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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
“Про Національний архівний фонд і архівні установи”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до Закону України “Про Національний архівний
фонд і архівні установи” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
№ 15, ст. 86; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62), виклавши його
в такій редакції:

“ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національний архівний фонд та архівні установи

Цей Закон регулює відносини, пов’язані iз формуванням, обліком,
зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші
основні питання архівної справи.

Р о з д і л  І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я  1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:

архівний документ – документ незалежно від його виду, виду мате-
ріального носія інформації, місця і часу створення та форми власності
на нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але
зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи,
суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкт рухо-
мого майна;

документ Національного архівного фонду – архівний документ, куль-
турна цінність якого визнана відповідною експертизою і який зареєст-
рований як складова Національного архівного фонду;

Національний архівний фонд – сукупність архівних документів, що
відображають історію духовного і матеріального життя Українського на-
роду та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням україн-
ської нації;

унікальний документ – документ Національного архівного фонду,
що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для
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формування національної самосвідомості Українського народу і визначає
його вклад у всесвітню культурну спадщину;

архівна справа  – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює
наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання
діяльності юридичних і фізичних осіб, пов’язані із нагромадженням, об-
ліком, зберіганням архівних  документів  та використанням відомостей,
що в них містяться;

діловодство –  сукупність  процесів,  що  забезпечують документування
управлінської інформації і організацію роботи із службовими докумен-
тами;

архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ – це
відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і збе-
рігання архівних документів, використання відомостей, що в них міс-
тяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснює
управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері ар-
хівної справи і діловодства;

державна архівна установа – архівна установа, що здійснює свою
діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України;

приватне архівне зібрання – зібрання архівних документів, що є
власністю однієї або кількох осіб;

таємний архів – архівна установа, про існування якої не заявлено
публічно;

користувач архівними  документами – фізична або юридична особа,
яка з дозволу власника або уповноваженої ним  особи ознайомлюється з
архівними документами;

державна реєстрація  документів  –  оформлення  свідоцтва власнику
документів про належність їх до складу Національного архівного фонду,
що здійснюється з метою державного контролю за місцем і умовами збе-
рігання документів;

довідковий апарат – довідники у будь-якій формі (путівники, описи,
каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо), призначені
для пошуку архівних документів або відомостей, що містяться в них;

номенклатура справ – обов’язковий для кожної юридичної особи
систематизований перелік назв справ,  що  формуються  в  її діловодстві,
із зазначенням строків зберігання справ;

архівна довідка – документ архівної установи, оформлений відпо-
відно до законодавства, що містить інформацію про предмет запиту на
підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних.

С т а т т я  2. Законодавство України про Національний
      архівний фонд та архівні установи

Законодавство України  про Національний архівний фонд та архівні
установи базується на Конституції України і складається з цього Закону
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та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до
нього.

 Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передба-
чені законодавством України про Національний архівний фонд та архівні
установи, застосовуються норми міжнародного договору.

С т а т т я  3. Державна політика у сфері архівної справи і
      діловодства

Держава гарантує умови для  зберігання, примноження  та викорис-
тання Національного архівного фонду, сприяє досягненню світового рів-
ня в розвитку архівної справи і веденні діловодства.

Державну політику у сфері архівної справи і діловодства визначає
Верховна Рада України.

Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади, а також
органи місцевого самоврядування забезпечують проведення державної
політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції.

Р о з д і л  ІІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД
ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

С т а т т я  4. Національний архівний фонд

Національний архівний фонд України є складовою частиною віт-
чизняної і світової культурної спадщини та  інформаційних ресурсів сус-
пільства, перебуває під охороною держави і призначений для задово-
лення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та
законних інтересів кожної людини.

Документи Національного  архівного  фонду  є  культурними ціннос-
тями, що постійно зберігаються на території України або згідно з міжна-
родними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, підлягають поверненню в Україну.

Юридичні та  фізичні  особи  зобов’язані  забезпечувати збереженість
Національного  архівного фонду та сприяти його поповненню.

С т а т т я  5. Загальні засади формування Національного
                     архівного фонду

Національний архівний фонд  формується  у  порядку, встановленому
цим Законом, з архівних документів органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, а також архівних документів громадян і їх об’єднань.
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Держава вживає заходів для поповнення Національного архівного
фонду документами культурної спадщини України, що знаходяться за
кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії
України, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік,
повернення, придбання або відтворення в копіях. Централізований облік
зазначених документів ведеться у порядку, встановленому  центральним
органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

С т а т т я  6. Внесення документів до Національного
      архівного фонду

Внесення документів до Національного архівного фонду або вилу-
чення документів з нього здійснюється на підставі експертизи їх цінності
комісією з фахівців архівної справи і діловодства, представників наукової
і творчої громадськості, інших фахівців.

Принципи і критерії визначення цінності документів, порядок ство-
рення та діяльності експертних комісій затверджуються Кабінетом Мі-
ністрів України.

Експертиза цінності документів проводиться за ініціативою їх влас-
ника або державної архівної установи за згодою власника. У разі ви-
никнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених
документів їх власник зобов’язаний повідомити про це державну архівну
установу для організації експертизи цінності цих документів.

Юридичні і фізичні особи, які мають документи, від часу створення
яких минуло понад 50 років, або які продають чи вивозять архівні доку-
менти за кордон, зобов’язані повідомити про це одну з державних архів-
них установ з метою вирішення питання про проведення експертизи цін-
ності цих документів.

Документи вносяться до Національного архівного фонду впорядко-
ваними за рахунок власника відповідно до вимог, встановлених цент-
ральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Рішення про вилучення документів із Національного архівного фон-
ду  приймаються експертними комісіями за погодженням із центральним
органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Забо-
роняється вилучення документів із Національного архівного фонду за
мотивами конфіденційності чи таємності інформації,  що міститься в них,
а також із політичних чи ідеологічних міркувань.

Спори між архівними установами і власниками документів з питань
призначення експертизи їх цінності, внесення документів до Національ-
ного архівного фонду або вилучення з нього вирішуються у судовому
порядку.

С т а т т я  7. Державна реєстрація документів Національного
      архівного фонду

Державну реєстрацію документів Національного архівного фонду про-
водять центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і



7

діловодства та уповноважені ним архівні установи. Порядок реєстрації і
форма реєстраційного свідоцтва затверджуються Кабінетом Міністрів
України.

 Державна реєстрація документів Національного архівного фонду
проводиться безоплатно.

Р о з д і л  ІІІ

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ДОКУМЕНТИ
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

С т а т т я  8. Право власності на документи Національного
      архівного фонду

Документи Національного архівного фонду можуть перебувати в будь-
якій формі власності, передбаченій Конституцією та законами України.

Право власності на документи Національного архівного фонду охо-
роняється законом.

Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів дер-
жавної влади, державних підприємств, установ та організацій, а також
документи, що передані державним архівним установам іншими юри-
дичними і фізичними особами без збереження за собою права власності,
є власністю держави.

Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів міс-
цевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організа-
цій, а також документи, що передані архівним відділам міських рад ін-
шими юридичними і фізичними особами без збереження за собою права
власності, є власністю територіальних громад.

Архівні документи, що не мають власника або власник яких невідо-
мий, переходять у власність держави на підставі рішення суду, винесеного
за заявою державної архівної установи, крім випадків, передбачених
законами України.

Забороняється вилучення документів Національного архівного фон-
ду у власника або уповноваженої ним особи без їх згоди, крім випадків,
передбачених законами України. Документи Національного архівного
фонду, вилучені відповідно до закону для провадження дізнання, попе-
реднього (досудового) слідства, здійснення судочинства, підлягають обо-
в’язковому поверненню власнику або уповноваженій ним особі, але не
пізніше ніж через один рік після закінчення провадження у справі.

С т а т т  я  9. Здійснення права власності на документи
       Національного архівного фонду

Власник володіє, користується і розпоряджається документами На-
ціонального архівного фонду з урахуванням обмежень, передбачених за-
коном.
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Власник документів Національного архівного фонду та інші особи,
які користуються зазначеними документами, не мають права їх знищу-
вати, пошкоджувати або змінювати зміст цих документів.

Спори щодо здійснення права власності на документи Національного
архівного фонду вирішуються у судовому порядку.

С т а т т я  10. Передача права власності на документи
      Національного архівного фонду

Документи Національного архівного фонду, що належать державі,
територіальним громадам, не можуть бути об’єктом приватизації, купівлі-
продажу, застави або інших угод, пов’язаних з передачею права власності,
і надаються лише в тимчасове користування. Право власності на зазна-
чені документи може бути передане лише згідно з міжнародними догово-
рами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і
законами України.

Право власності на документи Національного архівного фонду, які
не належать державі, територіальним громадам, передається лише після
попереднього письмового повідомлення центрального органу виконавчої
влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноважених ним
архівних установ за умови отримання новим власником реєстраційного
свідоцтва, передбаченого статтею 7 цього Закону. У разі продажу доку-
ментів Національного архівного фонду держава має переважне право на
їх придбання за ціною, за якою вони продаються.

Документи Національного архівного фонду підлягають грошовій
оцінці за нормами і методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів
України.

Зміна місцезнаходження та умов зберігання документів Національ-
ного архівного фонду і користування ними, зазначених у реєстраційному
свідоцтві, допускається лише після попереднього письмового повідом-
лення центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і
діловодства або уповноваженої ним архівної установи.

Документи Національного архівного фонду, що не належать державі
або територіальним громадам, не можуть бути предметом застави, якщо
заставодержатель – іноземець або особа без громадянства, яка не про-
живає постійно в Україні.

С т а т т я  11. Позбавлення права власності на документи
      Національного архівного фонду

Власник документів Національного архівного фонду, який не
забезпечує їх належної збереженості, може бути за рішенням суду
позбавлений права власності на ці документи.
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Р о з д і л  IV

ОБЛІК І ЗБЕРІГАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
АРХІВНОГО ФОНДУ

С т а т т я  12. Державний облік документів Національного
                       архівного фонду

Документи Національного архівного фонду підлягають обов’язко-
вому державному обліку, що ведеться у порядку, встановленому цент-
ральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Архівні установи, що здійснюють повноваження власника, юридичні
та фізичні особи, у власності яких перебувають документи Національного
архівного фонду, зобов’язані дотримуватися встановленого порядку ве-
дення їх обліку.

С т а т т я  13. Забезпечення збереженості Національного
                       архівного фонду

Власники документів Національного архівного фонду або уповно-
важені ними юридичні чи фізичні особи зобов’язані утримувати в належ-
ному стані будівлі і приміщення архівних установ, підтримувати в них
необхідний технологічний режим, а також у випадках, передбачених за-
коном, створювати копії для страхового фонду і фонду користування до-
кументами Національного архівного фонду, іншим чином забезпечувати
їх збереженість, а у разі віднесення їх до унікальних чи надання у кори-
стування поза архівними установами забезпечувати страхування за
правилами, встановленими законодавством.

Власник, який передав архівні документи для зберігання архівній
установі із залишенням за собою права власності на ці документи, у разі
порушення нею умов зберігання документів, має право витребувати їх
повернення у судовому порядку.

Державні архівні установи, архівні відділи міських рад можуть на-
давати юридичним і фізичним особам, які мають документи Національ-
ного архівного фонду, в межах виділених асигнувань допомогу в поліп-
шенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування,
а також на прохання власників приймати документи Національного
архівного фонду на постійне чи тимчасове зберігання.

Забороняється розміщення архівних установ, у яких зберігаються
документи Національного архівного фонду, в приміщеннях, що не відпо-
відають вимогам зберігання таких документів та охорони праці праців-
ників архівних установ, або переміщення цих установ без надання іншого
рівноцінного приміщення, упорядкованого для зберігання архівних доку-
ментів, роботи працівників і користувачів.

Вимоги до умов зберігання архівних документів визначає централь-
ний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
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 С т а т т я  14. Особливості обліку і зберігання унікальних
                      документів Національного архівного фонду

Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до
унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культур-
ного надбання, а також зберігання затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Особи, які зберігають унікальні документи, надають державним ар-
хівним установам можливість створювати за рахунок коштів Державного
бюджету України копії для страхового фонду і фонду користування цими
унікальними документами з правом подальшого користування ними з
дозволу власника.

Р о з д і л  V

ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

С т а т т я  15. Доступ до документів Національного архівного
                       фонду

Документи Національного архівного фонду і довідковий апарат до
них надаються у користування в архівних установах з часу їх надход-
ження на зберігання, а в приватних архівних зібраннях – відповідно до
рішення їх власників.

Держава заохочує власників приватних архівних зібрань до розши-
рення доступу до документів Національного архівного фонду, сприяє пу-
блікації та експонуванню цих документів на виставках.

Забороняється відносити до державної або іншої передбаченої зако-
нами України таємниці інформацію про місця зберігання документів На-
ціонального архівного фонду, що належать державі, територіальним гро-
мадам, а також створювати таємні архіви для зберігання таких документів.

Громадяни України мають право користуватися документами Націо-
нального архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і
документа, що посвідчує особу. Особи, які користуються документами
Національного архівного фонду за службовим завданням, подають до-
кумент, що підтверджує їх повноваження.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на за-
конних підставах, користуються тими самими правами доступу до доку-
ментів Національного архівного фонду, а також мають такі самі обов’язки,
як і громадяни України.

Забороняється вимагати від користувачів надання документів, не
передбачених цим Законом.

Про відмову в доступі до документів Національного архівного фонду
користувачеві повідомляється письмово із зазначенням вичерпних під-
став відмови.
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С т а т т я  16. Обмеження доступу до документів
                       Національного  архівного фонду,
                       що належать державі, територіальним громадам

Архівні установи мають право обмежити доступ до документів На-
ціонального архівного фонду, що належать державі, територіальним
громадам, на строк до одного року в зв’язку з їх науково-технічним опра-
цюванням, перевіркою наявності та стану або реставрацією. У разі про-
ведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може бути
продовжений з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства, але не більше ніж на один рік.

Архівні установи мають право відмовити  в доступі до документів
Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним
громадам, неповнолітнім, особам, визнаним судом недієздатними, та  осо-
бам,  які  грубо  порушували  порядок користування архівними докумен-
тами.

В інтересах охорони інформації, віднесеної до державної або іншої
передбаченої законом таємниці, що міститься в документах Національ-
ного  архівного  фонду,  доступ  до  цих документів обмежується відпо-
відно до закону до моменту скасування рішення про віднесення інфор-
мації до державної або іншої таємниці.

Доступ до  документів  Національного архівного фонду, що містять
конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для жи-
ття чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років від часу
створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше
зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права
та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті – з
дозволу спадкоємців.

У разі передачі за договором до державних архівних установ, архів-
них відділів міських рад документів Національного архівного фонду, що
не належали державі, територіальним громадам, умови подальшого ко-
ристування ними визначаються з колишніми власниками зазначеним до-
говором. Зазначений порядок може бути встановлено також у випадках
передачі документів на зберігання без зміни права власності на них.

С т а т т я  17. Обмеження доступу до документів Національного
архівного фонду, що належать іншим власникам

Архівні підрозділи об’єднань громадян, релігійних організацій, а  та-
кож  підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі
власності,  архівні  установи, засновані фізичними особами, мають право
обмежити доступ до документів Національного архівного фонду з метою
забезпечення збереженості документів і захисту прав та законних інте-
ресів власників документів або інших осіб. Обмеження встановлюються
на вимогу власника документів або інших заінтересованих осіб з пись-
мовим повідомленням центрального органу виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства.
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У випадках, передбачених законом, обмеження, зазначені у частинах
четвертій і п’ятій статті 16 цього Закону та частині першій цієї статті, не
поширюються на працівників державних архівних установ, суду, право-
охоронних, контрольно-ревізійних та податкових органів, які виконують
службові завдання. Законом можуть бути передбачені інші випадки, коли
зазначені обмеження не застосовуються.

С т а т т я  18. Форми використання відомостей, що містяться
                       в документах Національного архівного фонду

Архівні установи у порядку,  визначеному  законодавством, надають
документи Національного архівного фонду для користування фізичним
та юридичним особам, створюють для цього відповідний довідковий апа-
рат; видають архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задо-
вольняють запити фізичних і юридичних осіб; повідомляють про доку-
менти, в яких містяться відомості, що можуть бути використані органами
державної влади і органами місцевого самоврядування та іншими заін-
тересованими сторонами; публікують, експонують та в іншій формі по-
пуляризують архівні документи, а також виконують інші функції, спря-
мовані на ефективне використання відомостей, що містяться в докумен-
тах Національного архівного фонду.

С т а т т я  19. Порядок користування документами
                       Національного архівного фонду

Порядок користування документами  Національного  архівного фон-
ду, що належать державі, територіальним громадам, визначається цент-
ральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Порядок користування документами Національного архівного фон-
ду, що належать іншим власникам, встановлюється власником або упов-
новаженою ним особою з урахуванням рекомендацій центрального ор-
гану виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

С т а т т я  20. Права користувачів документами Національного
                        архівного фонду

Користувачі документами Національного архівного фонду, що нале-
жать державі, територіальним громадам, мають право:

1) користуватися в читальному залі архівної установи копіями до-
кументів з фондів користування, а у разі їх відсутності – оригіналами, як-
що доступ до них не обмежено на  підставах, визначених законом, а також
відповідно до закону користуватися документами обмеженого доступу;

2) отримувати від архівних установ довідки про відомості, що міс-
тяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах, визначе-
них законом;

3) за письмовою згодою архівних установ отримувати документи або
їх копії в тимчасове користування поза архівними установами;
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4) користуватися довідковим апаратом до документів, а за згодою
архівних установ – і обліковими документами;

5) виготовляти, у тому числі за допомогою технічних засобів, або
отримувати від архівних установ копії документів і витяги з них, якщо
це не загрожує стану документів та не порушує авторські та суміжні пра-
ва, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною
установою;

6) публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворюва-
ти зміст архівних документів з посиланням на місце їх зберігання і з до-
триманням умов, передбачених законодавством.

Права користувачів документами Національного архівного фонду,
що належать іншим власникам, визначаються власником документів з
урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфе-
рі архівної справи і діловодства.

Дії посадових  осіб  архівних  установ, що перешкоджають реалізації
законних прав користувачів документами Національного архівного фон-
ду, можуть бути оскаржені в порядку підлеглості або у судовому порядку.

С т а т т я  21. Обов’язки користувачів документами
                       Національного архівного фонду

Користувачі документами  Національного  архівного  фонду зобов’я-
зані:

1) дотримуватися встановленого відповідно до законодавства по-
рядку користування документами, своєчасно виконувати законні вимоги
працівників архівної установи;

2) забезпечувати збереженість і вчасне повернення документів, на-
даних їм у користування;

3) негайно інформувати архівну установу про виявлені випадки по-
шкодження чи недостачі документів;

4) не допускати перекручення або фальсифікації використаних ві-
домостей, що містяться в архівних документах;

5) завчасно інформувати власника документів або уповноважену ним
архівну установу про наміри використання відомостей, що містяться в
архівних документах, з комерційною метою;

6) виконувати зобов’язання, передбачені угодами, укладеними кори-
стувачем з власником документів або уповноваженою власником юри-
дичною чи фізичною особою;

7) відповідно до закону чи умов договору відшкодовувати завдані
ними збитки архівним установам.



14

Р о з д і л  VІ

СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВ

С т а т т я  22. Архівні установи

Архівні установи можуть засновуватися на будь-якій формі влас-
ності. Засновниками архівних установ можуть бути  органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи.

Діяльність архівних  установ  здійснюється  у  порядку, визначеному
цим Законом, правилами, положеннями, інструкціями, затвердженими
центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодст-
ва, державними стандартами та іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність архівних установ, що не забезпечують збереженості до-
кументів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо
державної реєстрації цих документів, може бути зупинена у порядку,
встановленому  центральним  органом виконавчої влади у сфері архівної
справи і діловодства.

Ліквідація архівних  установ  здійснюється  за  рішенням засновників,
власників або на інших підставах, передбачених законом. У цих випадках
власник документів Національного архівного фонду зобов’язаний забез-
печити їх збереженість відповідно до законодавства.

С т а т т я  23. Система архівних установ

Систему архівних установ України становлять:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
сфері архівної справи і діловодства;

центральні державні архіви України;

галузеві державні архіви;

державний архів в Автономній Республіці Крим;

місцеві державні архівні установи;

інші місцеві архівні установи;

архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек;

архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, державних і комунальних підприємств, установ та органі-
зацій;

архівні підрозділи об’єднань громадян, релігійних організацій,  а  та-
кож  підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі
власності;

архівні установи, засновані фізичними особами;

науково-дослідні установи,  а  також  підприємства  та організації у
сфері архівної справи і діловодства.
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С т а т т я  24. Спеціально уповноважений центральний орган
     виконавчої влади у сфері архівної справи і
     діловодства

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
сфері архівної справи і діловодства (центральний орган виконавчої влади
у сфері архівної справи і діловодства) у межах своїх повноважень, ви-
значених законом:

вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо формування
державної  політики  у сфері архівної справи і діловодства, забезпечує її
реалізацію;

здійснює нормативно-правове регулювання відносин у  сфері архів-
ної справи і діловодства;

визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку архівної
справи і діловодства;

здійснює міжгалузеву координацію та функціональне регулювання
у сфері архівної справи і діловодства;

контролює діяльність архівних установ і служб діловодства;
організовує нормативно-правове, науково-методичне та інформацій-

не забезпечення діяльності архівних установ і служб діловодства;
розпоряджається Національним  архівним фондом, організовує його

формування, державну  реєстрацію,  державний  облік  та зберігання його
документів, використання відомостей, що в них містяться;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері архівної справи і ді-
ловодства.

Акти центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи
і діловодства, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування і форми
власності, а також для громадян.

Центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діло-
водства здійснює інші повноваження, передбачені законом.

С т а т т я  25. Центральні державні архіви України

Центральні державні архіви України створюються за рішенням Ка-
бінету Міністрів України для зберігання документів Національного ар-
хівного фонду відповідно до свого профілю,  що  мають загальнодержавне
значення.

Центральні державні  архіви  України  як державні органи виконують
завдання та функції держави з управління архівною справою і діло-
водством. Статус посадових осіб цих установ визначається згідно із За-
коном України “Про державну службу”.

Положення про центральні державні архіви України затверджуються
центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діло-
водства.
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С т а т т я  26. Галузеві державні архіви

Галузеві державні  архіви  створюються  для  зберігання геологічних,
гідрометеорологічних,  картографічних  та  інших специфічних видів ар-
хівних документів, які потребують особливих умов їх зберігання і вико-
ристання відомостей, що в них містяться.

Рішення про створення галузевих державних архівів приймається
Кабінетом  Міністрів  України  на підставі спільного подання централь-
ного органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
в галузі, де створюється відповідний архів.

Положення про  галузеві  державні  архіви  затверджуються централь-
ним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
в галузі, де створюється відповідний архів.

С т а т т я  27. Державний архів в Автономній Республіці Крим

Державний архів в  Автономній  Республіці  Крим підпорядковується
Раді міністрів Автономної Республіки Крим і у своїй діяльності підзвіт-
ний та підконтрольний центральному органу виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства.

Положення про державний архів в Автономній Республіці Крим за-
тверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим за погод-
женням з центральним органом виконавчої влади у  сфері архівної справи
і діловодства.

