
Такожь великий князь московский во велицей любви живяше с нимь. 
Єже же иныи велици немецкыи служахуть єму со всими городы своими 

и со землями —
ти же велиціи князи нъмецкии и по нЬмецькому языку зовеми1 мистрове. 
Єще же господарь земли Молдавской и Босарабъския 
по власкому языку зовеми2 воеводы.
Такожь господарь той земли Болгарской — 
по болгарскому языку зовемия деспоты.
И єще жь иныи велици князи: 
велики князь тферьский, 
и великий князь резанскый, 
велики князь одоевъскый, 
и велики Новгород, 
и великий Псковь,
и спроста реку — иже не обретеся во всем помории ни градъ, ни место, 

иже бы не приходили (вар.: прислухали) к славну господарю Витовъту.
Тии же велици господари, цари, велиции князи и велиции земли, єже пи- 

сахом зде (и) инии,
во велице любви живущи с нимь, 
а инии крипко служахуть ему, славному господарю, 
и честь велику, и дары великы и дани многы приносяхуть ему, не токмо 

по вся лЪта, но и по вся дни, і т. д.
Порівнюючи літописний текст зі записом 1428 р., бачимо, 

як автор (чи автори) пробує розширити і прикрасити коротке, 
але доволі зв’язле і змістовне оповідання запису додатковим 
фактичним матеріалом, і як невлад се він робить; розриває 
зв'язок гадок, помічаючи се, поправляється, старається 
зв'язати різними переходовими фразами, і приводить до пов
ного хаосу всю ту купу фактів й імен, яка у нього тут згрома
дилася3. Все се, кажу, дає доволі непохвальне свідоцтво літера
турному хистові складача цієї компіляції, що носить в Суп- 
расльськім збірнику заголовок: «Избрание летописания ізло- 
жено вькратце».

Тоді ж, мабуть, не пізніш 1440-х років з нею зв’язано дру
гу компіляцію, іншого характеру, затитуловану: «ЛЬтописець 
великихъ книзей Литовъских». Її основу становить невеличка 
повість (коло 9 тисяч знаків — приблизно чверть звичайного 
друкованого аркуша) — історія розсварення Вітовта з Ягай- 
лом, написана із становища Вітовта, людиною, очевидно, дуже 
добре ознайомленою з подіями, і з тим освітленням і толку- 
ванням, яке надавалось їм у Вітовтових колах. Із цього боку

1 Зовемому.
2 Зовемем.
3 До реєстру підвладних Вітовтові земель він уткнув насамперед, зовсім 

не до речі, цісаря римського,— вийшов непотрібний відступ про Луцький з’їзд. 
До того додав він ряд дружніху але не підвладних володарів (турецький, гре
цький, чеський, данський) — і сюди ж попав зверхник Вітовта Ягайло! Фразу 
про поміч, котру посилали Вітовтові служебники на його поклик, перенесено
з дальшого сюди, приложено до Ягайла — і тим ослаблено її силу. Московсь
кий цар відірвався від решти північних служебників, і з характеристикою «ве
ликої любові» ще раз розбив ряд служебників — цим разом західних, і 
т. д. Пор. мою статтю: Похвала, с. 10.
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вона близько нагадує меморіал, написаний із становища 
Вітовта для хрестоносних лицарів коло 1390 р.1; але літописна 
повість не йде в подіях так далеко: описує тільки перший роз
рив Вітовта з Ягайлом, і закінчується першою утечею Вітовта 
до німців у 1382 р. Далі ж оповідання ясно походить з іншої 
руки. Се видко і в мові (повість до 1382 р. виложена мовою 
цілком свободною від церковнослов’янських елементів, пода
льше оповідання писане під церковнослов’янську) — і так са
мо в змісті: автор подальшого оповідання так мало обізнаний 
з високою політикою, що Ядвигу зве донькою Казимира Вели
кого, тим часом як повість до 1382 р. написана з дуже тонким 
знанням політичних відносин.

