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Джерела з іСТорії ДворянСКих ДепУТаТСьКих
зібрань УКраїни (кінця XVIII – початку хх ст.)

студіюється джерельна база, що містить інформацію про загальну орга-
нізацію процесів діловодства в дворянських депутатських зібраннях україни 
кінця XVIII – початку ХХ ст. аналізується комплекс джерел, умови його ви-
никнення, рівень, ступінь інформативності та збереженості.

Ключові слова: дворянські депутатські зібрання; організація діловод-
ства; законодавчі акти; відомча нормативна документація; протоколи та жур-
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Функціонування дворянських депутатських зібрань як станової 
установи було й залишається об’єктом дослідження багатьох наукових 
напрямів: історії державних установ, права, джерелознавства, архівоз-
навства тощо. однак наукових розвідок, присвячених висвітленню пи-
тань організації діловодства в зазначених установах та їх офіційного 
документованого спілкування з іншими адміністративними установа-
ми іституту тогочасного державного управління, дотепер залишається 
обмаль.

За досліджуваний період відклався комплекс джерел з історії дво-
рянських депутатських зібрань україни, які згруповано відповідно 
до загальноприйнятих класифікаційних схем: законодавча та відомча 
нормативна документація, спогади та мемуари, архівні документи. Їх 
аналіз варто розпочати з законодавчих актів, що встановлювали норми 
функціонування станових установ та вносили вимоги, згідно з якими 
відбувалася організація діловодства в установах.

особливістю діловодства ХіХ ст. є те, що його важливі підвалини 
затверджувались законодавчо, тому до опублікованих джерел належать 
законодавчі акти, що ввійшли до Повного зібрання законів та Зводу 
законів російської імперії. для нашого дослідження Повне зібрання 
є універсальним джерелом, в якому найповніше представлено закони 
російської держави кінця ХVііі – початку ХіХ ст. Воно поглинає усі 
публікації узаконень, офіційних і неофіційних видань, бо засновувався 
цей кодифікаційний корпус для контролю й збереження оригінальних 
текстів законодавчих документів. Від інших видань Повне зібрання 
різниться повнотою, стрункою, історично пов’язаною системою розмі-
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щення та текстовою адекватністю, яка досягнута звіркою опублікова-
них узаконень з їх оригіналами. 

Перше видання зібрання законів було видано в 1830 р., куди ввій-
шло понад 30 тис. законодавчих актів, починаючи від соборного уло-
ження 1649 р. і до 19 листопада 1825 р. одразу готувалося друге ви-
дання, в якому було вміщено законодавчі акти до 1 березня 1881 р. 
останнє, третє видання, виходило щорічно до 1916 р., хронологічно 
охоплювало період з березня 1881 р. до кінця 1913 р. до Повного зі-
брання законів ввійшли всі законодавчі акти, незалежно від їх чиннос-
ті. тому що метою його видання було не тільки оприлюднення для 
практичного щоденного використання, але й для збереження цілісного 
законодавчого комплексу. Проте, за словами л.В. Виноградової, Повне 
зібрання законів російської імперії має значні лакуни. низка актів не 
потрапила до його складу з політичних міркувань. Проведений підра-
хунок у 1870 р. показав, що за час з 1649 р. по 1865 р. у Повному зі-
бранні надруковано 42860 актів, а в архівних фондах за 1704–1865 рр. 
їх було 124177 [1, с. 114].

наступна публікація законодавчих актів здійснювалася в Зводі за-
конів російської імперії, який був виданий у 1832 р. та набув чинності 
з 1 січня 1835 р. особливістю було те, що до видання увійшли тільки 
чинні законодавчі норми, систематизовані тематично, на відміну від 
хронологічного принципу Повного зібрання. Вони охоплювали період 
від початку ХVііі ст. до 1 січня 1832 р. друге видання зводу вийшло в 
1842 р., третє – в 1857 р. до того ж Звод законів тільки протягом пер-
шої половини ХіХ ст. видавався тричі, доповнювався 29 пропозиціями, 
спонукав до самостійного видання декількох галузевих та регіональних 
зведень. Це єдине друковане джерело, що містить положення про всі 
вищі (окрім синоду) та центральні установи. Проте Звод законів росій-
ської імперії як історичне джерело використовується рідше, аніж Повне 
зібрання законів. деякі дослідники вважають, що Звод законів нерідко 
прирівнював приватні випадки й загальні норми. окрім того, правила і 
форми діловодства, що наведені в додатках до Зводу, також отримали 
силу закону та стали використовуватися [2, с. 21].

