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Ніна Миронець

ВИСВІТЛЕННЯ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ,
ЗМІСТУ ТА ДОЛІ КНИЖКОВО-РУКОПИСНОГО ЗІБРАННЯ

БАРОНА Ф. Р. ШТЕЙНГЕЛЯ
У ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ ТА НА СТОРІНКАХ ПРЕСИ

КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.
Здійснено аналіз основних друкованих видань та повідомлень у пре-

сі кінця ХІХ — початку ХХ ст., які висвітлювали етапи формування, 
зміст та долю книжково-рукописного зібрання Городоцького музею 
Волинської губернії барона Ф. Р. Штейнгеля.

Ключові слова: Городоцький музей Волинської губернії барона 
Ф. Р. Штейнгеля, книжково-рукописне зібрання, документальні дже-
рела, архів.

Осуществлен анализ основных печатных изданий и сообщений в 
прессе конца XIX — начала ХХ в., которые освещали этапы формиро-
вания, содержание и судьбу книжно-рукописного собрания Городецко-
го музея Волынской губернии б арона Ф. Р. Штейнгеля.

Ключевые слова: Городецкий музей Волынской губернии барона 
Ф. Р. Штейнгеля, книжно-рукописное собрание, документальные ис-
точники, архив.

The article analyzes the main publications and reports in the press 
of late nineteenth — early twentieth century, which covered the stages of 
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formation, maintenance and fortune of books and manuscripts collection 
of Gorodotsky Museum of Volyn province of Baron Theodore R. Shteynhel.

Key words: Gorodotsky Museum of Volyn province of Baron F. R. Shteyn-
hel, books and manuscript collection, documentary sources archive.

Бібліотечні історико-культурні фонди дедалі частіше не лише 
стають об’єктом історико-книгознавчих досліджень, а й привертають 
неабияку увагу дослідників, що представляють різні галузі науки. 
Книжково-рукописні зібрання, рівно як і відомості про життя та 
діяльність їх власників — збирачів унікальних скарбів культури, по-
винні зайняти належне місце в системі історичних знань. Важливим 
моментом на цьому шляху є дослідження сприйняття такого культур-
ного феномену тогочасним суспільством, що найяскравіше виявило-
ся у пресі та інших друкованих виданнях часу «активного життєвого 
циклу зібрання». Своєю чергою, ці корпуси друкованих видань та 
повідомлення у пресі є цікавими об’єктами історичних досліджень.

Мета цієї публікації — здійснити аналіз основних друкованих 
видань та преси, що популяризували книжково-рукописне зібрання 
Городоцького музею Волинської губернії барона Федора Рудольфо-
вича Штейнгеля і висвітлювали етапи його формування, зміст та 
долю.

Дослідженню історії книжково-рукописних зібрань і колекцій, 
сформованих на території України впродовж ХVІІ—ХХ ст., при-
святили свої дослідницькі студії такі науковці, як С. О. Булатова, 
П. В. Голобуцький, Н. М. Ольховик, Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська, 
Є. А. Біленький, Т. Є. Мяскова, С. М. Міщук та ін. [6]. Автори здій-
снювали реконструкції історичних колекцій, напрацьовуючи ма-
сивну методологічну базу, в основі якої лежать історіографічний та 
джерелознавчий підходи.

Серед зібрань та історичних колекцій Волинського регіону 
бібліотека Городоцького музею барона Ф. Р. Штейнгеля займає особ-
ливе місце. Воно визначається винятковим науково-культурним 
значенням Городоцького осередку у розвитку історико-краєзнавчих 
досліджень Волині кінця ХІХ — початку ХХ ст. Власник одного з 
перших регіональних музеїв, Ф. Р. Штейнгель, водночас був відо-
мим меценатом, науковцем, громадсько-політичним діячем [12].

Оскільки бібліотека музею не мала самостійного статусу, а 
входила як підрозділ до структури музею, то відповідно відомості 
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переважно загального характеру можна було знайти у виданнях, 
присвячених власне музею. Деякі питання історії формування зі-
брання розглядалися на сторінках тогочасних періодичних видань.

Групою опублікованої літератури, що репрезентує рід Штейн-
гелів, є енциклопедичні видання. Біографічні довідники надто ску-
по, але подають загальні відомості про Штейнгелів. Важливу ін-
формацію щодо генеалогії родини фіксує енциклопедичне видання 
Брокгауза і Єфрона [22]. Вміщені тут біографічні статті з коротким 
родоводом дозволяють простежити процес утворення російської 
гілки родини, а також дослідити еволюцію придбання її представ-
никами графських та баронських титулів.

