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Розглянуто історію дослідження та встановлення авторства Слов’яно-

греко-латино-польсько-українського рукописного збірника першої чверті 
XVII ст. з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України 
імені В. Стефаника. Доведено, що його укладачем, переписувачем статей 
та автором окремих з них є український культурний і релігійний діяч 
першої половини XVII ст. Кирило Іванович із м. Замостя. 
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The article examines the history of the study and the authorship of the Ma-

nuscript Codex of the first quarter of the XVII c. in Slavic, Greek, Latin, Polish, 
and Ukrainian languages kept in the Stefanyk National Scientific Library 
of Ukraine. It has been proved that the Ukrainian cultural and religious figure 
of the first half of the XVII c. Kyrylo Ivanovych from the town of Zamość has 
been the compiler and the scribe of the Codex, and also the author of some articles. 
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У фондах Львівської національної наукової бібліотеки України 
імені В. Стефаника зберігається рукописна книга XVII ст., яка 
містить понад 110 різножанрових статей. У науковій літературі 
вона отримала назву Слов’яно-греко-латино-польсько-український 
збірник початку XVII ст. [33, с. 306, 319, 320]. Ця пам’ятка на-
лежить до рукописної збірки Національного закладу ім. Оссо-
лінських у Львові, куди вона потрапила із приватного зібрання 
князів Любомирських у Львові, книги якого 25 грудня 1825 р. князь 
Генріх Любомирський подарував до установи з метою створення 
при ній музею ім. кн. Любомирських [41, s. 136]. Про належність 
збірника до бібліотеки князів засвідчують відтиски штампів на 
ньому «Zbior Lubomirskich» та «Henryk x. Lubomirski» [34, арк. 1], 
проте звідки він потрапив до них, невідомо. 

Статті Слов’яно-греко-латино-польсько-українського збірника 
(обсяг 315 арк., 4-й формат, розмір 19,5 × 15 см, поле тексту — 
16,5 × 12,5 см) написані дрібним письмом одного почерку по 29-41 
рядку на сторінку. Текст написаний чорнилом із використанням 
голубої, зеленої, жовтої фарб та кіноварі в ініціалах, заголовках і 
розділах статей, а також виділень у самому тексті та на полях 
книги. В художньому оздобленні збірника подекуди застосовано 
вузькі з геометричного орнаменту заставки. Тепер оправою кодексу 
служить картон у світло-коричневому папері, розмальованому 
під «мармур» червоною, синьою та жовтою фарбами, корінець і 
наріжники виготовлені з коричневої шкіри; обріз книги пофар-
бований у синій колір.  

Спочатку сторінки книги були використані для фіксації метео-
рологічних спостережень у краї за 1610–1616 рр., поданих латин-
ською, польською, грецькою та староукраїнською мовами. Водяні 
знаки на папері (герб Єліта, два різновиди двоголового орла) під-
тверджують час створення блока книги. Згодом та ж особа на 
текст метеорологічного змісту, що був розміщений у верхній час-
тині книги, наклала білу фарбу та вписала нові статті, що складають 
збірник, зберігши розподіл аркушів за днями року (березень–лютий), 
поданих на верхніх полях книги. Згодом фарба повідпадала, тому 
втрачено фрагменти тексту збірника. До того ж зазнали втрат як 
окремі аркуші на початку книги (збережена стара пагінація від 
с. 41) та між арк. 4-5, 12-13, 19-20, 83-84, 102-103, 144-145, 239-240, 
305-306, 310-311, так і фрагменти аркушів (надірвані та надрізані з 
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втратою тексту арк. 14, 91, 129, 130, 141-144, 226, 227, 239, 248, 
арк. 144 — 1/3 верхня частина). Подекуди високогалогенним чор-
нилом пошкоджено текст пам’ятки, зокрема на арк. 100-102, 155, 
180, 181, 253, 289-293. 

Аналізований збірник містить як окремі, так і фрагменти слів 
та повчань отців церкви, послання східних патріархів, житія святих, 
молитви, а також проповіді та приватне листування тогочасних 
культурних діячів, написані староукраїнською, церковнослов’ян-
ською, грецькою, латинською та польською мовами. Серед них 
наявні й датовані тексти за 1601–1621 рр., які не завжди подані у 
хронологічній послідовності. Остання стаття збірника, датована 
1625 р., вписана уже по завершенні книги, після колофону. Отже, 
збірник створено у першій чверті XVII ст. — між 1616 і 1625 рр. 