Практично одночасно з підготовкою Зводу законів ішла кодифіка-
ція провінційних законів: прибалтійських, остзейських і західно-русь-
кого краю або, як вони в той час називалися, “узаконения для губер-
ний от Польщи присоединённых и малороссийских на особых правах 
состоящих”. Згідно з пропозицією м. м. сперанського, що відразу 
відчув відмінність регіональних законів від російських, у губерніях 
створювалися комітети для збирання місцевих законів. Закони навіть 
мали укладатися двома мовами – польською та російською. але події 
1830–1831 рр. (польське повстання) призвели до того, що проект зво-
ду місцевих законів західних губерній не отримав вищої законодавчої 
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санкції, лише окремі його статті після відповідного доопрацювання 
були внесені до Повного зібрання. як зазначає В. с. Шандра, впро-
довж усього ХіХ ст. цей пласт законодавчих актів не був затребува-
ний практикою. Проте на початку ХХ ст. чи не єдиний уцілілий його 
примірник, що зберігся в бібліотеці Петербурзького університету, був 
опублікований з метою наукового вивчення як історичної та юридич-
ної пам’ятки [3, с. 12–13].

Законодавчі акти дореволюційної росії, принаймні більша їх час-
тина, опубліковані, що справляє враження можливого полегшеного 
користування ними як історичними джерелами. Проте слід погодитися 
з думкою г.м. горфейна про те, що вивчення видань законів свідчить, 
що всі значні трансформації відображалися в них, а дрібні (наприклад, 
створення столів, відділень) – далеко не повністю [4, с. 76].

Першим у низці законодавчих актів варто назвати “жалованную 
грамоту дворянству” [5] 1785 р., що встановила й зміцнила правовий, 
соціальний та політичний статус дворянства, підтвердивши й розширив-
ши його станові права та привілеї. Вперше було регламентовано струк-
туру, функції, корпоративні права й напрями функціонування дворян-
ських інституцій. грамота має досить складну структуру. складається 
вона з розширеної преамбули, статей, тлумачень, роз’яснень, зустріча-
ються також примітки. у тлумаченнях іноді містяться роз’яснення, що 
підкріплюються цитуванням деяких указів Петра і. 

Проте щодо документування, тобто фіксування інформації, оформ-
лення документів та складання їх текстів, ретельно регламентується 
тільки порядок оформлення дворянської родовідної книги в губерніях. 
для внесення в ці книги записів, які були юридичною основою визна-
ння дійсності дворянського звання, вимагалися докази – орієнтовний 
їх перелік наводиться у відповідних статтях. Щодо процесів роботи з 
документами (які складалися з одержання-відправлення, опрацювання, 
реєстрації, обліку, архівного зберігання), грамота містить вказівку, що 
докази про дворянське походження в зібрання мають подаватися на 
розгляд або в оригіналах, або в засвідчених копіях і що зібрання повин-
но мати свою печатку та архів. 

іншої інформації стосовно організації діловодства в дворянських 
депутатських зібраннях грамота не містить. у фондах депутатських 
зібрань знаходимо посилання на норми генерального регламенту [6] 
1720 р. та “учреждения для управления губерний Всероссийской им-
перии” [7] 1775 р. обидва нормативно-правові акти були видані ще до 
створення дворянських депутатських зібрань, тому і не вносили їх у 
свій перелік. генеральний регламент установлював посадові обов’язки 
в колегіях, визначав порядок обговорення справ у колегіях, організацію 
діловодства, відносини колегій із сенатом та місцевими органами вла-
ди. документ складається з невеликого вступу та 56 розділів, також має 
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тлумачення слів іншомовного походження, що вживаються у ньому. 
документування, зокрема оформлення журналів і протоколів – осно-
вних видів документів зібрань – відбувалося на основі норм регламен-
ту. с. В. сельченкова, що брала участь у підготовці багатьох сучасних 
нормативно-правових актів, методичних розробок у сфері діловодства, 
вважає, що журнальна форма реєстрації використовується на україн-
ських територіях з часів правління Петра і. Відтоді вона не зазнала 
принципових змін, і дотепер ця форма має багатьох прихильників [8, 
с. 160].

третім у низці законодавчих актів варто назвати “учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи” 1775 р., що не тільки 
встановлювало систему управління та суду в губерніях і повітах, визна-
чивши становий принцип судочинства, але й визначало порядок листу-
вання між “владою та місцями”, тобто листування між створеною ним 
ієрархічною системою відносин. Хоча проект “учреждений” передба-
чав те, що зазначений закон не мав діяти в Прибалтиці, україні та у 
сибіру, проте в затвердженому тексті така примітка була відсутньою. 
але варто відзначити, що “учреждения” в цих регіонах спочатку не 
діяли. тільки в 1782 р. був виданий спеціальний акт про набуття ними 
чинності на території україни [9, с. 169].