С т а т т я  28. Місцеві державні архівні установи

Місцеві державні архівні установи створюються у порядку, перед-
баченому законом, для зберігання документів Національного архівного
фонду,  що мають місцеве значення, та здійснення управління архівною
справою і  діловодством  на  відповідній території.

До місцевих державних архівних установ належать державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя, архівні  відділи районних,  районних
у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій.

Місцеві державні архівні установи є структурними підрозділами міс-
цевих державних адміністрацій і у своїй діяльності підзвітні та підконт-
рольні центральному органу виконавчої влади у сфері архівної справи і
діловодства.

Положення про місцеві державні  архівні  установи затверджуються
у порядку, встановленому Законом України “Про місцеві державні ад-
міністрації”.

С т а т т я  29. Інші місцеві архівні установи

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядуван-
ня створюють архівні установи для централізованого тимчасового  збері-
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гання  архівних документів, нагромаджених у процесі документування
службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних
осіб на відповідній території (району, міста), та інших архівних доку-
ментів, що  не  належать  до Національного архівного фонду.

Архівним установам міських рад міст республіканського (Автоном-
ної Республіки Крим), обласного значення  делегуються повноваження
органів виконавчої влади, передбачених у частині першій статті 28 цього
Закону, щодо  зберігання  документів Національного архівного фонду
на відповідній території.

Архівні установи міських рад з питань здійснення зазначених деле-
гованих повноважень підконтрольні відповідним органам виконавчої
влади в порядку, встановленому законом.

Положення про архівні відділи міських рад затверджується відповід-
ними міськими радами.

С т а т т я  30. Архівні підрозділи державних наукових установ,
      музеїв та бібліотек

Державні наукові установи, музеї та бібліотеки мають право ство-
рювати  архівні  підрозділи  для  зберігання  документів Національного
архівного фонду, а також поповнювати свої фонди і колекції профільними
документами.

Положення про зазначені архівні підрозділи затверджуються відпо-
відно державними науковими установами, музеями і бібліотеками з ура-
хуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства.

С т а т т я  31. Архівні підрозділи органів державної влади,
      органів місцевого самоврядування, державних і
      комунальних підприємств, установ та організацій

Органи державної  влади, органи місцевого самоврядування,
державні і комунальні підприємства, установи та  організації створюють
архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, що
нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей,  що
містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та
інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.
Зазначені юридичні особи передають документи поточного діловодства
до своїх архівних підрозділів у порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівних під-
розділах  органів  державної  влади,  органів  місцевого самоврядування,
державних і комунальних підприємств, установ та організацій визнача-
ються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і
діловодства з урахуванням правового статусу та особливостей діяльності
зазначених юридичних осіб.
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Зазначені в  частині  першій цієї статті юридичні особи зобов’язані
після закінчення строків тимчасового  зберігання документів Національ-
ного архівного фонду, в тому  числі електронних, кіно-, відео-, фото-,
фонодокументів, передати їх у порядку, встановленому центральним ор-
ганом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, на постійне
зберігання відповідно до центральних державних архівів України, галу-
зевих державних архівів, місцевих державних архівних установ або ар-
хівних відділів міських рад.

У разі ліквідації або реорганізації органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, ус-
танов та організацій документи, що нагромадилися за час  їх  діяльності,
передаються  ліквідаційною  комісією (ліквідатором)  правонаступникам
у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства, із збереженням відповідної форми влас-
ності на зазначені документи, а у випадках відсутності правонаступників –
відповідним  державним архівним установам або іншим місцевим ар-
хівним установам.

Положення про архівні підрозділи органів державної влади, органів
місцевого  самоврядування,  державних  і комунальних підприємств, уста-
нов та організацій затверджується зазначеними юридичними особами
на основі типового положення, затвердженого центральним органом ви-
конавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

С т а т т я  32. Архівні підрозділи об’єднань громадян, релігійних
     організацій, а також підприємств, установ та
     організацій, заснованих на приватній формі
     власності

Об’єднання громадян і  релігійні  організації,  а  також підприємства,
установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають
право створювати архівні підрозділи для постійного або тимчасового збе-
рігання документів, що не належать державі,  територіальним  громадам,
передавати документи Національного архівного фонду на зберігання до
державних та інших архівних установ. Зазначені юридичні особи зобо-
в’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час
їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встанов-
леному цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних
осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенкла-
туру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом
міської ради.

Мінімальні строки зберігання архівних документів юридичними осо-
бами, зазначеними у частині першій цієї статті, визначаються централь-
ним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, якщо
інше не передбачено законом.

У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії  зо-
бов’язані  забезпечити  збереженість  їх  архівних документів і за погод-
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женням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи
і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити
місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб.

Положення про  архівні  підрозділи  об’єднань  громадян, релігійних
організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на
приватній формі власності, затверджуються їх засновниками з  ураху-
ванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері ар-
хівної справи і діловодства.

С т а т т я  33. Архівні установи, засновані фізичними особами

Архівні установи, засновані фізичними особами в установленому за-
коном порядку, мають право зберігати архівні документи, що не належать
державі, територіальним громадам.

Строки зберігання архівних документів у зазначених архівних уста-
новах визначаються договором, укладеним засновником з власником  до-
кументів або уповноваженою власником особою, з урахуванням міні-
мальних строків зберігання документів, визначених відповідно до зако-
нодавства. Договором визначається також місце подальшого зберігання
документів у разі ліквідації зазначених архівних установ.

Р о з д і л  VІІ
ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ

С т а т т я  34. Джерела фінансування архівних установ

Фінансування державних  архівних  установ здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України, а інших архівних установ – за
рахунок коштів їх засновників або власників.

Архівні установи мають право залучати на утримання споруд і при-
міщень архівів, для зміцнення своєї матеріально-технічної та соціальної
бази, розвитку довідкового апарату, ведення наукових досліджень у сфері
архівної справи і діловодства кошти з інших надходжень, не заборонених
законом.

С т а т т я  35. Платні послуги архівних установ

Архівні установи  можуть  надавати  за  плату послуги з використання
фізичними та юридичними особами відомостей,  що містяться  в  архівних
документах. Архівні установи можуть виконувати на платній основі ро-
боти, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збе-
реженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних
громад, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу не заборонену зако-
ном діяльність з архівної справи і діловодства. Роботи виконуються на
договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених
згідно із законодавством.
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Надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального
захисту  громадян,  надання фізичним особам для користування в читаль-
ному залі  архівної  установи  архівних документів, що належать державі,
територіальним громадам, та архівних довідок судам, правоохоронним,
контрольно-ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним
особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється
безоплатно.

С т а т т я  36. Пільги архівним установам і власникам приватних
     архівних зібрань

Архівним установам і громадянам, які є власниками документів На-
ціонального архівного фонду або які придбавають  документи культурної
спадщини України, що знаходяться за кордоном, або документи інозем-
ного походження, що стосуються історії України, з метою їх внесення до
Національного архівного фонду, згідно із законами про оподаткування
можуть надаватися відповідні пільги.

С т а т т я  37. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення
      архівних установ

Матеріально-технічна база архівних установ включає будівлі, спо-
руди, земельні ділянки,  комунікації,  інвентар,  засоби механізації та авто-
матизації архівних робіт тощо.

Матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних установ здій-
снюється їх засновниками або власниками.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зо-
бов’язані забезпечувати архівні установи, в яких зберігаються документи
Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним
громадам,  відповідними приміщеннями, засобами механізації та авто-
матизації архівних робіт, іншим технологічним обладнанням, матері-
альними ресурсами та кадрами.

С т а т т я  38. Професійна діяльність у сфері архівної справи

Професійною діяльністю в архівних установах можуть займатися
громадяни, які мають відповідну освіту.

На підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності
роботи у сфері архівної справи проводяться фахівцями, які пройшли від-
повідну підготовку.

С т а т т я  39. Соціальні гарантії та захист працівників
                       архівних установ

Соціальні гарантії та захист працівників архівних установ забезпе-
чуються відповідно до законодавства.

Розміри посадових окладів працівників архівних установ, крім
зазначених у статтях 32 і 33 цього Закону, надбавок за шкідливі умови
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праці, за вислугу років, використання в роботі давніх мов, інші умови
оплати праці у цих архівних установах визначаються Кабінетом Мі-
ністрів України, якщо інше не передбачено законом.

Р о з д і л  VІIІ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В АРХІВНІЙ СПРАВІ

С т а т т я 40. Розвиток міжнародного співробітництва
                      в архівній справі

Україна сприяє розширенню співробітництва в архівній справі з ін-
шими державами, яке може здійснюватися шляхом взаємного обміну ар-
хівними документами чи їх копіями, надання іноземцям та особам без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, доступу
до документів Національного архівного фонду, участі в роботі  міжна-
родних  організацій або в інших формах, що не суперечать законодавству.

Кабінет Міністрів  України  може  обмежувати  доступ  до документів
Національного архівного фонду,  що є державною власністю, та встанов-
лювати особливі умови користування ними для громадян тих держав, у
яких передбачено обмеження доступу громадян України до документів
їх державних архівів.

С т а т т я  41. Вивезення документів Національного архівного
     фонду за кордон

Вивезення з  території  України  документів Національного архівного
фонду забороняється, крім випадків тимчасового  їх експонування,
наукової експертизи або реставрації за кордоном.

Вивезення за межі території  України копій документів Національ-
ного архівного фонду та витягів з цих  документів, зроблених у встанов-
леному законом порядку і засвідчених власником документів або упов-
новаженою ним особою, вільно здійснюється власником зазначених
копій та витягів або уповноваженою ним особою. Вивезення копій до-
кументів,  що  містять  відомості, віднесені до державної та іншої перед-
баченої законом таємниці, а також витягів з цих документів забороняється.

Р о з д і л  ІХ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД

ТА АРХІВНІ УСТАНОВИ

С т а т т я  42. Відповідальність за порушення законодавства про
     Національний архівний фонд та архівні установи

Працівники архівних установ, користувачі документами Національ-
ного архівного фонду та інші особи, винні у недбалому зберіганні,  псу-
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ванні,  знищенні,  підробленні,  приховуванні, розкраданні, незаконному
вивезенні за межі України або незаконній передачі іншій особі документів
Національного архівного фонду або документів, що підлягають внесенню
до нього, а також у незаконному доступі  до  зазначених  документів  та  в
інших порушеннях законодавства про Національний архівний фонд та
архівні установи, несуть відповідальність згідно із законом.

С т а т т я  43. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок
      порушення законодавства про Національний
      архівний фонд та архівні установи

Застосування адміністративних стягнень або кримінального пока-
рання не звільняє винного у порушенні законодавства про Національний
архівний фонд та архівні установи від обов’язку відшкодувати шкоду,
завдану власнику документів Національного архівного фонду або упов-
новаженій ним особі.

Спори, пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої власнику доку-
ментів, вирішуються в судовому порядку.

Р о з д і л  Х

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім час-
тини другої статті 25, яка набирає чинності з 1  січня 2003 року.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить
цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про вне-
сення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом свої норма-
тивно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими цент-
ральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що
суперечать цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у  Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити Кодекс статтею 921 такого змісту:

“С т а т т я  921. Порушення  законодавства  про  Національний
                              архівний фонд та архівні установи

Недбале зберігання,  псування,  знищення,  приховування, незаконна
передача іншій особі документів Національного архівного фонду або до-
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кументів, що підлягають внесенню до нього, незаконний доступ до за-
значених документів –

тягнуть за  собою попередження або накладення штрафу на громадян
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від п’яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною пер-
шою цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи до двад-
цяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб – від десяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян”;

у статті 218:

частину першу після цифр “92” доповнити цифрами “921”;

частину другу після цифр “92” доповнити цифрами і словом “921”,
статтею”;

пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

“органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1)”;

2) статтю 19 Закону України “Про Єдиний митний  тариф” (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1993 р., № 24, ст. 270;
1996 р., № 41, ст. 192; 1999 р., № 31, ст. 253; 2000 р., № 3, ст. 20, № 21,
ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 30,
ст. 143; із змінами, внесеними законами України від 12 липня 2001 року
№ 2660-ІІІ, 4 жовтня 2001 року № 2744-ІІІ і № 2751-ІІІ) доповнити
пунктом “с” такого змісту:

“с) архівні документи, придбані з метою їх внесення до Національ-
ного архівного фонду”.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
13 грудня 2001 року
№ 2888–ІІІ
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ДИСКУСІЯ ПРО АРХІВИ

Теза про міждисциплінарний характер сучасної науки взагалі, i
суспільних наук зокрема, напрочуд рельєфно може бути проілюстро-
вана нашою темою, сама назва якої є достатньо промовистою, оскільки
в короткому реченні заявляє про три дисципліни, на перетині яких я
і хотів би сконцентрувати тепер увагу.

Але насамперед кілька застережень. Я не ставив собі за мету сис-
тематичне дослідження розглянутих нижче питань. Ось чому викла-
дене в цьому тексті – це, скоріше, спостереження над деякими пробле-
мами, що, на мій погляд, суттєво визначають стан і межі сучасної іс-
торії українського права як наукової дисципліни. Отже, і мета статті –
привернути увагу до цих питань, наголосити на їх проблемності і
спровокувати бодай якусь реакцію дослідницької аудиторії.

Хронологічні обмеження ранньомодерною добою (точніше, тре-
тьою чвертю XVII століття) у безпосередньому зверненні до джерел
або джерельних комплексів пов’язані з моїм фахом медієвіста. І хоча ці
два величезних документальних масиви – домодерного і модерного ча-
сів (зі всією спрощеністю та умовністю такого принагідного поділу) –
різняться кількістю, складом, видами й формами джерел, підходами у
їх власне джерелознавчому опрацюванні etc, принципові питання, які
я старався оглянути, є все ж великою мірою спільними для усієї
джерельної бази історії українського права.

Незважаючи на певне пожвавлення (яке, на жаль, описується в
основному кількісними, а не якісними характеристиками) за останні
десять років, стан історично-правових досліджень у цілому залиша-
ється в Україні доволі сумним. Обмежена проблематика й хронологія,
історіографічна і методологічна “збідненість”, низька міждисциплі-
нарна ерудованість і, нарешті, кричуще незнання джерел – от непов-
ний, але типовий перелік “якостей”, притаманних багатьом теперішнім
історично-правовим студіям. Напевно, існує більше причин, що зумо-
вили цю малооптимістичну ситуацію, але основною я б назвав відсут-
ність школи. (Думаю, цей факт і зумовив напрямок сьогоднішньої роз-
мови у бік розгляду проблем із джерелознавством у нашій історично-
правовій науці.)

Відповідь на питання про сумну долю української історично-право-
вої школи складається з двох основних частин: 1) штучно перервана у
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30-х роках ХХ ст. і втрачена традиція; 2) майже сімдесятилітня докт-
ринальна і методологічна ортодоксальність, зумовлена панівною ідео-
логією. Ці дві складові й визначили, на мій погляд, ту ситуацію, коли
(перефразовуючи влучний вислів Олексія Толочка) українську історію
права оминали всі найважливіші події та явища, які протягом остан-
нього часу формували і визначали її обличчя як наукової дисципліни.

Дозволю собі маленький екскурс у минуле української історично-
правової науки, початки якої як галузі юриспруденції пов’язані з
Тимчасовою комісією для розгляду давніх актів, заснованою 1843 р.
при Канцелярії Київського, Подільського і Волинського генерал-гу-
бернатора Київським центральним архівом (1852), юридичним (1835)
та історико-філологічним (1834) факультетами університету св. Воло-
димира, а розвиток – з профільними Комісіями ВУАН (1919).

Насамперед, нас цікавлять інституційні та особисті пов’язання, на-
ступництво і спадкоємність у процесі формування традиції досліджен-
ня історії українського права та введення в обіг величезних джерель-
них масивів протягом другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.
Я маю на увазі постаті київських професорів, співробітників Київ-
ського центрального архіву (КЦА), Тимчасової комісії для розгляду
давніх актів (ТКРДА) та ВУАН – представників кількох наукових по-
колінь: Г. Даниловича, М. Іванишева, М. Володимирського-Буданова,
В. Антоновича, В. Іконникова, Ф. Леонтовича, І. Каманіна, О. Левиць-
кого, М. Ясинського, М. Максимейка, О. Малиновського, Г. Демченка,
М. Грушевського, Ф. Тарановського, М. Василенка, М. Слабченка,
М. Товстоліса, С. Борисенка, І. Черкаського. Цей список можна про-
довжувати. Отже, з одного боку, ці люди – одне покоління за іншим –
мали майже 80 років безперервного, повноцінного, практично повсяк-
денного наукового спілкування, виявленого у взаєминах “професор –
учень”. М. Іванишев був професором М. Володимирського-Буданова та
Ф. Леонтовича, учнями яких згодом стали М. Ясинський, М. Макси-
мейко, О. Малиновський, Г. Демченко, Ф. Тарановський. За цим поко-
лінням, згодом академіків та членів-кореспондентів ВУАН, іде наступ-
не (але, на жаль, останнє) – вже згадані М. Товстоліс, С. Борисенок,
І. Черкаський та інші.

З другого боку, бачимо інституційні пов’язання: КЦА, базою якого
став документальний масив (важливо зазначити – переважно актовий),
зібраний Тимчасовою комісією для розгляду давніх актів, був підпо-
рядкований Університету. І тут простежуються цінні для нас особисті
пов’язання й зацікавлення, але уже в іншій площині – едиційній. М. Іва-
нишев – професор, декан юридичного факультету і згодом ректор Уні-
верситету, одночасно є одним із засновників ТКРДА та головним ре-
дактором багатьох її видань (зокрема, під його наглядом вийшли майже
всі томи Архива Юго-Западной России); В. Антонович та М. Володи-
мирський-Буданов – також професори, і також головні редактори
ТКРДА (наступники Іванишева, один за другим); В. Іконников – про-
фесор, голова Київської археографічної комісії, головний редактор
Университетских известий (усі четверо так чи інакше пов’язані з Істо-
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ричним товариством Нестора-літописця); І. Каманін – директор КЦА,
член ТКРДА та один з активних учасників видання АЮЗР; О. Левиць-
кий – секретар ТКРДА, член Історичного товариства Нестора-літо-
писця та НТШ; М. Грушевський – львівський професор (за рекомен-
дацією свого вчителя В. Антоновича), член Київської археографічної
комісії та голова НТШ; М. Максимейко – харківський професор, член
Kомісії по виучуванню історії західно-руського та українського права;
М. Василенко – приват-доцент Київського університету, академік та
голова Соціально-економічного відділу ВУАН. Боюся, продовження
переліку зробить цей текст непропорційним. Але основні тенденції,
здається, вже визначилися: від середини ХІХ ст. ми спостерігаємо в
українській історії права цілу наукову спільноту збирачів, дослідників
та публікаторів, пов’язаних між собою персонально і, очевидно, пев-
ною мірою, ідейно (що, втім, не є предметом нашого розгляду). Цей
доволі численний ряд учених високого рівня був пов’язаний з діяль-
ністю кількох наукових центрів, об’єднаних між собою низкою персо-
нальних та інституційних зв’язків, якими на той час були юридичний
та історико-філологічний факультети київського університету, Тимча-
сова комісія для розгляду давніх актів, Київський центральний архів
та кілька наукових товариств, зокрема НТШ, правничі комісії Соці-
ально-економічного відділу ВУАН.

Завдяки цим щасливим обставинам попередники залишили нам,
без перебільшення, величезний масив опублікованого матеріалу, зде-
більшого актового, та засновані на ньому численні ґрунтовні студії з
історії права на українських теренах періоду ХІ–ХVIII ст. Багато з
них і сьогодні лишаються класичними взірцями джерелознавчого ана-
лізу. Я хотів би підкреслити цей абсолютно органічний зв’язок як один
із визначальних чинників виникнення й існування історико-юридич-
ної аналітичної традиції – школи, заснованої на глибокому вивченні
та тонкій інтерпретації джерел.

Справедливість вимагає згадати також і не пов’язані інституційно
й персонально з уже названими установами, але не менш рельєфні
постаті, науковий доробок яких також тематично вкладається в опи-
сану традицію. Це, зокрема, й пізніші вчені, пов’язані з російськими
університетами, наукова діяльність яких (на відміну від українських –
не конче етнічно) продовжилася й у радянські часи і яким вдалося
зберегти високий дослідницький рівень та наукову тяглість. Ця здат-
ність російської джерелознавчої школи (і в історії, і в історії права) ви-
жити зумовила її серйозний розвиток, особливо значний у теоретич-
ному напрямку. Насамперед, це імена С. Веселовського, М. Тихомиро-
ва, С. Юшкова, В. Пічети, Л. Черепніна, О. Зимина, С. Шмідта, пізні-
ше – С. Каштанова.

Тоді як українська джерелознавча історично-правова традиція
була знищена (здебільшого фізичною ліквідацією осіб та інституцій),
а російська, незважаючи на її порівняно ліпший стан, – обмежена у
своєму розвитку марксистським доктринерством та москвоцентрични-
ми міфологемами, західна юридична та історична науки виробили
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нові методологічні підходи, у тому числі комбінаційні, та запропону-
вали синтетичні міждисциплінарні концепції. Деякі методи оформи-
лися за цей час в окремі галузі юридичної науки, як, наприклад, по-
рівняльне правознавство. Високий аналітичний рівень західної науки
права (а історія права останнім часом значно розширила свої дисци-
плінарні межі) безумовно базується на величезній кількості приклад-
них джерелознавчих студій. Така ситуація зумовлена очевидною без-
перервністю (тобто еволюційним характером) історичного процесу та
найбільш “впливовим” як для нашої теми фактором – тяглістю захід-
ної традиції права.

Аби досягти подібного рівня або, бодай, наблизитися до нього, ук-
раїнській історії права слід подолати масу стереотипів, позбавитися
специфічного, примітивного і компілятивного стилю писання, безпо-
середньо пов’язаного з відсутністю навичок класичного джерелознав-
чого дослідження, – а тому безособового, досі заснованого на більш
чи менш вдалому жонглюванні застарілими вже ідеологемами та мі-
фами. Простіше кажучи – повернутися обличчям до джерел. Щоб
такий, якісно вищий рівень став реальністю, потрібна, на моє глибоке
переконання, “критична” маса прикладних (або описових) досліджень
високого джерелознавчого ґатунку, що (говорячи мовою теоретичного
джерелознавства) передбачають актуалізацію потенційної джерельної
бази, тобто історіографічне засвоєння джерел в різні способи: шляхом
публікацій, аналізу, цитування, посилання etc. А отже, я розумію дже-
релознавство (в прикладному його сенсі) як, великою мірою – сутніс-
но та методологічно, визначальну складову історично-правових дослід-
жень, здатних через синтетичний науковий аналіз пропонувати нові
погляди, інтерпретації та ідеї.