На полях книги часто подані різними мовами вказівки на текст 
(«зри», «vide», «lege» тощо) та приписки автора до тексту пам’ятки. 
Подекуди автор перепису статей вказує «спїсаноє мн[ою]» [34, 
арк. 171] або «scripta a me» — «написано мною» [34, арк. 190 зв.] , 
подає місце перебування (міста Корець∗, Львів, Рогатин∗∗) та дже-
рело перепису («з самого оригіналу переписано в Львові літа 1622» 
[34, арк. 312]. Пізніше, після закінчення збірника, на бічному полі 
арк. 6 фіксує три метеорологічні спостереження за 1625–1627 рр., 
де вказує місцевості: села Добрятин∗∗∗ (1625 р.), Великі Очі∗∗∗∗ (1626 р.) 
та Грушівський монастир5∗ (1627 р.). На арк. 167 зв. записує інфор-
мацію, пов’язану із текстом статті, не раніше, ніж 1646 р. 

Зміст статей збірника засвідчує, що його укладач був високо-
освіченою на цей час людиною, знав класичні мови, цікавився 
думками отців церкви, патріархів, визначних тогочасних культурних 
і релігійних діячів; отриману інформацію записував як для власних 
потреб, так і для майбутніх поколінь. Він був ієромонахом-про-
повідником, пов’язаним з такими чернечими осередками, як Скит 
Манявський, Унівська лавра та з Рогатинським церковним братством. 
                        
∗ Тепер місто Рівненської обл. 
∗∗ Тепер місто Івано-Франківської обл. 
∗∗∗ Тепер село Млинівського р-ну Рівненської обл. 
∗∗∗∗ Тепер Любачівський повіт (Польща). 
5∗ Монастир Святої Трійці Перемишльської єпархії, що 1626 р. був приєд-
наний до Щеплотського монастиря. 
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У колофоні [34, арк. 315], де подано вислів про закінчення збір-
ника («Scribendorum librorum nullus est finis, adendi autem certus 
est modus» («Немає кінця писанню книжок, але є межа допису-
ванню»), його автор не вказав свого імені, проте зафіксував деякі 
особисті відомості, зокрема задокументував власну послідовну 
позицію щодо дотримання православної віри своїх предків: «Z 
не естем каимом, не маючи на свэти, тъест в8 цр7кви Божуй, певного мисца, не 
блукаю ся там и овде, при однуи вэри, при однум крещеніи, при одным Бг7у стою, 
маю епcпа православного, маю архіепcпа, маю патріархи слуги и шафари Божіи. тоест 
естем овца под пастыром, на которыхъ уряд смотрячи живу под послушанием, 
способъ теа цр7кви Божей тои ховаю, в8 которум дэдове и прадэдове мои сут змерли. 
в тум стани триваю, non declinando ad dexstram neque ad sinistram» 
(«не ухиляюся ні вправо, ні вліво») [34, арк. 315].  

Слов’яно-греко-латино-польсько-український рукописний збірник 
першої чверті XVII ст. привертав увагу дослідників ще у XIX ст. 
Над текстом пам’ятки працював Яків Головацький, який під за-
головком «Wyszczególnienie przedmiotów znayduiących się w tym 
rękopismie» подав перелік статей книги у п’яти розділах відповідно 
до мови тексту (грецькою, грецькою і латинською, латинською, 
українською і церковнослов’янською, польською). Цю інформацію 
поміщено у кінці збірника [34, арк. I`-III` зв.] . На передньому ж 
форзаці кодексу зберігся власноручний запис польського історика, 
довголітнього директора Оссолінеуму Августа Бельовського від 
25 листопада 1847 р., який надав назву книзі: «Kiryły Stawrowiec-
kiego wypisy, mowy, listy i t. p.», адже до складу збірника входять 
статті з підписом «ієромонах Кирило», інші статті, адресовані йому, 
а також анонімні твори, автором яких він міг бути. Авторство 
збірника визначному українському культурно-освітньому та ре-
лігійному діячу кінця XVI — першої половини XVII ст. Кирилу 
Транквіліону Ставровецькому († 1646) приписує також мовознавець 
і палеограф Олександр Калужняцький в опублікованій 1877 р. праці, 
присвяченій огляду кириличних пам’яток у зібраннях Львова [15, с. 7]. 
Такої ж думки дотримувалися Антоній Петрушевич, який використав 
інформацію з пам’ятки у «Сводной Галицко-русской Л�тописи» 
за 1600–1700 рр. (1874 р.) [30, с. 276] та «Дополнениях» до неї 
(1891 р.) [29, с. 1], а також професор Сергій Голубєв — автор 
публікації статей зі збірника [9, с. 218-225, 231-234]. 
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Постатейний опис збірника першої чверті XVII ст. 1898 р. пуб-
лікує В. Кентчинський у третьому томі каталогу рукописної збірки 
Національного закладу ім. Оссолінських у Львові [40, s. 273-275]. 
До статей, написаних староукраїнською та ін. мовами, які пов’язані 
з Кирилом Ставровецьким, зараховує такі [40, s. 274]: 

1. Вітання ченцям у Скиті Манявському, що перебували за с. Мар-
ковим зі старцем Ієзекеїлом, 29 листопада 1617 р. [34, арк. 177-178] 
та 18 січня 1619 р. [34, арк. 213 зв.-215 зв.] , а також привітання 
отця Феодосія, ігумена Скиту Манявського, у час повернення його 
з Києва 26 січня 1619 р. [34, арк. 287 зв.-288 зв.] .  

