кaм’янець-Подiльський»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 116-117. Автограф.

№ 14
1905, грудня 19. Кам’янець-Подільський
Щироповажаний  Михаіл Сергієвич!
З нового року має виходити замість наших «Єпархіальних 

Відомостей» духовний журнал «Православная Подолия», а также 
газета «Подолія».

Посилаю Вам програми сих видань. В часописі будемо дру-
ковати дещо й по-українські.

Не знаю, чи буде нам лекше діставати ваші закордонні пері-
одичні видання. Хотілось би нам мати для газети оті видання, які 
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виходять ві Львові й в Чернівцях видання й якого вони напряму, 
щоб нам завязати з ними стосунки. Якщо не пустять нам в Одесі 
де все-таки є цензура для заграничних книжок i видань, то по-
пробуємо постукати вище.

І так – починаємо нове діло – благосливiть почати в добрий 
час. Бо часи настали тяжкі.

Євангеліє українське ще й досі не надруковане, оті забастов-
ки не дают можливости одержувати з Москви корректури. Вже 
більш як місяць з Москви нема почти.

Просив би я ще сповістити мене які є в Галичині у тамошньо-
го духовенства луччі збірники «проповідей» (казань). Хочу дістати и 
таких книжок, бо в нас нема, окрім  Гречулевіча, нашого земляка. 

Нетерпляче ждемо українських видань, що мають виходити 
й в Києві та в инших місцях, як оголошено. Та чи вийдуть? Це так 
незвичайно для нас!

Будьте здорові!  Щироприхильний й поважаючий Вас – про-
тоієрей Є. Сіцинський 

1905 г. 19 декабря Кам’янець-Подільський»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 122-124. Автограф. 

На бланке «Редакция журнала «Православная Подолія» 19 декабря 
дня 1905 г. Каменец-Подольский»

№ 15
1907, листопада 15. Кам’янець-Подільський
«Високоповажний Михаіл Сергієвич!
Я відіслав Вам ві Львів в двох пакетах огляд Єпархіяльних 

Відомостей. Вийшло мало, бо не було в 1906 р. путніх статей: по-
літика так захопила наших людей, навіть і духовних, що видно не 
було часу й охоти писати та друкувати статті по історії й археології.

Прошу, вибачте мені, що так затягнув огляд той: біганина з 
насущним хлібом не дає мені часу та спокою для літературної ро-
боти (тепер я законоучитель в Техніческім училищі та в женскій 
«частині» гімназії, і маю в неділю 32 «уроки»!)

Синод дозволив для нашої (Каменецької духовній семінарії за-
вести лекції історії української літератури та історії України і Поділля, 
як може, Ви чули. Оті «предмети» мають бути в останніх двох кла-
сах семінарії, себ-то в V и VІ, як необов’язкові «предмети» і оплата 
«из местных средств». Оце ця справа була на Єпархіальнім з’їзді ду-
ховенства (недавно був) і духовенство назначило на це діло лектору 
(за 8 уроків всього, тобтo за 4 історії літератури і 4 історії України й 
Поділля) 1,500 руб і на книжки 400 руб. От тепер діло стоїть за лекто-
ром, кого би найти. Може б Ви кого порекомендували. Тільки треба б 
якого чоловіка – сказати би – «легального», бо знаєте зараз «справки» 
й таке друге і не допускають. Якщо Ви маєте кого, то прошу написа-
ти мені. Поки що в нас Архієрей українець і треба користати хвилею: 
єсть чутка, що цього Архієрея мають взяти від нас, а як буде другий, 
то хто його знає як він погляне на ту справу. В «указі» Синода сказа-
но: розрішається «по усмотрению Вашего Преосвященства». 

В нас ще єсть їдна новина: Синод, по проханню Єпархіального 
з’їзда дозволив: 1) «пользоватся языком малорусcким в церковных 



222

Ïðîáëåìè êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè : çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü. – Âèï. 2

школах при объяснении, особенно на первых порах обучения, но 
с тем, чтобы языком преподавания в школах всех предметов был 
язык общерусский; 2) допустить в учительских церковных шко-
лах преподавание малорусского языка (грамматики) во все класс-
ное время и на местные средства». Най хоч це!

Тепер передивляємся Євангеліє від Іоанна. Друкується Єван-
геліє від Луки, корректура посилається в Київ П.И. Жи тець ко му 
и Ор. И. Левицькому, вони зі своїми поправками вертають нам 
в Камя нець, а звідци після наших і їх поправок, відсилається в 
Москву, в Синодальну друкарню.

Спасибі за «Записки». Вони мені присилаються на мій адрес. 
Від щирого серця бажаю Вам здоровля й всього добра. Най Вам 
Бог допомагає.

Щиро поважаючий Вас Протоієрей Є.Сіцинський 
15 ноября 1907
Кам’янець-Подільський»
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1910, липня 19. Кам’янець-Подільський
«Високоповажаний Михаїл Сергієвич!
Позвольте й мені привітати Вас з 25-літтям Вашої славної на-

укової й літературної праці. Пишу запізно (така пригода трапи-
лась!), але від щирого серця. Це моє привітання най буде як від-
гук, як луна серед гучних оплесків всьої України, але я душою єд-
наюсь з тим гуком, що пролунав від Карпат аж до Кавказа.

Слава Богові за все. Най Бог дає вам силу і довгі літа працю-
вати і керувати науковою і суспільною справою! Я завше дивуюсь, 
коли у Вас стає часу й енергії стільки робити й писати. Я мало що 
старше від Вас літами, пригадую, як назад тому 20 літ я з Вами та 
з приснопамятним Владимиром Боніфатьєвичем був кілько часу 
в Бaкоті (пам’ятні для мене години! Гарний час!) тоді була в мене 
охота і працювати і їздити і писати, а тепер все тяжче й тяжче 
стає мені, щось ніби сидить на шеї  і пригнічує мене до землі. І от, 
коли пригадую, як Ви працюєте, коли читаю, як Ви з’являєтесь то 
у Львові, то в Києві, коли бачу, що з-під Вашого пера виходять і ве-
ликі книги, і статті по часописях, ба навіть статті в газетах раз у 
раз, то не можу не дивуватись і тільки дякую Бога, що Він Вас піс-
лав в такий час, коли саме треба такого чоловіка.

Слава Богу за Все! Бажаю Вам здоровля й щастя. Щиро, сер-
дечно поважаючий Вас протоієрей Е. Сицинский

1910 19 іюля Кам’янець-Подільський»
ЦДІА. Ф. 1235. – Оп. 1. – № 746. – Арк. 146-147. Автограф.
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