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Артем Григор’єв

Чорногорська місія 
Є. П.  Ковалев  ського 1838 р.

«И вот в рядах отечественной рати
Опять не стало смелого бойца — 
Опять вздохнут о горестной утрат
Все честные, все русские сердца.

И не Руси одной по нем сгрустнется — 
Он дорог был и там, в земле чужой,
И там, где кровь так безотрадно льется,
Почтут его признательной слезой», — 

так писав Федор Тютчев у вірші «Памяти Е. П. Ковалевского», 
що побачив світ 21 вересня 1868 р.

Ким же був Є. П. Ковалевський — ця людина, яку так про-
славляв видатний російський поет?

Він народився у багатодітній родині надвірного радника 
Петра Івановича Ковалевського 6 лютого 1809 р., виріс і отримав 
освіту на Харківщині. Батьківщина його — невелике мальовниче 
селище Ярошівка, розташоване за 30 км від Харкова.

У 1825 р. Є. П. Ковалевський був прийнятий на відділен-
ня морально-політичних наук філологічного факультету Хар-
ківського університету, заснованого у 1805 р. його двоюрід-
ним дядьком Василем Назаровичем Каразіним за активного 
сприяння батька. У 1829 р. Єгор закінчив навчання та пере-
їхав до Петербур га, де його старший брат Євграф Петрович 
Ковалевський, відомий на той час геолог, працював у департа-
менті гірничих і соляних справ. Єгор Петрович також захоплю-
вався геологією, почав відвідувати лекції в Гірничому кадетсько-
му корпусі. Тяжка праця та вроджені здібності дозволили йому 
за порівняно невеликий термін оволодіти спеціальністю гірни-
чого інженера.

У 1830 р. разом із братом він вирушив на Алтай до м. Барнаул, 
де знаходилось управління гірничим округом. Уже в 1831–1832 рр. 
Єгор Ковалевський очолив одну з геологічних експедицій для по-
шуку золота на Північному Алтаї, таким чином ставши першим 
серйозним дослідником покладів золота в Сибіру.
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Відтоді він здійснив десять масштабних мандрівок, опубліку-
вав близько сотні робіт, кілька мап, зібрав цінні колекції. Його 
робота сприяла подальшому розвитку вітчизняних географії, 
гео логії та гірничої справи.

Однією з найбільш яскравих і значних експедицій Є. П. Ко-
валевського стала поїздка 1838 р. до Чорногорії, невеликої, на той 
час маловідомої держави вільних чорногорців. Книг про неї 
не було, та й мапами молодої країни, яка ще кілька десятиліть 
тому називалася Турецькою Албанією, неможливо було корис-
туватися через велику кількість помилок.

Зв’язки між Росією та Чорногорією існували ще з часів Пет-
ра І. Наприкінці 30-х років ХІХ ст. державою правив князь і ми-
трополит (владика) Негош Петрович. Він отримав чудову освіту, 
захоплювався поезією та історією. Розуміючи потреби своєї ма-
ленької країни та її вільнолюбного народу, Негош прагнув вивес-
ти Чорногорію з багатовікової відсталості, відкрити горцям шлях 
до прогресу й економічного добробуту. Він звернувся до росій-
ського уряду з проханням надіслати спеціаліста для пошуків ко-
рисних копалин, і передусім золота. Крім того, Негош сподівав-
ся розшукати скарби, за легендою, заховані багато сторіч тому 
уродженцем Чорних гір — римським імператором Діоклетіаном, 
який останні роки життя імператор провів у Діоклії серед над-
звичайних розкошів [2, с. 10].

На організацію та проведення чорногорської експедиції ро-
сійський уряд виділив 16 тис. рублів. Штаб корпусу гірничих 
інженерів розробив для Ковалевського спеціальну інструкцію, 
що визначала геолого-географічні та статистичні дослідження. 
Шлях Ковалевського проходив через Варшаву, Краків, Брно, Ві-
день і Трієст, потім морем у м. Котор, звідки планувалося їха ти 
до столиці Чорногорії Цетіне.