2. Благословення унівським ченцям, виголошене в Унівській лаврі 
з нагоди відходу з обителі 12 січня 1618 р. [34, арк. 179 зв.-180 зв.] . 

3. Лист до отця Петра, пресвітера Рогатинського церковного 
братства, написаний у Львові 29 жовтня 1617 р. латинською мовою 
[34, арк. 215 зв.-216 зв.] . 

4. Листи до замойського міщанина Йосифа Анастасієвича, грека 
за походженням, написані польською мовою у м. Замості 10 червня 
1621 р. від «ієромонаха Кирила» [34, арк. 308-309 зв.]  та у м. Ро-
гатині — «отця Кирила мниха» [34, арк. 309 зв.-310 зв.] . 

5. Слова латинською мовою на честь польського магната То-
маша Замойського та його дружини, датовані 1613, 1617, 1621 рр. 
[34, арк. 178-179, 188-189 зв., 223-224, 305-306 зв., 306 зв.-307], 
на арк. 307 — грецькою мовою. 

6. Вітання на Воскресіння Христове 4 березня 1616 р. [34, арк. 181]. 
У збірнику вміщено документальні матеріали, написані до ієро-

монаха Кирила: 
1) Лист-відповідь Іова Княгиницького зі Скиту Манявського 

(«пустині Маркової») від 23 серпня 1614 р. [34, арк. 167-171] на 
посланий на рецензію текст «Ісповіданія віри», що був основою 
книги, написаної ієромонахом Кирилом. У листі І. Княгиницький 
подає перелік недоліків для виправлення і просить не поспішати 
з друкуванням книги, а подати текст до друкарні, де її розглянуть 
і поправлять знавці богословської літератури: «ислэдуется учеными, 
и четшими писаніz книгъ tче7скихъ» [34, арк. 170]. На думку І. Княгиниць-
кого, «лучше замэдлити и прославитися, нежели ускорити и wбесщеститися» 
[34, арк. 170]. У відповідь на зауваження ієромонах Кирило написав 
йому гнівний лист, про що зазначив автор збірника: «Tпісъ на тотъ 
листъ, же былъ полныи zрости и гнэва, жебысz прочыи не съблазнzли, длz тогомъ 
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ту его не клалъ» [34, арк. 171], а через деякий час книгу «Зерцало бого-
словії» з підписом Кирило Транквіліон∗ (латин. — спокійний) опуб-
лікував у новоствореній друкарні в Почаєві 1618 р. На бічному полі 
арк. 167 зв. збірника переписувач тексту листа помістив приписку: 
«Лістъ тъи естъ до Кvрилла Безбородаго на книгу его названую Зерца2ло Бг7осло2віи. 
кото2рый потум апостатовал, и в8 Чернигови игу2мен8ство t короля мил», а про-
довження її, на думку автора публікації листа професора С. Го-
лубєва, написано іншою рукою [9, с. 233]: «Здох ро2ку ¤ах7мѕ [1646] 
на том игумен8ствэ там же» [34, арк. 167 зв.] . 

2) Лист ігумена Скиту Манявського Феодосія ієромонаху Ки-
рилу, «люботрудному проповіднику Слова Божого замостському», 
написаний у липні 1625 р. [34, арк. 315 зв.] , у якому адресант за-
значає, що вчасно не відповів на лист Кирила, проте від ігумена 
Унівської лаври Гедеона Заплатинського дізнався, що проповідник 
перебуває у Львові, де полагоджує різноманітні справи: «труждаетеся 
по различных мэстех хотя блг7очcтіе падшее въздвигнути, стоящее утвердити, 
безчинное исправити» [34, арк. 315 зв.] . Ігумен посилає йому також 
копії двох патріарших листів, переписаних проповідником, та 
просить приїхати та скопіювати ще третій лист патріарха. 

Професор С. Голубєв вважав також, що Кирило Транквіліон є 
ще автором листів отця Кирила, ігумена любартівського, до всіх 
християн «обще» [34, арк. 184-184 зв.]  і до Мінського церковного 
братства 1618 р. [34, арк. 183-184]∗∗, у яких закликає обстоювати 
православну віру, а в останньому повідомляє про неможливість 
прислати вчителя на прохання братства.  

