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Постановка проблеми. На сучасному етапі історичного роз-

витку східні словʼяни вперше мають одночасну можливість неза-

лежного політичного, етносоціального та культурного розвитку. 

Безперечно, це позначається і на парадигмах розвитку наукової 

думки, в тому числі й у сфері пізнання історичного минулого. 

Особливого значення набуває питання регіональних особли-

востей розвитку національно-культурних процесів, що розгорта-

лися в Україні, у дослідженні яких важливе місце займає й усебіч-

не висвітлення впливу білорусів, котрі проживали на українських 

землях. Важливою сферою культурних контактів була освіта, що 

поєднувалася з науковими дослідженнями, стимулювала зацікавле-

ння місцевих учених, переважно у сфері історії, літератури, фоль-

клору, мови. 

Аналіз останніх досліджень. Серед творчих надбань істори-

ків минулого заслуговує на увагу доробок Митрофана Довнар-

Запольського (1867 – 1934) – історика, археографа, фольклориста і 

етнографа, однієї з найяскравіших постатей в історичній науці 

України та Білорусі кінця XIX – першої третини ХХ ст. Його 

особистість визначається серед інших відмінною універсальністю. 

Наукова спадщина білоруського дослідника вирізняється різнома-

нітністю напрямів і проблематики: це десятки робіт з етнографії, 

історії, джерелознавства та літературознавства. 

Окремі аспекти зацікавлень М. Довнар-Запольського україн-

ською тематикою представлені у монографії української дослід-

ниці Л. Бусленко [1]. Зокрема, ця книга присвячена висвітленню 

внеску в історіографію України видатного білоруського історика. У 

фаховому виданні – «Український історичний журнал» (далі – 

УІЖ) – дослідники неодноразово привертали увагу до постатті 

Митрофана Вікторовича: УІЖ за 1959 рік «Вітчизняна історія в 

Київському університеті за 125 років» [15], УІЖ за 1987 рік «Істо-

ричне товариство Нестора-Літописця: основні етапи та напрямки 

діяльності (1872 – 1931)», УІЖ за 2003 рік «Історична спадщина 

М.В. Довнар-Запольського (1864 – 1934» [3]. На сторінках часо-

пису «Архіви України» 1989 р. Л. Шохін розмістив розвідку «Ма-

ловідомі документи про діяльність М.В. Довнар-Запольського в 
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галузі архівної справи» [20]. Так, у монографії О.І. Журби згаду-

ється діяльність Митрофана Вікторовича в складі Київської архео-

графічної комісії [12]. У бібліографічному довіднику «Українські 

архівісти» Р. Майборода та І. Матяш помістили біографію вченого 

[19, 12].  

У фондах ДАК та ЦДІАК України є матеріали про освітні 

й наукові взаємини українців і білорусів. Зокрема, в особистому 

архіві М. Грушевського [VI; VIІ] зберігається вісімнадцять листів 

М. Довнар-Запольського за 1895 – 1905 рр., а також низка неда-

тованих листів. Листування М. Довнар-Запольського з науковцями 

Київського університету уможливило простежити еволюцію погля-

дів білоруського діяча, коло його наукових інтересів. Важливими є 

документи про закінчення М. Довнар-Запольським гімназії і його 

наукову та педагогічну діяльність у Києві (університеті Св. Во-

лодимира та Київському комерційному інституті) [I; IІ; ІІІ; ІV; 

V]. Серед фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки Ук-

раїни ім. В.І. Вернадського зберігаються матеріали про участь 

М. Довнар-Запольського у роботі товариства Нестора-літописця 

[VIІІ]. 

На довгі роки в радянській історіографії імʼя М.В. Довнар-

Запольського та його наукова спадщина були забуті. Залишаючись 

і до цього часу малодослідженими, його наукові праці становлять 

значний інтерес для сучасної історичної науки.  

Мета наукової розвідки – окреслити низку питань із украї-

ністики, які цікавили М. Довнар-Запольського, і простежити його 

звʼязки з українською культурою. 

Відомий згодом білоруський історик, громадський діяч 

М. Довнар-Запольський студіював у навчальних закладах Києва. 

