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Історико-публіцистична повість «Історія про Казанське царство»,
або «Казанський літописець» (далі – КЛ), була створена в 1564–
1565 рр. анонімним автором, руським полоненим, який перебував у
казанському полоні 20 років, очевидцем останніх років існування
Казанського ханства. Повість відображає складні відносини Ка-
занського ханства і Московської держави від часів утворення Зо-
лотої Орди до завоювання її в 1552 р. Іваном Грозним. КЛ був дуже
популярним на Русі і дійшов до нашого часу у великій кількості
списків: у науці відомо близько 200 списків цієї пам’ятки, які
істотно різняться між собою.

Системне текстологічне вивчення пам’ятки започаткував Г.З. Кун-
цевич, який датував повість 1564–1565 рр., встановив етапи ство-
рення повісті та розділив на 9 редакцій всі відомі на той час спис-
ки1. Г.Н. Моїсеєва, продовжуючи дослідження тексту, виявила нові
списки, запропонувала поділ всіх списків на дві редакції, уточнила
деякі композиційні особливості тексту2.
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Дослідниками було виявлене коло історичних та літературних
джерел КЛ. До перших слід віднести такі: літопис Ніконовський,
Московський великокнязівський літописний звід 1479 р., літописи
Новгородський IV, Воскресенський, Софійський II и Львівський,
Хронограф Руський редакції 1517 р., розрядні книги, посольське
листування, місницькі суди, родовідні книги князів та бояр, промо-
ви Івана Грозного на Стоглавому соборі, його послання А.М. Кур-
бському.

Серед літературних джерел дослідники називають військові
повісті, житія, Космографію, біблійну, гімнографічну та палом-
ницьку літературу, зазначають зв’язок КЛ із Сказанням про Ма-
маєве побоїще, Словом про погибель Руської землі, Троїцький твір
про взяття Казані,  руський і татарський фольклор  тощо. Проте
цей список джерел й досі не є завершеним.

Маючи компілятивне походження, повість є значною мірою
публіцистичним твором, в якому анонімний автор послідовно
трактує історичні події з позиції Івана Грозного, стверджує ідео-
логію самодержавної влади, що уособлюється з іменем Івана Гроз-
ного, воцаріння якого поклало кінець смуті в державі. Голосно
лунає в творі і патріотична нота: в розповіді про успішну боротьбу
з Казанським ханством простежується його спадкоємність із Зо-
лотою Ордою, у васальній залежності від якої Русь перебувала
протягом тривалого часу.

Найповніший текстологічний аналіз усіх відомих рукописів,
які містять текст КЛ, віднайдених на той час списків (268) був
проведений у двох дослідженнях Л.А. Дубровіної3.

За класифікацією Л.А. Дубровіної, списки КЛ поділяються на
три типи, що розрізняються за складом тексту до й після глави
«Совет з боляры своими царя и великаго князя» (в більшості
списків – глава 50-та).

I тип репрезентує одна редакція, яка виникла наприкінці XVI ст. –
на початку XVII ст. і дійшла до нас в шести списках. При створен-
ні цієї редакції був дещо скорочений авторський текст, і до первіс-
ного варіанту було додано дві останні глави: «О хождении к Ка-
зани...» и «Похвалы Ивана Грозного», а також було перероблено
оповідання про перше заснування Казані: воно приписується  бол-
гарському хану Саїну й відноситься до домонгольських часів
(1177 р.).

До II типу належить більшість списків (259), які поділяються
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на 18 редакцій. Протограф цих редакцій, вірогідно, був складений
в 10-х роках XVII ст. Від нього беруть початок I–IV редакції, які є
основними, та решта похідних. Велика кількість редакцій II типу зу-
мовлена текстовими втратами в джерелі протографа редакцій II типу,
в якому була втрачена друга половина тексту після глави  «Совет»
і аркуш з розповіддю про смерть князя Чури (глава «О воставшем
мятеже в Казани... и о убьение князя Чюры»). Відсутні частини
були доповнені автором протографа новим оповіданням про похід
Івана Грозного на Казань, якій був написаний за кількома дже-
релами: Степенною книгою, уривком з літопису, Повістю про ца-
рицю Динару та грамотою митрополита Гермогена патріарху Іову
1592 р. про трьох казанських мучеників – Іоанна, Петра та Стефана.