З сим сходиться й те, що ми маємо латинський переклад 
повісті до 1382 p., під заголовком «Origo regis Jagyelo et 
Vytholdi ducum Lithuanie», споряджений ще в XV в. для краків
ського двору; ним користувався для своєї історії Длугош, і він 
втягнений до офіційної збірки дипломатичних актів польсько
го канцлерства, під актами 1500 р. Се теж свідчить про ок- 
ремішність цього твору і його офіціозність. На підставі всього 
цього можна із значною певністю говорити про повість до 
1382 р. як окремий твір офіційного походження, споряджений 
у р. 1382—1384, мабуть, до примирення Вітовта з Ягайлом 
у 1384 році. Де зложено його, незвісно, але рукою — се треба 
сказати — надзвичайно талановитою! Наша стара література 
не багато має таких глибоко продуманих і зручно постилізо- 
ваних творів. У формі нібито цілком не вимушеній, щирій і 
простій, без будь-яких прикрас і афектацій, але надзвичайно 
влучно, живо, прозоро, одного слова не пускаючи дурно, опо
відає автор стару приязнь Ольгердового і Кейстутового дому, 
щирість Вітовта і злобну підступність Ягайла, що зрадив своїм 
найближчим своякам і союзникам, зловив і до смерті привів 
старого литовського героя Кейстута, а Вітовта кінець кінцем 
змусив, рятуючи своєї голови, втікати до одвічних ворогів 
німців та з їхньою поміччю доходити своєї батьківщини. Як 
взірець стилю і мови я наведу оцей уривок (на підставі Суп- 
расл., справляючи і доповнюючи з інших):

Сыновъ же было у великого князя Олгирда 12, а в князя великого Кей- 
стутия сыновъ 6 было. А межи всих сынов любили — князь Олгирдъ князя 
великого Ягайла, а князь велики Кейстути полюбилъ князя великого Витовта. 
И нарекли при своих животах их, што имъ быти на их м1>сгех, на великих 
княжених. Они пакъ — князь велики Ягайло и князь велики Витовтъ — такъ- 
же во великой дружбьЬ были при отцех своих. Потомь пакъ князь велики Ол- 
гирдь умре, и князь Кестути не остави брата своего великого князя Олгирда: 
какъ до его живота в однотьстве с нимь были, почнеть держати княземь вели
ким во Вилни сына его князя великого Ягайла, и починеть приезьдити ко ста
рым думамъ, какъ ко брату приЪзьчиваль ко старейшему.

1 Він виданий в «Scriptores rerum prussicarum», t. II.
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Некто пакъ был у великого князя Олгирда паробокъ, неволный холопъ, 
звали его Воидиломь. Первое был пекаромь, потомь вставили его постелю 
слати и воду давати собъ пити. И потомь пакъ полюбиль ся быль ему: даль 
был ему Лиду держати, повель был его в добрыхъ. Потомь по животе велико
го князя Олигирда двЬ ли лЬте минуло, князь велики Ягаило поведеть его 
велми во высокых и дасть за него сестру свою родную княжьню Марию, што 
потом была за княземь Давыдомь. Князю великому Кестутию велми нелю- 
бость учиниль и жалость, што братанну его, а свою сестру за холопа даль. 
И быль тоть Воидило у великой моци у великого князя Ягаила, почаль со не- 
мьци собе соймы чинити и записыватися грамотами противу великого князя 
Кестутия. Некто пакь был остродски кунторъ1, звали его Гунстыномь; готъ 
былъ кмотрь2 великому князу Кестутию: крестиль княгиню Янушевую, дщерь 
его. Тоть поведаль князю великому Кестутию: «Ты того не выдаешь, какъ 
князь Ягаило посылаеть к намь часто Воидила, и уже записалься с нами, 
какъ тебе изьбавити своих месть3, а ему бы ся достало и съ сестрою (велико
го князя Ягаила) твои места». Князь велики Кестутей вЬда, што князь велики 
Витовт гораздо живеть со князем великимь Ягаиломь, и почнеть жаловатися 
сыну своему великому князю Витовту: «Ты с нимь гораздо живешь, а он уже 
записалься на нас со немьци». Князь велики Вйтовътъ рече отцу своему: «Не 
веруй тому, ачь того нЪтъ, заньже со мною гораздо живеть, ачей бы мнЬ 
явилъ»!