Долаючи скелясті схили снігового масиву Ловчен, природ-
ного бастіону на кордоні з Австрією, в перші дні мандрівки 
країною Ковалевський записав у щоденник: «З вершини Ловчену 
Чорногорія видається підвищеним морем, на якому немов піки ви-
ростають Дор-Митор, Ком та кілька інших гір, але з числа рів-
нин лише одна Цетінська помітна і видається глибокою впадиною» 
[4, с. 25].

У столиці князівства Цетіне російського капітана зустріли 
салютом. Невдовзі Ковалевський познайомився з французьким 
геологом Амі Буе, за порадою якого почав розвідку покладів зо-
лота в південних районах країни. Пізніше Буе високо оцінив до-
слідження російського мандрівника [2, с. 11].
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26 червня 1838 р. Ковалевський вирушив у першу мандрів-
ку Чорногорією до Скадарського озера. Шлях по гірничих стеж-
ках видався нелегким. Безлісні глиби зі слідами нещодавнього 
знищення, гострі скелі та безодні оточували мандрівника. Гори, 
розташовані на кордоні нахії Катунської та нахії Рієки, нагадали 
Ковалевському гори Середньої Азії.

Невдовзі Єгор Петрович досяг селища Черноєвич (Рієка), 
розташованого поблизу річки Іван-Бега Черноєвича. Тут він про -
був три дні і оглянув руїни укріплень, збудованих Іваном Чер-
но євичем, а також відому сталактитову печеру, з якої витікає ця 
річка [1, с. 25].

Далі річкою Черноєвича Ковалевський та його супутники 
на човні спустилися до Скадарського озера, звідки рікою Орахо-
ва (що впадає в озеру з заходу) вирушили до Адріатичного узбе-
режжя. Щоправда, через мілководність ріки часом мусили йти 
пішки.

Біля Сотоничів Ковалевський досліджував сіркове джерело 
Смердеж. У самих Сотоничах мандрівник відвідав весілля. Він 
описує сватання, укладання шлюб та родинне життя чорно-
горців.

З 2 травня до 6 липня 1838 р. за маршрутом Цетіне–Боле ви-
чи Ковалевський зробив розвідку золота в 10 пунктах: на рівнині 
поблизу монастиря в Цетіне, по ріках, що впадають у Скадар ське 
озеро — Іван-Бега Черноєвича і Церничка, та в селищі Белевичі. 
Розвідка золотовмісних пісків проводилась шляхом шурфуван ня 
на глибину 1–2 сажні. Біля кожного шурфу промивалося близько 
п’яти пудів піску. Цим займалися чорногорські робітники і пе-
реники (стражі владики), що супроводжували Ковалевського.

Трохи золота було виявлено лише в одному місці. Однак 
на річці Церничці Ковалевський відкрив поклади залізної руди 
і корунду. Поблизу селища Болевичі було знайдено залізну руду, 
розташовану гніздами. Завершивши розвідку корисних копа-
лин і зібравши колекцію гірничих порід, Ковалевський просу-
вався у напрямку до Кастелу Ластви. Він оглянув руїни давньо-
римської будівлі, що збереглися на недосяжній кручі на березі 
Адріатичного моря.

Повернувшись до Цетіне, Єгор Петрович почав готувати-
ся до другої експедиції, метою якої був пошук золота в селищі 
Златиця, небезпечному регіоні, з приводу якого точилися постій-
ні конфлікти між чорногорцями й турками.

Шлях від Цетіне до Загорча проходив через Чорногорське 
плато, розташоване на висоті 800–1700 м над рівнем моря, тож 
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температура повітря сягала — 40°. Дорогою їм часто траплялися 
церкви та монастирі, а селища здебільшого являли собою кілька 
кам’яних будинків із солом’яним або черепичним дахом. Житлові 
споруди місцевих жителів сербською звалися «кучі» і, як пише 
Ковалевський, абсолютно виправдовували цю назву. Чорногорці 
жили дуже бідно, через постійні війни не маючи можливості об-
робляти свої землі. Особливо складним було становище жінок.