Текст протографа III типу, створений у 60-ті роки XVII ст.,
увібрав у себе частини текстів протографів перших двох редакцій;
до глави «Совет» – протографа редакцій II типу, після глави «Со-
вет» – до тексту редакції I типу.

За часів вивчення КЛ було здійснено кілька видань тексту
повісті4.

Новий список КЛ був придбаний для Інституту рукопису
НБУВ (далі – ІР НБУВ) директором ІР НБУВ Любов’ю Андріївною
Дубровіною у Котикової Тетяни Дмитрівни, співробітниці Київського
університету імені Т.Г. Шевченка. Тетяні Дмитрівні цей рукопис
відійшов від її подруги Лариси Кіндратівни Козачок, мешканки
с. Боярка, Київської області, після її смерті. Рукопис увійшов у
Колекцію рукописних книг ІР НБУВ (ф. 30) за № 177.

Рукопис нараховує 110 аркушів. Перший аркуш втрачений,
фактичний перший аркуш пронумерований вже як другий, від ос-
таннього аркуша (110-го) відрізана нижня чверть. Сигнатура (ну-
мерація аркушів) здійснена коричневим чорнилом, почерком XIX ст.;
між арк.  70 та 71 – один непронумерований аркуш; арк. 6–7, 59–
60 випадають. Аркуші подекуди затерті. Блок книги розбитий, нижня
та верхня дошки оправи відірвані від блока. Оправа – картон, об-
тягнутий шкірою, – пізніша. Рукопис реставровано в XIX ст., були
приклеєні форзацні аркуші.

Книга написана на папері  у 4° (160 х 200), філігрань  одна – герб
м. Ярославля (ведмідь) / ЯМАЗ (Ярославська мануфактура Алек-
сея Затрапезного) – Клепиков № 749 (1756 р., 1765 р.)5. Тому ру-
копис може бути датований 60-ми роками XVIII ст.

Текст написаний давньоруською мовою, скорописом другої поло-
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вини XVIII ст. Основний почерк рукопису один, дрібний, квадратний.
Особливістю цього почерку є невиправдане  за сенсом виділення
деяких слів, напр.: «ВЕЛИЦЕЙ», «СВОИМ» (арк. 12 зв.), або букв у
словах, іноді навіть службових, напр.: «НА др÷гое» (арк. 12). На остан-
ніх аркушах рукопису основний почерк фрагментарно перемежо-
вується з іншим, більш недбалим (арк. 81, від половини, 82–85, 87–89).
Чорнило рукопису темно-коричневе, подекуди вицвіло, на арк.104 зв.–
106 – чорнило світло-коричневе. На арк. 30 ініціал заголовка обведе-
ний червоним чорнилом, на арк. 29 зв. він частково відбився. Заголов-
ки відокремлюються від попереднього та наступного текстів чистими
рядками. Навпроти заголовків розміщена нумерація глав повісті.

За змістом рукопис є однією з редакцій історичної повісті «Іс-
торія про Казанське царство». Самоназва книги в запису XIX ст.
наводиться на задньому форзаці в одному із записів: «О взятии и
зачатии града Казани». Вона, вірогідно, була переписана читачем
XIX ст. з арк. 1, згодом втраченого. Для повного уявлення стосовно
змісту цієї редакції повісті вважаємо за доцільне подати перелік
73-х глав, на які поділяється текст (зберігається орфографія руко-
пису, виносні букви подаються в рядку, титла розкриваються).

Глава 1 (арк. 2–2 зв.). [«О начал∆ царства Казанскаго»], без
початку, починається словами: «за бежавшимъ тамо от крещенїя и
вселившимся имъ в балгарскихъ жилищахъ...».