Він народився у родині дрібного канцелярського чиновника в 

повітовому місті Речиці Мінської губернії. Початкову освіту здо-

був у місцевій народній школі. У 1885 р., навчаючись у Першій 

київській гімназії, дебютував як літератор. Київське життя тільки 

сприяло розвитку обраного напряму та формування самостійності. 

Його невеликі замітки з життя Києва друкували газети «Зоря» 

(Київ) і «Виленский вестник». 

Від самого початку він зіткнувся з матеріальною проблемою. 

Джерелом існування в Києві стало репетирування молодших гім-

назистів, яке давало також можливість квартирування: за два ро-
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ки у переїздах, за його висловом, з уроку на урок, було змінено 

пʼять адрес. М. Довнар-Запольський наполегливо працював над 

собою, регулярно друкував статті у періодиці. За формою вони 

дедалі більше набували характеру наукових досліджень, зокрема 

праці на українську тематику. У лютому 1888 р. на квартирі 

М. Довнар-Запольського інспектор гімназії знайшов заборонену 

царським урядом до розповсюдження літературу, а саме твори 

М. Драгоманова, лист М. Костомарова до А. Герцена, поему Т. Шев-

ченка «Марія». Це стало причиною виключення його з гімназії 

за два місяці до випускних екзаменів [14, 27 – 28].
 

Під час судового розслідування М. Довнар-Запольський 

запевняв, що відразу після ознайомлення з цими виданнями він 

усвідомив їх «злочинний зміст» і всіляко прагнув знищити книги. 

У його свідченнях є прізвища рідних і знайомих, яким ця літе-

ратура була передана нібито для знищення, але повернута влас-

никові. 

Документ про закінчення гімназійної освіти М. Довнар-

Запольський здобув наступного року: протягом квітня – червня 

1889 р. він складав іспити з 10 навчальних дисциплін у Четвертій 

київській гімназії та отримав свідоцтво зрілості. З 8 предметів його 

знання були оцінені на «задовільно», іспит з німецької мови він 

не здавав, а з історії – на «добре» [13, 25]. 

Наступного року він поступив на історико-філологічний 

факультет університету Св. Володимира, навчався у відомого ук-

раїнського історика В. Антоновича, за рекомендацією якого мо-

лодого вченого залишили при університеті для підготовки до про-

фесорського звання. У 1891 р. М. Довнар-Запольський надрукував 

праці на історичну тематику. Одна з них стосувалася історії кри-

вичів і дреговичів до кінця ХІ ст. [7]. Друга праця висвітлювала 

історію Великого князівства Литовського і була вже безпосередньо 

повʼязана з його магістерською роботою [9]. Протягом 1896 – 

1901 рр. М. Довнар-Запольський проживав у Москві, де продов-

жував роботу в архівах над темою магістерської дисертації. 

Важливим напрямом освітніх взаємин була педагогічна ді-

яльність білорусів у навчальних закладах Наддніпрянщини. Після 

успішного захисту магістерської роботи (1901) в університеті 

Св. Володимира, М. Довнар-Запольський став його викладачем 

[1, 19 – 20]. Паралельно з викладацькою діяльністю в університеті 
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білоруський вчений вів велику наукову і громадську роботу, зо-

крема у 1905 р. опублікував «Очерки по организации западно-

русского крестьянства в ХVI веке» [5, 200 – 201]. Він очолював 

історико-етнографічний гурток при Київському університеті, був 

членом низки наукових товариств і комісій: Київського історич-

ного товариства Нестора-літописця, Тимчасової комісії для розгля-

ду давніх актів, Таврійської вченої архівної комісії [3, 146], а також 

членом Ніжинського історико-філологічного товариства при Інсти-

туті кн. Безбородька. 

Про діяльність М. Довнар-Запольського в товаристві Нестора-

літописця свідчить заява попечителя Київського учбового округу 

до голови Товариства від 8 листопада 1902 р. «З пропозицією ви-

ключити із курсу публічних лекцій, влаштованих товариством, 

історичні лекції з представленої програми білоруського професора 

М. Довнар-Запольського в період з листопада 1902 р. по бере-

зень 1903 р.» [VIII].  