Потомь пакъ учинилося великое знамение: князь велики Ягаило дал был 
Полтескь брату своему Скиргаилу, и они его не приняли. И князь великий 
Ягаило послать рать свою всю литовскую и рускую со братомь своим князем 
Скиргаилемь ик Полоцьку, и оттуды мистръ лифляньски пріиде ратью к По
лоцку, и оступять город. И князь велики Кестути опять начнет жаловатися 
сыну своему великому князю Витовту, проплакивая на князя Ягаила: «За Во
идила сестру дал, мою братанну, а из немець ми явлено, что немьцы записа
лися на нас, а се пакъ третее: с кимь мы воюемь? с немьци? и они с ними По
лоцька добывають! уже то проявилося, што они на нас полно стали с немьци...

Друга аналогічна повість — подібної манери, але коротша, 
пізніша і далеко не з таким знанням написана — з нагоди 
польської окупації Поділля по смерті Вітовта, 1430 p., з дале
кої перспективи часу і з очевидними недоладностями — оповідає, 
як литовські князі заволоділи Поділлям в XIV в., і цією істо
рією доводить їхнє право, а польську неправду.

Де з’явилась ся повість, в яких колах — на се нема вираз
них вказівок. Всі інтереси її скуплені на півдні, і з найбільшою 
правдоподібністю її можна би вважати тутешнім утвором — 
тих кіл, що особливо були заінтересовані боротьбою Свидри
гайла з Польщею за Вітовтову спадщину: скажім, волинських 
або київських. При бідності яких-небудь звісток з того часу 
про українські справи, ся повість притягала до себе величезну 
увагу в нашій історіографії, особливо її початок4,— що може 
вважатися класичним текстом:

Коли господарь былъ на Литовьскои земли князь великы Олгирдъ, и шед 
в поле с литовъскимь воискомь, побиль татаровъ на СинЬй воде, трех братовъ: 
князя Хачебея а Кутлубугу, а Дмитрея. А тыи три браты, татарскыа князи 
отчичи и дедичи Подолскои земли (были); а от нихъ завЬдали атамани, а 
боискаки, приезьдяюче от тых атамановъ, имывали ис Подольской земли 
дань.

1 Комтур, комендант.
2 Кум.
3 Себто: позбавити твоїх міст.
4 3 історичного становища він освітлений в IV т. «Історії України», с. 83 

і далі.
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А брать великого князя Олгирдовъ держалъ Новгородокъ Литовскый, 
князь Корьять; а в него были четыри сыны: князь Юръи, а князь Олександро, 
князь Костентинъ, князь Федоръ. Ино тыи княжата Кориятовичи три браты, 
со князя великого Олгирдовымъ презволениємь и с помочию Литовския земли 
пошли в Подолскую землю. И тогды в Подолскои земли не быль ни одинъ го
род ни древомь рубленый, ани каменємь будованый. И тогды тые княжата 
Корятовичи пришед в Подольскую землю и вошли во приязнь со атаманы, по
чали боронити Подольскую землю от татарь и боскакомь выхода не почали 
давати. И напервоє нашли собЪ твержю на рец-Ь на Смотричи, тут пак со- 
бе нарядили город Смотрич. А у другомь месте были черньци1 в горе, и в томь 
мЪсте наредили город Бакоту. И, ловячи в ловех, пригодило(сь) имь так: уго- 
нили много оленей в тот островъ, кдЬ нынъ Каменецкоє место лежить, и, по
секши л!>съ, город умуровали Каменець. А ис того вси Подолскии городы 
умуровали и всю землю Подольскую осели...