Глава 2 (арк. 2–3 зв.). «О войн∆ Батыеве на русь и взятїи от него
великаго града столнаго Владимера. и о порабощенїи великихъ
князей рускихъ».

Глава 3 (арк. 3 зв.–4 зв.). «О великомъ князе Ярославе, и о
поновленїи от него рускихъ градовъ, и о поученїи от него людемъ
своимъ, и о воставшемъ мятеже на рускую землю отъ саина царя
ординскаго».

Глава 4 (арк. 4 зв.–5 зв.). «О первомъ зачале казанского царства
и о местномъ угодиї, и о змїйномъ жилище».

Глава 5 (арк. 6–7). «О первомъ взятїи казанскомъ и о инехъ
болгарскихъ градехъ, и о воеванїи Великїя златыя орды от великаго
князя юрья дмитрїевича».

Глава 6 (арк. 7–8 зв.). «О изгнанїи ули ахмета от златыя орды
и о смиренїи его и о бранехъ с великимъ княземъ московскимъ».

Глава 7 (арк. 8 зв.–9 зв.). «О посланїи вой московскихъ на царя
и о побиенїи от него».

Глава 8 (арк. 9 зв.–11). «О второмъ начале Казанскомъ, и о
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прихожденїи Казанскаго царя на Рускїя грады, и о смерти его, и о
взятии в пленъ великаго князя Василья Васильевича».

Глава 9 (арк. 11–12 зв.). «О взятїи великого нова града от великаго
князя Івана Васильевича Московского, и похвала тому ж великому
князю».

Глава 10 (арк. 12 зв.–13 зв.). «О посл∆х царя Ахмата пришедшихъ
дерзостно к Великому князю Івану Васильевичу Московскому, и о
ярости царев∆ на великого князя, и о храбрости великого князя».

Глава 11 (арк. 13 зв.–14). «О конечномъ запустенїи Златыя
орды, и о царехъ ея, и о свободе, на величество рускїя земли, и о
чести великаго князя, и о красоте великаго града Москвы».

Глава 12 (арк. 14–16). «О втором взятїи казанском, и о плене-
нїи алехама царя со всеми его. И о посадженїи на казань Махме-
телина царя, и о сече христїанъ от него в Казани».

Глава 13 (арк. 16–17). «О приходе Махметелина казанскаго царя;
к нижному нову граду, и о паденїи вой его у града и о страсти мос-
ковських вой, и о смерти великого князя».

Глава 14 (арк. 17–18). «О посланїи московскихъ воевод х казани,
и о паденїи вой его у града казани».

Глава 15 (арк. 18 зв.–19 зв.). «О проказе царев∆ Махмете-
линове, и о покаянїи его, и о посланїи его з дары к великому князю,
и о смерти царев∆».

Глава 16 (арк. 19 зв.–20). «О смиренїи Великого князя с ка-
занцы и о посланїи на царство в Казань царя касимовского Шихалея».

Глава 17 (арк. 20–21). «О печали великого князя о христїанехъ
в казани погибшихъ, и радость о Шихал∆еве живот∆».

Глава 18 (арк. 21–22). «О посланїи на казань великого князя
Василя Івановича Московського брати с воєводами».

Глава 19 (арк. 22–23). «О престанїи воевати на время вели-
кого князя, и о бранїи и о смиренїи с полским королемъ, и о вто-
ромъ посланїи великихъ воевод своихъ на Казань с воинствомъ».

Глава 20 (арк. 23–24 зв.). «О третьемъ посланїи воєвод мос-
ковських х казани, и о взятїи Казанського великого острога».

Глава 21 (арк. 25–25 зв.). «О мир÷ казанцевъ с великимъ кня-
земъ васильемъ ивановичем, и о взятїи царя геналея на царство
казанское и о убиенїи его в Казани».