У Києві М. Довнар-Запольському вдалося у 1906 р. домог-

тися створення приватного вищого навчального закладу еконо-

мічного профілю – Київських вищих комерційних курсів. Упро-

довж 1908 – 1910 рр. вони трансформувалися у Київський комер-

ційний інститут, який здобув усі права державного вищого нав-

чального закладу і став другим у Російській імперії економічним 

вищим навчальним закладом. М. Довнар-Запольський став першим 

ректором цього навчального закладу та незмінно очолював його 

до березня 1917 р. [II, 53]. Під його керівництвом спеціалізувався з 

історії литовсько-руської держави й український вчений П. Кли-

менко [I, 6]. 

У 1899 р., успішно склавши іспити, він вступив до класичної 

гімназії при Історично-філологічному інституті кн. Безбородька. 

За гімназійні роки (1899 – 1907 рр.) у П. Клименка сформувався 

свідомий інтерес до гуманітарних наук, особливе зацікавлення 

історією. Уже 1908 р. П. Клименко – студент історичного відділе-

ння історико-філологічного факультету університету св. Володи-

мира [I, 5]. Справжньою науковою школою від 1911 р. став для 

нього студентський семінар – Історично-етнографічний гурток при 

університеті. До семінару М. Довнар-Запольського П. Клименко 

прийшов із бажанням досліджувати економічну історію. 
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У листопаді 1912 р. молодого дослідника було затверджено 

професорським стипендіатом по кафедрі російської історії, а нау-

ковим керівником призначено М. Довнар-Запольського. Свого та-

лановитого вихованця, термін перебування якого професорським 

стипендіатом завершився у червні 1918 р., М. Довнар-Запольський 

запросив до Київського археологічного інституту для читання кур-

су лекцій із західно-руської історії. 

Білоруський історик наполегливо вивчав уснопоетичну твор-

чість, побут, звичаї, обряди, історію білорусів і доводив у циклі 

статей, що білоруси – це самостійний східнословʼянський народ, 

як і українці, і що вони користуються своєю, достатньо розвинутою 

мовою [2, 237]. 

Період, присвячений М. Довнар-Запольським етнографіч-

ному вивченню Білорусі, збігається зі студентським життям моло-

дого вченого в Київському університеті Св. Володимира. Через 

кілька років М. Довнар-Запольський випустив у світ етнографіч-

ний збірник «Білоруське Полісся» (1895), до якого ввійшло 600 

текстів календарно-обрядової і позаобрядової лірики [8]. До кожно-

го тексту вказані варіанти – білоруські, українські та інші назви 

джерел, де вони вміщені. Часто робляться посилання на українсь-

ких збирачів фольклору (Максимов, Максимович, Потебня, Косто-

маров та ін.). Ці коментарі свідчать про велику ерудицію вченого, 

широке знання ним словʼянської пісні і фактично є готовим ґрун-

том для порівняння вивчення піснетворчості словʼянських народів. 

Білоруські студенти також брали участь у численних гуртках 

і товариствах найрізноманітнішого характеру та спрямування. У 

цьому плані особливої уваги заслуговує творча діяльність на тере-

нах України А. Пашкевич, М. Довнар-Запольського, Я. Журби, 

С. Полуяна, Ф. Богушевича. На відміну від своїх попередників, 

які цікавилися Україною і знали про неї з розповідей очевидців чи з 

літературних джерел, ці вчені і літератори тривалий час жили й 

працювали серед українців, знали їхні побут, помисли, прагнення. 

Білорусознавці цікавилися працями своїх українських колег, 

українці, зі свого боку, ішли за досягненнями дослідників білору-

ської словесності. Так, М. Довнар-Запольський, Ю. Карський, Є. Ро-

манов та інші писали про українську писемність, культуру і літе-

ратуру, рецензували у періодиці різні наукові публікації, включа-

ючи і статті, що стосувалися України. М. Драгоманов, О. Потебня, 
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В. Гнатюк, розглядаючи ті чи ті проблеми історії, філософії, мови, 

завжди використовували білоруські матеріали, вводили їх до нау-

кового вжитку. 