Далі наступує історія Костянтина Коріятовича, що нале
жить уважати відгомоном якогось політичного памфлету на 
Ягайлову унію з Польщею, тільки, на жаль, переказаного в за
надто короткій формі. Польський король «Казимир Локотко- 
вич», довідавшися про Коріятовичів, які то мужні князі, наду
мав із своїми панами згодити старшого з них Костянтина собі 
за зятя. Бо синів у нього не було, тільки одна донька. Він 
прислав йому «глейтовні (охоронні) листи з великою твердіс
тю» і просив приїхати. Костянтин їздив, але розглянувшися 
в ситуації, не захотів міняти свого маленького, з усіх боків за
городженого князівства на польську корону. Не схотів задля 
цього ламати своєї віри, відмовився від королівни, повернувся 
на Поділля і тут помер «на своїм господарстві». Вище я згадав, 
що сей «Літописець» Ягайлову жінку Ядвігу через непорозу
міння так само вважає донькою Казимира, єдиною спадкоємни
цею польської корони, але розповідає історію цього одружен
ня дуже стримано і лояльно («короля Казимира в живих не 
стало, синів у нього не було, тільки одна дочка на ймення Яд- 
віга, і почали ляхи з Кракова присилати до в. кн. Ягайла, щоб 
він прийняв хрещення старого Риму і взяв їхню королівну, 
іменем Ядвігу, собі за жінку та став у них королем; і в. кн. 
Ягайло змовився з матір’ю, в. кн. Уліяною і з братією, і з 
усіма князями та боярами Литовської землі і, поїхавши в 
Лядську землю до Кракова, там охрестився сам і його браття 
і князі та бояре Литовської землі; взяв за себе королівну Яд
вігу і коронований був короною того королівства, і з того по
чали хрестити Литву в латинську віру; прислав арцибіскупа 
[помилка — віденський біскуп мав титул тільки єпископа], і 
тоді почали ставити костели по всій литовській землі»). Наш 
же памфлет представляє, що така сама пропозиція ще раніш, за 
життя Казимира, робилася Коріятовичеві, тільки він не пішов 
на се: не захотів платити за польську корону так, як заплатив 
Ягайло,— зломив батьківську віру і віддав литовські й руські 
землі під польську кормиїу.

1 В Супр. і Ув. помилкою: черници.
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Далі оповідається, як Вітовт відібрав Поділля від Коріято- 
вичів, а від нього випросив собі Західне Поділля Ягайло, від 
себе дав пану Спиткові, а по смерті Спитка Вітовт викупив 
собі ті городи назад,— але по його смерті поляки безправно 
їх захопили: «Каменець засіли», підступом і насильством, «і 
все те забрали, що тепер держать Подільської землі». Повість, 
таким чином, написана з сильною тенденцією проти поляків і 
Ягайла, мабуть, під свіжим враженням польської окупації 
Поділля — тому й нема тут мови про подальшу боротьбу за 
Поділля.

Сі дві повісті — про втечу Вітовта до німців у 1382 р. і про 
захоплення Поділля поляками в 1430 р. в Супрасльському ру- 
кописі зв’язані посереднім звідомленням, держаним так само 
без років, в тоні прагматичного оповідання, так само, як 
обидві повісті. Стиль інакший — як я то завважив вище: мова
з тенденцією до церковнослов’янської і манера більш збли
жена до старої літописної; але автор, з другого боку, йде за 
прагматичною (не літописною) формою повісті 1382 р.

Чи тільки за цією повістю? чи продовжував тільки її, і до 
цього продовження пізніше було додано оповідання про По
ділля, не зв’язане ні з ним, ні з повістю 1382 р. безпосередньо?

У Супрасльському рукописі се продовження доведене до 
1397 р. (смерть Скиргайла). В другій редакції, Уваров, й ін., 
додано записки 1398—1418 pp., але вони явно пізнішого по
ходження, і вже сама форма їхня — з роками — виразно 
відбиває від продовження 1382—1396 pp. Очевидно, повість 
1382 р. була продовжена тільки до 1397 р.

Але цей продовжувач мав перед собою повість про Поділ
ля: історія сватань з К а з и м и р о в о ю  донькою Ягайла і Ко- 
ріятовича, на мій погляд, на се виразно вказує. Продовжувач, 
не знаючи докладно історії Ягайлового одруження, пішов тут 
за повістю про Поділля і представив Ядвигу донькою-одинач- 
кою Казимира Великого.

Значить — він писав після смерті Вітовта, може, навіть до
волі скоро — одночасно з тим, як до першої компіляції (що 
кінчилася 1428 р.) додавалася історія останніх діл Вітовта та 
його смерті (з похвалою йому) і подій 1431—1435 pp. (пере
мога Жигімонта Кейстутовича над Свидригайлом). Можливо 
навіть, що обидва продовження, 1382—1397 і 1428—1535, бу
ли ділом однієї руки, і продовжувач повісті 1382 р. не довів 
свого оповідання до смерті Вітовта в «Літописці» саме тому, 
що він вирішив оповісти сі роки, або знайшов готовий мате
ріал з роками в якомусь літописі для сих років — і вирішив 
ним виповнити сю прогалину в «Ізбранію літописання». Було 
б цікаво перевести чисто філологічне порівняння сих частей 
в обох частинах Супрасльського рукопису — «Ізбранія» і 
«Літописця», щоб переконатися, чи се один автор чи два: чи
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похвала Вітовту й інші статті «Ізбранія» належать «літопис
цеві», чи ні.