Глава 22 (арк. 25 зв.–26 зв.). «О смерти великаго князя Василья
Івановича, и о приказ∆ царства свого сыну своему великому князю
Івану Васильовичу и о самовластїи боляръ его».
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Глава 23 (арк. 26 зв.–28). «О воцаренїи на москв∆ царя и ве-
ликого князя Івана Васильевича, и о раз÷ме его и премудрості, и о
избиенїи от него боляръ Московскихъ за ихъ неправд÷, и о ми-
лости его к воемъ своимъ, и о ув∆данїи его о казанском царств∆, и
како были о нихъ обиды на р÷сь».

Глава 24 (арк. 28 зв.–30). «О плененїи казанцевъ на русскую
землю, и о оскверненїи от нихъ святыхъ божїихъ церкв∆й и о по-
р÷ганїи ихъ на христїаны».

Глава 25 (арк.. 30–30 зв.). «О царицын∆ прореченїи о Казани».
Глава 26 (арк. 31–31 зв.).  «О моленїи ко Господ Бог и Пречис-

тей его матери царя и великого князя Івана Васильовича всея рос-
сїи самодержца, и о жалості христїанского народа».

Глава 27 (арк. 31 зв.–35). О востанїи Мятежа в Казани, и о из-
гнанїи и[з] Казани царя Сапкирея, и о взятїи с Москвы на царство
в Казань царя шихаллея и о изб∆жанїи его ис казани, и о убиенїи
князя Ч÷ры».

Глава 28 (арк. 35–37). «О третїем взятїи царя Сапкирея на царство
в казань и о скорой смерти его и о царицахъ, и о казни на Москв∆

царя и великого князя Івана Васильевича всея россїи воєвод мос-
ковських за изм∆н ихъ, и о посланїи воєвод московскихъ на Казань
от царя и великого князя Івана Васильовича всея россїи самодержца».

Глава 29 (арк. 37–37 зв.). «О первом хожденїи царя м вели-
кого князя х Казани, и о любленїи его м∆ста граднаго».

Глава 30 (арк.. 37 зв.–38 зв). «О виденїи сна и великого князя, и
о второмъ его посланїи воєвод х казани, и о поставленїи Свїяжского
града».

Глава 31 (арк. 38 зв.–39). «О бывшемъ звон∆ на томъ месте, и о
чюдотворенїи, и о явленїи Сергія Чудотворца».

Глава 32 (арк. 39 зв.–40). «О волхв∆хъ прорицающихъ взяте
казанское и о с∆тованїи старейшинъ казанскихъ, и о горденїи иныхъ».

Глава 33 (арк. 40–40 зв.). «О б∆ъсе творящем мечты пред че-
ловеки жив÷щими во град∆».

Глава 34 (арк. 40 зв.–41 зв.). «О Царицын∆ владенье Казанью
всею, и велмож ихъ с нею болшихъ, и печаль о поставленїи града
свїяжского».

Глава 35 (арк. 41 зв.–42 зв.). «О любви бл÷дной со царицею
Кощака, и о изб∆жанїи его ис казани, и о ятїи его по смерти его».

Глава 36 (арк. 42 зв–43 зв.) . «О дум∆ велможъ казанскихъ со ца-
рицею о Казани и о мир÷ со царемъ Шихаллеемъ, и с воеводами».
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Глава 37 (арк. 43 зв.–44). «О Царицын∆ отраве данной на смерть
царю, и о гневе его к Цариц∆».

Глава 38 (арк. 44). «О смерти Сеитовой, и исп÷щенїи ис казани
Всего руского плена».

Глава 39 (арк. 44–45 зв). «О изведенїи царицы и с сыном ея ис
казани, и о плачи ея».

Глава 40 (арк. 45 зв.–46). «О ут∆шныхъ глагол∆хъ воеводы к
цариц∆, и о провожанїи ея от народа казанского».

Глава 41 (арк. 46–47). «О поведенїи царицы в москв∆ ис каза-
ни, и о плачи ея от свияжского града ид÷щи».