Дещо більше інформації, що сприяла у встановленні родинних 
зв’язків, міститься у «Русском Биографическом Словаре» [16]. Тут 
коротко висвітлено історію двох членів родини — Штейнгеля Воло-
димира Івановича та Штейнгеля Рудольфа Васильовича, наведено 
докладний перелік етапів службової діяльності, а також вказано 
їх творчі доробки як літератора (В. І. Штейнгель) та математика 
(Р. В. Штейнгель) із переліком основних текстів.

Друга група опублікованої літератури стосується загально-
го описування Городоцького музею Волинської губернії барона 
Ф. Р. Штейнгеля.

Уже з перших років існування діяльність Городоцького музею 
широко висвітлювалася у тогочасних періодичних виданнях: «Ки-
евская старина» [10], «Волынь» [9], «Исторический вестник» [8]. 
Авторство цих повідомлень нам не відоме: воно або не зазначається 
у тексті, або означується криптонімом. Проте можна сказати, що 
укладав цю інформацію хтось із наукового гуртка при музеї в Го-
родку, найімовірніше барон Ф. Р. Штейнгель чи М. Ф. Біляшівський. 
Підкреслювалося, що музей «містить архіви, документи, різнома-
нітні акти, які подають значний матеріал для праці істориків» [8].

Особливо варті уваги публікації часопису «АЛЮР» — спеціа-
лізованого видання, редагованого М. Біляшівським. Спочатку це був 
відділ у журналі «Киевская старина», а протягом 1899—1905 рр. — 
окремий збірник. Матеріали, які висвітлювали участь музейних за-
кладів Волині у виявленні, пошуку, вивченні та збереженні пам’яток, 
публікувалися в «АЛЮРе» під рубриками: «Исследования и рас-
копки», «Музеи и собирания древностей», «Случайные находки». 
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Так, 1899 р. збірник помістив інформацію про нові надходження 
до Городоцького музею барона Ф. Р. Штейнгеля, наукові експедиції 
музейних працівників по Волині з метою виявлення нових експо-
натів, зокрема про поповнення рукописного відділу бібліотечного 
зібрання та колекції фотографій [4; 5]. Загалом, у публікаціях цього 
часопису, як і в матеріалах іншої преси, незважаючи на притаман-
ний їм суб’єктивізм, сконцентровано чимало цікавих відомостей з 
історії створення, шляхів наповнення, складу та змісту бібліотеки 
Городоцького музею Волинської губернії барона Ф. Р. Штейнгеля.

1906 р. узагальнююча публікація про нього з’явилася у часопи-
сі «Живая старина» [1]. Наступного року побачила світ цікава науко-
ва брошура А. Шафранського про цей музейний заклад [18]. У на-
званих працях подаються описи приміщення й експонатів музею, 
бібліотечної збірки з її рукописами, стародруками, новітніми видан-
нями книг та періодики (включно до початку XX ст.). Певна увага 
звертається на наукову діяльність закладу, що виявилася насамперед 
в організації та проведенні кількох тривалих наукових експедицій по 
Волині. Підкреслено заслуги Ф. Р. Штейнгеля як фундатора й утри-
мувача музею, жвавий інтерес до музею протягом усіх років його 
існування різних верств суспільства, «що підтримували цей заклад 
за допомогою пожертвувань різних предметів, відвідування музеїв, 
наукових запитів», значення закладу у справі ознайомлення місце-
вого населення, насамперед молоді, з різними сторонами минулого 
Волині [2; 18, с. 7]. Щоправда, на методах діяльності музейного за-
кладу автори названих матеріалів спеціально не зупиняються. Однак 
тут міститься побажання, щоб установи, подібні до Городоцького 
музею, далі примножувалися і розвивалися, сприяючи належному 
висвітленню та вивченню рідного краю і знаходячи підтримку моло-
дого покоління Волині. Адже молодь, підкреслює А. Шафранський, 
може зробити значний внесок у по повнення його історичного та ар-
хеологічного відділів, надаючи інформацію про наявні у конкретних 
місцевостях кургани, відшукуючи і направляючи до музею писемні 
матеріали, монетні скарби, описи місцевих пам’яток старовини то-
що [18, с. 11].

