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Бендюк Микола. 
Графиня Антоніна Блудова та Остріг. – Остріг : Ви-

давництво Національного університету «Острозька 
академія», 2013. – 162 с.; іл.

В книзі «Графиня Антоніна Блудова та Остріг» розповідаєть-
ся про одну із найпомітніших постатей в історії Острога ХІХ ст. 
– камер-фрейліну імператорського двору графиню Антоніну 
Дмитрівну Блудову. 

Завдяки графині в Острозі було створено Кирило-Мефодіїв-
ське братство та училище, в якому дівчата навчались не тільки 
читати та писати, але й вишивати, готувати їжу, грати на музич-
них інструментах та співати. Тобто, училище готувало дівчат до 
сімейного життя, а також до ролі домашніх вчительок у багатих 
сім’ях. Разом з тим завдяки А.Блудовій поступово був відрестав-
рованих колишній монастир капуцинів та добудовано нові кор-
пуси, в яких на сьогодні розмістилися аудиторії Національного 
університету «Острозька академія». 

Антоніна Дмитрівна сприяла проникненню до Острога нових 
творів мистецтва, особливо, це стосується іконопису та творів 
сакрального декоративно- ужиткового мистецтва. Мала Антоні-
на Дмитрівна і літературний талант, тому в книзі частково аналі-
зується її діяльність як літератора, особливо, її ставлення до на-
ціонального питання (характеристика українців, росіян, поляків 
та євреїв).

© Автор Микола Бендюк

Б 46



Микола Бендюк

Графиня  

антоніна Блудова та остріГ

Присвячено 200-літньому ювілею 
від Дня народження графині Блудової

технічний редактор Роман Свинарчук

комп’ютерна верстка Наталії Крушинської

Художнє оформлення обкладинки Миколи Бендюка

коректори Інна Белаш, Олеся Гощук

Підписано до друку 12.04.2013 р.
Формат 42х30/4. Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 16. Гарнітура “BalticaC”
Наклад 100 прим. 

Оригінал-макет виготовлено  
у видавництві Національного університету “Острозька академія”

(свідоцтво РВ №1 від 8 серпня 2000 року).
Адреса: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., Україна, 35800.

Виготовлено видавець ФОП Свинарчук Р. В.
(свідоцтво РВ №27 від 29 липня 2004 року).

Тел. (+38067) 771 28 70, e-mail: 35800@ukr.net


