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до книги  

 

«Літописи церковні Балтського повіту Подільської губернії 1866-1899 рр. 

Частина перша» 

 
     Протягом 2016 – 2017 рр. при підтримці мецената м.Балти Вадима Вінярського 

зроблено спробу виявити та проаналізувати історичні джерела російською мовою другої 

половини ХІХ ст., в яких міститься інформація про містечко Балту та навколишні населені 

пункти. Зі 103 літописів, що зберігаються у фондах Кам’янець-Подільського історичного 

музею-заповідника по Балтському повіту Подільської губернії, опрацьовано та подано до 

книги 7 церковних літописів. Вони написані священиками при церквах сіл та містечок 

Середнього Надбужжя у другій половині ХІХ століття. Один із них написаний при 

головному соборі міста Балти – соборі Різдва Пресвятої Богородиці протоієреєм Іоанном 

Родзяновським. Виконання проекту по написанню книги розтягнулось у часі на два роки. 

Це пов’язано із складною історією Середнього Надбужжя, складністю дешифровки 

рукописних текстів церковних літописів, збором іконографічних та картографічних 

матеріалів по досліджуваній темі, які зберігаються в архівах України, Польщі, Німеччини 

та Франції. 

     Це вже друга книга з вивчення пам’яток культурної спадщини, яка обсягом 464 

сторінки.  

     До церковних літописів, які друкуються мовою оригіналу автор додає витяги з 

архівних справ, витяги з інвентарних описів сіл, церковну та світську періодику ХІХ ст., 

картографічні та іконографічні матеріали, які репрезентують повсякденне життя селян.  

      Після встановлення чітких кордонів у 1703 році між Річчю Посполитою та 

Османською Портою, Середнє Надбужжя швидко заселяється українцями, євреями та 

поляками, які використовують всі переваги прикордонного статусу. У кінці ХVIII ст. ці 

етнічні групи змушені швидко адаптуватися та призвичаюватись до змін, які відбулися 

після входження території до складу Російської імперії. Зокрема українці, які 

представляли більшість в краї, під впливом етнічних росіян, які після російсько-турецьких 

війн, повертаючись з війни оселяються в Балтському повіті Подільської губернії. 

Кровозмішані шлюби та домінування російської церкви, яка запроваджує нову моду в 

будівництві храмів в «російському стилі» призводить до того, що місцеве населення свої 

пізньобарокові сакральні пам’ятки перебудовує під «російський стиль», мода на який 

розповсюджується в другій половині ХІХ ст., але, навіть і це не врятувало церкви та 

собори від знищення у середині ХХ ст. в період «Хрущовської відлиги». 

      Презентація книги відбулась у м.Балті 25 квітня 2018 року, про що подано інформацію 

місцевими ЗМІ. Презентація книги в Одесі є гарним подарунком до святкування року 

Культурної Спадщини в Європі. 

       Книга буде цікава для духовенства, релігієзнавців, пам’яткознавців, археологів, 

архітекторів, істориків, що займаються генеалогічними дослідженнями, краєзнавців, 

екскурсоводів. Для Одеської області це можливість використання матеріалів з метою 

розвитку туристичної галузі в депресивних землях, але для цього всі пам’ятки, що 

згадуються у книзі, потрібно ще відновити. 

 

 

 



 

 

 