Першим практичним кроком, що напрошується у зв’язку зі сказа-
ним, мала б бути спроба відродження історично-правової дослідниць-
кої школи, логічним плацдармом для якого є університетське середо-
вище. Не наважуся говорити про складні шляхи взаємодії академічної
та університетської науки у справі підготовки спеціалістів – право- та
джерелознавців (насамперед, тут ішлося б про професорський склад).
Хочу лише підкреслити проблему вповадження до університетських
правознавчих курсів цілого ряду джерелознавчих дисциплін (які, втім,
і на історичних факультетах, здається, не є ані визначальними, ані
навіть обов’язковими і змістовними). Отже, чим треба заповнити той
інтелектуальний вакуум, який оточує майбутнього дослідника вже на
студентській лаві, коли формуються (чи то мали б формуватися) його
науковий світогляд та стиль наукової праці, набуваються навички
практичної роботи з джерелами і літературою?

(Я приділю основну увагу, так би мовити, проблемі технологічній
(чи методичній). Хоч свідомий того, що проблема атмосфери “кафе-
дральних взаємин”, можливо, є навіть більш значущою для форму-
вання “шкільної” традиції – як світоглядної, так і “ремісничої”, коли
студент переходить у “вищу” категорію взаємопов’язань з професором
і згодом про нього скажуть: це учень NN …)
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Порівняно краще виглядає власне українська історична наука, де
маємо цілий ряд безперечно яскравих імен – глибоких і витончених
дослідників. Але їхні звернення до правових сюжетів, по-перше, при-
нагідні, по-друге – позначені відсутністю фахової правової підготов-
ки. Натомість правознавці засадничо (на рівні університетської осві-
ти) не мають елементарних знань із т. зв. джерелознавчого циклу (па-
леографії, хронології, дипломатики, історії установ etc), а часто й із
загальної історії.

Усі ці, на жаль, численні фактори й визначають сьогоднішній “си-
рітський” рівень українських історично-правових досліджень, переду-
сім – присвячених домодерному часу.

Почнімо від предмета та методології, які є вирішальними для
“міждисциплінарній території”, про яку я згадував на початку. Можна
по-різному оцінювати місце історії права в системі координат суспіль-
них наук – чи як складову історичної науки, зокрема соціальної іс-
торії, чи як складову юридичної науки – це, скажемо так, справа
структурних уподобань. Але предметом історії права є, коротко кажу-
чи, право в усіх його проявах (маю на увазі всі теоретичні категорії) в
його (їх) історичному розвитку. Це означає, що мета дослідника права
(як історичного феномена) – не просто подати інтерпретації окремих
норм, нормативних комплексів чи правових інститутів у їхньому роз-
виткові, але й звернутися до обставин, що їх породили, до подій, які
впливали на них із часом, простежити явища правової культури у
взаємодіях і взаємовпливах з іншими категоріями – економічними,
політичними, моральними etc. Тут я застосовую ширше поняття права,
ніж звичайно його пропонує правова теорія, тобто не просто як “кор-
пус правил”. Я включаю сюди й важелі його реалізації: правові уста-
нови і процедури, правові цінності й правові поняття, спосіб правового
думання і правову літературу. Йдеться, безперечно, і про людей – за-
конотворців, суддів, адвокатів, просто контрагентів, які укладають
між собою угоди, позиваються до суду etc.

Отже, із величезного інструментарного розмаїття сучасної мето-
дології самозрозумілою домінантою в нашому випадку є історизм із
властивою йому, і так само розлогою, системою методів, вибір яких за-
лежить від багатьох факторів, зокрема – теоретичних переконань до-
слідника, а часто диктується й самою темою та джерельною базою
дослідження (що особливо важливо для нас). І якщо методологічне
поле вибору в його сегментах, пов’язаних з правовими та історичними
теоріями, доволі широке, то джерелознавча складова історії права та-
кого вибору не залишає. Простіше кажучи, будь-яке повноцінне істо-
ричне або історично-правове дослідження може базуватися на різних
теоретичних моделях, але нічого не варте (і не буде власне досліджен-
ням), коли не базуватиметься на фахово інтерпретованих джерелах.
Тобто джерелознавство та його методика і є тим обов’язковим “реміс-
ничим” набором дослідника, без оволодіння яким розмова про якість
історично-правових студій просто втрачає сенс.

Історичний метод інтерпретації перебуває в безумовній та прямій
залежності від джерельної бази, яка є постачальником фактів. На ос-
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нові здобутих із джерел сукупностей фактів ми й будуємо редуктивні
моделі, аби старатися зрозуміти природу минулого. І тут виникає два
рівні проблем – суб’єктивні та об’єктивні. Останні полягають в умінні
дослідника оцінити джерело з багатьох точок зору – на предмет його
автентичності, достовірності (самого джерела та фактів, які з нього
“видобуваються”), повноти, авторства etc, нарешті – датувати його.
Інструментарій для таких оцінок і дає нам практичне – “прикладне”,
як я його визначаю, джерелознавство. Про це йтиметься далі. Другий,
суб’єктивний, рівень залежить від особистих якостей дослідника, при
чому не лише набутих з освітою, а й досвідом кропіткої наукової праці.
Насамперед, це – висока ерудиція, вміння не піддаватися “деспотиз-
мові традиції”, здатність до самостійного аналізу та нетрадиційного
мислення. Адже величезна кількість джерел опублікована та інтерпре-
тована, на цих інтерпретаціях побудовані концепції й теорії, які є пи-
томою частиною дисциплінарного канону, а той, своєю чергою, –
культурної традиції.

Коротко підсумовуючи, можна функціонально окреслити кожну зі
складових нашого міждисциплінарного канону. Д ж е р е л о з н а в с т в о
визначає джерельну базу, дає методики опрацювання окремих джерел
та джерельних комплексів, і в результаті є власне “постачальником”
первісних фактів. П р а в о з н а в с т в о дає понятійний апарат
(теорія), застосування сучасних категорій якого до попередніх епох,
втім, має бути більш ніж обережним. Тут місце свого роду “запобіжни-
ка” логічно посідають філософія права (з її історією) та порівняльне
правознавство (що ніяк не обмежує їхнього самостійного значення).
Це і має бути, на мій погляд, властивою ознакою саме історично-
правових доліджень. І с т о р і я, крім загального та конкретного істо-
ричних контекстів (знання яких має бути безумовним та глибоким),
вкладає в руку дослідника методику концептуального, узагальнюючого
аналізу здобутих фактів, нанизаних на понятійний “остов” широкого
спектра правових явищ. Поєднання цих та багатьох інших методик і
дає можливість повноцінного історично-правового моделювання.

Далі я приділю увагу кільком дисциплінарним проблемам (при-
кладного та теоретичного характеру) власне джерелознавства (зрозу-
міло, в системі координат історії права), що, як не сумно це визнавати,
й далі залишається terra incognita для українського правознавця.

Визначення історичного джерелознавства (за М. Варшавчиком)
виглядає так: спеціальна галузь наукових історчних знань, наука про
історичні джерела, теорію і практику їх використання в історичних
дослідженнях. Нас цілком задовольняє це визначення з поправкою,
точніше обмеженням “історичних досліджень” до історично-правових.
Відповідно, і з предметної частини нас у даному випадку мусять ціка-
вити принципи, методи й прийоми використання джерел в історично-
правових дослідженнях.

Теорія і практика джерелознавства вирізняють кілька етапів робо-
ти дослідника з джерелами. Початковий – виявлення та відбір джерел
(паралельно відбувається процес їх класифікації), в результаті якого
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оформлюється джерельна база дослідження. Другим і основним
етапом вважається наукова критика джерел, що традиційно поділяєть-
ся на зовнішню та внутрішню, кінцевою метою якого і є “видобування”
сукупності фактів – емпіричної основи майбутнього дослідження.
Своєю чергою, предметом зовнішньої критики є форма й походження
джерела, внутрішньої – його зміст. Не бачу підстав відмовлятися від
такого розуміння структури джерелознавчої критики на користь іншої
моделі, яка мені здається менш природньою і передбачає розподіл
джерелознавства на аналітичну та синтетичну частини. При цьому під
першою розуміється стадія практичного опрацювання окремих дже-
рел і отримання в результаті “окремих фактів”, а під другою – синтез
цього фактичного матеріалу на основі опрацювання цілих джерельних
комплексів, тобто “цілісних систем джерел, що несуть у собі сукуп-
ність необхідних для узагальнень і висновків фактів”. Насправді ця
“синтетична” частина вже не є джерелознавчою сутнісно. Думаю, що її
і треба визначати як синтетичний науковий аналіз, безперечно, базо-
ваний на джерелах, опрацьованих у надрах “прикладного” джерело-
знавства, здатний пропонувати нові погляди, інтерпретації та ідеї.

Мені взагалі не здаються вдалими спроби нав’язати джерело-
знавству (і, зокрема, актовому, тобто дипломатиці) не питомі, надумані
і великою мірою затеоретизовані функції, зокрема, завдання визна-
чення соціальної функції джерела та дослідження історії його соціаль-
ного функціонування (С. Каштанов). Також не видаються мені слуш-
ними й обмеження поняття “акт” до документів договірного характеру,
а відтак і самого уявлення про дипломатику (актове джерелознавство),
що нас, власне, й цікавить. Загалом, майже сліпе, інерційне сприйнят-
тя українською наукою теоретичних здобутків російського актового
джерелознавства, що завдячує великоросійсько-візантійському міфоло-
гічному комплексові і радянському експансивному інтернаціоналізмо-
ві, мало б давно відійти у минуле. Система доказів тут лежить в пло-
щині історії права і має спиратися насамперед на порівняння право-
вих культур в їхньому історичному розвитку. Очевидно, йдеться про
період до кінця XVII – початку XVIII ст., коли традиція українського
акта та канцелярського діловодства зазнає майже нищівного впливу
російських канцелярій, у тому числі й мовного. Українська правова
культура, як мінімум, чотирьох, а то й п’яти попередніх століть нероз-
ривно пов’язана з цілком інакшим, ніж у московитів, правовим світо-
сприйняттям, розвинутим у межах польсько-литовсько-руської право-
вої традиції – традиції професійних судів і адвокатів, статутів і
конституцій, правової літератури і освіти, станового самоврядування і
недоторканості особи, врешті – власності. Ці найважливіші риси ук-
раїнської правової культури, виразно означеної належністю до романо-
германської правової сім’ї, органічно пов’язані з європейською право-
вою традицією взагалі, з її засадничою унівеситетською рецепцією
римського права etc. Противагою бачимо чужий світ Московської дер-
жави, її цілком відмінну, агресивну політичну систему і відповідну пра-
вову культуру в традиціях приказного судочинства, дячеської юрис-
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пруденції, розпливчастих і невиразних понять нормативного комплек-
су візантійського канонічного права, запозиченого через Номоканон.
Звідси й абсолютно різні функціонально, насамперед, актові реперту-
ари, внутрішні форми документів; хронологічні, метрологічні, грошові
системи etc. Отже, примарність єдиної радянської (зрозуміло, для сло-
в’янських територій) дипломатики очевидна.

Погляньмо ж на те, з чим, власне, маємо справу, тобто спробуймо
в загальних рисах окреслити джерельну базу української історії права.
Джерелознавство визначає поняття джерельної бази як сукупності
джерел, на які спирається пізнання (у нашому випадку історично-
правове) і пропонує кілька класифікацій та класифікаційних підходів
в оцінці джерел. Найвищий рівень (і найменш проблематичний з точ-
ки зору суперечностей у теорії джерелознавства) – типовий, з якого
безперечно виділяється як основний для історії права тип писемних
джерел. Хоч, напевно, для вивчення історії покарань необхідне залу-
чення речових джерел, а дослідження такої форми права, як звичай, не
може обійтися без поведінкових та усних. Наступним “безпроблемним”
класифікаційним рядом є роди, яких, по суті, вирізняється два – до-
кументальні та оповідні (наративні) джерела, з яких, самозрозуміло,
нас цікавить більше перший. Хоч історик права, безперечно, мусить
черпати інформацію й з наративних джерел. Проблеми – і терміноло-
гічного, і сутнісного характеру – починаються на рівні видів. У схід-
ноєвропейському джерелознавстві немає єдності в погляді на один з
основних для історії права видів джерел – актових. Коротко кажучи,
існує широке і вузьке трактування цього поняття. Вузьке розуміння
(обґрунтоване С. Каштановим і загалом прийняте російським джере-
лознавством) обмежує коло актів лише документами договірного ха-
рактеру, які укладені в певній юридичній формі і регулюють приват-
но- та публічноправові взаємини. Західноєвропейська історіографія
трактує поняття актових джерел ширше, розуміючи їх як усі офіційні
документи, що мають юридичну, правову основу, і включаючи сюди,
крім документів договірного характеру, законодавчі акти, акти органів
державного управління, судові та нотаріальні акти тощо.

Отже, погляньмо на репертуар українського акта. Це, до певної мі-
ри умовне, поняття я обмежую географічно Наддніпрянщиною, Во-
линню та Галичиною, які протягом приблизно півтисячоліття знахо-
дилися в зоні впевнених впливів європейської правової культури й
об’єднані добре простежуваною (власне в джерелах правового харак-
теру) правовою традицією. Хронологічно – XIII–XVII ст., де нижня
межа дозволяє документовано говорити про початок формування спе-
цифічної традиції, верхня – обмежує узагальнення “відпадінням”
значних територій від спільного правового ареалу зі всіма його на-
слідками та взагалі з принциповими змінами в діловодстві (зокрема,
юридичному) – багаторазовим збільшенням документального потоку,
видів, форм актів etc. Наведений нижче перелік ні в якому разі не мо-
же претендувати на вичерпність у зв’язку з жанровими обмеженнями,
по-перше, та ілюстративним характером – по-друге.
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Дата

Від ХІV ст.

Від XIV ст.

XVI ст.

Від XV ст.

Від кінця
XV ст.

Від XVI ст.

XVI ст.

XVI ст.

Від XVI ст.

Назва акта

Великокнязівські та королівські привілеї, універсали (за-
гальні, земські, особові, міські локаційні та лібертаційні
etc), едикти, ординації, декрети, коронаційні й загальні
підтвердження прав станів etc

Приватні акти (купівлі-продажу, застави, позики, міни,
дарування, надання etc)

Судебники ВКЛ

Судові (процесуальні, вирокові, виконавчі) та
нотаріальні акти – актові книги всіх рівнів

Сеймові конституції, ухвали, постанови, інкорпораційні
акти etc

Постанови провінційних сеймиків, інструкції послам на
вальні сейми

Литовські статути

Опрацювання та рецепції німецького міського права
(Гроїцький, Яскер, Щербич etc)

Міські та сільські доменіальні устави приватних власни-
ків

Розмаїта картина українського актового репертуару дає, на мій по-
гляд, підстави для прийняття ширшого поняття акта (на боці якого –
мої щирі симпатії), а відтак – і об’єкта дипломатики: як документів
(актів), форма яких є свідоцтвом автентичності (оригінальності у зна-
ченні “подлинности” [рос.]) та правомочності поруч з іншими доку-
ментами (актами), що мають подібну (типову) форму. Тоді визначення
дипломатики виглядатиме так: комплекс спеціальних дисциплін,
спрямованих на вивчення форми актів в її еволюційному розвитку, її
місцевих відмінностей, її культурно-правового (в широкому сенсі
загальнокультурного) контексту. В поняття “форми” я включаю, окрім
формальних ознак, повязаних з атрибуцією, датуванням etc, також і по-
няття змісту в сенсі формуляра, тобто певного набору актових клау-
зул нормативного характеру. А, отже, й головною і, що найважливіше,
універсальною ознакою акта я б, на відміну від С. Каштанова (угода),
визначив нормативність.

У зв’язку з цим хочу також торкнутися й, на мій погляд, надуманої
та фетишизованої проблеми класифікації актів. Усі спроби створення
уніфікованої, універсальної класифікації були безрезультатними і не
можуть бути результативними в принципі, оскільки не існує спільного
знаменника для приведення. Нормативний матеріал, форми, контекст
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є відмінними територіально, хронологічно, культурно etc. Маю стійке
відчуття, що пристрасть до класифікацій походить з фетишизованого
ставлення до методології в її найгіршому, спотвореному “марксистсько-
ленінською теорією” образі, з обов’язковими культовими посилання-
ми на класиків (у нашому випадку – на класифікації, раз і назавжди
директивно розписані), якого наші суспільні науки не можуть позбу-
тися от уже більше десяти років. Класифікації як інструмент необхід-
ні, але не можуть бути універсальними – хронологічно, географічно
чи тематично всеосяжними. Класифікаційні принципи диктує тема
окремого дослідження та його джерельна база.

Думаю, з певною мірою обережності можна говорити лише про
загальні класифікаційні принципи, і, скоріше, в понятійній площині.
Йдеться, насамперед, про розподіл нормативних актів на дві загально-
прийняті категорії – публічно- та приватно-правові, хоча навряд чи ці
поняття можна назвати цілком тотожними, скажімо, для XVI та ХХ ст.
Також мені здається можливим делікатне визначення галузевих меж у
нормативній масі. Але ще раз наголошую на умовності таких визна-
чень і небезпеці міжчасових абсолютизацій.

Не хотілося б пропонувати тут якихось нових класифікацій або
взагалі вдаватися до будь-якого глибшого теоретичного моделювання.
Моя мета – зокрема, на яскравому прикладі суперечностей теорії ак-
тового джерелознавства та інших проблем, окреслених тут, звернути
увагу на практичну незаангажованість правознавців у процесі розвитку
теорії, методики та термінології джерелознавства взагалі, що я схиль-
ний трактувати як велику помилку, яка веде до збіднення історично-
правових досліджень – з чого, власне, я й почав. І хоч українська істо-
рична наука також “у великому боргу” перед джерелознавством, колеги
по історичному цеху час від часу обговорюють і намагаються дослід-
жувати ці проблеми. Можу лише ще раз наголосити на банальній тезі
про збагачення науки від міждисциплінарних взаємовпливів. Без
сумніву, правознавство могло б внести в суму знань історичного дже-
релознавства своє специфічне знання правових явищ і тим розвинути
методологічну, теоретичну й практичну базу джерелознавства (пере-
дусім на свою користь).

М’яко кажучи, поза увагою правознавців, і, зокрема, істориків пра-
ва, залишається цілий комплекс так званих спеціальних історичних
дисциплін, які разом із джерелознавчими методами та прийомами за-
стосовуються у критиці окремих джерел та цілих джерельних масивів.
Це хронологія, сфрагістика, геральдика, метрологія, текстологія, але
насамперед, напевно, палеографія та мови (давньоруська й церковно-
слов’янська, ділова мова Великого князівства Литовського або Геть-
манських канцелярій, старопольська та латина) – підозрюю, що лише
поодиноким спеціалістам з юридичним дипломом доступні оригіналь-
ні тексти XVI чи XVIII ст.

Залишається проблемою й знайомство з такими “екзотичними”
дисциплінами, як евристика, архівознавство, історія державних уста-
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Л. В. ТИМОШЕНКО

ПЕРШЕ ПОУНІЙНЕ ПІВСТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ (ВОЛИНЬ
ТА КИЇВЩИНА) МОВОЮ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Історія уніатської церкви перебуває в полі зору вже не одного по-
коління дослідників. Проте, доводиться констатувати, що, незважаючи
на пильну увагу істориків до таких проблем, як історія Берестейських
соборів, унійний рух наприкінці XVI ст., релігійні мотиви Хмельнич-
чини та ін., залишаються недостатньо дослідженими цілі хронологічні
зрізи, навіть півстолітні відтинки. Це пояснюється не тільки конфе-
сійною антипатією до унії колишньої російської та пізнішої радян-
ської історіографій, а й малодоступністю джерельної бази, розкиданої
по архівосховищах різних країн Східної Європи. Тож перші публікації
молодого київського історика Михайла Довбищенка, який розпочав
вивчення історії унії на Волині в першій половині XVII ст., виклика-
ли неабиякий інтерес1. Тут ітиметься про видання, в якому процес
поширення унії в Україні розкривається на регіональному рівні*.

Саме такий, “регіональний” підхід, на думку М. Довбищенка, доз-
воляє “найкраще розгледіти та осмислити конкретні досягнення та
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нов. А без цих базових знань архівні пошуки якщо і не приречені, то
малоефективні.

Боюся, що всі перелічені проблеми є проблемами насамперед ос-
віти дослідника історії права. І, насправді, не має значення, диплом
про закінчення якого вищого навчального закладу в нього у кишені –
історичного чи юридичного.

Підсумовуючи, можу виділити кілька рівнів проблем, пов’язаних
із джерелознавством української історії права, розв’язання яких могло
б піднести історично-правові дослідження на якісно новий рівень,
зсунути їх з “мертвої” точки: 1) проблема спеціальної освіти; 2) проб-
лема заангажованості правознавців на міждисциплінарному рівні до
розвитку джерелознавчої теорії та практики; 3) проблема власне дже-
релознавчих (заснованих на глибокому знанні та кваліфікованій ін-
терпретації джерел) історично-правових досліджень; 4) проблема ме-
тодології, понятійного апарату та термінології.

Навряд чи можна очікувати за умов відсутності школи та інерції
багаторічної методологічної ізоляції скорого одужання історії права,
але якщо історики права не ставитимуть собі запитання – чим і як во-
ни займаються, не перейматимуться подібними окресленими тут проб-
лемами – годі й сподіватися бодай на якийсь результат.

* Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини
XVII ст. / Упорядник М. В. Довбищенко. – Пам’ятки. Архів Української Церкви. – Т. 3. –
Вип. 1. – К., 2001. – 464 с.
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прорахунки уніатів, які, в свою чергу, зможуть стати підставою для
ширших узагальнень” (с. 7).

Поява рецензованого видання дозволяє дійти одного вельми сим-
птоматичного (і разом з тим – оптимістичного) для новочасної цер-
ковної історіографії висновку: якщо раніше пріоритет в унієзнавстві
беззастережно належав польській науці2, то тепер ситуація поступово
змінюється на користь науки української.  Свідченням цього є
проведені в середині 1990-х рр. авторитетні “Берестейські читання”,
організовані Інститутом історії церкви Львівської богословської ака-
демії, а також праця Б. Гудзяка “Криза і реформа”, яка щойно вийшла
друком. Заслуговує на згадку й доробок львівського історика І. Ско-
чиляса, який захистив дисертацію з історії Львівсько-Кам’янецької
уніатської єпархії3. Набирають авторитетності такі періодичні ви-
дання львівських наукових осередків, як “Ковчег” та “Київська Церк-
ва”. Побачили світ і публікації джерел з історії церкви Ю. Мицика4,
Т. Лютої5, І. Скочиляса6 та М. Капраля.

Відносно подолання тривкого негативістського стереотипу радян-
ської історіографії, яка засуджувала унію, на чому неодноразово наго-
лошує М. Довбищенко, варто нагадати, що наприкінці 80-х рр. усе ж
було створено в цілому вдалий прецедент видання документів до істо-
рії церкви. Йдеться про збірку львівських науковців “Боротьба Пів-
денно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (Х –
початок XVII ст.)” (К., 1988), яка, хоч і мала певні ідеологічні завдання,
все ж умістила чималий масив джерельних матеріалів, у тому числі й
архівних (зі 181 опублікованого джерела більша частина присвячена
кінцю XVI – першій третині XVII ст.), які стосуються досліджуваних
М. Довбищенком проблем. Принагідно додамо, що російський історик
Л. Заборовський нещодавно опублікував збірку джерел з релігійної
історії Хмельниччини7.