Проте “учреждения” не регламентувало процедуру вирішення 
справ та руху документів, правила оформлення документів та правила 
ведення архіву. Через те значна частина нормативних актів, що регла-
ментували організацію діловодства в дворянських депутатських зібран-
нях, стала результатом ініціативи на місцях, оскільки на питання, які 
виникали в ході повсякденної роботи зібрань, не завжди занаходилися 
відповіді.

крім основних, у полі нашого зору перебували й інші законодавчі 
акти, які у вигляді указів надходили з сенату, з герольдії та її департа-
менту. також аналізувалися відомчі, міжвідомчі акти спеціально ство-
рюваних урядових комітетів і комісій при відповідних міністерствах 
та їх департаментах, що доповнювали чи уточнювали акти вищого 
законодавчого органу імперії. Значна частина нормативних актів, які 
регламентували організацію діловодства в дворянських депутатських 
зібраннях, стали результатом ініціативи на місцях.

Поряд із законодавчими актами, що склали джерельну базу дослі-
дження, значною репрезентативною групою стали документи, які збері-
гаються в державних архівах трьох областей: житомирської, київської 
та Чернігівської. документи Волинського дворянського депутатсько-
го зібрання знаходяться в державному архіві житомирської області 
(ф. 146) та мають 6673 одиниці зберігання за 1802–1917 рр. окремі 
ділові папери належать до більш раннього періоду – ХVі–ХVііі ст. Від-
крилось зазначене зібрання у зв’язку з утворенням Волинського наміс-
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ництва в 1796 р. відповідно до іменного указу від 5 липня 1795 р. [10]. 
у фонді Волинського дворянського депутатського зібрання зберігають-
ся справи про дворянське походження шляхетських родів, системати-
зовані в описах в алфавітному порядку. Ці документи відображають 
історію шляхетських родів протягом багатьох поколінь, тому станов-
лять цінну частину фонду. не менш цікавими є родовідні книги дворян 
Волинської губернії, в яких зібрані генеалогічні та геральдичні мате-
ріали – зображення генеалогічних дерев та гербів шляхетських родів. 

особливий інтерес становлять діловодні документи, що виникли 
безпосередньо в результаті діяльності Волинського дворянського депу-
татського зібрання. серед таких ділових паперів можна виокремити ті, 
що забезпечували прийняття та реалізацію управлінських рішень (жур-
нали та протоколи), і ті, що забезпечували документообіг (журнали ре-
єстрації вхідних та вихідних документів, реєстри, настільні реєстри). 
Зазначені ділові папери дозволяють прослідкувати порядок документу-
вання (склад документів та їх оформлення) й організацію роботи з до-
кументами (провадження справ, їх рух, архівне зберігання) в самому зі-
бранні. Варто окремо зупинитися на журналах та протоколах засідання 
зібрання, де фіксувалися час і дата їх проведення, склад учасників, де-
тальний перелік обговорюваних питань і прийнятих рішень. Важливи-
ми для нашого дослідження стали документи слухань, що відбувалися 
в той період, коли працювали ревізійні комісії. Їхні зауваження з при-
воду формування та оформлення справ, реквізитів документів дають 
нам уяву про вимоги щодо організації діловодства. Цінними є доповіді 
секретаря дворянства та рапорти архіваріуса, у яких порушувалися пи-
тання про склад канцелярії зібрання, її роботу, розподіл обов’язків між 
канцелярськими службовцями, про впорядкування справ та передачу їх 
на зберігання до архіву. Частково простежуються процеси експертизи 
цінності документів. слід особливо підкреслити значення протоколів 
засідань як основного документа дворянських депутатських зібрань. 

окрім того, репрезентативною групою є документи Чернігівсько-
го дворянського депутатського зібрання (ф. 133), який містить 737 
одиниць зберігання та охоплює період 1661–1916 рр., а також фонд 
предводителя дворянства новгород-сіверського намісництва (ф. 86), 
що охоплює 1772, 1782–1795 рр. та містить 40 одиниць зберігання. се-
натським указом від 16 березня 1781 р. були створені Чернігівське та 
новгород-сіверське намісництва. Чернігівське дворянське депутатське 
зібрання було створено відповідно до грамоти 1785 р., а документи 
предводителя дворянства новгород-сіверського намісництва з’явились 
у результаті заснування намісництва в 1782 р., ліквідованого в 1796 р. 