Для нас це особливо цікаво тому, що продовжувач повісті 
1382 р. був киянин, хоча писав, мабуть, у Смоленську. Се вид
но з його оповідання про Скиргайла — одного з найбільш 
інтересних епізодів цієї хроніки 1382—1396 pp., що давно 
звернув на себе увагу істориків як голос київського свідка:

Князю Володимиру Олгирдовичю тогда сущу в Києві», и не восхотъ поко
ры учинити и чоломь ударити великому князю Витовту — то жє весны 
(1394) князь великий Витовт поиде и взя град Житомир и Вручий и приьха 
к нему князь Володимир. Того же лЪта на осень князь великий Витовтъ выве- 
де єго ис Києва и дасть єму Копыль, а на КиєвЬ посади князя Скиргаила. 
Самь же князь великий Витовть поиде на Подольскую землю, а князю Скир- 
гайлу повеле ити ис Києва ко Черъкасомь и ко Звенигороду. Князь же Скир- 
гаило Божиєю помочью и великого князя Витовта повелениємь взя Черкасы 
и Звинигород и возвратися пакы ко Києву. Ту же паки княжащю єму в 
КиєвЬ, быс(ть) же некто Фома чернець изоуфовъ1, держа наместничество от 
митрополита у святое Софьи на митрополичиємь дворЬ. Восхотевшю же кня
зю Скиргаилу єхати за Днепро в ловы, той же прежереченый Фома нача зва
ти єго на пиръ на митрополичи дворъ. Князю же Скиргаилу сущю у него на 
пиру — азъ же того не свЪмъ, занеж б Sx тогды млад,— но неции глагол ють, 
иже бы тот Фома далъ князю Скиргаилу зелиє отравное пити. И с того пиру 
князь Скиргаило поЪхаль за Днепръ к Милославичомь и тамо розболеся — 
канонь канона Крещения у че(твер)к, и на Крщениє в суботу уєхал у град 
Києвь боленъ. БолЪвъ 7 дни и преставися у серед (у)2. И понесоша его на 
главах священници, поюще пЪсни отходные съ свещами из града Киева ко 
святей Богородици Печерской. И положень быс(ть) чюдный князь Скиргаило 
добрый, наречены во светомь крещении Іоан, подле гроба святого Федосия 
Печеръскаго. Князь же велики Витовтъ услышав, ижь князь Скиргаило пре
ставися, и посла князя Ивана Ольгимонтович (а) ко Киеву и да ему держати 
Киевъ.

«Мы же на пре(д)реченоє возвратимься»,— зауважує по 
сім автор, помітивши, що молодечі спомини — враження 
смерті і похорону Скиргайла, котрі він бачив, бувши «тогды 
млад», задалеко відігнали його від Вітовтової історії. Оповідає 
похід Вітовта на смоленського князя, потім приїзд до Смо
ленська на поклін його зятя, великого князя московського Ва
силя, перед тим оповідає дуже докладно ще один смоленський 
епізод з тих літ, і тим всім доволі ясно маніфестує, що запи
ски сі писалися в Смоленську. Що писав їх не якийсь дипло
мат чи канцелярист, а церковний книжник, церковна людина, 
видно з тих церковних цитат, котрими він щедро пересипає 
оповідання. А по нім наступає (по тім приїзді Василя мос
ковського до Смоленська) згадана повість про Поділля, кот
рою і закінчується вся компіляція в найстаршій з нині відо
мих редакцій — Супрасльському рукописі і кількох до нього 
подібних (списки Никифорова і Академічний).

Отже, бачимо твір доволі складний і різнорідний з поход
ження: тут і московські митрополичі джерела — притягнені,

1 Сі слова читаються однаково: из уфовъ, або изуеъ; чи се прізвище на
місника, чи походження из «Оуеовъ», зістається неясним.