Отже, якщо Слов’яно-греко-латино-польсько-український ру-
кописний збірник першої чверті XVII ст., на думку дослідників, 
є автографом ієромонаха Кирила Ставровецького, то зі змісту статей 
випливає, що він був ігуменом в Уневі (до 12 січня 1618 р.), потім 
у Любартові на Волині (тепер Любар, смт Любарського р-ну Жи-
томирської обл.)∗∗∗, а у 1621–1625 рр. — проповідником у м. Замості. 
                        
∗ Транквіліон — відоме ім’я римського мученика, пам’ять якого відзна-
чають 18 грудня [32, с. 157]. Дві інші опубліковані книги К. Ставро-
вецького («Євангеліє учительне» (Рохманів, 1619 р.) та «Перло мно-
гоцінне» (Чернігів, 1646 р.) також підписані «Кирило Транквіліон». 

∗∗ Опублікував А. Криловський [2, с. 527-528]. 
∗∗∗ М. Возняк вважав, що ієромонах Кирило був любартівським ігуменом 
біля Любліна [8, с. 447]. 
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Кирило Транквіліон підтримував зв’язки з духовенством Львова, 
Скиту Манявського та Рогатинським церковним братством. Та-
кими даними послуговувалися дослідники творчості Кирила Транк-
віліона Ставровецького [8, с. 180; 38, с. 385-386], вони увійшли і 
до його біограми в українські енциклопедичні та біобібліогра-
фічні видання [21; 31; 35; 36, с. 191; 37, с. 560-561].  

На початку ХХ ст. про існування збірника знав дослідник і ви-
давець давніх пам’яток Володимир Перетц. Він особисто оглядав 
його влітку 1907 р., перебуваючи в науковій подорожі у Львові, 
і в опублікованому звіті включив до переліку слов’янських ру-
кописних книг зібрання Національного закладу ім. Оссолінських 
у Львові [28, с. 9]. Вчений відзначив особливості почерку автора 
пам’ятки та кольорову гаму, використану в оформленні кодексу. 
Він зазначив, що багато статей у ньому заслуговують на увагу, 
зокрема за змістом та з погляду мови особливо цікавими є листи і 
повчання, а також зауважив, що варто було б опублікувати «По-
вчання при погребі Софії, княгині Чарторийської» Лаврентія Зи-
занія [28, с. 15]∗. Текст повчання укладач збірника скопіював 
18 травня 1618 р. у м. Корець, де у цей час проживав і виконував 
священичі обов’язки визначний український культурно-освітній 
і релігійний діяч кінця XVI — першої половини XVII ст. Лав-
рентій Зизаній Тустановський. 

Упродовж 1904–1908 рр. над магістерською дисертацією про 
життя та літературну діяльність Кирила Ставровецького, за ске-
руванням Володимира Перетца, працював Сергій Маслов — у 
майбутньому відомий книгознавець та історик літератури. Дані 
з аналізованого збірника з рукописної колекції бібліотеки Оссо-
лінських він використав як джерело до біографії та творчої діяль-
ності Кирила Ставровецького, над монографією про якого дослідник 
працював упродовж усього життя. Так, при розгляді наукового 
доробку С. Маслова з нагоди 25-літньої наукової діяльності, В. Перетц 
відзначив, що найбільшою на той час працею С. Маслова є мо-
нографія про Кирила Ставровецького, адже «такої ґрунтовної, 
повної, критично та діловито написаної ми не маємо ні про одного 
з старих українських письменників» [27, с. 25]. Однак вона все ще 
залишається неопублікованою. На думку академіка, причина в тому, 
що «автор, немилосердно строгий та надто критичний до самого себе 
                        
∗ Опублікував А. С. Криловський [16, с. 53-64 — Приложения] . 
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в погоні за досконалістю». В. Перетц висловив сподівання, що автор 
наважиться опублікувати свою багатолітню роботу, «не чекаючи 
випадку побувати в Ватиканській Бібліотеці для з’ясовання однієї, 
що непокоїть його, деталі з біографії Транквіліона» [27, с. 25]. 

