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АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ СТОРОЖЕНКО – 
ВИЗНАЧНИЙ ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

Талановитий історик, краєзнавець, громадський діяч 
А. В. Стороженко зробив важливий внесок у дослідження проблем 
історії переяславського краю. Перебуваючи в Переяславі, він мав 
можливість безпосередньо знайомитися із переяславськими 
старожитностями, вивчати місцеві пам’ятки, легенди, топоніми. 
Вчений виконав цікаві краєзнавчі розробки стосовно Переяславщи-
ни й по праву може вважатися першим місцевим краєзнавцем.

А. В. Стороженко народився 24 (12) серпня 1857 р. у с. Велика 
Круча Пирятинського повіту Полтавської губернії в родині великого 
землевласника, інспектора Харківського університету1. Належав до 
старшої гілки знаного козацько-старшинського та дворянського роду 
Стороженків, який веде свій початок з кінця ХVІ – поч. ХVIІ ст., 
ймовірно, від Андрія Стороженка, «старшого полковника Запоро-
зького війська» (1610)2.

Навчався в Імператорському ліцеї у Москві (1867–1875), 
закінчив історико-філологічний факультет Київського університету 
(1875–1879), де деякий час працював і написав магістерську дисертацію 
(1879–1885). Згодом А. В. Стороженко переїхав до Полтави, де, 
окрім наукової роботи, захопився громадською діяльністю, зокрема, 
розвитком земських інституцій. Він неодноразово обирався до 
земських установ: почесним мировим суддею Переяславського повіту 
(1884–1892), головою Переяславської повітової земської управи 
(1886–1892), гласним Переяславських і Пирятинських земських 
зборів (1892–1913), предводителем (маршалом) дворянства Переяс-
лавського повіту (1912–1916)3.

Паралельно з громадською і суспільною діяльністю активно 

1 Пазюра Н. В. Андрій Володимирович Стороженко: до 150-річчя від дня народжен-
ня. Борисфен: науковий журнал ВАК України. Дніпропетровськ, 2008. Вип. 1.С. 20–
23.
2 Путро О. І., Томазов В. В. Стороженки. Енциклопедія історії України: Т. 9: Прил – С / 
Ред.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова 
думка, 2012. С. 861.
3 Пазюра Н. В. Стороженко Андрій Володимирович. Енциклопедія історії України: 
Т. 9: Прил – С . Київ: Наукова думка, 2012. С. 862–863.
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займався наукою. Був членом Київської Археографічної Комісії, 
Товариства Нестора Літописця, співробітником журналу «Киевская 
старина», в якому надрукував близько 30 статей та заміток (1882–
1899). Працював у Київській комісії по розбору древніх актів, у 
Чернігівській та Полтавській архівних комісіях4.

У 1890-их рр. він підготував серію нарисів із давньої історії 
Переяслава. У 1900 р., як заключний штрих, ним опубліковано 
монографію «Очерки переяславской старины: исследования, 
документы, и заметки», куди увійшли й всі попередні статті 
вченого5.

В «Очерках Переяславщины» (1891) А. В. Стороженко до 
найдавніших слідів людського життя краю відніс крем’яні знаряддя 
та кераміку, виявлені в заплавно-боровій зоні р. Дніпро поблизу сіл 
Кийлів і Жереб’ятин. До цього часу дослідник зараховував і влас-
ну знахідку полірованої сокирки поблизу с. Кучаків (суч. Кірове). 
Нарікав на недостатнє дослідження курганів, яких було надзвичайно 
багато у регіоні, і розкопки яких сприяли б кращому розумінню 
минулого. Досліджуючи історію Переяславщини, А. В. Стороженко 
проводив аналіз давньоруської топонімії, вивчав літописні джерела, 
використовував археологічні дані. Зокрема, він спробував локалізувати 
давні населені пункти на місці сучасних, послуговуючись лише 
лінгвістичними даними: так, Воїнь – с. Вінинці, Янчине сільце – с. Малі 
Яненки (суч. с. Воскресінське), Демінеск – с. Дем’янці, Глібов – 
с. Глибівка, Баруч – м. Баришівка, Корань – с. Карань, Стряква – річка 
Гатка, Куднове сільце – с. Строкова. До ХІ ст. він відносив існування 
сс. Велика й Мала Каратуль як місць проживання «своїх поганих» – 
напівкочових тюркських племен6.