Вагомий комплекс становлять опубліковані джерела, що в біль-
шості своїй переважно стосуються діяльності Городоцького музею. 
Серед них окреме місце займають звіти музею. Варто відзначити, 
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що за умови відсутності каталогів та інвентарних книг бібліотеки 
музею ці звіти сьогодні є єдиним джерелом дослідження складу 
та змісту зібрання барона Ф. Р. Штейнгеля у період з початку ді-
яльності закладу (1896 р.) до 1904 р. — часу видання останнього 
звіту. Вступні статті, авторами яких були М. Ф. Біляшівський та 
Ф. Р. Штейнгель, містять унікальну інформацію щодо багатьох ма-
ловідомих аспектів збирацької діяльності наприкінці ХІХ — на 
початку ХХ ст. До комплексу опублікованих джерел належать і 
різні повідомлення, статті безпосередніх учасників краєзнавчого 
дослідження Волині, автори яких порушували питання розшуку, ви-
вчення, опрацювання та збереження історико-культурної спадщини.

Отже, серед засновників музею не можна окремо вирізнити чи 
возвеличити когось персонально. Не можна говорити і про те, що 
хтось із них доклав більше праці і зусиль до цієї справи. Для цього в 
сучасної науки поки що немає беззаперечних свідчень і морального 
права.

Інший документ, що належав Ф. Р. Штейнгелю, — «Экскурсия 
в Городецкий музей. Проект предполагаемой экскурсии» (він також 
зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського НАН України) — характеризує цю особу як 
умілого й ерудованого науковця у справі організації пошукових екс-
педицій [21].

Чергову групу джерел, що стосуються деяких питань органі-
зації та функціонування Городоцького музею і його бібліотеки, ста-
новлять праці безпосередніх учасників краєзнавчого дослідження 
Волині — М. Ф. Біляшівського, Ф. Р. Штейнгеля, Я. В. Яроцького [5; 
20; 23], Є. Дверницького, О. Левицького, О. Фотинського [7; 11; 17]. 
В цих дослідженнях постійно проводиться думка, що виявлення, 
опрацювання та збереження пам’яток минулого за допомогою музе-
їв (зокрема бібліотек) має важливе виховне й освітнє значення. Ви-
рішення цих питань неможливе без свідомого і шанобливого став-
лення до старожитностей, наявності достатніх засобів для вивчення, 
збереження і наукової оцінки самих пам’яток, кваліфікованих пред-
ставників, які присвячують себе цій справі, а також належного за-
конодавства. Підкреслюється значення вивчення місцевих реліквій 
для широкого і ґрунтовного дослідження минулого.

У працях науковців та краєзнавців описується поява волин-
ських музеїв із їх книгозбірнями. Дослідники порушували питання 
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про досягнення єдності у розумінні завдань, які стояли перед ними, 
ліквідації суперництва при комплектуванні колекцій, розширення 
можливостей наукового та освітнього використання зібраного мате-
ріалу. Серед цієї когорти науковців необхідно виділити М. Біляшів-
ського, автора чималої кількості наукових розвідок, у яких, окрім 
діяльності інших закладів, досить часто висвітлювалася робота 
Городоцького музею [5]. Він помітно вирізняв Волинь серед інших 
губерній Південно-Західного краю за кількістю пам’яток. На думку 
вченого, це пов’язано з тим, що, по-перше, територія Волині дещо 
менше постраждала за подій Хмельниччини та Руїни, ніж, напри-
клад, Київщина; по-друге, на просторах Волині розкинулися родові 
маєтності давніх і знатних українських, а пізніше — спольщених ро-
дів, представники яких дбали про свої сімейні архіви і нерідко зай-
малися збиранням бібліотек. М. Біляшівський висловлював жаль з 
приводу того, що багато з цих пам’яток було знищено вже у XIX ст. 
під час відомої кампанії боротьби проти католицизму та уніатства. 
«Взагалі ж, як всюди, так і на Волині, збереження пам’яток старо-
вини нічим не підкріплене. Тільки у нас існують випадки їх повно-
го знищення з певною ціллю, або ж, як це часто трапляється, без 
всякої мети», — зазначав автор [5, с. 217—218]. У матеріалах щодо 
діяльності музеїв М. Біляшівський висловлює також міркування ме-
тодологічного характеру: про спрямованість роботи і функції музеїв, 
принципи побудови експозиції, необхідність влаштування у музеях 
бібліотек, піднесення їх просвітньої ролі тощо. Ці рекомендації 
базувалися головним чином на врахуванні досвіду Городоцького 
музею, в організації і розгортанні діяльності якого М. Біляшівський 
брав найактивнішу участь [3; 4].