Глава 42 (арк. 47–48). «О бывшей вести у турскаго царя о
казани и о цариц∆ и о посланїи его з дары к м÷рзамъ каганским».

Глава 43 (арк. 48–49). «О пошествїи в казань царя Шихаллея,
и о посаженїи его на Царство, и о избиенїи от него велможъ ка-
занскихъ».

Глава 44 (арк. 49–50). «О прелагатае княз∆ Чапк÷не, и о изме-
не с ним казанцевъ».

Глава 45 (арк. 50–51). «О писанїи воевод к царю и великому
князю на царя Шигаллея, и о изшествїи царя ис казани»».

Глава 46 (арк.. 51–51 зв.). «О веселїи и пир∆ воевод, и о посланїи
в казань отрокъ ихъ, и о сетованїи казанцевъ по велможахъ своихъ».

Глава 47 (арк. 51 зв.–52). «О смерти посланныхъ вой воеводиныъ».
Глава 48 (арк. 52–52 зв.). «О пошествїи воєводъ на утро х Казани,

и хула на уничиженїе имъ отъ казанцевъ, и печаль ихъ о Казани».
Глава 49 (арк. 52 зв.–53 зв.). «О пошествїи царя Шигаллея к

Москв∆, и печаль царя и великого князя о казани, и о пришествїи
в казань Едигея царя».

Глава 50 (арк. 53 зв.–55). «Совет с боляры своїми царя и вели-
каго князя».

Глава 51 (арк. 55 зв.) «Царевнино прорицанїе о Казани».
Глава 52 (арк. 55 зв.). «Прорицанїе юродиваго татарина о Казани».
Глава 53 (арк. 55 зв.). «Диво ø коров∆ и о детище».
Глава 54 (арк. 56). «Диво в рыбной ловитв∆ на реке волг∆».
Глава 55 (арк. 56). «Диво во град∆ Казани».
Глава 56 (арк. 56–57). «О казанском мученик∆ Іоанне».
Глава 57 (арк.. 57–57 зв.). «О мученике Петре иже в Казани».
Глава 58 (арк. 57 зв.–61). «Книга Казанскаго взятья».
Глава 59 (арк. 61–66). «О послании к Москве писанїя к ми-

трополит÷».
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Глава 60 (арк. 66–70 зв.). «Послание к царю и великому госу-
дарю Іван÷ Васильевичу от святейшаго Макарїя митрополита всея
великїя россїи».

Глава 61 (арк. 70 зв.–72). «Посланїе † благов∆рнаго царя ве-
ликого государя Івана Васильевича всея великїя Россїи самодержца
к митрополит÷ Макарею всеа великїя р÷ссїи (!)».

Глава 62 (арк. 72 зв.–74 зв.). «О царскомъ поход∆ из М÷рома
їюля в 20 на память святого пророка Ілїи».

Глава 63 (арк. 74 зв.–83). «О приход∆ великого князя царя во
Свїяжскїй город».

Глава 64 (арк.. 83–84 зв.). «Ø побитїи татаръ на Арском пол∆».
Глава 65 (арк. 84 зв.–91). «О поведенїи подкопа под таиникъ и

взорванїи его».
Глава 66 (арк. 91–92 зв.). «О бытїи царском наедин∆ со отцемъ

духовнымъ, и воор÷женїи».
Глава 67 (арк. 92 зв.–97). «О взорванїи подкоповъ».
Глава 68 (арк. 97–98 зв.). «Êтв∆т царской к царю Шигалею».
Глава 69 (арк. 98 зв.–101). «О водруженїи животворящого креста

и о поставленїи Церквїи честнаго Ея Благовещенїя».
Глава 70 (арк. 101). «О приходе Государя к Москв∆».
Глава 71 (арк. 101 зв.–104). «Речь Царя и великого князя Ивана

Васильевича всея великїя русїити к Макарїю митрополиту, и ко
всему Священному собору».