Під час детального огляду збірника С. Маслов помітив, що 
приписка на полі книги з текстом рецензії Й. Княгиницького на 
«Зерцало богословії» Кирила Ставровецького з неприхильним 
ставленням до нього написана тим же почерком, що й сам текст 
пам’ятки, тільки блідішим чорнилом [19, с. 33], — аргумент, який 
піддає сумніву, що укладачем збірника є сам Кирило Транквіліон. 
Згодом, 1927 р., у рецензії на опубліковану «Історію українського 
друкарства» Івана Огієнка [24]  він написав, що потрібно утри-
матися від категоричних тверджень про те, що Кирило Ставро-
вецький був ігуменом Унівського монастиря, а потім проповід-
ником у м. Замості, адже «всі існуючі в літературі вказівки що-до 
цього походять від рукописного збірника Оссолінських № 827, 
зв’язок якого з Транквіліоном ще вимагає наукового обґрунту-
вання» [20, с. 100]. У зв’язку з цим необґрунтованим є твердження 
про те, що Кирило Ставровецький почав друкувати «Зерцало бо-
гословії» в Уневі 1617 р. На думку С. Маслова, І. Огієнко «цілком 
правий відзначивши, що Транквіліон мав власну друкарню, яка 
функціонувала р. 1618 в Почаєві, а р. 1619 в Рахманові», але не 
погоджується з тим, що її перенесли до Чернігова, про це свідчать 
шрифти та оздоблення стародруків [20, с. 100]. Однак встановити, 
хто був автором збірника через брак фактичного матеріалу дослід-
нику так і не вдавалося. Очевидно, це й було причиною, що автор 
за своє життя (помер 1957 р.), так і не опублікував монографії.  

Праця С. Маслова «Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его 
литературная деятельность» вийшла в світ щойно 1984 р. Підго-
тувала текст та упорядкувала видання літературознавець, науковий 
співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України 
Г. І. Павленко, передмову написав учень С. Маслова, дослідник 
пам’яток давньої української літератури В. І. Крекотень [19] . У мо-
нографії С. Маслов докладно проаналізував статті зі Слов’яно-греко-
латино-польсько-українського збірника першої чверті XVII ст., які 
можуть бути пов’язані з Кирилом Ставровецьким [19, с. 29-35]. У ній 
автор категорично заявляє, що листи ігумена любартівського Кирила, 
які професор С. Голубєв приписує Кирилу Транквіліону, йому не 
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належать через інший стиль викладу, тому це слова іншої особи. На 
думку С. Маслова, тільки деякі листи, що входять до складу збірника, міг 
написати Кирило Транквіліон, що ж до більшої частини статей книги, 
то ще потрібно висловити думку майбутнім дослідникам [19, с. 35]. 

Поворотним етапом у встановленні авторства збірника стало від-
криття у 1970-х рр. Ярославом Ісаєвичем записів у збірнику-конво-
люті кінця XVI — першої половини XVII ст., що зберігається у На-
ціональній бібліотеці у Варшаві (Qu XVI 953-956). Книга містить чо-
тири рідкісні українські видання: 1) «Апокрисис» Христофора Філалета 
(Острог, близько 1598–1599 рр.); 2) «Отпис на лист … Іпатія» Клирика 
Острозького (Острог, 1598–1599 рр.); 3) Послання константинополь-
ського патріарха Ієремії Траноса (Острог (?), після 1583 р.); 4) «Аполлея 
Апології книжки» (Києво-Печерська лавра, 1628 р.). Слід зауважити, 
що збірником користувалися А. Петрушевич та А. Добрянський 
[10, с. 64, 67, 73 — ІІ пагін.], однак вони не звернули увагу на записи. 

Провенієнції на конволюті засвідчують, що від останньої 
чверті XVIII ст. книга була власністю ієромонаха Августина Ста-
винського, професора філософії і теології у Замойській монастир-
ській школі, а з 1786 р. — професора риторики в Станіславів-
ській гімназії, який подарував її професору філософії, догматики 
і теології Львівського університету Модесту Гриневецькому. У 1780–
1781 рр. він навчався у м. Замості та був учнем А. Ставинського. 
Від М. Гриневецького книга дісталася українському лінгвісту Івану 
Могильницькому, кустосу Перемишльської греко-католицької капітули, 
після смерті якого 1838 р. між його паперами пам’ятку віднайшов 
і взяв для свого вжитку декан м. Мостиська і парох с. Райтаревичі∗ 
о. Онуфрій Кубаєвич, а на схилі свого віку (1846 р.) подарував 
єпископу Івану Снігурському, одному із засновників Перемишль-
ської греко-католицької капітульної бібліотеки, де вона й зберіга-
лася; після 1947 р., як і більша частина цієї книгозбірні, перенесена 
до Національної бібліотеки у Варшаві. 