Дніпропетровська дослідниця С. Абросимова надрукувала 

два листи М. Довнар-Запольського до відомого українського дос-

лідника історії запорізького козацтва Дмитра Яворницького (1855 – 

1940) [11, 265 – 269]. У першому, датованому 1902 р., йшлося 

про малозначущі архівні справи, а у другому (від 3.10.1905) – про 

ХІІІ Археологічний зʼїзд, що напередодні відбувся у Катерино-

славі. Тут же М. Довнар-Запольський повідомляв про вихід у світ 

«Книги для чтения по русской истории» і пропонував Д. Явор-

ницькому написати для 2-ї книги статтю про Запорізьку Січ і вка-

зував на головні сюжети, які треба було б висвітлити. 

Коло українських кореспондентів М. Довнар-Запольського 

відносно невелике, але до нього увійшли найбільш авторитетні 

представники київської історико-філологічної школи та української 

науки. Серед них вчителі М. Довнар-Запольського у Київському 

університеті і науковці – В. Антонович [III], В. Іконников [V], 

П. Голубовський [IV]. Листування з ними є не тільки цінним дже-

релом для реконструкції фактів і подій, повʼязаних з науковим 

становленням М. Довнара-Запольського, але і передає стиль відно-

син між педагогами та учнями всередині київської школи, а також 

між представниками її різних поколінь. 

Значно міцнішими були контакти між М. Довнар-Заполь-

ським та М. Грушевським. Це пояснюється різними причинами, 

насамперед однаковими суспільно-політичними поглядами, профе-

сійними інтересами, врешті особливостями життєвого шляху обох 

вчених. Збереглося 18 листів М. Довнар-Запольського до М. Гру-

шевського, писані з Києва. Найбільшими за обсягом і найважли-

вішими є чотири від 1895 р. і один з 1896 р. У них М. Довнар-

Запольський інформує М. Грушевського про свою копітку працю в 

архівах над археографічною публікацією «Документи Московсько-

го архіву міністерства юстиції» і зокрема про працю над матеріа-

лами ревізії Берестейського староства 1566 р. 

Білоруський історик повідомляв про підготовку ним до дру-

ку «Книги данин» («Записи поземельных дач короля и великого 

князя Казимира»). У звʼязку з тим, що М. Довнар-Запольський, 

за власним висловом, був «завален печатанием», він не зміг вико-
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нати своєї обіцянки М. Грушевському щодо участі у виданнях 

НТШ. У своєму листі від 22.11.1898 р. він вибачався за це перед 

М. Грушевським і просив відновити перервану з початком 1897 р. 

присилку йому чергових випусків «Записок НТШ», обіцяв при-

слати видану ним «Скарбовую книгу за 1508 – 9 гг. и рецензию 

мою на Ваши «Жерела» [VII, 227 – 230]. Йшлося про рецензію 

на фундаментальну публікацію «Жерела до історії України-Руси»: 

на той час вже було видано три томи. 

М. Довнар-Запольський і М. Грушевський проводили і зви-

чайний для колег-істориків обмін архівною інформацією. На про-

хання М. Грушевського, білоруський вчений обіцяв пошукати 

україністичні матеріали, які цікавили адресата, серед документів 

Київського та Брацлавського воєводств, Подільських та Холмських 

актів і дещо таки знайшов. М. Довнар-Запольський просив М. Гру-

шевського посприяти у публікації підготовленого ним тому доку-

ментів у Львові. При цьому він зауважував, що опублікувати в 

іншому місті практично немає шансів,
 
бо всюди ставлять умови 

[VI, 11 – 12]. Великим є недатований лист М. Довнар-Заполь-

ського, у якому мова йшла про обмін книгами та їх рецензува-

ння, причому подавалася дуже висока оцінка «Запискам НТШ» 

(«прекрасный орган, до какого мы еще не дожили!») [VII, 228]. 