2 Себто 10 січня 1397 р. Про се місце (дефектне в різних копіях), і рік 
смерті Скиргайла див. в IV т. «Історії України», с. 474.
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може, не без впливу «московитина» єпископа Герасима, і тво
ри офіційного походження — великокняжої канцелярії чи 
двору, і спомини якогось київського церковника, і записки 
смоленські; ідеї литовської державності зміщуються з тради
ціями єдиної «руської церкви», за котру чіпляються ідеї 
єдності династичної, політичної, культурної. Конгломерат до
волі механічно зложений. Покійний Смолька думав, що він за
лишився недоробленим через смерть Герасима, котрий зда
вався йому інспіратором цілого діла, а підвищення Смоленсь
ка до значення митрополичої кафедри — початком цього літе
ратурного руху, що виявився в спорудженні цієї компіляції. 
Мовляв, Герасим спровадив з великокняжого архіву офіційну 
записку про Кейстута і Ягайла, хтось з митрополичого ото
чення продовжив її, а року 1436 описав боротьбу Свидригайла 
і Жигімонта Кейстутовича; але зі смертю Герасима (1435) 
той історіографічний рух упав, а подальші зміни політичної 
ситуації (упадок Кейстутової династії) не сприяли динас
тичній ідеї, покладеній в основу сего Смоленського літопи
су — прив'язанню до Кейстутового роду. «У збірнім кодексі, 
що був архетипом двох відомих нам рукописів, зістався лише 
нагромаджений матеріал як свідоцтво наміреного, а не спов
неного завдання»,— міркував покійний дослідник.

Тепер, коли ми знаємо із записок 1420—1428 pp., на книзі 
Ісаака Сірінянина про подорожі Герасима до Царгороду ще 
1420 p., про його книголюбство, про його московське поход
ження, про кількарічний побут на Волині володимирським 
єпископом, та зложимо се з пізнішими відомостями про Гера
сима — про його другу подорож до Царгороду в 1432— 
1433 pp., близькість до Свидригайла, зносини з папською 
курією в 1434—1435 pp.,— очевидно, під натиском того ж 
Свидригайла, в його політичних інтересах, та ще звернемо 
увагу на деякі подробиці компіляції,— наприклад, записки про 
царгородські події 1353 p., незвісні в інших джерелах,— все се 
робить дуже правдоподібним, що діяльність цього рухливого 
москвитина і його широкі зв'язки сильно оживили літературне 
життя в Смоленську, і се оживлення виявилося в тій істо
ричній збірці, котру ми оце розглянули. Митрополією, ро
зуміється, Смоленськ не став. Герасим, ставши митрополитом, 
перебрав віленську кафедру, і вона, очевидно, стала його го
ловним осідком. Але книжні й літературні інтереси, оживлені 
в 1420—1440-х pp., жили далі, підтримувані пізнішими влади- 
ками-книголюбцями, такими, як Йосип Болгаринович та 
Йосип Солтан. Компіляція, зложена в 1430-х pp., переробля
лася далі. Уваровський список, писаний наприкінці XV в., ма
буть, для князів Слуцьких, котрим він потім належав, дає од
ну таку переробку, зроблену, мабуть, в Смоленську ж,— судя
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чи з того, що текст літопису, включений до нової смоленської 
збірки, зложеної за Йосипа Болгариновича, дуже близький до 
редакції, представленої Уваровським списком1. Збірка Болга
риновича дає другу таку переробку. Ся збірка 1490-х 
pp. містить насамперед історичну компіляцію, доведену до 
1469 p., новгородського походження, далі збірку статей цер
ковно-канонічного і генеалогічного змісту, теж аналогічну з 
подібними новгородськими збірками, і до цього — після запи
су переписувача, якогось Авраамка, що списав сі збірки «по- 
велЬніємь єпископа смоленського Іосифа», наступує «Літопи
сець великого князівства Литовського» в тексті, подібнім до 
Уваровського. Потім, у XVI в. до нього дороблено вступ, який 
мав пояснити стару історію Литви і литовських династій до 
часів Ольгерда і Кейстута, але походження сього нового твору 
досі ніскільки не просліджено, і ми його сюди не будемо втя
гати. Нам було цікаво тим часом прослідити на смоленській 
компіляції 1430-х років відбиття літературного і культурного 
життя XV в., білоруського й українського, та підчеркнути сей 
факт, яскраво нею посвідчений, як ієрархічна єдність підтри
мувала ще в сім часі єдність літературну і культурну всіх 
єпархій старої київської митрополії. Се дозволяє нам вживати 
далі матеріал з різних церковних осередків України і Білорусі, 
щоб вислідити стан літературної традиції, літературної школи 
й книжної верстви XV і 1-ої пол. XVI в. (до реформаційних 
впливів).