У праці «Где жили переяславские торки?» (1899), після роз-
гляду літописних, топонімічних та археологічних джерел, вчений 
4 Копилов С. А. А. В. Стороженко – вчений-історик і громадський діяч. Наукові пра-
ці Кам’янець-Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка. Кам’я-
нець-Подільський: К.-Поділ. нац. універ. ім. І. Огієнка, 2009. Т. 19. С. 140–152.
5Стороженко А. В. Очерки переяславской старины. Киев, 1900. 236 с.; Юрчен-
ко О. В. Дослідження археологічних пам›яток Переяславщини: історіографія (ХІХ – 
початок ХХІ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: [спец.] 07.00.06 «Іс-
торіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Олександр 
Васильович Юрченко; [наук. кер. О. В. Колибенко]; М-во освіти і науки України, 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмель-
ницький (Київcька обл.), 2013. 290 с.
6Стороженко А. В. Очерки Переяславщины. Киевская старина. 1891. Т. 35. Ноя-
брь. С. 195–215.
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показав, що певна група торків, перебуваючи на службі у переяслав-
ських князів, могла мешкати на території між двома «змійовими» 
валами (Великим та Малим), а також у найближчих до Переяслава 
літописних «городках» – Бронькняж та Баруч7. 

У нарисі «Какой юбилей имеет право праздновать г. Пере-
яслав Полтавской губернии?» (1894) А. В. Стороженко звернувся 
до популярної теми істориків ХІХ – поч. ХХ ст. – походження лі-
тописного Переяславля Руського. Детально розглянувши обидві 
літописні звістки (907 р. та 992 р.), він схилився до версії давнішого 
виникнення міста8. 

Дві публікації історика стосувалися походження назви 
м. Бориспіль (1892, 1897)9. Кілька нарисів дослідник присвятив 
вивченню Переяслава козацького періоду, зокрема, через науковий 
розгляд видатних представників козацької еліти (1893, 1894)10. Ці-
кавою була його розвідка про переяславські храми – Михайлівську 
та Покровську церкви (1891), де вчений, залучивши літописні дже-
рела та неопубліковані архівні документи, здійснив науковий аналіз 
історії їх виникнення, існування впродовж століть, розглянув осо-
бливості архітектури та мистецькі пам’ятки, приналежні цим свя-
тиням, одночасно заглибившись у більш широкі аспекти переяслав-
ської історії11.

Однією з найважливіших праць вченого вважається 
монографія «Стефан Баторій та дніпровські козаки: дослідження, 
пам’ятники, документи та нотатки» (1904), яка в 1909 р. була 
відзначена почесною Уварівською премією Петербурзької Академії 
наук. 

Як громадсько-політичний діяч А. В. Стороженко попервах 
стояв на позиціях українського дворянського консерватизму. На 
7 Стороженко А. В. Где жили переяславские торки? Киевская Старина. 1899. Т. 64. 
Февраль. С. 283–290.
8 Стороженко А. В. Какой юбилей имеет право праздновать г. Переяслав Полтав-
ской губернии? Киевская Старина. 1894. Т. 45. Апрель. С. 61–73. 
9 Стороженко А. В. Мистечко Борисполе в XVII-м веке. Киевская Старина. 1982. 
Т. 39. Октябрь. С. І–XVII; Стороженко А. В. К истории местечка Борисполя Полтав-
ской губернии. Киевская Старина. 1897. Т. 56. Март. С. 509–518.
10 Стороженко А. В. Родион Григорьевич Дмитрашко, полковник переяславський, 
и его род. Киевская Старина. 1893. Т. 41. № 4 апрель. С. 1–28; Стороженко А. В. 
Вук Сербин, полковник переяславский (1675–1682). Киевская Старина. 1894. Т. 44. 
№ 1 январь. С. 128–134.
11 Стороженко А. В. Михайловская и Покровская церкви в г. Переяславе. (К рисун-
кам Т. Гр. Шевченка). Киевская Старина. 1891. Т. 32. № 2 февраль. С. 337–357.
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початку ХХ ст. він увійшов до київського «Клубу прогресивних 
російських націоналістів», який дотримувався ідеології 
великоросійського шовінізму. У 1919 р., після приходу в Київ 
більшовиків, під загрозою арешту, спочатку виїхав до Одеси, а 
звідти емігрував до Польщі, згодом жив у Югославії12.

Помер А. В. Стороженко за межами батьківщини. Місце 
його смерті невідоме, дата смерті визначається приблизно – не 
раніше 1 січня 1926 р.

12 Білокінь С. Стороженко Андрій Володимирович. Українські історики: бібліогра-
фічний довідник. Вип. 3. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2010. С. 271–273.