Рецензоване видання супроводжується передмовою В. Ляхоцького
“Досліджуючи археографічні традиції минулого…” та переднім словом
упорядника М. Довбищенка, який спробував унести корективи до іс-
нуючих в Україні норм передачі текстів давніх документів і запропо-
нував власний метод, яким він скористався при публікації кирилич-
них, польськомовних і латиномовних джерел. При цьому автор ви-
знає, що його метод, очевидно, не є досконалим і тому сподівається на
пожвавлення інтересу до проблеми, оскільки українська наука досі
знаходиться у стані невизначеності8.

“Архів Української Церкви” складається з двох нерівних частин:
більшої – “Волинь” (361 документ) і меншої – “Київщина” (120 доку-
ментів). Частина документів лише зазначена (йдеться про вже публі-
ковані раніше джерела) і тому подана у вигляді т. зв. “регестів”. Обид-
ва блоки супроводжуються розлогими авторськими передмовами, в
яких досліджуються різноманітні аспекти поширення унії в регіонах.
При цьому, перша має 86 сторінок великого формату, що в практиці
публікації джерел зустрічається тепер дуже рідко. Можливо, йдеться
про відродження давно забутої традиції, якої дотримувалися історики
в минулому.
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Великими за обсягом і дуже цінними є додатки збірки, які розмі-
щені наприкінці тому і стосуються обох частин дослідження: № 1 –
перелік уніатських церков, монастирів та духовенства Волині в 1596–
1648 рр., № 2 – такий же перелік по Київщині. У додатку № 3 вміще-
но поіменний перелік уніатських священиків Волинського воєводства
за даними подимного перепису 1631 р., у додатку № 4 – такий же
поіменний список уніатського нобілітету Волині (князів і шляхти).
Дещо осторонь від попередніх (за суттю та видами) стоять додатки № 4
і 5, які розтлумачують читачеві грошові одиниці та одиниці мір Київ-
щини і Волині. Далі йдуть термінологічний словник та іменний по-
кажчик, куди слід було, очевидно, перенести додатки № 4 і 5, близькі
до згаданих покажчиків. На нашу думку, термінологічний словник
варто було б назвати тлумачним, оскільки в ньому йдеться, здебільшо-
го, про тлумачення давньоукраїнських слів. Закономірною є відсутність
у книзі географічного покажчика, обов’язкового для видань такого ти-
пу і рівня, оскільки географічні об’єкти обумовлені в додатках № 1 і 2.
Відзначимо високий евристично-археографічний рівень та цінність
опублікованих у додатках переліків, кожна позиція котрих супрово-
джується дуже докладними джерельними згадками, здебільшого ар-
хівними. Отже, пророблено велику, скрупульозну й ретельну роботу,
яка може претендувати на знаковість в історіографії української церк-
ви (пригадується, що чимало видань джерел з історії церкви, в тому
числі й василіанських з римських архівів, виданих А. Великим, взага-
лі не супроводжуються науковими передмовами, а коментарі до дже-
рел є надзвичайно скупими на інформацію).

В обох згаданих передмовах-дослідженнях упорядник, зрозуміло,
торкається різноманітних аспектів поширення унії на Волині та Київ-
щині, які стають основою ширших узагальнень, характерних для роз-
витку всієї Київської уніатської митрополії. Оскільки вироблені ним
певні засади мають методологічний характер, зупинимося на них до-
кладніше. Це, по-перше, принцип дослідження історії церкви за адмі-
ністративно-територіальним поділом Речі Посполитої, а не за адміні-
стративною структурою Київської митрополії, як це прийнято в зару-
біжній історіографії, зокрема польській. Останнє передбачає, зрозуміло,
окреслення географічних рамок дослідження межами Володимиро-
Берестейської та Луцько-Острозької єпархій на Волині і митрополи-
чої єпархії (точніше, її південної частини) з центром у Києві (автор
навіть не згадує про те, що на Київщині знаходилася митрополича
єпархія). Відхід від згаданого принципу пов’язаний, передусім, із на-
явністю чи відсутністю джерельної бази (добре відомо, наприклад, що
актові книги Берестейщини та архів володимирського єпископа до-
сліджуваного періоду втрачені), але це аж ніяк не компенсує певних
вад методу, оскільки дослідникам доводиться задовольнятися подіями
зовнішнього, а не внутрішньоцерковного життя, як того вимагає предмет
церковної історії. На захист автора, все ж, скажемо, що він чітко ок-
реслив завдання у вступній частині розвідки і добре з ними впорався.

По-друге, М. Довбищенко запропонував власну періодизацію істо-
рії унії на Волині в 1596–1648 рр. При цьому він відійшов від устале-
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ного принципу членування періодів за митрополичими (чи єпископ-
ськими) урядами і застосував нові цезури: 1620 р. (розпад розореного
клану князів Острозьких) і 1632 р. (зміна польських королів). До речі,
згадані межі майже збігаються з іншими подіями: відновленням та за-
твердженням владою Речі Посполитої православної ієрархії, що та-
кож мало значний вплив на становище уніатської церкви. Таким чи-
ном, запропонований метод періодизації виглядає доволі обґрунтова-
ним і переконливим. Хоча, на нашу думку, дата смерті митрополита-
реформатора Йосифа Рутського (1637 р.) може також уважатися ру-
біжною, оскільки після нього в історії унії надовго утвердився період
застою, перерваний лише у XVIII ст. Левом Кішкою з його Замост-
ським синодом (1720 р.).

Поширення унії в Києві подається за іншим принципом, який
важко назвати обґрунтованим та виваженим. Спочатку йде період
урядування Михайла Рагози (1596–1599); наступний обмежується
1610 роком; третій період охоплює 1610–1618 рр., четвертий – 1618–
1636 рр. На нашу думку, запропоновані автором цезури (прибуття до
Києва 1610 р. намісника А. Грековича та його вбивство в 1618 р.) не є
достатньо вмотивованими. Так, висвячення Петра Могили на право-
славного митрополита 1633 р. поклало початок ліквідації унії в кано-
нічній столиці митрополії. Очевидно, що кращою періодизаційною
схемою для Київщини є та, яка запропонована автором для Волині.
На загал, вона може вважатися універсальною для всієї митрополії.

Процес поширення унії в досліджуваних регіонах проходив, зро-
зуміло, неоднаково. Тож проаналізуємо його особливості по регіонах,
так, як це зробив автор. Визначальним для Волині був той факт, що
обидва місцевих єпископи – Іпатій Потій та Кирило Терлецький –
були ініціаторами Берестейської унії, хоча й по-різному обстоювали її
після 1596 р. У цілому, напрошується думка, що волинський регіон
вивчений автором краще. Найбільшим його здобутком, на нашу дум-
ку, є спростування в праці цілої низки історіографічних стереотипів
минулого. Так, з легкої руки Збігнєва Вуйцика в літературі утверди-
лася теза, що після Берестейського собору уніатська церква була ін-
ституцією “без вірних”, тобто мала лише ієрархію. Опубліковані дже-
рела, а також додатки переконливо заперечують це. У першій половині
XVII ст. автор, на загал, виявив 115 родин волинського нобілітету,
всього ж реєстр місцевої уніатської еліти складає 174 особи, в тому
числі 8 князів. Ці висновки мають велику наукову новизну, тим біль-
ше, що досі в літературі деяких уніатських волинських магнатів зара-
ховували до римо-католиків чи православних9. У середовищі міщанст-
ва унія також була досить поширеною. За підрахунками упорядника,
уніатська церква контролювала більшість храмів у Володимирі, Ста-
рокостянтинові і, можливо, в Степані. У цілому, на міських юридиках,
які контролювались уніатськими церквами, проживало 27 % міщан Во-
лині. Кількість селян, які перебували в унії, становила близько 100 тис.,
або 27 % (ідеться про Луцький та Крем’янецький повіти). Кількість
вірних, які дотримувались унії, досягла на Волині близько 25 %. Упо-
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рядник стверджує також, що говорити сьогодні про масштабний опір
унії на Волині немає жодних підстав, хоч конфлікти, зрозуміло, були.
Доказом реальної життєздатності унії на Волині були й монастирі, а
також їх реформа й запровадження Василіанського Чину. При цьому
він, спростовуючи декілька застарілих положень, у тому числі й тих,
що належать відомим василіанським історикам, налічив, на загал, 18 мо-
настирів (щоправда, про наявність братії в декотрих свідчення від-
сутні). Уніатських церков із соборами в регіоні нараховано 101 (титу-
ли та належність деяких до унії встановлені гіпотетично).

М. Довбищенко наводить цікавий фактичний матеріал та ілю-
струє діяльність на Волині видатних постатей уніатського чернецтва,
зокрема Іпатія Потія, Йосифа Рутського, Мелетія Смотрицького,
Іоакима Мораховського, Федора Мелешка, Івана Дубовича, Никифо-
ра Лосовського, Касіяна Саковича, Никифора Заренського, Прокопія
Хмелевського, Пахомія Оранського та ін.  Дуже цінним є розділ про
Волинь як центр духовного та інтелектуального життя уніатської
церкви. М. Довбищенко досліджує тут місійну діяльність чернецтва,
початки уніатського шкільництва, зародження уніатських братств,
проповідницьку діяльність ієрархії та духовенства, поширення культу
чудотворних ікон, широку благодійницьку діяльність щодо фундацій
та жертводавства на церкви та монастирі. До речі, порівняння уніат-
ської церкви з православною на Волині, зроблене автором, – не на
користь останньої, яка була більш чисельною. Уніати, резюмує М. Дов-
бищенко, анітрохи не поступалися православним у благочесті та рев-
ності. Він також аргументовано спростовує упереджений погляд право-
славної історіографії на уніатів, котрі нібито не дбали про власні храми.

Ще один стереотип, який належить польській історіографії і спро-
стований М. Довбищенком, – у питанні про ставлення римо-като-
лицької церкви та її ієрархії до унії (польські історики, на загал, апо-
логетично висвітлюють діяльність римо-католицьких єпископів). Окрім
луцького єпископа Бернарда Мацейовського, його наступники стави-
лися до унії прохолодно і навіть вороже. Так само діяло й нижче ла-
тинське духовенство. Додавалась також непослідовність дій королів-
ської влади і загальна слабкість її органів на місцях. Великий вплив
мало і право патронату, оскільки більшість патронів волинських цер-
ков, князі і шляхта, залишались усе-таки православними і тому всі-
ляко перешкоджали поширенню унії. Нарешті, визначальним стри-
муючим фактором була позиція князя К. Острозького. Його ставленню
до унії автор приділяє чимало уваги, наводить нові факти й аргументи.
Дуже цікавими є сторінки видання, присвячені боротьбі за Жидичин-
ський монастир поблизу Луцька, позиції Януша Острозького, стосун-
кам уніатів з іудеями та ін. Усього нового й цінного, наведеного у “во-
линській” частині дослідження, воістину не перелічити.

Відзначимо на разі те характерне й особливо цінне, що бачиться
нам при перегляді опублікованих документів і на чому не вдалося на-
голосити самому авторові. Із 361 документа, які стосуються Волині,
159 публікуються вперше, решта подається в регестах. При цьому, на
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нашу думку, невмотивованим є подання текстів, а не регестів трьох
документів – № 40, 211, 292, які вже публікувалися. Частина віднай-
дених джерел належить видатним діячам українсько-білоруської
церкви XVII ст. Їхня публікація, отже, має велике значення, оскільки
за радянських часів це було просто неможливим. До речі, наведення
деяких джерел у регестах також має чимале значення, адже василіан-
ські видання з римських архівів ще й досі залишаються малодоступни-
ми. Наприклад, під № 98 подано лист К. Острозького до Климента VIII
від 14 червня 1604 р., в якому старий князь, схвалюючи унійну ідею,
заперечує проти методів її впровадження. На загал, стосовно постаті
князя і його синів та їх ставлення до унії у книзі є чимало нового.
Шкода тільки, що авторові не вдалося ознайомитися з новішими пра-
цями польських та українських істориків з даної проблеми10.

Цікавими є декілька опублікованих документів, які додають но-
вих штрихів до питання про живучість (а не згасання, як стверджують
деякі автори) флорентійської традиції в українсько-білоруському
суспільстві. Йдеться про архієрейські присяги кандидатів на єпископ-
ські кафедри при їх висвяченні. Висвячувані визнавали рішення не
тільки Вселенських, а й Флорентійського та Тридентського соборів
(№ 111, 143, 243, 311). Згадані присяги цікаві ще й тим, що Символ
віри в них уже підпорядкований римо-католицькій традиції, тобто
filioque вже має “і від Сина”. Також поруч семи таїнств згадується й
чистилище. Наголошуємо, що такі нововведення були частковим від-
ходом від берестейських артикулів (так, артикул № 1 трактує поход-
ження Святого Духа “від Отця через Сина”, що узгоджувалося Фло-
рентійським собором). Можливо навіть, що введення католицьких
догматів до різноманітних богослужбових чинів уніатської церкви в
першій половині XVII ст. не було канонічним, адже відомо, наприк-
лад, що католицький Символ віри був стверджений уніатською
церквою в “Служебнику” Кипріана Жоховського лише 1692 р.11

Дуже цікавою є публікація цілого ряду тестаментів волинської
шляхти та духовних осіб, за якими автор визначив віровизнаннєву
належність тієї чи іншої особи. Між іншим, ці тестаменти засвідчува-
лися й уніатськими єпископами. Відомий в унієзнавстві тестамент
Іпатія Потія поданий, зрозуміло, в регесті (№ 126). Шкода тільки, що
М. Довбищенко не вказав на інші публікації даного джерела12.

Нововіднайдені джерела додають нових штрихів і до історії Воло-
димирської уніатської капітули, реформованої Іпатієм Потієм за зраз-
ком католицької церкви (наприклад, документ № 151), заснування
уніатами братств (№ 185), стосунків уніатської церкви на Волині з
єзуїтами, які захопили Пересопницький монастир (№ 22, 223), бо-
ротьби з василіанами (№ 263) та ін. Цінні свідчення подані щодо
останніх років діяльності Мелетія Смотрицького в Дерманському мо-
настирі, його переходу до унії та її пропаганди на Волині. Висвітлено
й роль Йосифа Рутського, який спричинився до переходу Мелетія в
лоно уніатської церкви.

Відзначимо і серйозну роботу, проведену упорядником при архео-
графічному опрацюванні джерел, у тому числі й поданих у регестах.
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Так, він уточнив назву багатьох документів і по-новому витлумачив
їхній зміст, адже добре відомо, що в публікаціях археографічних
комісій ХІХ ст. зміст документів часто фальсифікувався на користь
православ’я. Щоправда, автор при цьому не завжди послідовний. Так,
заповіт Іпатія Потія нелогічно названо, як і у виданнях православної
орієнтації, “апологією унії” (№ 126). Натомість, у назві універсалу
Владислава IV від 1.11.1632 р., яким запроваджувалися права право-
славної церкви, варто було залишити назву “Пункти заспокоєння
руського народу”, яка й досі побутує в історіографії (в передмові ви-
користано саме цю назву – с. 35).

Подана збірка джерел до історії унії на Волині є досить об’ємною,
хоча, зрозуміло, процес обліку та пошуку нових джерел ніколи не мо-
же вважатися вичерпним, тим більше, що авторові не вдалося повною
мірою врахувати публікації ХІХ–ХХ ст. Так, варто було б переглянути
львівську збірку В. Мільковича “Документи Львівського Ставропігій-
ського братства” (Львів, 1895–1896), в якій опубліковано декілька
джерел до історії Жидичинського монастиря, а також працю з історії
цього монастиря А. Малевича, в котрій було використано втрачений
нині архів монастиря та опубліковано ряд цінних джерел13. На нашу
думку, не є повною зібрана автором інформація щодо унійної діяль-
ності Іпатія Потія на Волині, особливо в перші поберестейські роки.
Варто було навести (хоча б у регестах) усі його листи, написані на
Волині, оскільки навіть перелік місць, з яких вони писалися, вказує
на невтомність і енергію цієї людини. Крім того, повернувшись із Ри-
му, єпископ провів декілька єпархіальних з’їздів і візитував єпархію14.
Доцільно було також притягнути до згаданої проблеми матеріал, який
міститься в донесеннях та листах папської нунціатури в Польщі.

Нарешті, висловимо свої зауваження щодо деяких не до кінця
продуманих тверджень автора. Так, він пише, що захоплення князем
Острозьким церковних маєтностей супроводжувалося “актами індиві-
дуального терору” проти уніатського духовенства та вірних (с. 21),
тоді як насильницькі дії Іпатія Потія на Волині та в Бересті щодо на-
вернення в унію характеризуються зовсім в іншому світлі, і це при то-
му, що єпископ нападав на православні церкви і силоміць розстригав
священиків. Очевидно, в позаконфесійних працях слід уникати термі-
нології, характерної для епохи полемічної літератури XVI–XVIII ст.
Упорядник також категорично стверджує, що, на відміну від магнатів,
єпископи не мали значних відділів надвірної міліції (с. 21). На нашу
думку, процес феодалізації церкви в XVI ст. набув таких масштабів,
що змушував ієрархів мати значні загони, інакше вони не встояли б у
боротьбі зі світськими феодалами. Існують свідчення про численність
цих загонів (в одному джерелі повідомляється, що Іпатія Потія на шля-
ху до Києва супроводжували “сорок кінних” і багато челяді).

Очевидно, автор був необачним, пишучи, що Іллінська церква
разом з маєтностями, підданими “та самою Марушею Збаразькою”,
княгинею, перейшла під юрисдикцію уніатського митрополита (с. 21).
На с. 22 стверджується про підписання руською делегацією в Римі
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угоди, хоча добре відомо, що в Римі єпископи не підписали жодної
угоди. Недоречною є фраза “за іронією долі” (с. 39) при згадуванні
місця смерті Йосифа Рутського (Дерманський монастир, у якому пе-
ред тим помер Мелетій Смотрицький). Вкажемо також, що варто було
б уніфікувати спосіб цитування джерел та літератури в передмові,
оскільки автор допускає цитування польською, російською та сучас-
ною українською мовами.

На Київщині утвердження унії мало інші особливості й дало, зро-
зуміло, набагато скромніші результати. Митрополити давно покинули
свою канонічну столицю і резидували в Литві. Їхні зв’язки з півден-
ною частиною митрополичої єпархії були досить слабкими. Головним
же стримуючим фактором була тут консервативність і стійкість ко-
зацтва в питаннях віри, яке й слухати не хотіло про якусь згоду з
латинниками. На багатому джерельному матеріалі М. Довбищенко
показує розвиток унійного процесу в краю, здебільшого в Києві, виді-
ляє успіхи уніатів та їхні невдачі, акцентує на спротиві православних
і т. ін. До здобутків дослідження зараховуємо й нові факти присутнос-
ті уніатів у Києві ще за часів митрополита Михайла Рагози, а також у
пізніші роки. За підрахунками автора, у першій половині XVII ст. до
унії було навернено 9 церков Київщини. Це кафедральний собор
Св. Софії, церкви Богородиці Пирогощі, Св. Миколи Десятинного,
Воздвиження, Трьохсвятительська, Св. Микити у Києві. Поза межами
міста автор віднайшов свідчення про уніатські церкви в селах Во-
робйовичі, Зазим’я і Спаський Кут. Уніатських монастирів було 5:
Св. Михайла у Видубичах, Пречистенський на Гнилецьких ґрунтах,
Мгарський, Успенський в Овручі і Зарубський (не локалізований).
Цінною є інформація про уніатських намісників у Києві, а також про
духовенство. Всього  вдалося віднайти інформацію про 16 духовних-
уніатів (священиків, ігуменів, ченців). Докладно висвітлено діяльність
у Києві митрополичого намісника, ігумена Видубицького монастиря
Антонія Грековича, переслідування уніатів у 20-х рр., справу київ-
ського війта Федора Ходики та ін. Чимало нового сказано про діяль-
ність у Києві митрополита Йосифа Рутського і Мелетія Смотрицького.
Докладно розглядається, наприклад, візитація митрополитом Києва в
1614 і 1629–1630 рр., вірогідність відвідин міста Йосафатом Кунцеви-
чем. “Пункти заспокоєння руського народу” та дипломи Владислава IV
полякам, як відомо, поклали край присутності уніатів у Києві (остан-
ньою датою є, вочевидь, 10 березня 1636 р., коли Петро Могила зай-
няв Миколаївську церкву у Верхньому Києві).

Якщо етапи поширення унії в Києві розглянуті автором більш-
менш докладно, то два розділи – “Уніатська церква на Київщині” та
“Економічний стан уніатської церкви на Київщині” – подані дуже
оглядово. Фахівцям вузького кола це зрозуміло, адже джерела проли-
вають дуже мало світла на ці проблеми. Заслуговують на увагу сто-
рінки, присвячені боротьбі уніатів за Києво-Печерську Лавру, найба-
гатший монастир митрополії. У висновках викладено основні причи-
ни невдачі унії в Києві, з якими можна, на загал, погодитись. Авторові
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вдалося довести, що унія в Києві, незважаючи на її очевидну поразку,
в 1596–1633 рр. була реальністю.

Унію на Київщині ілюструють 120 документів, 62 з котрих публі-
куються вперше (документ № 53, поданий як оригінал, уже друкував-
ся15 ). Дуже цінною є, зокрема, публікація листів-автографів Йосифа
Рутського, Іпатія Потія, привілеїв Сигізмунда ІІІ у справах унії. До-
кумент № 88 – лист Захарії Копистенського від 6.03.1625 р. – може
вважатися сенсаційним, адже автографів архімандрита досі не знайде-
но (ще один його неопублікований лист зберігається у фонді Сапєг у
ЦДІАК України).

У плані дискусії звернемо увагу на декілька моментів досліджен-
ня, які нам бачаться в дещо іншому ракурсі. Звичайно ж, головною
перешкодою на шляху утвердження унії в Києві було козацтво, яке
вже 1610 р. у своєму першому політичному виступі висунуло застере-
ження проти унії (декларація гетьмана Г. Тискиневича). Крім того,
боротьба довкола унії в Києві мала ще один дуже вагомий аспект,
оскільки йшлося про канонічну столицю митрополії, яка внаслідок
Берестейського собору розкололася на дві частини. Хоча в унійних
документах питання про столицю спеціально не обговорювалося, про-
те всім було зрозуміло, що митрополит (тепер уже уніатський), у
титулатурі котрого на першому місці стояло “Київський”, мав сидіти
саме тут. Цією обставиною можна пояснити велику увагу Іпатія Потія
та Йосифа Рутського до міста, яке, незважаючи на появу уніатів, про-
довжувало залишатися центром православ’я. З цього погляду бороть-
ба проти унії в Києві була правосильною і закінчилася, у зв’язку з
відновленням православної ієрархії, повною перемогою. Поява в Киє-
ві православного митрополита мала дуже важливий наслідок: уперше
після XV ст. митрополити осіли в “матері міст руських”. Так Київ зно-
ву став церковною столицею і, за словами М. Грушевського, “найпер-
шим і найважнійшим культурним огнищем на всі українські й біло-
руські землі…”16.