Пʼять листів від М. Грушевського М. Довнар-Запольському і 

пʼятнадцять листів М. Довнар-Запольського М. Грушевському 

періоду співпраці з «Записками НТШ» опубліковані в збірнику 

«Переписка М. Довнар-Запольського з діячами науки України 

(1893 – 1908 рр.)» (Гомель, 2005), став підсумком спільної роботи 

білоруських і українських дослідників. 

Взаємозвʼязок із «Записками НТШ» і їх редактором М. Гру-

шевським можна розділити на два періоди. Перший (1894 – 1897) – 

період взаємних особистих контактів, коли вчений почав співпра-

цювати з журналом і опублікував там чотири рецензії, а також 

отримав відгуки на кілька своїх робіт. Ймовірно, що інтерес 

М. Довнар-Запольського до «Записок НТШ» появився після публі-

кації там невеликої рецензії М. Грушевського на «Мотивы свадеб-

ных песен Пинчуков» [4, 191 – 192]. Другий період – коли «За-

писки НТШ» продовжили рецензування основних праць М. Довнар-

Запольського, але його особисті контакти з редакцією практично 

припинилися. 
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Інші листи М. Довнар-Запольського, менші за обсягом, сто-

суються обміну літературою, насамперед отримання білоруським 

вченим львівських видань та їх рецензування. Один з листів (1896), 

дуже стислий, стосується прочитання малозрозумілого слова у 

тексті якогось документа. М. Довнар-Запольський прочитав його 

як «Георгій» і повідомляв про це М. Грушевському [VI, 24]. Кілька 

листів стосувалися ювілею В. Антоновича, оскільки в 1906 р. ви-

повнювалося 45 років від початку його діяльності у петербурзько-

му українському журналі «Основа» [VI, 42]. У підготовці цього 

ювілею М. Довнар-Запольський брав активну участь, задумав вида-

ти на честь ювіляра науковий збірник. Він звертався до М. Гру-

шевського та інших галицьких вчених з проханням надати статті 

для цієї книги, причому білоруський історик прагнув показати 

особистість В. Антоновича як ученого і вчителя [VI, 43]. Таким 

чином, згадані листи є важливим джерелом до життя й діяльності 

М. Довнар-Запольського. 

У своїх листах М. Довнар-Запольський виступає не тільки 

як вчений-історик, ерудований і принциповий дослідник, а й як 

людина з широким колом людських та дружніх контактів. Водно-

час листування яскраво свідчить, що головне місце в житті вченого 

займала саме робота. Листування розкриває його творчі плани, 

дає можливість зазирнути у творчу лабораторію, простежити ево-

люцію його поглядів, коло наукових інтересів. 

Важливим напрямом наукових досліджень видатного вченого 

була історія Великого князівства Литовського. Він активно зай-

мався пошуком та публікацією джерел з цієї проблематики. Напи-

сання значної частини його ґрунтовних наукових робіт з історії 

ВКЛ припадає на період творчої діяльності в Україні (1901 – 

1922) [16, 78]. Тож не випадково в його працях знайшла відобра-

ження й українська минувшина литовської доби, де автор приді-

ляє чимало уваги питанням соціальної історії. 

М. Довнар-Запольський аргументовано заявляв, що в першій 

половині XVІ ст. шляхта Київської землі у військовій та судово-

адміністративній сферах підпорядковувалася безпосереднім воєво-

дам. З огляду на це він дав цікаве визначення, чим було воєвод-

ство у власному сенсі – «воно обʼєднувало під владою воєводи і 

під його присудом військово-службовий клас всього воєводства» 

[16, 89]. 
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Варто зауважити, що білоруський історик звертав увагу на 

приклади шляхетського невдоволення системою зобовʼязань перед 

державою. Зокрема, зауважив, що шляхта не сприймала функцію 

військової служби як святий обовʼязок, що було великим недоліком 

насамперед в організації оборони держави від зовнішнього ворога. 

М. Довнар-Запольський охопив аналізом цілий комплекс 

проблем, повʼязаних з життям міщан українських земель ВКЛ. 

Насамперед автор підняв питання формального і реального станов-

лення міщанства як стану у привілейованих (з магдебурзьким 

правом) і непривілейованих містах, звернувся до проблеми роз-

витку самоврядування обох типів міст, розглянув права й пови-

нності міщан. 