у 1796 р., згідно з іменним указом Павла і від 30 листопада “о 
возстановлении в малороссии правления и судопроизводства сообраз-
но тамошним правам и прежним обрядам” [11], скасовувалися новго-
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род-сіверське, київське, Чернігівське, катеринославське намісництва 
й утворювалася малоросійська губернія, куди увійшли землі Чернігів-
ського, новгород-сіверського намісництва, лівобережна частина ки-
ївського намісництва, сім повітів Єкатеринославського намісництва. 
співіснували дві назви губернського правління – малоросійське та 
Чернігівське. 27 лютого 1802 р. малоросійська губернія поділилась на 
дві губернії – Чернігівську та Полтавську. Цей складний адміністра-
тивно-територіальний поділ уплинув на зміст та кількість документів 
фонду Чернігівського дворянського депутатського зібрання, оскільки 
маємо частину документів київського, частину новгород-сіверського 
намісництв, а також документи Полтавської, новоросійської та Єка-
теринославської губерній. ступінь збереженості вказаного фонду по-
рівняно з аналогічним Волинської губернії є значно меншим. Відсутні 
повністю укази сенату та журнали засідань. Значну цінність мають 
справи про присвоєння різних чинів служителям присутственних місць 
(копії наказів та формулярні списки про службу різних чиновників), 
про кількість вирішених та невирішених справ у Чернігівському дво-
рянському депутатському зібранні.

також значущим є фонд київського дворянського депутатського 
зібрання (ф. 782), що зберігається в державному архіві київської об-
ласті та складається з 15514 справ за 1795–1917 рр. досить непогано 
збереглися протоколи зібрання, вхідні, вихідні та настільні реєстри. 
Повністю збереглись укази сенату, що надходили за час існування зі-
брання і стали джерелом для вивчення норм та правил, з допомогою 
яких формувалися справи про дворянське походження та надавалися 
на перевірку в герольдію. 

низку використаних джерел завершує остання, але теж значна гру-
па – епістолярні джерела – записки, мемуари, спогади, листи. В цілому 
зазначені джерела привертали увагу дослідників. у 1968 р. на науковій 
конференції в державному історичному музеї було поставлене питання 
про вивчення приватного листування як одного з найважливіших видів 
письмових джерел. як зазначає т.г. кучина, з кінця 60-х років ХХ ст. 
листи (поряд із щоденниками та мемуарами) широко та успішно вико-
ристовувалися для вивчення проблем внутрішньої політики другої по-
ловини ХіХ – початку ХХ ст. (праці П.а. Зайончковського, Ю.Б. со-
ловйова). особливо дослідниця акцентує увагу на листах як джерелах, 
що зберегли живі розмовні інтонації, мову, притаманну саме вказаному 
часу і середовищу. думки, почуття, враження, що зафіксовані в листах, 
є цінними для побудови соціально-психологічних характеристик людей 
чи суспільних груп, що вивчаються. недоліком т.г. кучина вважає іг-
норування епістолярних комплексів, що належать рядовим та середнім 
представникам різних соціальних груп кінця ХіХ – початку ХХ ст. [12, 
с. 41, 46].
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у сучасній науковій літературі вже зверталась увага на необхід-
ність уведення в науковий обіг ігнорованих у радянські часи фамільних 
архівних зібрань української старшини та дворянства, які включають 
різноманітні офіційні та приватні джерела, філософські, історичні, літе-
ратурні праці та записки власників архівів, без яких неможливо вивчи-
ти політику російського уряду та розвиток суспільно-політичної думки 
в україні.

на початку ХіХ ст. герольдія почала все частіше видавати укази 
про відмову в дворянстві багатьом шляхетним українським родинам. 
у зв’язку з цим розпочався громадський рух, який набрав ознак по-
літичної боротьби. З середовища дворянства вийшла ціла плеяда істо-
риків-аматорів, які почали збирати та систематизувати актові та нор-
мативні джерела, на основі яких з’явилася низка історико-правових 
записок. Проблематика “Записок” вийшла далеко за межі питання про 
дворянський статус української соціальної еліти, тому що герольдія 
заперечувала історичні заслуги предків претендентів на дворянство, 
тобто увесь історичний досвід гетьманщини, оскільки суспільно-по-
літичний статус, доля національної еліти в символіко-знаковій системі 
традиційного суспільства визначали ступінь державного суверенітету.