Другим дуже важливим моментом була проблема Києво-Печер-
ського монастиря,  на який ще в доберестейські роки мав претензії
митрополит Михайло Рагоза. М. Довбищенко приділяє боротьбі за
монастир велику увагу. Проте, як видається, він недооцінює значення
монастиря як одного з центрів українського православ’я. До речі, до-
бірка джерел стосовно боротьби за монастир є далеко не повною. Так,
у другій половині XVIII ст. була опублікована брошура-збірка “прав”
уніатських митрополитів на монастир: булла папи Климента VIII від
4.03.1595 р. про передачу монастиря Михайлові Рагозі, текст якої досі
залишається невідомим науці, а також невідомий лист Сигізмунда ІІІ
від 18.11.1597 р., яким монастир, за непослух архімандрита Никифора
Тура митрополитові і неприйняття призначеного ним свячення, пере-
давався Михайлові Рагозі. Третій документ у справі монастиря також
є новим – це привілей Сигізмунда ІІІ від 2.08.1599 р. Іпатієві Потію
на монастир17. Віднайдення останнього джерела є дуже важливим, ос-
кільки в ньому вперше після смерті Михайла Рагози згадується Іпатій
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Потій як номінований митрополит, якому передавався найбільший
монастир митрополії.

Інша заувага стосується маєтків уніатського митрополита на тери-
торії Київського Полісся. Вони сягають, як видно з книги, лише Ов-
руча. На думку упорядника, в церковних маєтках через відсутність
там храмів, не могло бути священиків, тож митрополичі піддані не
могли бути уніатами (с. 316). Це твердження здається нам надто кате-
горичним, і тому варто було б, усе-таки, зробити спробу підрахунків
митрополичих маєтків Київщини, в тому числі на території Тетерів-
ської, Малинської та Овруцької волостей, перехід яких під юрисдик-
цію уніатського митрополита відбувся близько 1600 р. У цілому ряді
архівних джерел згадуються такі поліські маєтки митрополії: Осєча,
Облєтки, Воробйовичі, Заруддя, Унин, Мигалки, Торчин, Стерко, Бул-
гаки, Потіївка, Чебенитщина, Нова-Селедщина, Ходорків та ін.18  Село
Потіївка неподалік Радомишля, засноване напередодні Берестейської
унії, на початку XVII ст. одержало свою назву на честь митрополита
Іпатія Потія19. Хоча джерела про потіївську церкву датуються пізні-
шим часом, проте навряд чи в поселенні Потія, одному з найбільших
сіл округи, не було церкви. До речі, важлива інформація про церкви в
маєтках Київської митрополії вміщена в справі “Реєстр справ унії та її
дібр, які знаходяться в Великих Метриках В. К. Литовського. Митро-
полія всієї Русі”20. У реєстрі, складеному по єпархіях митрополії, при
описі церковних маєтків позначено, що в них були уніатські церкви.

Шкода також, що автор оминув увагою давню дискусію про
можливість відвідин Іпатієм Потієм Києва, які могли відбутися до
1609 р. Прямих підтверджень цьому немає, але дотичні джерельні
свідчення не відкидають вірогідності візитації митрополитом Київщи-
ни. Так, у рукописній біографії Йосифа Рутського нам удалося знайти
таку згадку21.

Ще одна заувага стосується документа, опублікованого свого часу
в “Вестнике Западной России” під назвою “Проект униатского митро-
полита о мерах ко введению унии в Киеве” (1618–1619 рр.). Автор
згадує його лише в тексті (с. 301), зводячи проект до трьох пунктів,
тоді як джерело вміщує сім позицій. Крім того, 1861 р. у журналі “Ос-
нова” було опубліковано декілька цікавих документів з історії даного
питання, у тому числі й грамоту Сигізмунда ІІІ від 18.03.1626 р., не
враховану М. Довбищенком22. Вкажемо також, що і в документах ки-
ївської частини збірки зустрічаються тексти вже опублікованих раніше
джерел, які варто було подати за загальним правилом, тобто в регес-
тах (№ 12, 63, 106). Крім того, в історіографічному огляді варто було
проаналізувати неопубліковану працю С. Голубєва про Видубицький
монастир, рукопис якої зберігається (з цінними підготовчими матеріа-
лами) в НБУ ім. В. І. Вернадського.

Більшість віднайдених документів автор подає за оригіналами
опрацьованих ним архівних фондів, частину – за мікрофільмами, які
зберігаються в ЦДІАК України. Це стосується передусім фонду 823
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“Канцелярія митрополитів греко-уніатських церков Росії” Російсько-
го  державного історичного архіву (Санкт-Петербург). Останнє має (і
це зрозуміло) свої недоліки, оскільки значно ускладнює палеографіч-
ний аналіз джерел. Так, лист митрополита Іпатія Потія до підданих
Києва (№ 38, с. 342) має значні пошкодження паперу і дата на ньому
читається лише частково (1610 р., січень). Вивчення оригіналу дозво-
ляє уточнити дату, яка чітко проставлена на фрагменті другого аркуша
справи (т. зв. адреса листа) – 24 січня 1610 р.23 На іншому листі Іпатія
Потія (№ 54) у назві документа проставлена дата – 1613 р., 6 липня,
хоча в тексті добре читається – 6 червня, що підтверджується й
адресою листа на другому аркуші24. Нарешті, публікація джерел за
мікрофільмами спричинила, вочевидь, ту обставину, що в легендах до-
кументів не проставлено їх обов’язковий елемент – автентичність
(оригінал, копія, список тощо).

Насамкінець зазначимо, що в тексті книги зустрічаються різночи-
тання імен та назв (наприклад: Рагоза і Рогоза, Берестя і Брест та ін.).
Очевидно, що прізвище Зебржидовський потрібно писати як Зебжи-
довський, як це прийнято в українській традиції.

Висловлюючи певні зауваги щодо недоліків чи прорахунків ви-
дання, ми мали на меті, передовсім, допомогти редакційній колегії та
авторам серії “Архів Української Церкви” в їх подальшій роботі (пе-
редбачається підготовка чотирьох нових випусків). Насамкінець наго-
лосимо, що публікація 1-го випуску “Архіву”, яку підготував Михайло
Довбищенко, є дуже успішною і багатообіцяючою, оскільки вона, без-
сумнівно, стимулюватиме подальші наукові студії.
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Н. В. МАКОВСЬКА

ПРОФЕСІЙНА АРХІВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ
МОДЕЛІ, ІМІДЖ, ПЕРСПЕКТИВИ

Із здобуттям Україною незалежності в низці багатьох нагальних
завдань становлення та розвитку національної архівної служби не ос-
таннє місце посіла проблема поповнення галузі висококваліфікованими
кадрами. За радянських часів загальновизнаним центром, всесоюзною
“кузнею” підготовки фахівців архівної справи, у тому числі й для УРСР,
був Московський історико-архівний інститут. Серед українських ви-
щих навчальних закладів до 1991 р. таку підготовку здійснював тільки
Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, на історичному
факультеті якого 1944 р. було відкрито кафедру архівознавства.

В останнє десятиліття вирішення проблеми навчання архівних
спеціалістів в Україні включало два взаємопов’язані вектори: 1) органі-
зація повноцінної професійної архівної освіти; 2) забезпечення адекват-
ного новим вимогам рівня фахової підготовки архівістів. Їхня реалізація
теоретично передбачала або орієнтацію до перенесення на український
ґрунт уже усталених існуючих зразків, або їх творчий розвиток і ство-
рення власної сучасної моделі архівної освіти. Зрозуміло, що у склад-
них умовах початкового етапу розбудови української архівної системи
в 1991–1993 рр. “наполеонівських” планів не ухвалювали, намагаю-
чись діяти “за обставинами”. Та час настійно вимагав звернення до ос-
вітянського питання.

Для розв’язання першочергових завдань, пов’язаних із кадровим
потенціалом галузі, об’єднали зусилля організатори архівної служби,
архівісти-практики, викладачі архівознавчих кафедр українських ву-
зів, учені1. На жаль, сьогодні ще передчасно говорити про суттєві ус-
піхи2, хоча напрацьоване, безумовно, є позитивним для подальшої ро-
боти. Аналізуючи накопичений досвід, видається доцільним розгляд
таких акумулятивних, на наш погляд, проблем професійної архівної
освіти, як її моделі, імідж та перспективи. Актуалізує їх і постійна
увага з боку міжнародної архівної спільноти (не тільки викладачів):
нові тенденції фахового навчання активно обговорюються майже на
всіх міжнародних зібраннях архівістів, що відбуваються останнім
часом3. І актуальність ця – не надумана, не “штучна”. Згодні ми ви-
знавати це, чи – ні, але зміни, які відбулися в суспільстві на зламі ХХ–
ХХІ ст., зокрема його стрімка інформатизація (поява й блискавичне
поширення Інтернету, електронних документів),  впливають і на архів-
ну справу, модернізуючи її. Тож архівна служба для вирішення нових
завдань конче вимагатиме (та й уже вимагає) нових спеціалістів, що, в
свою чергу, диктує необхідність удосконалення (докорінних змін?) у
професійній архівній освіті. Деякі міркування з цього приводу пропо-
нуємо увазі читача.

© Н. В. Маковська, 2002
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“Маємо те, що маємо”. Моделі професійної архівної освіти в
Україні: вимушена реальність чи об’єктивна закономірність?

Почнемо з розгляду того, що маємо, а саме: українських моделей
професійної архівної освіти. Під “професійною архівною освітою” тут
розуміємо  профільну спеціальну підготовку у вищих навчальних закла-
дах кадрів для архівної галузі, а “модель професійної архівної освіти”
визначається як певний стандарт професійної підготовки архівних
спеціалістів. Ідеться саме про вищу освіту, оскільки навчання в уні-
верситеті чи інституті формує не тільки окремі фахові виробничі на-
вички, які в наш час швидко “старіють”. Вища освіта забезпечує якісно
інший рівень підготовки, надає значно ширший діапозон знань, фор-
муючи здатність самостійно оволодівати новими знаннями та опано-
вувати сучасні архівні технології.

У діючому  Переліку спеціальностей Міністерства освіти України
підготовку архівістів передбачено в рамках двох спеціальностей: “Істо-
рія” (0303) та “Документознавство і інформаційна діяльність” (0201),
які визначають існуючі різні (далі вживаємо термін “рамкові”) моделі
професійної архівної освіти. Так, у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка істориків-архівістів готує  кафедра
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного
факультету. У Київському національному університеті культури і мис-
тецтв підготовку документознавців-архівістів здійснює кафедра архі-
вознавства Інституту культури. Запорізький державний університет
спеціалізує студентів з архівознавства на кафедрі джерелознавства, іс-
торіографії та спеціальних історичних дисциплін.  Львівський націо-
нальний університет ім. І. Я. Франка надає кваліфікацію “історик-
архівіст” випускникам кафедри давньої історії України і спеціальних
історичних дисциплін історичного факультету. У Харківському націо-
нальному університеті ім. В. Н. Каразіна спеціальність “Архівознавст-
во” введено на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології іс-
торичного факультету4.

Таким чином, більшість кафедр, що здійснюють підготовку архівіс-
тів (у тому числі й такі, де архівну спеціалізацію введено нещодавно), –
це кафедри історичних факультетів університетів, на яких архівознав-
ство об’єднується з різними, переважно спеціальними, історичними
дисциплінами. Відповідно, випускники після навчання в університеті
отримують кваліфікацію “історик-архівіст”. Такий традиційний підхід
до підготовки архівіста склався історично й об’єктивно відображає си-
туацію, коли архівознавство ще не визначилося як самостійна наукова
дисципліна, а “обслуговувало” історичну науку у складі циклу так зва-
них “допоміжних” історичних дисциплін. Утвердження архівознавства
як самостійної наукової дисципліни, зростання ролі архівів у сус-
пільстві не викликали появи більш адаптованої до сучасних потреб
архівної галузі назви в Переліку спеціальностей Міністерства освіти
України. З’явилася нова архівна спеціалізація в рамках спеціальності
“Документознавство і інформаційна діяльність”. Кваліфікацію “доку-
ментознавець-архівіст” отримують сьогодні випускники єдиної “само-
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стійної” (поки що) кафедри архівознавства Київського національного
університету культури і мистецтв.

Навчальні плани підготовки архівістів розробляються з урахуван-
ням можливостей кожного навчального закладу (наявність спеціальних
архівознавчих кафедр, викладацького складу, науково-методичного
забезпечення навчального процесу, відповідної матеріальної бази, тра-
дицій архівної освіти). При цьому вирішальним чинником виступає
підпорядкованість одній з двох спеціальностей з жорсткою детерміна-
цією кількості годин, що виділяються на вивчення предметів циклів
навчальних дисциплін, які є обов’язковими для даної спеціальності.
Отже, “наповнення” існуючих моделей професійної архівної освіти в
кожному вищому навчальному закладі – різне. І основу підготовки
(відповідно до рамок моделей) складає не архівна освіта. На рівні ба-
калаврату здійснюється навчання істориків та документознавців, які
потім спеціалізуються на архівістів. Наскільки це обґрунтовано з точки
зору сформульованих вище завдань підготовки кваліфікованих фахівців
для архівної галузі України?

Якщо задля отримання відповіді на це питання порівнювати іс-
нуючі моделі, то логічно виникнуть наступні: яка з них краща, від
якої слід відмовитися? Але вони – різні, і, можливо, обидві мають
право на існування. Тож спробуємо уявити оптимальну модель про-
фесійної архівної освіти, яка б відповідала сьогоденним вимогам.

Безумовно, така модель має враховувати, по-перше, основні функ-
ції архівної служби та її місце в сучасному суспільстві. Це дасть мож-
ливість відобразити в моделі соціальний запит: яких спеціалістів, для
вирішення яких завдань ми хочемо підготувати? Відповіді на ці запи-
тання є. Магістральні напрямки розвитку архівної справи визначені й
на міжнародному, й на державному рівнях (зокрема, в новій редакції
Закону “Про Національний архівний фонд та архівні установи”).
Стратегія ЮНЕСКО щодо розвитку архівної справи, наприклад, чітко
визначає, що:

– архіви, ретроспективна архівна інформація – складова світової
інформаційної інфраструктури суспільства (тож, має розвиватися ра-
зом із нею);

– управління архівами і документами – необхідна умова забезпе-
чення ефективної діяльності органів влади;

– архіви – важливий інструмент для формування історичної па-
м’яті кожної країни, людства;

– і, нарешті, архіви сприяють демократизації суспільства, доступом
до архівних документів вони реалізують одне з основних прав людини –
право на інформацію.

У новій редакції Закону України “Про Національний архівний
фонд та архівні установи” наголошується (ст. 3), що “держава гаран-
тує умови для зберігання, примноження та використання Національ-
ного архівного фонду, сприяє досягненню світового рівня в розвитку
архівної справи і веденні діловодства”. Відповідно, зростають вимоги і
до архівних кадрів, належна фахова підготовка яких стає не тільки на-
гальною потребою, а й напрямом державної політики.
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По-друге, оптимальна модель професійної архівної освіти має відо-
бразити складність предмета архівознавства, його теоретико-методо-
логічні характеристики, зв’язки з іншими науковими дисциплінами5.
Тоді ми зможемо визначити, як краще підготувати спеціалістів-архі-
вістів, здатних вирішувати завдання успішного функціонування та
подальшого розвитку галузі. Ця частина, на наш погляд, є менш роз-
робленою, оскільки передбачає розв’язання серйозних теоретичних
питань, пов’язаних із визначенням предмета архівознавства як науко-
вої дисципліни і як навчальної дисципліни, їхньою структуризацією та
виявленням співвідношення архівознавства як наукової дисципліни
до навчальних архівознавчих курсів. Стисло виокремимо деякі суттєві
у цьому плані положення:

– Предмет кожної наукової дисципліни враховує властивості об’єк-
та та завдання, які вона вирішує, відображає сукупність об’єктивних
законів або закономірностей, що їх виявляють. Предмет архівознавства
як наукової дисципліни включає  дві частини: емпіричну і теоретико-
методологічну. Емпіричну частину представлено архівним інформа-
ційним середовищем, яке складається з архівної документної ретро-
спективної інформації та засобів архівного пошуку. До теоретико-ме-
тодологічної частини, призначення якої – здійснювати постійне нау-
кове обслуговування емпіричної, належать понятійний апарат, прин-
ципи, критерії та інші логічні одиниці знання – як суто архівознавчі
(документна ретроспективна інформація, архівне інформаційне сере-
довище, фонд, фондоутворювач, принципи неподільності фонду, ек-
спертизи цінності та ін.), так і загальнонаукові (принципи об’єктив-
ності, історизму та ін.);

– Внутрішні ресурси архівознавства формуються з потоків інформа-
ції багатьох галузей знання, серед яких можна виділити три основні:
від історичних наук (джерелознавство, історія державних установ, спе-
ціальні історичні дисципліни); від наук, які вивчають сферу управління
(соціальне управління, документознавство); від наук про інформацію6;

– Архівознавство, що є дисципліною інформаційною за характе-
ром завдань, які воно вирішує, водночас є дисципліною історичною за
об’єктом та предметом вивчення (що пізнається?) та за методологіч-
ною ознакою (як пізнається?);

– Визначення архівознавства як наукової дисципліни та як нав-
чальної дисципліни повністю не тотожні. Їхнє співвідношення точніше
вимальовується через трактування понять “пізнання” та “знання” як
двох сторін науки. Пізнання виступає як процес накопичення науко-
вих фактів, описування явищ, які вивчаються, відкриття законів, роз-
роблення теорії, методики тощо. Знання – це те, що вже стало фактом
науки. Як необхідний компонент пізнання, воно складає основу на-
вчання. Викладання ж вимагає особливого роду узагальнення7. Дореч-
но пригадати, що узагальнення та осмислення накопиченого знання,
розроблення багатьох теоретичних проблем архівознавства впродовж
значного часу і в різних країнах відбувалося саме в процесі викладан-
ня, що відображено в багатьох підручниках.
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Таким чином, у прогнозованій оптимальній моделі професійної
архівної освіти явно простежуються такі основні складові (або цикли
навчальних дисциплін):

1) архівознавча,
2) історична,
3) соціальне управління та документознавство,
4) інформаційна.
Наповнення кожної із названих складових конкретними навчаль-

ними дисциплінами має здійснюватися на засадах чітко визначеної
структури архівознавства і як наукової, і як навчальної дисципліни, з
урахуванням субдисциплінарного аспекту. Модель також має відобра-
зити сучасну філософську парадигму єдності гуманітарного та природ-
ничого знання, яка виключає “технологічний” підхід до підготовки
архівістів8. Саме тому тут свідомо випущено таку традиційну складо-
ву професії архівіста, як технологічна, оскільки у “традиційному”, ус-
таленому вигляді вона не може відповідати сучасним стандартам фа-
хової підготовки архівіста.

У діючих сьогодні в Україні моделях професійної архівної освіти
в основному репрезентовані всі вищезазначені компоненти. Але пред-
ставлені вони по-різному, залежно від того, в рамках якої спеціальності
і в якому навчальному закладі (на якому факультеті) здійснюється
підготовка архівістів, як правило, без достатнього теоретичного об-
ґрунтування. Навчальні плани та програми часто готуються “під себе”,
“методом спроб і помилок”. У результаті в “рамковій” моделі “історик-
архівіст” превалює історична складова, а в моделі “документознавець-
архівіст” відчутно бракує саме предметів історичного циклу. Тому час-
то таким “рамковим” спеціалістам (з вищою освітою!) спочатку важко
дається робота в архівах, вони змушені самостійно “доучуватися”, щоб
виправити погрішності “своєї” моделі професійної підготовки.

Як бачимо, існування представлених українських моделей профе-
сійної підготовки архівістів у вищій школі є, скоріше, вимушеною ре-
альністю, ніж об’єктивною закономірністю. І цю багатоваріантність не
можна визнати ефективною. Визначене рамками моделей обмеження
навчального часу для професійної архівної освіти не дозволяє здій-
снити повноцінної підготовки спеціаліста, здатного вирішувати ком-
плексні завдання розвитку і функціонування архівної галузі.  “Запро-
грамовується” необхідність наступної післядипломної освіти (мова не
йде про обов’язкове постійне підвищення кваліфікації архівістів). То-
ді природно виникає запитання: “Чому ж Вас навчали?”. Знижується
загальний рівень професійної архівної освіти в Україні, яка не в змозі
забезпечити для студентів (з різних причин) належного викладання
всіх циклів предметів, які формують кваліфікованого спеціаліста-ар-
хівіста. Тим самим звужується сучасне розуміння змісту професії, що
в підсумку призводить до невиправданого зниження соціального ста-
тусу в суспільстві не тільки професії архівіста, але й архівної служби
в цілому.
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Імідж професійної архівної освіти в Україні.
Чи багато бажаючих стати архівістом?

Визначення “імідж професійної архівної освіти” трактується в дано-
му випадку як образ професійної архівної освіти, що склався в суспільстві.

Слід визнати, що сьогодні імідж професійної архівної освіти в
Україні не є привабливим для “споживачів” вищої освіти, а це, в свою
чергу, створює нові проблеми для її (освіти) вдосконалення, оскільки
попит на професію – невеликий. Чи відповідає це реальним потребам
суспільства у підготовці висококваліфікованих архівних кадрів? –
Навряд чи. Тільки в державних архівах України всього біля 70 % пра-
цівників мають  вищу та неповну вищу освіту, з них лише у 25 % –
спеціальна, історико-архівна або документознавча підготовка. Водночас
в архівних підрозділах установ, підприємств і організацій, які є дже-
релами комплектування Національного архівного фонду України, пра-
цюють понад 40 тис. співробітників, переважна більшість яких взагалі
не має професійної підготовки. У чому ж справа?

На престижність професії архівіста (та, відповідно, імідж профе-
сійної архівної освіти) негативно впливає, передусім, відносно неви-
сокий в Україні соціальний статус архівної галузі взагалі, дуже скром-
на заробітна платня архівіста. Маємо зачароване коло: архівна служба
не може підвищити свого соціального статусу тому, що через брак
кваліфікованих спеціалістів не може динамічно розвиватися, заявити
про себе “на повний голос”, а кадрів не вистачає тому, що соціальний
статус галузі – невисокий, оплата праці – мала. Про переваги архів-
ного фаху, його значення і, зрештою, про роль та місце архівів пере-
січному громадянинові відомо мало.

Якоюсь мірою негативно вплинула на імідж професійної архівної
освіти в Україні і  багатоваріантність її моделей, яка спровокувала не
завжди обґрунтоване “осучаснення” назв суміжних спеціалізацій (де,
до речі, чітко простежується продумана PR діяльність з формування
свого привабливого образу для споживача). Під спеціальність “Доку-
ментознавство і інформаційна діяльність” у Київському національному
університеті культури і мистецтв включено, наприклад, таку спеціа-
лiзацію, як “документознавець-менеджер вищих органів влади та уп-
равління”, досить “модну” серед абітурієнтів. У своїй викладацькій
практиці мені довелося зустрічатися з випадками, коли цій спеціаліза-
ції віддавали перевагу над “скромною” і “не сучасною” спеціалізацією
“документознавець-архівіст” навіть студенти заочної форми навчання,
які вже працюють в  архівах, у тому числі центральних державних. А
з дисциплін архівознавчого циклу для студентів цієї  спеціалізації ви-
кладається лише курс “Архівознавство” в обсязі 54-х годин.

У такій ситуації дивує пасивність самих архівістів, які не звикли і
не навчилися себе рекламувати. Показовим у цьому плані видалося й
ознайомлення з іміджевими характеристиками факультетів Історико-
архівного інституту на сайті Російського державного гуманітарного уні-
верситету (станом на травень 2002 р). Інформація про факультети ар-
хівної справи і технотронних архівів і документів, які готують фа-
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хівців за спеціальністю “Історико-архівознавство”, скромно розмісти-
лася на одній сторінці, а про факультет документознавства (спеціаль-
ність “Документознавство і документаційне забезпечення управлін-
ня) – на трьох9.