Окрему групу становлять джерела, які подають відомості про 
склад і зміст книжково-рукописного зібрання барона Ф. Р. Штейн-
геля. Важливим видом інформаційного матеріалу для розкриття 
проблеми стали друковані джерела. Насамперед до них належать 
видання самого музею у с. Городок. Найповніше роботу закладу 
характеризують його звіти, кожен з яких — ґрунтовно підготовлена 
праця. Загалом було видано три номери, які хронологічно охоплю-
ють період роботи музею протягом 1896—1904 рр. і, по суті, є ба-
зовим джерелом до аналізу тогочасного складу і змісту бібліотеки. 
Основу «Отчета Городецкого музея Волынской губернии барона 
Ф. Р. Штейнгель» складав «Інвентар» — книга реєстрації експона-
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тів, що надійшли. У записній книжці барона зафіксована інформація 
про те, кому було відправлено «Отчет... за первый год» [19]. Це дає 
змогу не лише встановити коло осіб та спектр різних видавництв, 
відомств, товариств, навчальних закладів тощо, чиї наукові інтереси 
і зацікавлення прямо пропорційно збігаються з діяльністю культур-
но-просвітнього осередку в с. Городок, а й простежити географію 
поширення інформації про створення і діяльність обласної бібліоте-
ки Волинської губернії. Серед адресатів — відомі діячі української 
науки кінця XIX ст., Луцьке, Острозьке, Володимирське братства, 
університети Російської імперії, а також велика кількість тогочас-
них прогресивних видань: «Киевская старина», «Исторический 
вестник», «Новое время», «Вестник Европы» тощо. Звіти складали-
ся за певною схемою. Кожному музейному відділу присвячувався 
окремий розділ. Опис книжкового та рукописного зібрання знахо-
дився в останньому розділі «Бібліотека». Структурно «Отчеты...» 
дублювали один одного, але перший звіт містив ще й вступні статті 
Ф. Р. Штейнгеля та М. Ф. Біляшівського, що давали характеристику 
початковому періоду діяльності музею. Констатувалося, що при му-
зеї заснована бібліотека. У всіх трьох звітах дається детальний опис 
книги чи статті, які надійшли до музейної бібліотеки, вказуються 
прізвища осіб, що придбали або подарували їх музеєві. Тут пере-
раховуються періодичні видання за конкретні роки з матеріалами 
про Волинь. Що ж стосується найціннішої частини зібрання — ру-
кописів та стародрукованих книг, то авторами звітів, по можливості, 
описуються й обставини їх придбання.

Оцінюючи належним чином весь багатющий фактологічний 
матеріал, зосереджений у цих трьох звітах, варто наголосити, що во-
ни є чи не єдиними найбільш повними джерелами для дослідження 
змісту і складу Городоцької бібліотеки, а також історії створення та 
шляхів її наповнення [13; 14; 15].

Проаналізований нами у публікації масив друкованих доку-
ментів та періодичних видань, що репрезентували та популяри-
зували книжково-рукописне зібрання Городоцького музею барона 
Ф. Р. Штейнгеля, аж ніяк не є повним. Ще очікує введення до науко-
вого обігу величезний пласт матеріалів, що зберігається у фондах 
рідкісних видань та в приватних колекціях. Проте вже на даному 
етапі можна з упевненістю констатувати, що бібліотека, та і власне 
Городоцький музей, за короткий період свого існування були достат-
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ньо відомими і популярними у тогочасних наукових колах та серед 
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Валентина Мороз

АКСІОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА
НА ПОЧАТКУ ХVІІ ст. В ІСТОРИЧНИХ МОДЕЛЯХ 

КОМУНІКАЦІЇ
Проаналізовано аксіологічні стратегії запорозького козацтва на 

початку ХVІІ ст. у дуалістичних і дихотомічних моделях комунікації. 
Досліджено історичну модель комунікації у вигляді дуальних опозицій 
новий король — польська шляхта, королевич Владислав — сейм, 
Владислав — польські сенатори, король — реєстровики, козацький 
гетьман — козаки. Звернено увагу на смислові особливості змісту 
бінарних опозицій польський уряд — козацтво; охарактеризовано 
ціннісний потенціал дихотомічної моделі.

Ключові слова: комунікація, історична комунікація, бінарні опози-
ції, аксіологічні  стратегії, запорозьке козацтво, дихотомічна модель, 
дуалістична модель.

Проанализированы аксиологические стратегии запорожского ка-
зачества в начале ХVІІ в. в дуалистических и дихотомических моделях 
коммуникации. Исследовано историческую модель коммуникации в 