історико-правові записки з’явилися як реакція на політику уряду 
в особі герольдії, яка фактично поставила під сумнів усю українську 
національну державну традицію. л. В. дячук поділяє їх на три етапи: 
1) записки, що з’явилися у Чернігівській губернії в 1805–1806 рр., ав-
торами яких були роман маркович, тимофій калинський та микола 
стороженко; 2) записки полтавського дворянства 1808–1809 рр., авто-
рами яких були тимофій калинський, андріан Чепа, Василь Полетика; 
3) записки, що з’явилися з 1819 по 1833 р., у період правління мало-
росією репніна-Волконського, авторами, окрім нього, ще стали Василь 
капніст, Віктор кочубей [13, с. 11].

до поля зору нашого дослідження потрапили листи Василя Чер-
ниша – першого маршала Полтавської губернії, автора записки про 
мало російські чини та їх визнання як доказів на підтвердження дво-
рянства, листи андріана Чепи, уродженця Полтавської губернії, що 
служив у канцелярії П. а. румянцева та збирав і вивчав документи, які 
стосувалися історії україни. ним було зібрано чотирнадцять томів іс-
торичних документів, котрі було передано до санкт-Петербургу якову 
марковичу для написання історії малоросії. Після смерті якова мар-
ковича ці збірники були втрачені, і тільки через деякий час два томи 
документів було знайдено андріаном Чепою. ось як писав а. Чепа про 
свою працю: “я занимаюсь собиранием всяких бумаг до малороссии 
касающихся, не только исторических документов, но всяких до прав 
обстоятельств…” [14, с. 59]. Він у чорновому варіанті зробив спробу 
систематизувати зібрані ним історичні документи. План а. Чепи “как 
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расположить сведения и документы к истории малороссийской” вклю-
чав 17 пунктів. Перші два пункти стосувалися привілеїв, грамот, указів, 
універсалів. Восьмий пункт мав назву “о учреждениях канцелярского 
порядка” [14, с. 59]. Він містив листи Василя Полетики, сина григорія 
Полетики, відомого депутата від шляхетства лубенського полку в Єка-
терининську комісію зі складання нового уложення. Василь Полетика 
був повітовим роменським маршалом. 

усіх трьох учасників листування об’єднує одна мета – довести 
правомірність переходу в дворянство малоросійських військових чинів 
та розкрити історичне підґрунтя виникнення українського дворянства. 
саме Василю Полетиці вдалося дочекатися остаточного вирішення пи-
тання про малоросійські чини. іменним указом сенату від 20 травня 
1835 р. “о малороссийских чинах, дающих право на действительное 
или потомственное дворянство” [15] визначались українські чини, що 
прирівнювалися до російських дворянських та встановлювалися стро-
ки, згідно з якими слід було підтверджувати їх. усі українські військові 
та цивільні чини, за винятком нижчих – бунчужних товаришів і воз-
них, визнавалися такими, що автоматично поширюють дворянство на 
їх власників та їхніх нащадків. Це рішення остаточно розв’язало для 
шляхти останнє питання, яке все ще залишалося відкритим від часів 
скасування української автономії.

отже, в період кін. XVIII – поч. ХХ ст. відклався комплекс джерел 
з історії дворянських депутатських зібрань україни: нормативно-пра-
вові акти загальноімперського та місцевого значення, що регламентува-
ли різні напрями діяльності депутатських зібрань, а отже, уможливили 
реконструювання організації їх діловодства; об’ємною, репрезентатив-
ною групою стали службові документи, що наявні в державних архівах 
трьох областей (житомирської, київської та Чернігівської) – задовіль-
ний ступінь їх збереженості та велика кількість справ дає можливість 
уникнути однобічного розкриття теми; незначну, але інформативно 
важливу групу становлять епістолярні джерела – приватне листування 
Василя Черниша, адріана Чепи, Василя Полетики, що допомагає роз-
крити історичне підґрунття виникнення українського дворянства, ви-
світлити особливості переходу у дворянство малоросійських військо-
вих чинів. 
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изучается источниковая база, которая содержит информацию об общей 
организации процессов делопроизводства в дворянских депутатских собра-
ниях украины конца XVIII – начала ХХ ст. анализируется комплекс источ-
ников, условия его возникновения, уровень, степень информативности и со-
хранности.
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The article researches the source base on the information about the common 
organization of processes of record keeping in the Aristocratic Parliamentary 
Assembly of Ukraine in the end of 18 – beginning of 20 century. There is analyzed 
the complex of sources, conditions of the establishment, the level, the degree of 
informativeness and preservation.
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