Переглядаючи конволют, Я. Ісаєвич на сторінках стародруку 
«Аполлея Апології книжки» (1628 р.)∗∗ [1]  зауважив численні записи 
                        
∗ Тепер с. Верхівці Самбірського р-ну Львівської обл. 
∗∗ Книга про Київський православний собор (серпень 1628 р.), на якому 
було засуджено проунійний твір Мелетія Смотрицького «Апологія». 
Наприкінці «Аполлеї Апології книжки» подані підписи присутніх 
на соборі найвизначніших православних діячів. 
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однієї особи дрібним почерком українською, церковнослов’янською, 
грецькою, латинською та польською мовами, виконані чорнилом, 
кіновар’ю та синьою фарбами. Серед вписаних статей дослідник 
відзначив літописні записки, які стосуються відомих автору спів-
вітчизників, найчастіше про їх смерть. Це передусім інформація 
про діячів культури Києва і Львова, зокрема видавців і друкарів 
(Лаврентія Зизанія, Тараса Земку, Ісаії Копинського, Ісаакія Бо-
рисковича, Памву Беринду та ін.), проте найбільше записів про 
православних мешканців 40-х рр. XVII ст. м. Замостя, що засвідчує їх 
ведення саме у цьому місті, де проживав укладач збірника [11, с. 150]. 

При порівнянні почерку літописних заміток в «Аполлеї Апології 
книжки» з текстом Слов’яно-греко-латино-польсько-українського 
рукописного збірника першої чверті XVII ст. з рукописної збірки 
Національного закладу ім. Оссолінських у Львові Я. Ісаєвич дійшов 
висновку, що їх написала одна і та ж особа, що проживала у м. За-
мості, — ієромонах Кирило [11, с. 153]. За дослідженням А. Будило-
вича, метричні записи про хрещення у книзі «Прототипон онома» 
православної церкви Св. Миколая у м. Замості (1630–1674) докумен-
тують це ім’я у 1631 р. («священик ієромонах Кирилл»), 1634 р. («ієро-
монах Кирило Іоанович») та 1638, 1641, 1643–1646, 1648 рр. («ієромонах 
Кирил Іоанович») [5, с. 98]. Дослідник припускає, що це одна особа, 
а отже, й автор записів на сторінках стародруку та рукописного збірника. 

У переліку осіб, які брали участь у Київському православному 
соборі 1628 р., в «Аполлеї Апології книжки» є підпис засновника 
Святогеоргіївського монастиря в Любартові «Многогрішний Кириллъ 
игуменъ Любартовскій. Протъ монастырей воєводства Кіескаго, 
Волынскаго, и Брацлавскаго» [9, с. 313], отже, й автора двох листів, 
вписаних в аналізований збірник [34, арк. 183-184 зв.] ; у них автор 
тексту поданий від третьої особи. В інших джерелах засновника та 
ігумена Любартівського монастиря названо Кирило Костянтинівський 
[3, с. 130] та Кирило Тимофійович [39, с. 82]. Слід зауважити, що 
Кирило Ставровецький на той час (з 1626 р.) був архімандритом 
греко-католицького чернігівського Єлецького Успенського монастиря 
[7, с. 26] і відповідно не міг бути учасником православного собору. 

Виходячи з цього, Я. Ісаєвич та І. Мицько зазначають, що у кінці 
XVI — першій половині XVII ст. серед українських культурно-
освітніх діячів такого рівня як Кирило Ставровецький було що-
найменше три ієромонахи Кирили [13, с. 53]. 
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Отже, Слов’яно-греко-латино-польсько-український рукописний 
збірник першої чверті XVII ст. — це автограф Кирила Івановича 
із м. Замостя. Він є переписувачем статей, їх укладачем та автором 
окремих з них, тому анонімні статті та з підписом «ієромонах 
Кирило» належать саме йому. До нього, Кирила, проповідника 
Слова Божого, адресований також лист 1625 р. преподобного Фео-
досія, ігумена Скиту Манявського [34, арк. 315 зв.] . Лише два ско-
пійовані для збірника листи [34, арк. 183-184 зв.]  написав любар-
тівський ігумен Кирило та тільки переписаний лист І. Княгиниць-
кого був надісланий Кирилу Ставровецькому [34, арк. 167-171], 
і лише він є джерелом до його біографії. Тому, на думку Я. Ісаєвича та 
І. Мицька, біографію Кирила Ставровецького необхідно уточнити, а 
матеріали до неї слід шукати у передмовах до видань автора [13, с. 52].  

Тим часом, в опублікованій 1984 р. монографії Сергія Маслова 
«Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная де-
ятельность» подані гіпотетичні припущення вченого про життєвий 
шлях Кирила Транквіліона Ставровецького, ґрунтовані на дослі-
дженнях попередників. Нові ж відкриття Я. Ісаєвича подані у при-
мітках як інша точка зору [19, с. 218], тому сучасні дослідники й 
надалі використовують застарілу інформацію [14, с. 77; 21; 25, с. 159; 
26, с. 259; 31; 36, с. 191 та ін.] . 

