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Із рУКопиСної СпАДщини ВІДомого роСІйСьКого 
ІСториКА-СлАВІСтА, профеСорА С.-петербУрзьКого 

УнІВерСитетУ о. л. петроВА (1859–1932)
(з фондів Державного архіву закарпатської області)

уперше публікуються два документи з фондів державного архіву Закар-
патської області, що стосуються останніх років життя відомого російського 
історика о. л. петрова (1859 – 1932). 
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документи, що публікуються, стосуються останніх років життя 
відомого російського історика-славіста, професора С.-петербурзького 
університету о. л. петрова (1859–1932 рр.). дослідники можуть озна-
йомитися з ними в фонді “правління мукачівської греко-католицької 
єпархії” державного архіву Закарпатської області1. ми неодноразово 
звертались до документів різних фондів нашого архіву, в яких збері-
гаються листи, аналітичні огляди та інші документальні матеріали, на-
писані рукою о. л. петрова; у них автор розповідає і про його перші 
наукові відрядження в австрію та угорщину в 90-х рр. хіх ст.2, і про 
ті складні проблеми історії нашого краю, на необхідності дослідження 
яких він завжди наполягав3. крім того, вже опубліковані документи да-
ють можливість дослідникам уточнити деякі факти біографії о. л. пе-
трова, зокрема, звернути більш пильну увагу на наукові та культурні 
зв’язки російського вченого з представниками інтелігенції, церковних, 
наукових і суспільно-політичних кіл угорщини (професор Й. буденц), 
угорської (підкарпатської) русі (т. легоцький, а. кралицький, п. Ге-
бей), Галичини (Ю. яворський) та ін. 

документи, датовані 17 і 29 січня 1930 р., представлені листом 
о. л. петрова до єпископа мукачівської греко-католицької єпархії 
п. Гебея (1864–1931 рр.), який ще на початку хх століття був актив-
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ним учасником культурного та суспільного життя русинського на-
селення нашого краю, одним із засновників, а пізніше – директором 
видавництва “UNIO”, редактором щорічних календарів “месяцеслов”, 
членом керівництва “общества св. василия великого” (1895–1902) і 
т. ін.4 у зазначеному листі російський вчений-славіст просить єписко-
па п. Гебея допомогти колишньому професору київського університе-
ту Ю. а. явор ському (1873–1937 рр.) отримати доступ до стародавніх 
рукописів, які зберігалися в єпархіальній та семінарській бібліотеках і 
в монастирях чину св. василія великого. авторитет професорів о. л. 
петрова і Ю. а. яворського був, очевидно, настільки великим, а пра-
ці останнього в галузі виявлення та дослідження стародавніх підкар-
патських літературних пам’ятників настільки відомі5, що вже 29 січня 
1930 року був розісланий циркуляр ординаріату мукачівської греко-ка-
толицької єпархії, який давав можливість професору Ю.а. яворському 
вивчати стародавні рукописи, які в той час зберігалися в єпархіальній 
та семінарській бібліотеках, а також у бібліотеках мукачівського, ма-
лоберезнянського та мстичевського монастирів. 

 документи, що публікуються, подано в хронологічному порядку 
із збереженням особливостей стилю і мови, характерних для ділових 
листів і документів першої половини хх ст. Частини скорочених слів 
в текстах документів, що відтворені нами, а також слова написані не-
розбірливо, подано у квадратних дужках. кожний документ має під-
рядкові примітки.

1 державний архів Закарпатської області (далі – держархів Закарпатської 
обл.), ф. 151, оп. 13, спр. 1528, арк. 1–2. 
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вип. 21 / м-во освіти і науки україни, державний вищий навчальний заклад 
“ужгородський національний університет”; [редкол.: м.м. вегеш (голо-
ва редкол.), С. в. віднянський та ін.]. – ужгород: вид-во ужну “Говерла”, 
2008. – С. 220–226.
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№ 1
лист професора о. л. петрова1 єпископу мукачівської

греко-католицької єпархії петру гебею2 з проханням про надання
доступу колишньому професору Київського університету
Ю. А. Яворському3 до вивчення стародавніх рукописів,

що зберігалися в єпархіальній та семінарській бібліотеках,
а також в бібліотеках мукачівського, малоберезнянського

та мстичівського монастирів
17 січня 1930 р. 

м. Прага 

ваше преосвященство, 
преосвященнейший владыко ! 

позвольте, прежде всего поздравить ваше преосвященство с прошедшим 
праздником рождества христова и с новым годом ! примите мои лучшие по-
желания и передайте моё поздравление о. ректору и другим знакомым. 

 будьте добры с лаской принять моего хорошего приятеля, профессора 
киевского университета, д-ра Юлиана андреевича яворского, знатока южно-
русской письменности. он едет для изучения уцелевших на карпатской руси 
рукописей. разрешите ему заняться рукописями вашей епархиальной библи-
отеки и библиотеки семинарии, а также благоволите ему дать циркулярную 
рекомендацию к духовенству епархии, главное в монастырях мукачевском, 
мало березнянском и мстичевском, чтобы ему был свободный доступ к ру-
кописям. 

 я теперь подготовляю к изданию факсимиле грамот епархии 1390–
1498 г.4 

19_17__30 поручаю себя молитвам вашего преосвященства 
искренно преданный 
проф[ессор] а. петров 

прага 
XII. Záhřebská, 11, I p[atro] 
u [pří] Šhalkové. 

державний архів Закарпатської області, ф. 151, оп. 13, спр. 1528, арк. 1. 
оригінал. рукопис. мова російська. 

 

1 див. “передмову” до документів. 
2 див. “передмову” до документів. 
3 див. “передмову” до документів. 
4 очевидно, мова йде про одну з останніх праць професора о. л. петрова “древ-

нейшие грамоты по истории карпаторусской церкви и иерархии 1391 – 1498 гг.” – 
прага, 1930. 
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№ 2
Циркуляр єпископа мукачівської греко-католицької єпархії

петра гебея 1 про допуск колишнього професора Київського університету 
Ю. А. Яворського 2 до вивчення стародавніх рукописів, що зберігалися

в єпархіальній та семінарській бібліотеках, а також в бібліотеках
мукачівського, малоберезнянського і мстичівського монастирів

29 січня 1930 р. 
 м. ужгород. 

ординарият епархии мукачевской – в ужгороде. 
Число:… / 1930. - 

 впреподобному духовенству епархии мукачевской 
и впреп[одобным] игуменам монаст[ырей] Чина Святаго василия вели-

каго. 

вручаю в вашое благосклонное внимание его превосходительство го-
сподина Ю л і я а н д р е е в и ч а я в о р с к о г о 3 , як Знатока ЮЖно – 
руСЬкоЙ пиСЬменноСти .- 4 

рукописи, находящиеся в библиотеках наших можно упомянутому госпо-
дину профессору проуказати для пересмотрения. 

ужгород, 29. I. г. 1930.- 
 епископ мукачевский.- 

державний архів Закарпатської області, ф. 151, оп. 13, спр. 1528, арк. 2. від-
пуск. машинопис. мова русинська. 

1 див. “передмову” до документів. 
2 див. “передмову” до документів. 
3 надруковано на машинці через один інтервал. 
4 надруковано на машинці великими літерами. 

впервые публикуются два документа из фондов Государственного архи-
ва Закарпатской области, относящиеся к последним годам жизни известно-
го русского ученого-слависта, профессора С.- петербургского университета 
а. л. петрова.
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There are published for the first time two documents of the fonds of the State 
Archives of Transcarpathian Region referred to the last years of life of O.L. Petrov, 
famous Russian historian (1859-1932) in the article.
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