Глава 72 (арк. 104–105 зв.). «Речь Макарїя митрополита».
Глава 73 (арк. 105 зв.–106). «О бывшем стол∆ у Царя и великаго

князя, на князей и бояр и вельможъ».

Згідно з класифікацією за порівняльно-текстологічним прин-
ципом, запропонованою Л.А. Дубровіною, рукопис можна вважати
компілятивним списком, створеним на основі двох редакцій II,
найбільш поширеного, типу – четвертої, відомої за 65 списками
20-х років XVII – початку XIX ст., та шостої, відомої в 17 списках
середини XVII – 80-х років XVIII ст.6

Віднести текст до II типу можна за кількома ознаками. Так, в
оповіданні про смерть князя Чури (глава 27) в тексті II типу, чому
й відповідає наш список, розповідь про смерть князя Чури, на від-
міну від розповіді за I типом, є більш розлогою та детальною і
обривається на тому, як після втечі Шигалея (шаха Али) приїхали
князі та мурзи у двір царя «и видеша двор его п÷ст, ни входящихъ
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ни їсходящихъ не видеша, не б∆ стражей никогоже на двор∆ хо-
дящихъ, но токмо две жены с рабынями. И несть болши сея любви
ничтоже, еже положити душ÷ свою за друга своего, якоже се князь
Чюра за Шахаллея царя убиенъ бываетъ». Глава 50 «Совет с бо-
ляры своїми царя и великаго князя» закінчується фразою «несть
бо смерть, но животъ в∆чный»7.

До шостої та її основного джерела – четвертої редакції II типу
наш список слід віднести за порядком розміщення кількох глав8.
Так, глава «О посланїи на казань великого князя Василя Іванови-
ча Московського брати с воєводами» (глава 18 за нашим списком)
йде за главою «О печали великого князя о христїанехъ в казани
погибшихъ, и радость о Шихал∆еве живот∆» (глава 17), що відпо-
відає шостій редакції. Ще однією ознакою шостої редакції є те, що
глава «Совет» (50) доповнена оповіданням зі Сказання про князів
володимирських про прийняття князем Володимиром дарів від
царя Костянтина і вінчання Володимира царським вінцем у Києві
(арк. 54)9.

У порівнянні  з текстами переважної більшості редакцій текст
даного рукопису дещо скорочений. Так, рукопис містить 73 глави,
тоді як тексти інших списків містять 96–100 глав.

У рукопису є три записи різними почерками XIX ст.
1) запис 1868 р. на арк. 106 зв.: «Сія книга принадлежитъ уче-

нику Шуйскаго Духовнаго У∆зднаго училища Высшаго отд∆ленія
Михаилу Соловьеву. Номер четырнадцатый. Михаилъ Соловьев.
Тысяча восемъсот шестьдесятъ восьмой годъ».

2) на арк. 110, після переліку глав: «ãgtow o feÒw, ãgiow hoxirÒw,
afãnatow, el°iovn / Свœтый бΩˆе, сtˆый крепкїй, сtˆый безсмертный
помил÷й насъ».

3) на задньому форзаці: «Сія книга моя / Право моя/ Ей ей
моя / Она под названіемъ О взятіи и зачатіи Града Казани».

Крім того, на нижніх полях подекуди трапляються нотатки до
тексту, почерком XIX ст., простим олівцем.

Повість «Казанський літописець», створена в середині XVI ст.,
у списку ІР НБУВ 60-х років XVIII ст. свідчить про неабияку по-
пулярність цього твору серед читачів. Збережений в задовільному
фізичному стані і повному текстовому вигляді, він слугуватиме
новим джерелом для уточнення класифікації наявних редакцій
пам’ятки та вивчення історичних і літературних джерел.
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Summary
The article is focuses on a new manuscript acquired by the Institute of

Manuscript of Vernadsky National Library of Ukraine – a copy of the histori-
cal story of the XVI century “Kazan Chronicle”. The author reveals the main
features of the story and provided a detailed codicological description of the
manuscript giving the titles of each its chapter.
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