Літописна компіляція, чи краще сказати — вибірка, зроб
лена в Смоленську, чи не одночасно з тою, що лягла основою 
старшого Литовського літопису, лежить також в основі іншої 
менше важливої історично, але дуже цікавої для нас літопис
ної збірки — так званого «Короткого київського літопису», що 
становить другу частину так званого «Супрасльського рукопи
су»2. Так назвав сю літописну збірку М. Карамзін, і під цією 
назвою вона зосталась і досі: хоч її київське походження дуже 
сумнівне, і тому ся назва часом береться в лапки, але за бра
ком іншої короткої влучної назви, вона й досі вживається в 
літературі.

1 Див. спостереження Ф. Сушицького, с. 66.
2 «Супрасльская. рукопись, содержащая новгородскую и кіевскую сокра- 

щенныя лЪтописи», М., 1836. Дуже гарне видання, зроблене заходом 
кн. М. Оболенського, з рукопису, що зберігався тоді в Архіві Мин. ин. дел. 
Новіші студії про сю збірку — спеціально про її другу («київську») частину, 
що головно надає їй інтерес: Тиховский Ю. Так называемая «Краткая Кіев- 
ская ЛЪтопись», Киевская Старина, 1893, IX, с. 364—374; Арнаутов В. «Кіев- 
ская» лілчшись Супрасльского сборника (Къ вопросу о смоленскомъ лЪтопи- 
саніи), Изві>стія Отд. рус. яз., 1909, III.
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Се кінцева частина історичного збірника, що походить із 
Супрасльського монастиря. Першу, більшу частину його ста
новить витяг з літописної компіляції новгородського поход
ження, майже цілком тотожний з так званим літописом Авра- 
амка — тільки в Супрасльському рукописі він уривається по
серед оповідання про Тохтамиша, 1381 року. До нього припи
сано, тою ж, мабуть, рукою, першої половини XVI в., другу 
вибірку, також з компіляції новгородського походження, з 
особливим оглядом на Смоленськ і смоленські події. Ці інте
реси до Смоленська помітні в ній ще в першій чверті XV в.1 
Вибірки з якогось подібного новгородського джерела сягають 
потім і далі, до другої половини XV в.— але що в них уже не 
помітно того спеціального добору відомостей про Смоленськ, 
то приходиться думати, що записи про події середніх деся
тиліть XV в. в Супрасльському рукописі наверствувались ок
ремо і пізніше.

Потім, від 1480-х pp. і до 1500, котрим кінчився літопис, 
маємо ті записи, що надають йому історичну і літературну 
вартість: вони явно походять з якогось українського, або з 
Україною пов’язаного джерела. Оце той «Короткий київський 
літопис». Два записи — один про смерть новгородського 
архієпископа (1461), по ньому другий — про здобуття Царго
роду турками (1453), порушуючи хронологічний порядок, ста
новлять його виразну межу. По сім — записи про руїну Києва 
в 1482 р. й скарання на смерть Михайла Олельковича 
1481 р. відкривають ряд подій, особливо інтересних для 
українця: киянина, волинця, поліщука. Серед них стрічаємо 
знову записки зі смоленським забарвленням, або такі, що мог
ли походити від митрополичого клірошанина, де він би не пе
ребував — в Києві, Смоленську чи Вільні. Але інші мають таке 
яскраве місцеве, волинське, спеціально з двором князя Остро
зького зв’язане забарвлення,— що приходиться думати: або 
що сі записи походять від людини, яка припадком сполучала 
інтереси до подій волинських, смоленських і митрополичого 
кліросу, або що якийсь клірошанин, зв’язаний ближче із Смо
ленськом, використав записки, що походили з двору князів 
Острозьких. Закінчується цей літопис власне записами під ро
ками 1497—1500: про смерть митрополита Макарія, що 
спіткала його в дорозі в с. Скриголові на річці Бчичі, непо
далік її вустя до Прип’яті, про призначення на його місце вла-