У долині річки Зета Єгор Петрович зробив детальну геогра-
фічну розвідку. Для «перевірки мапи та інших пошуків» він здій-
снив сходження на «капицю» (вершину) гори, у якій на висоті 
700 м у печерах стрімкої скелі розташувався Острозький монас-
тир XVII ст. Панорама, що відкрилася перед ним «як на долоні», 
охоплювала Боснію, Герцеговину, Грахово та гору Ком. З Острогу 
Ковалевський вирушив у Ждребаоник, де поблизу старовинного 
монастиря відкрив поклади лігніту. 

На кордоні Катунської та Білопавлицької нахій до його 
спостережень із життя місцевого населення додалися вражен-
ня від народних пісень про події з історії Чорногорії, виконані 
під акомпанемент гусел.

На шляху до Златиці Є. П. Ковалевський відвідав селище 
Мартиничі, мешканці якого зажили слави своєю хоробрістю 
під час захисту кордонів Чорногорії. Єгор Петрович описує та-
кож Зетську рівнину, розміщену між Спужем і Подгорицею.

З Мартиничів Ковалевський вирушив у монастир Чилію, 
де його чекали чорногорці, аби провести до Златиці: на цьому 
шляху було відкрито руїни Діоклії.

У Златиці дослідник встановив, що поклади золота тут марно 
шукати, оскільки «навколо панував юрський вапняк, а на місці — 
смердючий вапняк» (бітумінозний). Сама назва Златиці, на дум-
ку автора, має історичне походження: тут колись розташовувався 
монетний двір Діоклії (це міркування підтверджувалося й знахід-
ками старовинних монет).

У серпні 1838 р. Ковалевський вирушив у третю подорож 
Чорногорією, цього разу — до найвіддаленіших у той час об-
ластей Кучі та Морачі. Проїжджаючи біля селища Мартиничі, 
Ковалевський записав, що на північний схід від Зети природа 
«помітно змінюється». Високі гірські хребти і плато тепер були 
«вкриті яскравою зеленню та лісом надзвичайної величини». 
Тут кілька місяців не танув сніговий покрив, сприяючи розвитку 
багатої та різноманітної рослинності.

З Мартиничів мандрівники піднімалися в гори стежкою, ви-
митою протокою Лют, яка щовесни руйнувала все на своєму 
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шляху. Невдовзі вони опинилися серед катунів (літніх пасовищ), 
розташованих на Поліквиці (так Ковалевський назвав «великі гір-
ські рівнини» між Зетою і Морачею).

За два дні експедиція вирушила повз Ровці до річки 
Морачі і, здійснивши небезпечний перехід через неї, прибула 
до Морацького монастиря, заснованого у ХІІІ ст. сербським коро-
лем Стефаном Урошем (1243–1276). Єгор Петрович переглянув 
тут усі наявні книги та рукописи і знайшов королівську грамоту 
про забудову монастиря, що мала вигляд вузького  сувою довжи-
ною в два метри, та багато інших давніх доку ментів.

З Морацького монастиря мандрівники попрямували 
у Васоєвичі, а звідти — до Царевича, де виявили залишки літньо-
го палацу, теж, певно, збудованого Стефаном Урошем.

У верхній течії Морачі та її чисельних притоках дослідники 
здійснили розвідку золота в 40 пунктах і лише на ріці Варуші на-
трапили на його ознаки.

У середині вересня 1837 р. Ковалевський повернувся до Цетіне 
і відправив до штабу корпусу гірничих інженерів геологічний 
опис Кому та дорожній журнал, а також надіслав російському 
послу у Відні Д. П. Татіщеву «Статистическое и географическое 
 обозрение Черногории».

В подальшому Є. П. Ковалевський продовжив дослідження 
Чорногорії, тричі відвідавши її за період з 1851 по 1855 р. У його 
працях «Четыре месяца в Черногории» і «Черногория (в геогности-
ческом отношении)» зустрічаємо яскраві пейзажні замальов-
ки, нотатки про населення країни, характеристики її геологіч-
ної будови, а також опис зібраної автором колекції гірничих 
 порід.

Завдяки експедиціям Єгора Петровича було відкрито по-
клади корисних копалин: залізної, марганцевої та мідної руди 
і  лігніт.

За таку працю та виступи на захист чорногорців 1886 р. уряд 
Чорногорії нагородив Є. П. Ковалевського орденом, який отри-
мували борці за незалежність країни.
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