Мабуть, незважаючи на звичну для багатьох “неринковість” архів-
ної сфери, у сучасних умовах в інтересах справи не можна ігнорувати
проведення цілеспрямованої, активної PR політики. Архівістам слід
пам’ятати, що імідж все одно сформується – сам собою, стихійно. Але
ж чи буде він позитивним? Тож, чи не краще самим постійно та послі-
довно створювати його?

Можливо, у зв’язку з цим варто подумати і про самоцінність
вищої архівної освіти як такої. Чому, зокрема, за радянських часів
навчання в Московському історико-архівному інституті було дуже
престижним? Чому більшість його випускників, навіть і ті, які не ста-
ли архівістами, пишаються своєю освітою, з успіхом застосовують на-
буті знання в різних сферах професійної діяльності? (Так, відомий ро-
сійський драматург, письменник Е. Радзинський у багатьох своїх ін-
терв’ю з гордістю згадує, що він – випускник історико-архівного
інституту, наголошує на тому, як багато йому дає дослідницька робота
з архівними документами). Найвірогідніша відповідь: випускники от-
римували якісну, добротну, фундаментальну гуманітарну освіту.

Висновки. Перспективи?
Ефективне розв’язання завдання підготовки кваліфікованіх кадрів

для архівної галузі України неможливе без ретельної розробки опти-
мальної моделі професійної архівної освіти у вищій школі. Неоднора-
зові обговорення питання на спеціальних галузевих нарадах, наукових
конференціях, у публікаціях досі відбувалися на рівні констатації
факту: потрібна розробка оптимальної моделі (або стандарту, або “уні-
фікація численних існуючих програм підготовки архівістів”). А ав-
тори проекту Концепції підготовки та післядипломної освіти кадрів
для архівних установ України (1998) не ставили собі за мету розроб-
лення універсальної моделі архівної освіти, оскільки вона (модель)
“залежить від архівної системи, що склалася в різних країнах, держав-
них потреб у кваліфікованих фахівцях цієї галузі, традицій та історії
архівної професії”. Висловлювалися пропозиції й щодо вдоскона-
лення змісту архівної освіти (що є близьким до поняття моделі, але не
тотожне йому). І. Матяш у своєму виступі на міжнародній конферен-
ції “Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства” (Київ,
жовтень 2001 р.) справедливо наголошувала, що “проблему перегляду
змісту архівної освіти актуалізує активізація участі архівів в інформа-
тизації та гуманітаризації суспільства, помітно вливаючи на форму-
вання вимог до освітнього рівня співробітників державних архівних
установ”10.

Але що конкретно можуть запропонувати навчальні заклади? Чи
повсюдно наявний достатній кадровий потенціал для вирішення са-
мотужки таких масштабних завдань? Як, у якому напрямку вдоскона-
лювати навчальні програми, зміст курсів? Без розроблення оптималь-
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ної моделі відповісти на ці питання буде складно, Отже, й надалі ма-
тимемо вади у фаховій освіті та кваліфікації спеціалістів-архівістів.
Очевидно, що й реалізація обґрунтованих пропозицій щодо державної
стандартизації архівної (архівознавчої) спеціальності в Україні, ство-
рення спеціального вищого навчального закладу (або факультету в
одному з університетів) також “гальмуються” відсутністю оптималь-
ної моделі професійної архівної освіти.

Тож на часі – необхідність створення сучасної, єдиної для вищої
школи моделі підготовки кадрів для архівної галузі. Моделі, котра б
природно поєднувала генетично взаємопов’язані складові професійної
архівної освіти, а  не штучно їх роз’єднувала, як це відбувається зараз
в українських  “рамкових” моделях (за принципом “Aut – aut. Tertium
non datur”). Ідеться про розроблення саме оптимальної (не універ-
сальної) моделі, що не буде виключати можливості модифікації, зо-
крема, відповідно до регіональних особливостей та потреб (досить
вдалий приклад у цьому плані демонструє сьогодні Запорізький дер-
жавний університет11).

Безумовно, у такій важливій справі хотілося б спертися на міжна-
родний стандарт професійної архівної освіти. Але, незалежно від того,
коли його буде підготовлено, за моїм глибоким переконанням, при-
ступати до розв’язання цього завдання в Україні необхідно вже сьо-
годні, і можливості для цього є. Було б бажання. Варто прислухатися
до думки російської колеги Т. Хорхордіної щодо історичної місії архі-
віста. Мені дуже імпонує її емоційний заклик: “Давайте для начала
научим наших студентов и научимся сами осознавать своё высокое
предназначение в качестве хранителей бессмертного очага знаний о
Человеке, а не просто – работника архивной сферы обслуживания за-
казчиков и потребителей”12. Я б додала: давайте спочатку самі усвідо-
мимо місію архівіста з допомогою освіти, а потім переконаємо у зна-
ченні цієї місії суспільство з допомогою знову ж таки освіти.

Розробка оптимальної моделі професійної архівної освіти, як і
цілеспрямована діяльність з формування привабливого іміджу профе-
сії архівіста, сприятимуть вирішенню багатьох сьогоденних проблем
підготовки кадрів для архівної галузі України,  її успішній життєді-
яльності та прогресивному розвиткові.

1 Див., наприклад: Матяш І., Калакура Я., Лозицький В., Селівестрова К. Концепція
підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ України (проект) //
Студії з архівної справи та документознавства. – 1996. – Т. 1. – С. 17–24; Терно В.,
Гончарова Н. Проблеми професійної підготовки спеціалістів з архівної справи у рамках
спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. – Там само. – С. 25–27;
Калакура Я. Архівіст третього тисячоліття // Архівознавство. Археографія. Джерело-
знавство: міжвідомчий наук. зб. / Редкол.: Р. Я. Пиріг та ін. – Вип. 1: Архів і особа. – К.,
1999. – С. 37–45; Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х років. – К., 2000. –
592 С.; Калакура Я., Войцехівська І. Інформатика в системі архівної освіти (з досвіду
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Архівознавство. Ар-
хеографія. Джерелознавство: міжвідомчий наук. зб. / Редкол.: Р. Я. Пиріг та ін. – Вип. 5:
Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – К., 2002. – С. 141–146.

2 Матяш І. Сучасні проблеми архівної освіти в Україні // Архівознавство. Архео-
графія. Джерелознавство: міжвідомчий наук. зб. / Редкол.: Р. Я. Пиріг та ін. – Вип. 5 – С. 134.
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3 Див., наприклад: Материалы VIII Международной конференции архивов стран Цент-
ральной и Восточной Европы. Варшава, 31 мая – 1 июня 2002 г. – http//www.archwa.gov.pl

4 Див.: “Архівна освіта” на сайті Державного комітету архівів України (http://
www.scarch.kiev.ua/ArchEdu/index.ua.html)

5 Див.: Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. –
М., 2001. – С. 75–98.

6 Там само. – С. 97–98.
7 Див.: там само. – С. 34.
8 Див., наприклад: Хорхордина Т. И. Наука об архивах и проблемы исторического

образования // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий наук. зб. /
Редкол.: Р. Я. Пиріг та ін. – Вип. 4: Студії на пошану Руслана Пирога. – К., 2001. –
С. 234–267.

9 За час підготовки цього матеріалу до друку ситуація змінилася на краще, подану
інформацію значно розширено. Див.: http://iai.rsuh.ru

10 Матяш І. Сучасні проблеми архівної освіти в Україні  // Архівознавство. Археогра-
фія. Джерелознавство: міжвідомчий наук. зб. / Редкол.: Р. Я. Пиріг та ін. – Вип. 5 – С. 135.

11 Див.: “Запорізький державний університет” на сайті Держкомархіву  України
(http://www.scarch.kiev.ua/ArchEdu/index.ua.html)

12 Хорхордина Т. И. Наука об архивах и проблемы исторического образования. –
С. 267.



О. І. ЖУРБА

ЖУРНАЛЬНИЙ ПЕРІОД
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ

(Харківські журнали 10–20-х рр. ХІХ ст.)

Серед здобутків сучасної історії української археографії – засвоєн-
ня її власного тематичного простору. Останнім часом на шляху до від-
новлення та вивчення перерваної історіографічної традиції чимало
зроблено для дослідження доробку видатних вітчизняних істориків і
археографів, спеціалізованих установ і товариств, місцевих і цент-
ральних архівів1. Цей екстенсивний напрямок історико-археографіч-
них студій іще далеко не вичерпаний, проте він уже нагромадив таку
“критичну масу”, яка вимагає застосування дисциплінарних проблем-
но-теоретичних підходів і водночас дозволяє вести мову про утверджен-
ня, конституювання в українській історіографії історико-археографіч-
них досліджень як окремої галузі археографії.

Однією з найменш “засвоєних” територій на ниві історико-архео-
графічних студій залишається українська журнальна археографія, яка,
на відміну від подібних досліджень наших російських колег над влас-
ною періодикою2, залишається своєрідною “незнаною землею”.

Між тим, часописи, що видавалися петербурзькими малоросами
або за їх участю, ще задовго до першого національного історичного
журналу, з кінця XVIII ст.3  приділяли значну увагу історичній про-
блематиці загалом та історії своєї  Батьківщини, зокрема. Інша річ, що
до “Киевской старины” повноцінної української спеціальної історичної
періодики не існувало, та й узагалі українська преса до початку XХ ст.,
як і інші структури національно-культурного життя, переживала
складний, перервний, далеко не органічний процес власного станов-
лення, позбавлення комплексу провінційності, виокремлення в само-
достатню сферу українського інтелектуального життя.

Вищенаведене певною мірою стосується й вітчизняної археографії,
що протягом  XIX ст. пройшла шлях від регіоналістичних студій окре-
мих провінцій Російської імперії до наукової дисципліни української
історичної науки.

Зазначені особливості розвитку української періодики відносно
першої половини XIX ст. привертають увагу до неї як до важливого
джерела історіографічних досліджень, зокрема щодо питань шляхів і
механізмів ґенези національної історичної науки.

© О. І. Журба, 2002

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
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Певною мірою українська періодика першої половини ХІХ ст.
була, звичайно, об’єктом окремих наукових досліджень, проте вони
здебільшого належали перу літературознавців та істориків журналіс-
тики4. В іншому випадку українські журнали розглядалися як джере-
ло дослідження регіонального варіанту російської суспільної думки5.
Останніми роками плідна робота в галузі історії української преси
ведеться Науково-дослідним центром періодики Львівської наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України6. Проте спеціальної праці,
присвяченої українській періодиці як синтетичному явищу україн-
ської культури, в тому числі як однієї з форм становлення національ-
ної історіографії, на жаль, іще не існує.

Предметом даної статті є розгляд української історіографічної си-
туації крізь призму ґенези української журнальної археографії. Така
дещо нетрадиційна постановка вимагає хоча б стислого представлення
власного бачення її загальних контурів, яке полягає в застосуванні ре-
гіоналістичних підходів, та розгляду історико-археографічної пробле-
матики не лише в історіографічному, а й більш загальному історико-
культурному контексті.

Щодо визначення кола об’єктів, які могли б репрезентувати яви-
ще “української журнальної археографії”, то до них у широкому онто-
логічному розумінні варто долучати найширше коло археографічної
продукції з історії українських земель у періодичних виданнях різного
походження, профілю, призначення та жанрів. У вузькому сенсі істо-
рико-культурних підходів “українську журнальну археографію” пред-
ставляють видання, розраховані безпосередньо на мешканців адміні-
стративно-територіальних утворень етнічно українських губерній Ро-
сійської імперії*. Вони свідомо включалися їх творцями в коло регіо-
нального історико-культурного життя, відображаючи рівень інтелек-
туального розвитку цього сегмента російської периферії, відбиваючи
пульс його ідейних шукань, у тому числі й еволюції історичної свідо-
мості та історіографічних смаків, формування нових вимог і уявлень
щодо ролі в цьому археографічної діяльності.

Провідне місце тут посідають такі видання: для Слобожанщини –
харківські часописи “Украинский вестник” (1816–1819), “Украинский
журнал” (1824–1825), альманахи “Утренняя звезда” (1833), “Моло-
дик” (1843–1844), для Новоросії – “Одесский альманах” (1831–1840),
газета “Одесский вестник” (з 1828 р.), “Записки Одесского общества
истории и древностей” (у 1844 р.), для Малоросії та Правобережжя
(“исследование и приведение в надлежащую известность всего, что
относится к бытию Киева и всей Южной Руси…”7) – альманах М. Мак-
симовича “Киевлянин” (1839–1850), для Правобережної України –
журнал В. Г. Анастасевича “Улей”(1811).

Початки ж української, точніше – малоросійської, журнальної ар-
хеографії варто шукати ще в працях славної когорти петербурзьких ма-

* У статті не розглядаються історичні та археографічні студії періодичних видань
підавстрійської України – як такі, що включені в цілком інший історико-культурний
простір, що вимагає окремого дослідження.
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лоросів, що не лише зайняли помітне місце серед столичних інтелектуа-
лів другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст., але й самі почали актив-
но використовувати пресу в ідейних і наукових баталіях свого часу,  в
яких історична та археографічна складові були не останнім “аргументом”8.

Вихідною складністю розгляду зазначеної теми є власне терміно-
логічне питання: що таке “українська журнальна археографія”? Кожен
елемент цього поняття вимагає суттєвого пояснення, викликає багато
непорозумінь та запитань. Це трапляється насамперед тому, що всі
три його складові позначають явища, яких іще не було в “готовому”,
сформованому вигляді на початку XIX ст.

“Українське” в культурі, суспільній думці, історіографії кінця
ХVІІІ – перших десятиліть XIX ст. не є чимось самодостатнім, ут-
вердженим, автономним, скоріше тут можна говорити про різної ус-
пішності та динамізму спроби окремих українських регіонів формувати
своє особливе культурно-інтелектуальне обличчя в системі імперських
провінцій, орієнтуючись на відповідні столичні зразки, спираючись на
досвід місцевої історико-культурної традиції. За умов суттєвої відмін-
ності історичної долі та соціально-культурної ситуації різні українські
регіони того часу лише створювали інтелектуальні умови для усві-
домлення своєї взаємної етнокультурної близькості, спільності та
взаємозв’язку історичного минулого, на ґрунті яких зароджувалися
несміливі та ще досить незрілі уявлення про можливості майбутнього
суспільного “буття українського народу”. Тому, якщо спробувати зма-
лювати вектори тяжіння української журналістики (так само, як і
журнальної археографії), то найвизначнішим серед них буде той, що
пов’язує її з журналістикою російською, яка визначала форму і про-
блематику, стильові та художні особливості новонародженої україн-
ської преси. Як справедливо зазначав Ю. Луцький, “Початки україн-
ської періодики цілком обґрунтовано можна розглядати як регіональ-
не відгалуження в періодиці російській”9.

У той же час, намагаючися ставити та розв’язувати суспільно-по-
літичні, наукові, художні завдання на місцевому ґрунті, ці  майже на
сто відсотків російськомовні часописи започатковували власне укра-
їнську журналістику, формування якої розтягнулося на все XIX ст.
Що ж до першої його половини, то, як окреме явище місцевої культури,
особливо в порівнянні з місцем преси в суспільному житті столиць,
українська журналістика знаходилася в ембріональному стані. Справді,
за цей час лише два місцевих видання були в повному розумінні жур-
налами, та й ті виходили в одному місті протягом (якщо рахувати ра-
зом та не зважати на чотирирічну перерву між ними) лише десяти ро-
ків (1816–1825 рр.). До того на українських землях – журналістська
пустеля; опісля – купа альманахів 30-х – 40-х рр., які були неперіо-
дичними і короткотривалими, а тому з обережністю, певною мірою
штучно, зараховуються до зразків періодики*. Це регіональна культур-

* У найближчому числі нашого часопису планується надрукувати наступну статтю,
присвячену історичним та археографічним студіям на сторінках харківських альманахів
30-х – 40-х рр. ХІХ ст. (Ред.)
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на екзотика, на сторінках якої своєрідно відбивався процес становлен-
ня української регіональної історіографії, нагромаджувався досвід за-
стосування елементів археографічної праці та уявлень про її методи,
завдання, техніку.

За умов майже повної відсутності на початку ХІХ  ст. археогра-
фічної бази досліджень з української історії, місцеві часописи 10-х–
40-х рр. почали справу друкування та використання широкого кола
історичних джерел. Незважаючи на нерідко досить низький, “аматор-
ський” рівень археографічних публікацій, типовий, до речі, і для ар-
хеографічної журналістики столиць, українські журнали того часу
займають особливе, “неросійське” місце в історії вітчизняної археогра-
фії. Вони ставали своєрідним містком між глибокою рукописною
традицією (“рукописною археографією”), представленою численними
історичними збірниками ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.10, та фун-
даментальними серійними виданнями джерел з української історії,
здійсненими спеціалізованими історичними та археографічними уста-
новами імперії. Місток цей у вигляді української журнальної архео-
графії тримався досить короткий історичний час. Проте на ньому
встигли зустрітися два, як у звичайному віковому, так і в суто науко-
вому розумінні, покоління: останні представники “прежних изыскате-
лей малороссийской старины” (І. Квітка, О. Маркович, М. Марков,
М. Берлінський, В. Каразін, О. Шафонський), які власну, здебільшого
ними самими визнану, фахову некомпетентність компенсували на
полі історичних та археографічних студій палким соціально-етногра-
фічним становим регіональним патріотизмом та невтомною працею
збирачів і публікаторів, та перші професійні історики й археографи
України (І. Срезневський, М. Костомаров, М. Максимович, А. Скаль-
ковський), що робили початкові кроки у становленні української істо-
ріографії  новітнього часу та її  складової – археографічної справи.

Тому дозволимо припустити, що поняття “українська журнальна
археографія” позначає не лише вид публікацій історичних джерел, а й
сутність одного з етапів історії української археографії.

Остаточне “прощання з аматорством” в українській археографії по-
в’язане з її інституціоналізацією наприкінці 30-х — на початку 40-х рр.,
коли сам термін “археографія”, запозичений iз досліджень російських
істориків, почав зрідка вживатися в науковій практиці  дослідників
українських регіонів11, коли на зміну просвітницькому та романтич-
ному типу наукової творчості поступово приходив позитивізм, коли
розпочалося самоусвідомлення археографічної справи як окремої га-
лузі праці історика, що потребувало відповідної кадрової, наукової та
організаційно-фінансової підготовки.

Такі умови почали утворюватись у самій підросійській Україні за-
довго до появи спеціальних археографічних інституцій з формуван-
ням її першого університету. Професори, студенти, випускники Хар-
ківського університету складали коло освіченої публіки, з якої вихо-
дили творці та шанувальники культурно-наукової продукції місцевого
виробництва. Вони, за сприяння університетського керівництва, вико-
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ристовуючи досить ліберальні цензурні умови, опираючися на ідеї
просвітництва та романтизму, національно-культурного піднесення
після війни 1812 р., міцні контакти зі столичним інтелектуальним се-
редовищем, у перше десятиріччя вищого навчального закладу засну-
вали наукове товариство, налагодили книговидавництво, розпочали
видання журналів, де історична та археографічна проблематика посі-
дала не останнє місце. Тому висловлена в сучасній історіографії дум-
ка, що публікаційна діяльність (точніше – едиційна археографія) на
Україні в ХІХ ст. починається лише від 40-х рр., ігнорує процес ста-
новлення археографії як наукової дисципліни і водночас відображає
сучасний стан історико-археографічних досліджень12.

Харківські часописи “Украинский вестник” та “Украинский журнал”
відігравали помітну роль у інтелектуальному житті регіону переддека-
бристської доби. Вони сприяли пробудженню в освіченої публіки
інтересу до суспільно-політичної, літературно-мистецької, наукової
проблематики, стимулювали суспільну думку, формували громадян-
ську позицію, часом досить близьку до декабристської. Це передусім
стосується “Украинского вестника” (редактори – вихованці харків-
ського університету та його викладачі Р. Гонорський і Є. Філомафіт-
ський), що в огляді преси в “Московском телеграфе” за 1827 р. був
названий кращим з усіх журналів, які виходили у провінції13. Обидва
харківські журнали користувалися підтримкою місцевих і навіть сто-
личних авторів. Із ними співпрацювали Г. Квітка-Основ’яненко, В. Ка-
разін, О. Льовшин, П. Гулак-Артемовський, І. Вернет, Д. Каченовський,
В. Маслович, А. Нахімов, В. Раєвський, В. Цих та багато інших. Ре-
дактори харківських часописів цілком усвідомлювали свою культур-
но-освітню місію і тому дуже вимогливо ставилися до журнальної
праці. Так, редактор “Украинского журнала” О. Склабовський писав
про відчуття власної відповідальності перед читацьким загалом14.

У своїх програмних статтях одним з найголовніших завдань вони
проголошували всебічне вивчення місцевого краю. “Украинский вест-
ник” закликав “здешних писателей, дабы они сообщали свои сочине-
ния – постарались сколько можно открывать все сведения, касающиеся
здешнего края, которые могли бы... остаться в неизвестности”15. Схо-
жою була й програма О. Склабовського: “Конечно, для русского все
русское приятно, но еще приятнее то, что ближе к нам по месту, ха-
рактеру и самому названию. Так, например, для жителя Украины, как
ни занимательны все российские журналы, но он без сомнения с боль-
шей охотою и любопытством читал бы такие, которые принадлежали
бы собственно Украине”16.

Своєрідна, багато в чому схожа і спільна естетична позиція обох
журналів, хоча й суттєво ускладнювала реалізацію задекларованого
регіоноцентризму, але й унеможливлювала виродження його у квасний
патріотизм. У статті Р. Гонорського “Нечто о нашей живописной прозе
и о нынешнем состоянии русской словесности вообще” щодо редак-
ційної відмови друкувати твори місцевих авторів давалася досить
жорстка відповідь: “При нынешнем состоянии нашей словесности
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лучший иностранный отрывок, удачно переведенный, приятнее и по-
лезнее дюжины толстых и безвкусных подлинников… Благоразумный
почитатель нашей живописной прозы мог бы сказать то же самое и о
нашей словесности, т. е. провинциальной, украинской. Он этим показал
бы, что у нас еще нет верного вкуса, но вместе признал бы в нас
стремление к приобретению оного; и мы остались бы благодарны ему
за его к нам внимание”17. Беручи до уваги, що на початку ХIХ ст.
історичні розвідки ще вважалися різновидом красного письменства
(згадаймо хоча б дискусію навколо “Истории” М. Карамзіна18), то по-
дібний підхід, який поділяв і О. Склабовський, поширювався й на
ставлення редакторів і до тогочасної місцевої історіографії. Можна
припустити, що саме він призводив до того, що рівень розробки україн-
ських історичних сюжетів, авторами яких були здебільшого місцеві
“изыскатели малороссийской старины”, що компонували свої твори
здебільшого на некритичному використанні літописних матеріалів,
перестав задовольняти видавців, які в “Украинском вестнике” вже з
1817 р., а в “Украинском журнале” від самого початку почали віддавати
перевагу численним перекладам творів античних істориків, літерато-
рів, громадських діячів (Саллюстій, Тит Лівій, Цицерон), розглядові
сюжетів з античної історії (Пунічні війни, життя Сократа), історії Росії
(статті М. Карамзіна, Г. Успенського), що не зовсім відповідало редак-
торським деклараціям.