Нові дані про Кирила Івановича із Замостя у 2002 р. опублі-
кував Я. Ісаєвич у монографії «Українське книговидання: витоки, 
розвиток, проблеми» [12, с. 8, 195, 366]. І. Мицько в опублікованій 
1998 р. праці «Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець XIII ст. — 
кінець XX ст.)» [23]  уже не подає Кирила Транквіліона, як особу, 
що перебувала в обителі, а в іншому виданні «Острозька слов’яно-
греко-латинська академія (1576–1636)» (1990 р.) пов’язує його з 
перекладачем грецьких книг з Острога — Киприяном [22, с. 94-95]. 

Укладач Слов’яно-греко-латино-польсько-українського рукопис-
ного збірника першої чверті XVII ст. ієромонах-проповідник Ки-
рило Іванович із м. Замостя, відомий також із джерел як Кирило 
Замойський [39, с. 119-120; 6, с. 463]. Він перебував у близьких 
стосунках з польським магнатом Томашем Замойським та його дру-
жиною, на честь яких складав проповіді [34, арк. 178-179, 188-189 зв., 
223-224, 305-307], а про знайомих йому парафіян української та 
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грецької національностей православної церкви Св. Миколая у 
м. Замості, ієромонахом якої він був, на сторінках стародруку склав 
своєрідну місцеву хроніку, яку вів на полях та між рядками книги 
впродовж 1640-х рр. (до 1649 р.).  

Збереглися відомості про перебування Кирила Замойського у 
Галичині. Неодноразово він приїжджав до Львова, полагоджував 
різні справи, очевидно, і як митрополичий екзарх Холмської пра-
вославної єпархії [12, с. 8], що була підпорядкована Львівському 
митрополиту. Задокументовано його побутування у місті в 1617, 
1622 та 1625 рр., а також 22 листопада 1627 р. — отець Кирило, 
чернець із Замостя, перебував у церковному домі при Богоявленській 
церкві у Львові [4, арк. 1-1 зв.; 23, с. 143]. Деякий час він був в 
Унівському монастирі, на честь відходу з якого 12 січня 1618 р. 
написав проповідь [34, арк. 179 зв.-180 зв.] , відвідував церковне 
братство м. Рогатина та листувався з його членами. 

Кирило Замойський часто бував у Скиті Манявському, де писав 
і проголошував проповіді, копіював патріарші листи, підтримував 
зв’язки з першим ігуменом — Феодосієм. Був у близьких стосунках 
із засновником Скиту Манявського Іовом Княгиницьким, авто-
ритетним у православних колах діячем. Він відвідав його перед 
смертю 29 грудня 1621 р. Присутність Кирила із Замостя задо-
кументовано у Житії Іова Княгиницького, написаному у 20-х рр. 
XVII cт. Ігнатієм з Любартова, де зазначено, що ієромонах Кирило 
грецькою мовою просив в І. Княгиницького прощення та молитви, 
а у відповідь Іов промовив по-грецьки декілька слів [17, арк. 43 зв.]. 
В іншому списку Житія доповнено: «просzщи прощеніа» [18, арк. 96]. 
Можливо, через Ігнатія з Любартова, що перебував з І. Княгиницьким 
в Угорницькому монастирі та Скиті Манявському, ієромонах Кирило 
Іванович отримав для копіювання листи засновника Святогеоргіїв-
ського монастиря у Любартові Кирила Тимофійовича Костянтинів-
ського. Кирило Замойський вписаний також у Пом’яник Скиту Маняв-
ського серед православних архімандритів та визначних діячів україн-
ської культури: Ісаія Балабан, Євфимій Плетенецький, Захарія 
Копистенський, Йосиф Тризна, Інокентій Гізель та ін. [6, с. 463]. 

Кирило Замойський, як і Кирило Ставровецький, був високо-
освіченою людиною, найімовірніше, навчався в Замойській академії, 
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де вивчали класичні мови. Він мав власну бібліотеку, книжки до 
якої, як засвідчено у листі до Йосифа Анастасієвича, купував у 
краківського книготорговця Бурхарда Куїка, якому просив від-
дати гроші (30 злотих) за придбані видання [34, арк. 310 зв.] . 