Білоруський вчений займався дослідженням різних історич-

них процесів литовської доби. Так, за його авторством вийшли 

такі фундаментальні праці, як «Западно-русская сельская община в 

XVІ веке» (1897), «Украинские староства в первой половине XVІ в.» 

(1908) тощо. Загалом його напрацювання в царині дослідження 

історії ВКЛ налічують близько 40 найменувань праць, що стано-

вить пʼяту частину всього доробку. 

Значним був внесок М. Довнар-Запольського у справу під-

готовки кадрів архівних установ України. Як перший директор 

Київського археологічного інституту, він прислужився становле-

нню архівної справи освіти. Очолюваний ним впродовж 1918 – 

1919 р. інститут фактично став першим в Україні вищим навчаль-

ним закладом для підготовки архівістів, бібліотекарів, музеєзнав-

ців, етнографів, культурологів. У 1920 – 1922 рр. обіймав посаду 

професора Харківського університету, розробив концепцію під-

готовки кадрів для архівних установ, яка полягала в організації 

диференційованих короткотермінових (тритижневих) курсів за прик-

ладом західноєвропейських та тривалих (дворічних), що продов-

жували ідею археологічного інституту [15].  

Отже, М. Довнар-Запольський займав почесне місце у плеяді 

славістів рубежу ХIХ – ХХ ст. Найбільш плідним за науковими 

та педагогічними здобутками був його так званий «золотий київ-

ський період» (1901 – 1919). Під час своїх навчальних і наукових 

студій він мав змогу ознайомлюватися з реальним життям україн-

ського народу, порівнювати становище білорусів зі становищем ук-

раїнців. Одночасно він повною мірою заслуговує ідентифікації і 
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як український історик з огляду на тривале проживання в Україні, 

досягнуті тут масштабні наукові здобутки загалом і активне дос-

лідження української історії. Усе це дає підстави говорити про міц-

ну основу, на якій згодом розвинулися білорусько-українські взає-

мини у сфері освіти, науки і літератури. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є висвіт-

лення звʼязків вітчизняних діячів науки та культури з білорусь-

кими вченими у міжвоєнний період. 
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UKRAINIAN STUDIES 

OF MITROFAN DOVNAR-ZAPOLSKY 

 

This article studies M. Dovnar-Zapolsky’s interest in Ukrainian 

subject, in particular the history of the Lithuanian principality. As 

found, he spent in Ukraine one third of his life and scientific activity. 

Also, the correspondence between M. Dovnar-Zapolsky and the others 

famous Ukrainian scientists (such as D. Yavornytscky, V. Antono-

vych, M. Hruchevsky) is a very valuable source for the reconstruc-

tion of some facts and events related to his scientific formation. This 
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is explained by different reasons, primarily the same socio-political 

views, professional interests, and finally the peculiarities of the way 

of life of scientists. There are letters of M. Dovnar-Zapolsky to M. Hru-

shevsky, written in Kiev. In his letters, M. Dovnar-Zapolsky did not 

act only as a historian, erudite and principal investigator, but as a person 

with a wide range of human and friendly contacts. At the same time, 

the letters clearly showed that the main place in the life of the scien-

tist was precisely the work. 

Mitrofan Viktorovich studied Belarusian and Ukrainian folklore, 

folk ceremonies and dialects of Polissya. The Belarusian historian 

persistently studied life, customs and history of the Byelorussians and 

wrote about it in the cycle of articles that the Belarusians are an 

independent East-Slavic people, as well as Ukrainians, and they had 

their own languages. 

During his studies and scientific work M. Dovnar-Zapolsky 

was able to get acquainted with the real life of Ukrainians, he 

compared the living conditions in Ukraine and Belarus. Also, he can 

be fully identified, as a Ukrainian historian, as he lived in Ukraine for 

a long time. He had great scientific achievements in Ukrainian his-

torical study.  

Keywords: Ukraine, Byelorussia, cultural, Ukrainian-Byelo-

russian relations, Mitrofan Dovnar-Zapolsky. 
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