Власне археографічних публікацій у звичайному сучасному акаде-
мічному розумінні у харківських журналах майже не було. Проте для
періоду зародження археографії це й не дивно. У російській історіо-
графії уявлення про наукові норми археографічної діяльності почали
формуватися досить пізно, у 30-х рр. ХІХ ст., на ґрунті як вітчизняної
традиції публікації джерел, так і внаслідок засвоєння європейського
досвіду, – і представлені у працях П. Строєва та студіях Петербурзької
археографічної комісії19. До того часу поширеними формами едиційної
роботи столичних журналів ставали: вільні перекази історичних дже-
рел, статті-публікації (де джерела органічно включалися та розчиня-
лися в авторському тексті), публікації-примітки, повноцінні археогра-
фічні публікації в тексті самого твору20.

Саме з цієї причини відсутність такого роду археографічних пу-
блікацій не позбавляє харківські журнали значення об’єкта дослід-
ження історії археографії. Це обумовлено структурою самого предмета
історико-археографічних досліджень, яка включає не лише власне пу-
блікаційну, але й евристичну та камеральну галузі, джерелознавчі
проблеми відбору та використання історичних джерел, аналіз їх сус-
пільних функцій, співвідношення із загальними ідейно-культурними
та історіографічними процесами21.

В “Украинском вестнике” видрукувано 8 матеріалів з історії Ук-
раїни, з яких 7, що стосуються подій ХІV–ХVІІІ ст., уміщені в журналі
за 1816 р.22  Вони присвячені насамперед козацькому періоду і спира-
ються передусім на козацькі літописи. Лише одна стаття за 1817 р.
ґрунтується на свідченнях давньоруських літописів і висвітлює ранній
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київський період української історії23. Таке співвідношення тематико-
хронологічних пріоритетів досить типове для слобідського і малоро-
сійського варіанту української регіональної історіографії зазначеного
часу. За географічним охопленням усі матеріали першої групи відно-
сяться до історії Гетьманщини, хоча серед їх авторів власне малоросів
немає: двоє (молодий доктор права, випускник Харківського універ-
ситету М. Грибовський та піонер вивчення історії Слобожанщини
І. Квітка24) міцно пов’язані родинним корінням та творчою професій-
ною діяльністю з Харківщиною, а директор чернігівської гімназії
М. Марков25, росіянин за походженням, опинився в Малоросії у служ-
бових справах. Тобто, малоросійська проблематика не була привнесена
до харківського часопису полтавськими або чернігівськими дослідни-
ками-аматорами, нащадками гетьманської старшини, а вже від початку
формування історичних студій на Слобожанщині стала їх власною
визначальною рисою.

Значення, яке видавці “Украинского вестника” надавали історичній
проблематиці, підкреслювалося тим, що його перший номер відкри-
вався великою статтею анонімного автора “Гетьман Хмельницький”,
події в якій були доведені до 1650 р.26 Публікація тривала у четверто-
му числі, де було обіцяно її продовження, проте воно не з’явилося, ма-
буть, через те, що до редакційного портфелю потрапили інші розвідки,
рівень яких більше відповідав вимогливому смаку видавців.

Питання щодо джерел нарису залишається відкритим. Автор об-
межився лише глухими згадками про використання ним стародавніх
рукописів та іноземних текстів. Характерним для стилю твору було
намагання популяризувати, осучаснити згадувані події (генеральна
старшина називається генералами, Б. Хмельницький постає не гене-
ральним писарем, а секретарем реєстрового війська, союзник козаків
Тугай-Бей – перекопським губернатором), занадто драматизувати їх
(змова поляків з Барабашем з метою “умертвить всех запорожских ка-
заков”), зобразити історію того часу як боротьбу бурхливих “страстей”,
доброго та злого начал, що повинно було стати, на думку автора, по-
вчальним уроком для наступних поколінь. У підходах до трактування
козацької історії домінують історіографічні ідеї й кліше доби Просвіт-
ництва. У патетичному та урочистому вступі автор так мотивує звер-
нення до цього персонологічного сюжету: “Чувство признательности
к великим заслугам людей, жертвующих своему отечеству, какое бы
оно ни было: Рим, Греция, Китай или Турция, – проникает всякого
беспристрастного, когда взор их останавливается на подвигах героя-
патриота”27. Звернімо увагу: прагнучи знайти для Б.Хмельницького
місце в пантеоні всесвітніх героїв, тобто вписати таким чином україн-
ську історію у глобальний історичний контекст, автор не відчував під-
порядкованості, включеності українського історичного процесу в істо-
рію Росії, що в тому чи іншому варіанті властиво переважній більшос-
ті українських істориків того часу. У тому ж таки вступі діяння коза-
ків порівнюються із подвигами давніх греків та римлян: “Не видите ли
вы в каждом истинном казаке Геракла?”. Для автора заслуги козаків
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перед Батьківщиною та їх історична місія ще далеко не вичерпані і не
обмежуються лише минулим: “И в новом положении вещей козаки
явили себя достойными своих предков. Недавно видели знамена их раз-
вевающиеся на берегах кичливой Сены”. На думку історика, Б. Хмель-
ницький та козацтво стали невід’ємною частиною історичної свідо-
мості малоросів, їх національного характеру: “При имени Хмельниц-
кого какой малороссиянин останется хладнокровен и не приведет себе
на мысль тысячу воспоминаний?”. Діяння козацького гетьмана, в уяв-
ленні письменника початку XIX ст., виконували важливу виховну
роль – вони ставали прикладом самовідданого служіння Вітчизні,
докором лінивим та безвідповідальним: “Воззовем из мрака прошед-
ших времен мужа, отдавшего всего себя на пользу Отечества: пусть он
будет вечной укоризной беспечных и твердым назидателем бодрых!”.

Для нарису “Гетьман Хмельницький” характерна відсутність будь-
якого засудження чи критики козацького устрою. Навпаки, тут зроб-
лений наголос на цілковитій можливості поєднання козацьких тради-
цій з історичними реаліями початку ХIХ ст. у руслі засвоєння про-
світницьких цінностей: “Добрый гений народов дал умам другое на-
правление: он восхотел, чтобы крепкий дух козаков смягчился добро-
детелями наук – и Малороссия озарилась светом учения”28.

Немовби продовженням попередньої статті, а водночас і прихова-
ною полемікою з нею став великий нарис М. Грибовського під назвою
“Исторические замечания о Малороссии от смерти Богдана Хмель-
ницкого до Полтавской битвы”, побудований на докладному переказі
тогочасною російською мовою насамперед літопису Г. Граб’янки. Сам
автор щодо джерел свого твору обмежився глухою вказівкою, що мав
у розпорядженні три рукописи і одне друковане видання про Малоро-
сію, і, хоча він виявив значні розбіжності між ними щодо деяких сю-
жетів, далі таких констатацій (хоча б на рівні зіставлення текстів)
справа не рушила29. Просто, працюючи з джерелами, М. Грибовський
вважав цілком достатнім спиратися на так званий “здоровий глузд”,
щоб власними зусиллями без вагань визначити достовірність інфор-
мації та оприлюднити її, укладаючи літописні відомості в суцільний
текст власного твору. Як і в попередній статті, самостійне значення
має тут лише авторський вступ до розвідки. У ньому, віддаючи належ-
не “незабвенному нашему Хмельницкому”, М. Грибовський перекону-
вав читачів, що сам козацький лад, суспільно-політичний устрій Геть-
манщини вже від початку був шкідливий для неї, не відповідав духові
часу: “Образ ея правления не соответствовал более духу времени”. І
лише “оставя гибельную мечту самостоятельной вольности, она обрела
постоянное счастие; и благоденствие ее с тех пор возрастало  и воз-
растает под сильною державою Великих Монархов”30. Стаття М. Гри-
бовського вигідно вирізняється  від нарису “Гетман Хмельницкий”
стилем та мовою написання. Тут майже немає повчальних сентенцій,
чисельних визнань у патріотизмі, автор намагається бути суворим
фактографом, відмовляючись від власних інтерпретацій та осучаснення
історичних фактів. Його мова стримана, більш конкретна, позбавлена
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зайвої патетики, зовні наближається до характеристик наукової мови.
Загалом твір є звичайною компіляцією, одним із зразків “археогра-
фічної” історіографії свого часу, коли автор, навіть цитуючи декілька
разів без жодних посилань літописні уривки, здебільшого вдається до
вільного переказу змісту наративних джерел.

Короткий огляд минулого від Володимира Великого до початку
ХІХ ст. зроблено у статті І. Квітки “О Малой России”. Серед джерел
нарису автор побіжно згадував польський літопис Кохановського та
історію війн Карла ХІІ та Петра І (вірогідніше йдеться про твори
Вольтера). Проте основні джерела та метода укладання історичного
твору були традиційними для українського історика-аматора другої
половини ХVІІІ – початку ХІХ ст. Це – авторизований, нерідко пере-
кручений, переказ козацьких літописів з численними сентенціями у
просвітницькому дусі. При цьому підвищений інтерес І. Квітки до
джерел виявився ще й у тому, що під час розповіді про бурхливі події
малоросійської історії він спеціально акцентував увагу читачів на долі
місцевих архівосховищ після ліквідації посади гетьмана: “Все грамоты
от царей и императоров жалованные гетманам, также все дела и
бумаги по их управлению – как не принадлежавшее к Малороссийской
коллегии отправлены в Императорский кабинет – и потому самые
списки их в здешнем крае очень редки”31.

Головну увагу в творі приділено характеристиці правління україн-
ських гетьманів, починаючи від Б. Хмельницького. На думку автора,
багато з них були людьми недостойними. На заваді їх “зрадницьким”
планам стояли лише “верные подданные царя и истинные сыны Оте-
чества – генеральные и полковые старшины”32. Проте така “неславна”
інтерпретація історії Малоросії не влаштовувала регіональне патріотич-
не та водночас вірнопідданське почуття автора, нащадка відомого стар-
шинського роду Слобожанщини. Тому він шукав і знаходив “утешение
[для] любящих свою отчизну” в тому, що все ж таки “два человека,
носившие булаву гетманскую, представляют себя в пример истинных
заслуг и преданности государем – Хмельницкий и Скоропадский!”33.

У нарисі коротко, в загальних рисах викладено уявлення автора
про виникнення й оформлення козацької верстви та її військової
організації. На його думку, козацтво з’явилося в середині ХVI ст. на
Волині та прилеглих територіях. Король С. Баторій, зрозумівши їх ко-
ристь як захисту від південної загрози, запропонував козакам створити
правильне військо, якому була дарована автономія і значні земельні
масиви на кордонах королівства. Проте, навіть таке легітимізоване ко-
зацтво зазнавало образ і утисків з боку поляків, що ставало причиною
його боротьби за реалізацію власних прав і вольностей.

У полеміку з І. Квіткою з питань походження козацтва, застосу-
вання та співвідношення термінів “Україна” та “Малоросія”, на про-
хання редакторів “Украинского вестника”, вступив відомий краєзна-
вець чернігівець М. Марков. Предметом дискусії стало твердження
І. Квітки в нарисі “О Малой России”, що після Люблінської унії поля-
ки стали називати Лівобережжя Україною, а Правобережжя – Малою
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Росією34. Як з’ясувалося з пізнішої заяви І. Квітки, формального при-
воду для дискусії не було, бо справа полягала у друкарській помилці.
Треба було, за поясненням І. Квітки, надрукувати навпаки: Правобе-
режжя звалося Україною, а Лівобережжя Малоросією, бо саме таке
він вичитав у польській “Історії” Горецького35.

Джерельна база, на яку спирався в цій дискусії М. Марков, значно
більша і достовірніша, ніж у його опонента. Це дало йому можливість
розгорнути перед читачем справжнє дослідження української істори-
ко-географічної термінології. Посилаючись на видання візантійських
істориків Стріттера, М. Марков стверджував, що  поняття “Малая
Россия” вживалося ними ще в першій половині ХV ст. для позначення
“отторженных от России земель”36. Спираючись на ґрунтовне знання
польських картографічних, документальних, наративних джерел,
М. Марков провів глибоке вивчення цього питання в польській тради-
ції. Він писав: “Сколько я не видал грамот польских королей от самого
времени соединения Литвы с Польшею и сколько ни читал их разных
конституций – нигде не встречал оного (названия Малороссии. –
О. Ж.), равно как и в летописях их и в землеописаниях. Почему и
заключаю, что поляки вышеозначенные наши области называли
вообще просто Русью, а часто по воеводствам. Я имею одну польскую
книгу, печатанную 1728 года во Львове, – сочинение иезуита Каспера
Несецкого, где включены все распоряжения королей польских о наших
областях, им доставшихся... и тут не видно, чтоб поляки которым-
нибудь нашим областям под их зависимостью бывшим давали название
Малороссии”37. Початок вживання цього терміна М. Марков пов’язував
з повстанням Б. Хмельницького, посилаючись на знаменитий геть-
манський універсал 1648 р. із закликом до народу приєднатися до його
війська під Білою Церквою, на зразки листування Б. Хмельницького з
російським царем 1653 р., на аналіз змін у титулатурі російського і
польського монархів. М. Марков слушно зауважував, що спочатку тер-
мін “Малоросія” охоплював обидва береги Дніпра, а після Андрусів-
ського перемир’я 1667 р. він закріпився лише за Лівобережжям38.

Термін “Україна”, на думку автора, найтісніше пов’язаний з ви-
никненням і  розселенням козацтва, яке утворилося внаслідок приму-
сового переселення на початку ХVI ст. владою Польщі та Литви меш-
канців захоплених ними руських земель на пониззя Дніпра, Бугу,
Дністра задля захисту кордонів: “Почему и кажется, что название
Украины могло произойти само по себе тогда, как показались казачьи
селения в пустых местах у края государства – без всяких о том акт-
ных распоряжений”39. На підтвердження своєї думки М. Марков наво-
див опис німецького атласу, виданого у середині ХVI ст. в Аугсбурзі,
де зазначено, що “Украиной называлась не одна левая сторона Днепра,
но и правая, – где только жили козаки; и на карте обе сии части на-
званы вообще Украиной или Козацкими землями”40.

Так само, як і інші кореспонденти-історики “Украинского вестни-
ка”, М. Марков майже не використовував у своїй праці точного циту-
вання історичних джерел, що унеможливлює віднесення її до виду
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статей-публікацій з елементами едиційної археографії. Проте його
дослідницькому стилю притаманна велика увага до історичних доку-
ментів і матеріалів, вміння не лише використовувати їх як літературну
основу для захоплюючої та повчальної розповіді про історичне минуле,
але й здібність зіставляти, групувати, певною мірою тлумачити джерела.

Якщо історичні праці на сторінках “Украинского вестника” не
багаті на публікації власне джерел, то значно більше тут міститься ві-
домостей щодо евристичної ділянки археографічної справи, причому
не лише випадкових відомостей, прихованих в авторських текстах суто
історичних праць і тому не обтяжених рефлексією з приводу значен-
ня і ролі пошуку та збирання історичних джерел. Яскраве підтверд-
ження цього – спеціальний лист до видавців І. Квітки. Він не великий,
проте складний за структурою і видом: це лист-спогади, лист – архео-
графічна публікація, лист-заклик. Автор згадував про те, як 1775 р.
він відгукнувся на численні звернення сенатора Г. Теплова до різних
малоросійських чинів з проханням надсилати до нього записки з іс-
торії Малоросії та рідкісні речові пам’ятки. І. Квітка зазначав, що, за
його інформацією, ніхто не відповів на листи знатного вельможі. Про-
те він сам надіслав Г. Теплову пропозицію передати “Журнал о делах
Малороссийских до гетмана Б.Хмельницкого”, що він мав у власному
зібранні. Далі в листі І. Квітки до видавців друкувався повний текст
листа-відповіді Г. Теплова до нього від 1 грудня 1775 р., у якому той
не лише погоджувався прийняти згаданий “Журнал”, але й висловлю-
вав власне ставлення до різних типів історичних джерел, до найваж-
ливіших, на його погляд, проблем малоросійської історії. Він вважав
недостатньо достовірними чисельні писані історії, тому, що вони “не
сочинены такими людьми, которые сами все видели, но которые раз-
ных писателей много читали древних и новых и соображали из оных
то, что ближе к истинности подходит”41. Проте, на думку Г. Теплова,
речові пам’ятки, особливо медалі та монети, “неоспоримо часто утвер-
ждают истинность времен и действий, а паче правительств тех земель,
в которых они найдены”. При цьому він підкреслював, що йому бай-
дуже, з якого матеріалу виготовлена знайдена річ – чи то із золота, чи
то із заліза, головне, “чтобы я знал, где та вещь или монета найдена и
с обстоятельствами”42.

Пославшись на відсутність вільного часу, сенатор коротко виклав
перед І. Квіткою свій погляд на одну з найважливіших, на його думку,
проблем малоросійської історії: заселення краю до Рюрика. Він вва-
жав невірною, бездоказовою як точку зору про пустельність краю до
того часу, так і гадку про те, що він був заселений скіфами та сармата-
ми від Чорного до Балтійського морів, та, спираючись на наявні мо-
нетні скарби, включав Малоросію до зони впливу Римської імперії.
Для остаточного з’ясування цього питання Г. Теплов звертався через
свого українського кореспондента до місцевого освіченого суспільства
по допомогу у справі збирання як речових, так і писемних джерел з
історії Малоросії. Друкуючи лист сорокарічної давнини, І. Квітка пе-
реадресовував цей заклик своїм сучасникам, людям початку XIX ст.
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Невеличка стаття-публікація І. Квітки вперше вводила до наукового
обігу джерело з історії евристичної археографії в Україні.

Цілу концепцію розвитку “Украинского вестника” як історичного
та археографічного журналу та регіональної історичної журналістики
взагалі виклав у листі до редакції М. Марков, до якого та звернулася за
відгуком на статтю І. Квітки “О Малой России”. Він запропонував, щоб
Харківський учбовий округ (тобто керівництво університету) “порадел
наполнить ваш журнал сведениями, какие на сей предмет (історія
краю. – О. Ж.) случайно кому откроются – или по особенному чьему-
нибудь старанию – о исследованиях и изысканиях”. Саме вітчизняні
журнали здатні, на думку автора, об’єднати зусилля ентузіастів для
пояснення місцевої історії, з якої складається історія регіонів, що утво-
рюють історію всієї країни: “Тогда, конечно, можно было бы надеяться,
что история Малороссийская скорее объяснится и откроется, нежели
как это было доселе – и обогатит собою общую историю Российскую”43.
М. Марков вважав, що саме журнали зможуть виконати роль осередку
історичних регіонознавчих студій, “открыть поприще и средства изыс-
кательным умам сделать известнейшим состояние сего края в древ-
ности”44. Журнал “Украинский вестник”, як бачимо з його змісту за
1816 р., мав усі можливості перетворитися на такий центр історичних
та археографічних студій, проте, як зазначалося вище, вже з наступно-
го року кількість матеріалів з історії України різко скоротилася, а в
останні два роки видання часопис зовсім припинив їх друкування.

Після невеликої як для провінції перерви у Харкові в 1824–
1825 рр. виходив ще один університетський часопис під редакцією
О.Склабовського – “Украинский журнал”. Попри гучно задекларовану
регіоноцентричність видання (“все что касается до исторических из-
вестий, земледелия, торговли, промышленности, других достопамят-
ностей Южной России и собственно так называемой Украины – преи-
мущественно в нем будет помещено”45), тут вміщувалися насамперед
статті релігійно-етичного характеру, численні переклади античних ав-
торів, літературна критика. Матеріали краєзнавчого та українознавчого
змісту представлені подорожніми описами різних міст: Кременчука,
Гадяча, Феодосії, великою рецензією на поему К. Рилєєва “Войнаров-
ский”, а також першою в українському літературознавстві статтею-ог-
лядом стану та історії української мови і поезії вчителя чернігівської
гімназії І. Кульжинського. Останній палко захищав народну пісенну
творчість від зверхнього, насмішливого ставлення до неї, відстоював її
художньо-естетичні достоїнства, виголошував свій намір зробити до-
кладний огляд малоросійських пісень, закликав надсилати до нього їх
кращі зразки. І. Кульжинський порівнював українських бандуристів з
легендарним Оссіаном, називав їх “бардами нации”, розширюючи ро-
зуміння поняття нації до етнічного смислу46. Стаття чернігівського
вчителя, надрукована в “Украинском журнале”, звучить своєрідним
маніфестом раннього українського романтизму.

Значно скромніше “Украинский журнал” репрезентував українські
історичні студії. Про причину цього писав сам видавець уже в середи-
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ні 1824 р.: “Среди присланных статей не нашел ни одной, которая со-
держала бы в себе какие-нибудь известия об Украине или вообще о
Южной России”. Між тим, на його думку, кожному, хто любить свій
край, особливо близьке все, що його стосується: “исторические извес-
тия, топографические и другого рода описания, изображения характе-
ров, нравов, обыкновений, привычек, занятий, увеселений, даже со-
брание песен малороссийских и объяснения на оные”. А. Склабовський
гаряче радив місцевим авторам, “чтобы занятие сими предметами
предпочесть стишкам или прозе о предметах в тысячи уже книгах из-
ложенных и ясно и приятно. Обыкновенное, всем уже известное труд-
но сделать новым и занимательным, а что ново, и при том касается
нашей родины, то уже для нас занимательно”47. Як би там не було, але
нечисленні історичні українознавчі праці “Украинского журнала” ма-
ли симптоматичні відмінності від подібних в “Украинском вестнике”,
автори якого репрезентували компілятивну, напівлітописну, “архео-
графічну” історіографію з її досить вільним, заснованим на так звано-
му “здоровому глузді” споживацьким ставленням до використання
джерел. Праці авторів “Украинского журнала” відомих істориків
М. Берлінського та О. Маркевича не вирізнялися глобалізмом, не спи-
ралися на літописну традицію, вони скоріше фрагментарні, не праг-
нуть узагальнень, їх завданням ставало оприлюднення, введення до
наукового обігу нових історичних джерел, неспішне будування стій-
кого фундаменту до майбутніх історичних студій.

Твір М. Берлінського про знахідку давньоруського скарбу на київ-
ських пагорбах являє собою лист дослідника до ректора Харківського
університету В. Джунковського з повідомленням про це відкриття. Го-
ловним завданням праці стала атрибуція речових пам’яток, яку М. Бер-
лінський проводив ґрунтовно й майстерно. Він докладно змальовував
обставини знахідки скарбу, подавав його ґрунтовний перелік, опис
кожної речі (розміри, вага, матеріал, зовнішній вигляд, написи, ма-
люнки) та їх зображення. Склад скарбу, який містив здебільшого по-
суд, у тому числі золотий і срібний, дослідник порівнював з аналогіч-
ними знахідками біля Ольвії, Херсонесу, Пантікапею. У грецькій при-
належності пам’яток переконували також відповідні написи, які М. Бер-
лінський переклав церковнослов’янською мовою та порівнював їх із
написами мозаїк вівтаря Софійського собору в Києві. Спираючись на
тогочасні знання з історії руського мистецтва та ремесла, дослідник
зробив висновок про належність скарбу добатиївим часам. Як бачимо,
суто археологічна проблематика зосередила в собі частину археогра-
фічних студій (публікація тексту написів, їх переклад, спостереження
за почерком, джерелознавчі прийоми атрибуції пам’ятки), сприяла
збагаченню цієї роботи48.