Автор збірника рідною мовою вважав українську. У листі до 
Й. Анастасієвича він зазначає: «Godziłoc by się coś więcey do ciebie 
pisać, y swoim własnym ięzykiem, ruskim» [у значенні українською 
мовою. — М. К; 34, арк. 309 зв.]. Досконало володів церковно-
слов’янською, польською, латинською та грецькою мовами. Цей 
факт засвідчує грамота московського царя Олексія Михайловича 
від 30 вересня 1648 р., у якій цар звертається до Зосими Проко-
повича, колишнього чернігівського єпископа, щоб прислав київ-
ських учених «учителів-священоіноків», які добре володіють грецькою 
і латинською мовами, а також вміють робити переклади з грецької 
для виправлення церковнослов’янського тексту Біблії, — «Кирило 
Замойський и Арсеній и Дамаскинъ Птицкій» [39, с. 119-120]∗. 
Отже, ієромонах Кирило був причетний до тогочасного книго-
друкування: входив до київського гуртка вчених, що готували 
тексти до видань у друкарні Києво-Печерської лаври. Зокрема, у 
літописних замітках він засвідчив, що брав участь у редагуванні 
тексту Біблії, над першою частиною якої до Книги пророка Да-
ниїла працював Лаврентій Зизаній Тустановський, протопіп ко-
рецький: «ум7ръ в8 Корцу дъкоррыговавшы Бібліє з8 грецкого дъ Данїила, а 
остатокъ я року 1643 в Печерску» [1, арк. 6 зв.] . Відомо про задум 
публікації у друкарні Києво-Печерської лаври виправленого тексту 
Біблії, яка б від Острозької відрізнялася форматом та художнім 
оздобленням, тому у 1645–1649 рр. гравер Ілля до цієї книги ви-
готовив близько 150 ілюстрацій [12, с. 195]. З Лаврентієм Зизанієм 
Кирило Іванович був знайомий набагато раніше. Ще навесні 1618 р. 
відвідав його у м. Корець на Волині, де 18 травня скопіював «По-
вчання при погребі Софії, княгині Чарторийської» [34, арк. 171-177]. 

Отриману інформацію про життя та діяльність знайомих ви-
давців і друкарів Кирило Іванович Замойський фіксує у літописних 
                        
∗ Автор публікації припускає, що Кирило Замойський — це Кирило 
Транквіліон, однак це лише здогадка, від якої слід відмовитися, коли 
буде відомо про іншого Кирила [39, с. 120].  
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замітках, з яких дізнаємося, що 1637 р. в Любліні зустрічався, оче-
видно, з Петром Могилою («виталем го на ... в Люблэнэ» [1, арк. 6; 
11, с. 151], а у своїй келії в Замості в 1640-х рр. приймав львівського 
друкаря Андрія Скольського [1, арк. 7; 11, с. 151] тощо. У записках 
він документує також факти про визначних культурних діячів, які 
невідомі з інших джерел.  

Кирило Іванович був ревним прихильником успадкованої віри 
предків, піклувався про утвердження православ’я, щоб «блг7очcтіе паdшее 
въздвигнути, стоящее утвердити, безчинное исправити» [34, арк. 315 зв.] . 
У його нотатках помітне негативне ставлення до осіб, що пере-
йшли на іншу віру. Зокрема, у фіксації року смерті Кирила Став-
ровецького, який упродовж 1626–1646 рр. був ігуменом греко-
католицького Єлецького Успенського монастиря у Чернігові, він 
використав ту ж фразу з негативним відтінком, що й на полі 
стародруку напроти присяги на Київському православному соборі 
1628 р. Мелетія Смотрицького, яку він порушив [1, арк. 3 зв.] . 
Що ж до запису аналогічної інформації про православних осіб, то 
Кирило Замойський послуговувався словами «ум7ръ» [1, арк. 6], 
«[предс]тавися» [1, арк. 3 зв.] . 

Отже, сукупність інформації, записаної у багатожанровий Слов’яно-
греко-латино-польсько-український збірник першої чверті XVII ст. 
з рукописної збірки Національного закладу ім. Оссолінських у 
Львові, засвідчує, що укладачем, переписувачем та автором окремих 
його статей є ієромонах Кирило. Дослідники впродовж XIX — 
70-х рр. XX ст. вважали, що це визначний культурно-освітній та 
релігійний діяч кінця XVI — першої половини XVII ст. — пись-
менник, богослов, філософ, педагог, видавець Кирило Транквіліон 
Ставровецький. Однак висновки Сергія Маслова, до яких він дійшов 
внаслідок детального опрацювання тексту пам’ятки, а також від-
криття Ярославом Ісаєвичем записів на примірнику стародруку 
«Аполлея Апології книжки» (Києво-Печерська лавра, 1628 р.) із 
зібрання Перемишльської греко-католицької капітули із залученням 
інших джерел, дали можливість встановити, що насправді це — 
автограф іншого визначного українського культурного та релігій-
ного діяча — Кирила Івановича Замойського. 
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