1 В. Арнаутов, порівнюючи записи Супрасльського рукопису з Литовсь
ким літописом середньої редакції (сп. Рачин. і Євр.), помічає, що в них вид
но користування зі спільного джерела, кінчаючи 1428 роком; він думає, що се 
був смоленський витяг з IV Новгородського літопису, а з нього зроблений був 
витяг Супрасльського рукопису. Але смоленські події тут кінчаються власне 
1405 роком, і пізніше Смоленськ виступає тільки спорадично і припадково,— 
се справедливо зауважив M. Тиховський.
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дики смоленського Йосипа Болгариновича і, нарешті, про 
посвячення Йосипа на митрополита. На сій підставі вислов
лювався здогад, що на смоленськім дворі сього звісного вже 
нам книголюбця — котрому завдячуємо так званий Літопис 
Авраамка (вище), зложено було й сей літопис, за поміччю во
линських записок. Се й можливо. Але так само можна б дума
ти і про Слуцький монастир, де, певно, не переставали й потім 
слідити за блискучою кар’єрою свого булого ігумена, Йосипа 
Болгариновича, а з другого боку, інтересувалися й долею своїх 
князів Олельковичів та їхньою київською отчиною, й волинсь
кими подіями1. Але в кожнім разі се треба признати, що голос 
волинця відчувається в деяких записах 1490-х pp. дуже силь
но, так що се дуже правдоподібно, що в літописі використано 
деякі волинські записи2.

Після запису про поставлення митрополита Йосипа 
(1500 р.) наступають знову кілька окремих записок, із стар
ших років, XV в., і по них — здобуття Смоленська Москвою 
1515 р. Все се описане тою ж рукою, що літопис,— значить, 
переписано її не раніш цього року. Потім інтересна примітка, 
для палітурника, зроблена іншою рукою: при оправі до сих
4 зошитів додати в кінці ще 6 зошитів «порожніх неписаних», 
«про запас на літописець». Але замість того хтось інший, за
черкнувши вказівку, вписав на останніх сторінках повість про 
перемогу князя Острозького під Оршею в 1515 р. і похвальне 
слово йому з цього приводу. Чи ст'алося се вже в Суп- 
расльськім монастирі? Кінцевий запис рукопису, зроблений 
пізнішою рукою, про відвідини Супрасльського монастиря ко
ролевичем Жигімонтом-Августом у 1543 p., виразно вказує, 
що тоді рукопис переховувався в сім монастирі; але чи попе
редні записки, чи, може, і весь взагалі рукопис був переписа
ний тут,— на се нема ніяких твердих вказівок ні з а ні 
пр о т и .

Той факт, що перша частина Супрасльського рукопису майже тотожна
з літописом Авраамки, переписаним у Смоленську з наказу Болгариновича в 
1495 p., тільки не дописана до кінця і уривається на півслові, на мій погляд, 
до певної міри промовляє проти здогаду, що Супрасльський рукопис був зло
жений теж у Смоленську — тут навряд чи користувалися б таким фрагментом 
компіляції, що при єпископській кафедрі існувала в повній формі.

2 Особливо яскраво, наприклад, се виступає в оцім записі: В лі>то 7000, 
индикт 10, мі>сяца іюня 7 дня (7.VI.1492), в четверток 7 недЪли посли Вели
кодня, въ вторый час дня преставися Казимерь, король пол(ь)ский Якгоило- 
вичь, и великый князь литовскый и рускый, справедливый, добрый, при мит
рополите києвьском Іоне Глезне, при єпископі» владимерьском и берестей- 
ском Васьяне. Съ бо епископъ Васиань обнови церковь Пречистое у Володи- 
мери, великую, мурованую муром, иконами и ризами, и съсуды, паче книгами 
и с(вя)т(ос)тию, вь лЪто 7002 (1494), в индикт 13, на Введеніє Пречистое 
день, съ епископом луцким Ионою и съ єпископом холмским Семеоном». За
пис явно волинський.
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