Найвагомішою археографічною працею, видрукуваною у харків-
ських журналах 20-х рр., стала публікація О. Маркевича, здійснена ним
анонімно49. Тут видано 9 джерел: 4 гетьманські універсали (два – І. Ско-
ропадського, по одному І. Мазепи і Ю. Хмельницького) та 5 листів
офіційного й особистого характеру (2 – гетьмана І. Скоропадського до
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А. Маркевича, 3 – до Я. Маркевича від його приятелів). Хронологічні
рамки публікації охоплюють 1661–1753 рр. Вона висвітлює соціаль-
но-економічні відносини, політичні та родинні стосунки, культурні ін-
тереси козацької старшини.

“Малороссийская старина” О. Маркевича стала першою сповна
археографічною публікацією на сторінках українських журналів. Тут
слід зауважити, що українська (точніше малоросійська) журнальна
археографія, на наш погляд, бере свій початок від “Російського мага-
зину” Ф.Туманського (1792–1793), проте, як і багато інших елементів
українського національно-культурного життя, історична журналістика,
та й журналістика взагалі, розвивалася надзвичайно перервано, і за-
значений часопис не справив безпосереднього впливу на процес ста-
новлення практики археографічної діяльності українських журналів
10-х–40-х рр.  ХІХ ст.50 Водночас включення цього часопису до пред-
метного кола української історіографії та журналістики викликало рі-
шуче заперечення російських колег51.

Рівень археографічної методики праці О. Маркевича позначений
дуже дбайливим ставленням публікатора до передачі тексту джерел.
Хоча сам він не вважав за необхідне викладати та обґрунтовувати
визначені ним принципи публікації, їх розгляд свідчить, що тут за-
діяний так званий транслітераційний метод, коли дослідник намагався
якомога точніше (слово в слово) зберегти первісний, автентичний
вигляд тексту: він передавав тогочасний правопис та граматику, напи-
сання літер “∆”, “i”, “ψ”, “  ” застосовував, не переводячи на звичну чи-
тачеві арабську цифірь, кириличні дати, не розкривав при публікації
скорочень, до яких вдавалися тогочасні діловоди та приватні особи,
вживав надрядкові знаки.

Публікація О. Маркевича не містила будь якого історичного та
джерелознавчого пояснення, вступу або передмови дослідницького
характеру. Автор, що заховався за криптонімом “М”, не подавав навіть
свідчень про місце зберігання джерел (хоча відомо, що вони походять
з його власного архіву), не говорячи вже про опис зовнішнього вигляду,
палеографічні, сфрагістичні та філігранологічні особливості. Історик
не зробив найменшої спроби інтерпретувати наведені ним джерела,
вони видрукувані тут немовби як самоцінні пам’ятки минулого, як
носії безсумнівно достовірної інформації про нього. Невеличкі під-
рядкові примітки О. Маркевича зустрічаються лише 5 разів. Вони в
більшості випадків розкривають ступінь родинних стосунків корес-
пондентів та осіб, що згадуються у джерелах, а одного разу пояснювали
зміст скорочення “К.М.” у титулі Ю. Хмельницького. Підрядкові при-
мітки в “Малороссийской старине” мали подвійний характер. Окрім
О. Маркевича, їх робив також редактор часопису О. Склабовський,
які, якщо виходити із характеру приміток (їх усього три), стосувалися
не побутових та генеалогічних пояснень (як у публікатора), а змісту
та історичного контексту, в якому виникли джерела. Він спирався в
цьому на дані “Истории Малой России” Д. Бантиша-Каменського, на-
магаючись, наскільки дозволяла така форма, вписати зазначені в дже-
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релах події та згадуваних осіб до тогочасної історії. Вони відносилися
до сюжету про “зраду” І. Мазепи, особу полковника Г. Ґалаґана та йо-
го відносини з гетьманами.

Публікації історичних джерел в “Украинском журнале” у порівнян-
ні з “Украинским вестником” свідчили про характерні тенденції подо-
лання в український історіографії літописної традиції, про те, що час
прагматичного, утилітарного ставлення до джерел минув, що читач та
письменник вже не задовольнялися їх звичайним компілюванням у
повчальні тексти сучасних літописів, що час істориків-аматорів, не
здатних втілювати у свої праці прийоми критики джерел, сплинув.

Харківські журнали першої чверті XIX ст., відображаючи стан
місцевого духовного життя, ставили перед собою завдання вдоскона-
лення та виховання літературних та мистецьких смаків, формування
суспільної позиції та історичної свідомості провінційної освіченої
публіки, беручи за взірець столичні та європейські науково-культурні
часописи. Ці видання з їх різноманітною краєзнавчою проблематикою
намагалися стати осередками дослідження історії місцевого краю,
згуртувати навколо себе любителів старожитностей з колишньої Геть-
манщини та Слобожанщини. Останній обставині варто приділить осо-
бливу увагу в контексті регіоналістичної специфіки процесів україн-
ського духовно-культурного життя того часу, невід’ємною складовою
якого були історичні студії. Серед історичної проблематики харків-
ських журналів абсолютну перевагу мали розвідки з історії Геть-
манщини, а серед їх авторів-істориків були вихідці Лівобережжя та
його мешканці. Через це, будучи місцевими органами, слобідські часо-
писи набували загальноукраїнського звучання, їхнє значення не обме-
жувалося виключно адміністративно-територіальними кордонами. Це
підтверджується й наявністю серед видрукуваного в журналах, що-
правда не історичного характеру, “південноукраїнських” матеріалів та
кореспондентів. Та цю “загальноукраїнськість” навряд чи слід пере-
більшувати. Скоріше вона є географічною характеристикою, а не оз-
накою усвідомлення історико-етнічної єдності народу, минуле якого
стало згодом спеціальним предметом студіювання представників на-
родницького напрямку української історіографії та оспівування пись-
менниками романтичної школи. Спричинювалося все це й тим, що
Харківський учбовий округ, яким керував відповідний університет,
обіймав усі підросійські українські землі (крім Правобережжя) та
значні власне російські регіони південної частини імперії. Саме тому
харківські журнали, які виходили під егідою місцевого університету,
за своїм статусом “мали бути” “загальноукраїнськими”, залучаючи
до участі та співпраці інтелектуальні сили з інших регіонів, пред-
метом різноманітного вивчення та огляду яких ставала не лише Сло-
божанщина.

Водночас, не може зігноруватися роль харківських журналів у
становленні національної історіографії та археографічних студій.
Справа не обмежувалася лише організаційною стороною. Слобідські
часописи “віднайшли” і широко репрезентували на своїх сторінках
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проблематику, звернення до якої, – незважаючи на специфіку її
сприйняття та засвоєння різними варіантами української регіональної
історіографії52, – сприяло пробудженню та згуртуванню історичної
пам’яті різних регіонів України (Правобережжя, Лівобережжя,
Півдня, Слобожанщини). Йдеться, зрозуміло, про історію козацтва та
козацьку добу в цілому, що займала провідне місце серед історичних
матеріалів журналів. Що ж до археографічних “заслуг” харківських
часописів першої чверті XIX ст., то вони визначалися їх пріоритетом
у справі започаткування видання історичних джерел на українських
землях, оскільки історіографічна спадщина другої половини ХVIII –
початку XIX ст. існувала тут майже виключно в рукописній традиції і
приречена бути оприлюдненою та введеною до наукового та суспіль-
но-культурного обігу через багато десятиліть після створення. Симп-
томатичним у цьому зв’язку є те, що лише “петербурзькі” малороси
В. Рубан, Ф. Туманський, Я. Маркевич, М. Антоновський спромоглися
видрукувати в останній чверті ХVIII ст. свої історичні твори та архео-
графічні публікації саме в російській столиці. Пріоритет же цієї спра-
ви на українських теренах належить харківським часописам.

Історичні та археографічні студії з історії України
у харківських журналах першої чверті ХІХ ст.
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Ж. В. БАРЧУК

ПАТЕНТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В СИСТЕМІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

СТАТУС, ФУНКЦІЇ, ПОТЕНЦІАЛ

На різних історичних етапах у суспільстві формувалося певне ін-
телектуальне середовище – більш чи менш сприятливе для розвитку
технологічних процесів. Його елементом, у свою чергу, було певне ін-
формаційне середовище – умови розвитку інтелектуальних зв’язків,
передавання й використання повідомлень (інформації). Водночас ін-
формаційне середовище як елемент інтелектуального середовища ні-
коли не відігравало такої важливої ролі, як наприкінці XX та початку
XXI століть1.

Науково-технічна революція створила глобальний інформаційний
простір, у якому володіння інформаційними ресурсами перетворюється
на головний фактор геополітичної конкурентності. Саме ця закономір-
ність визначила як актуальні завдання функціонування у незалежній
Україні територіальних патентних фондів (ТПФ) як основного інфор-
маційного фундаменту інноваційних процесів у країні.

© Ж. В. Барчук, 2002
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Принципова особливість комплектування ТПФ – забезпечення їх
гарантованою повнотою для патентних досліджень професійного ха-
рактеру, тобто при патентуванні винаходів та перевірці об’єктів техніки
на патентну чистоту. Несвоєчасне отримання спеціалістами джерел
інформації й помилки, допущені у комплектуванні цих фондів у бі-
бліотеках, можуть призвести до небажаних наслідків.

Структурно ТПФ України складають патентний фонд Державної
науково-технічної бібліотеки (ДНТБ) України і 25-ти базових та до-
відкових ТПФ у Сімферополі та всіх обласних центрах України.

Найбагатша на патентно-інформаційні ресурси ДНТБ України, го-
ловною метою діяльності якої є сприяння розвитку науки, техніки, ви-
робництва, популяризації та поширенню технічних знань, нових тех-
нологій, винаходів, передового наукового, технічного і виробничого
досвіду.

Патентний фонд ДНТБ налічує 17,7 млн. патентних документів з
59 країн світу, чотирьох міжнародних організацій, країн Бенілюксу,
англійської фірми “Dervent” та видань Всеросійського науково-дос-
лідного інституту патентної інформації (ВНДІПІ) й інших провідних
інформаційних фірм за всіма рубриками Міжнародної патентної кла-
сифікації2. Склад та повнота фонду по країнах – різні. Патентна доку-
ментація представлена у фонді:

– описами до охоронних документів на об’єкти промислової влас-
ності;

– офіційними бюлетенями та реферативними виданнями  патент-
них відомств;

– репродуційними реферативними та бібліографічними виданнями
ВНДІПІ (Росія) за матеріалами зарубіжних патентних відомств;

– міжнародними та національними покажчиками класів винахо-
дів, промислових зразків, товарних знаків;

– систематичними, нумераційними та іменними покажчиками до віт-
чизняних та зарубіжних патентів, картотеками патентних документів;

– словниково-довідковою, методичною і патентно-правовою літе-
ратурою.

Комплектування патентною документацією в такому обсязі необхід-
не для забезпечення всіх видів патентних пошуків, що проводяться з
метою забезпечення сучасного технічного рівня, вивчення тенденцій
розвитку техніки, новизни, патентної чистоти об’єктів промислової
власності.

Економічний розвиток людства завжди був тісно пов’язаний з ін-
телектуальним пошуком, який втілювався у науці й винахідництві.
Постачання суспільству нових ідей, їх матеріальна реалізація відбива-
ли об’єктивний хід історії технологічної еволюції.

Розвиток науково-технологічної та інноваційної сфер України ос-
танніми роками визнано як на рівні державних структур, так і гро-
мадської думки одним із найдійовіших важелів виведення країни з со-
ціально-економічної кризи, її поступового входження до спільноти
розвинених демократичних країн світу, передусім шляхом реформу-
вання економіки.
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Отже, головним чинником сталого економічного розвитку можуть
бути лише зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-
технологічні інновації, застосування яких суттєво змінює обсяги та
якість виробництва і споживання. Україна сьогодні має вагомі об’єк-
тивні передумови формування інноваційної стратегії економічного
розвитку. Незважаючи на суттєві втрати протягом т. зв. перехідного
періоду, вдалося не лише зберегти, а в деяких галузях і суттєво зміц-
нити ядро науково-технічного та технологічного потенціалу, зокрема у
літакобудуванні, в ракетно-космічній галузі, суднобудуванні, танкобу-
дуванні. Україна зберігає високотехнологічні конкурентоспроможні
виробництва і в інших галузях машинобудування.

Достатньо високим є й науково-технічний потенціал України. Це
наявність визнаних у світі власних наукових шкіл та унікальних тех-
нологій розроблення нових матеріалів, біотехнології, радіоелектроніки,
фізики низьких температур, ядерної фізики, електрозварювання, тех-
нологій у галузі інформатики, телекомунікацій та зв’язку, здатних
забезпечити розвиток високотехнологічного виробництва на рівні
найвищих світових стандартів3.

Усе це підтверджує обґрунтованість стратегічного вибору іннова-
ційного шляху розвитку країни.

Саме прогнозування розвитку інноваційного потенціалу країни є
передусім інформаційним забезпеченням цього процесу, що має об-
слуговувати процеси виконання наукових досліджень через організа-
цію і проведення патентних досліджень4. Таким чином, організація па-
тентної роботи в найкращому випадку перетворюється на бібліотечно-
інформаційне забезпечення, метою якого, по суті, є оперативне, ціле-
спрямоване та вичерпне сповіщення про нові винаходи в країні та за
кордоном. Своєчасне звернення до інформації про винаходи дозволяє
усунути невиробничі витрати, зекономити час і кошти. Вона озброює
винахідника чи раціоналізатора знаннями про сучасний науково-тех-
нічний рівень і перспективи розвитку техніки. Кожен винахід є пев-
ним кроком вперед у процесі технічного розвитку і, разом з тим, по-
чатковою основою для пошуку нових технічних рішень. Вивчення
матеріалів патентного фонду сприяє відшукуванню рішень, які випе-
реджають відомі у світі на сьогоднішній день. Тим самим забезпечу-
ються високий рівень і конкурентноздатність новостворюваних об’єктів
техніки, нових матеріалів і технологій. Аналіз інформації про винаходи
на початку досліджень та розробок підвищує ймовірність прийняття
оптимальних рішень відносно доцільності здійснення власних розробок
або запозичення чужих досягнень шляхом купівлі ліцензій чи прове-
дення спільних робіт.

ТПФ мають три основні аспекти діяльності:
– патентно-правовий;
– техніко-інформаційний;
– патентно-економічний.
Патентно-правова функція випливає з того, що патентна інфор-

мація є одним із головних складових елементів системи охорони про-
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мислової власності. Адже виключне право на використання винаходів,
промислових зразків, товарних знаків, котрі охороняються цією сис-
темою, надається тільки в обмін на усуспільнення інформації про ці
об’єкти.

Так, патент засвідчує право власності на винахід чи корисну мо-
дель і надає його власнику виключне право на їх використання. У той
самий час виключне право патентовласника може бути реалізовано
тільки після публікації відомостей про його видачу в офіційному бю-
летені “Промислова власність”. Такий підхід повною мірою відповідає
законодавчій практиці більшості зарубіжних країн.

Суть патенту виявляється не тільки в юридичних результатах йо-
го видачі. Важливою характеристикою патенту є його техніко-інфор-
маційний зміст як носія інформації про певне технічне рішення, ос-
кільки патентні документи мають чітко визначену структуру, розкри-
вають технологічну інформацію шляхом описування винаходу згідно
з вимогами патентного права, містять два види інформації: бібліогра-
фічну і технічну.

Патентно-економічний аспект полягає в тому, що рішення, прий-
няті на основі патентного пошуку – визначення патентної чистоти
об’єкту промислової власності, визначають номенклатуру, кількість та
якість продукції, що випускається.

Патентна інформація, яка містить відомості практично про всі
нові технічні рішення, є найкращим засобом комунікації між різними
галузями науки й техніки. Об’єднуючи в єдиній формі технічні, еко-
номічні й правові аспекти, патентна документація найбільш об’єктивно
і достовірно фіксує науково-технічну думку. Тому сьогодні викорис-
тання патентної інформації про винаходи є не тільки важливим ета-
пом проведення досліджень та розробок, а й прогнозування технічного
розвитку, вивчення ринків збуту, оцінки можливостей вигідної реалі-
зації новинок техніки в країні і за кордоном. Саме вивчення патентної
документації відкриває додаткові можливості для розширення ек-
спорту вітчизняних науково-технічних досягнень і промислової про-
дукції, допомагає відібрати найбільш перспективні рішення.

Сьогодні законодавство більшості країн світу, особливо ж – про-
мислово розвинених, розглядають інтелектуальну власність як один із
важливих компонентів національних ресурсів, а патенти і викорис-
тання захищених ними технічних, художньо-конструкторських та ін-
ших рішень – як виключний фактор конкуренції і забезпечення еко-
номічного зростання5.

Таким чином, від організації бібліотечно-бібліографічної роботи з
патентною документацією певною мірою залежить база економічного
й політичного розвитку країни. Ця робота представляє собою теоре-
тичну і практичну галузь діяльності, що знаходиться на стику бібліо-
текознавства, бібліографознавства, документознавства, патентознавст-
ва,  юриспруденції та соціології.

Надійність патенту закладається на різних етапах підготовки його
матеріалів до отримання правової охорони, починаючи з виявлення
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самого об’єкта винаходу, складання і подання заявки до відповідного
органу та експертизи на стадії її розгляду. На рівні фаху в цьому про-
цесі беруть участь винахідники, раціоналізатори, патентознавці, юрис-
ти, експерти, бібліотекарі-бібліографи та ін. Бібліотекарі й бібліографи
відповідають за інформаційне забезпечення всіх згаданих процесів та
здійснюють довідково-бібліографічне обслуговування, що включає:

– складання та вибіркове розповсюдження бібліографічних по-
кажчиків з питань охорони об’єктів промислової власності та тема-
тичних підбірок;

– проведення патентних пошуків (тематичних, фірмових (іменних),
нумераційних, патентів-аналогів);

– визначення правового статусу (строку дії) патентних документів
України тощо.

У бібліотечній практиці практично всі принципово важливі дже-
рела інформації про винаходи можна чітко розділити на описи вина-
ходів й офіційні інформаційно-бібліографічні видання – бюлетені.

Так, описи винаходів до охоронних документів, так звані описи до
патентів на винаходи, корисну модель, є патентоправовими докумен-
тами і одночасно джерелами інформації про стан світової техніки.

Описи винаходів є основним видом патентної документації і ви-
даються у вигляді листків або брошур. Кожeн опис стосується тільки
одного винаходу і містить необхідні для його розуміння та реалізації
відомості. Опис винаходу можна розглядати як анкету, де винахідник
послідовно відповідає на ряд обов’язкових запитань, сформульованих
патентним відомством відповідно до вимог законодавства. Назва й бі-
бліографічні дані винаходу можуть бути використані при проведенні
досліджень, пов’язаних з аналізом ринку. Так, розподіл патентів на
винаходи, які стосуються вдосконалення конкретного виду продукції,
по фірмах-патентовласниках дозволяє проранжувати їх за ступенем
активності на ринку даної продукції.

Отже, описи винаходів до охоронних документів – це сукупність
технічного, юридичного та економічного аспектів технічних рішень, а
наявність у них відомостей про автора, заявника, патентовласника, дати
подання й видачі, країни пріоритету, реєстраційного номеру, відсилко-
вого апарату дозволяє проводити багатоаспектний техніко-економіч-
ний і правовий аналіз винахідницької творчості та патентної діяльнос-
ті в різних країнах. При цьому виявляються: темпи розвитку окремих
технічних напрямів, доля участі країни (фірми) в розвитку конкретних
технічних рішень, значимість окремих винаходів.

Офіційні патентні бюлетені є основним та єдиним джерелом ін-
формації про зміну правового статусу патентних документів на всіх
стадіях патентного діловодства, починаючи з дати подання заявки і
закінчуючи припиненням терміну дії патенту. В ряді випадків офіційні
бюлетені випереджають в оперативності видання повних описів вина-
ходів. Подібно описам винаходів, публікації в бюлетенях виконують
функції ідентифікації, відображення технічного змісту і правового
статусу документа на момент його видачі.



78 СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Відомості, що публікуються, можуть бути представлені у вигляді:
– короткого переліку бібліографічних даних;
– бібліографічних даних у повному об’ємі;
– бібліографічних даних з анотацією, рефератом, пунктом(тами)

формули;
– бібліографічних даних з анотацією, рефератом, пунктом(тами)

формули та основним кресленням (схемою).
Бібліографічні дані, що публікуються в патентних бюлетенях, є

цінним джерелом бібліографічної інформації. Її аналіз дає змогу отри-
мувати важливі відомості технічного і правового характеру, а також
синтезувати нову техніко-економічну інформацію про динаміку вина-
хідництва в країнах світу, відносну вагу винаходів, стан їх розроблення
та впровадження, можливості і доцільність придбання ліцензій та ін.

На сьогодні в Україні відомості про об’єкти промислової власності
публікуються в офіційному бюлетені Держдепартаменту України “Про-
мислова власність” (у 2-х кн.) Бюлетень видається з 1993 р., пара-
лельно на диску CD-ROM – з 2001 р.

У першому розділі бюлетеня подаються офіційні повідомлення:
законодавчі акти, нормативні документи тощо, у другому – вміщується
інформація про заявки на видачу патентів на винаходи, прийняті ек-
спертизою до розгляду, в третьому – публікуються відомості про ви-
дачу патентів України на винаходи. У наступних розділах бюлетеня
йдеться про видачу патентів і свідоцтв на промислові зразки, товарні
знаки та знаки обслуговування, окремий розділ складають повідом-
лення про зареєстровані ліцензійні договори про передачу права на
охоронні документи. Значну за обсягом частину офіційного бюлетеня
займає інформаційно-пошуковий апарат, який включає різноманітні
покажчики.

Коло тих, на кого розрахований офіційний бюлетень, не обмежу-
ється виключно винахідниками і патентознавцями, що працюють із
заявками на об’єкти промислової власності. Він стає в нагоді всім осо-
бам, які займаються науково-дослідницькою, дослідно-конструктор-
ською та іншими видами творчої діяльності.

Багатоаспектний аналіз інформації у сфері промислової власнос-
ті6, яка включає цінні технічні, економічні, правові відомості, відіграє
значну роль при вирішенні питань прогнозування розвитку техніки,
технології, розробленні стратегії і прийняття рішень на рівні підпри-
ємства, організації, галузі або в цілому по країні. Він впливає також на
прийняття рішень відносно інвестицій та інноваційної діяльності. Ба-
гатоаспектний аналіз базується на опрацюванні патентної документації
промислово розвинених країн та детального аналізу й синтезу патент-
ної та науково-технічної інформації загалом. Його результати, а це різ-
номанітні бібліографічні покажчики, картотеки, аналітичні довідки та
огляди,  можуть бути використані при прийнятті рішень щодо вибору
перспективних напрямів розвитку й концентрації на них основних зу-
силь дослідників і розробників. Ці результати можуть слугувати вихід-
ним інформаційним матеріалом при формуванні науково обгрунтованої
політики на ринках патентів, ліцензій, технологій і товарної продукції.
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Розкриття будь-яких фондів, у тому числі й патентних, досягаєть-
ся насамперед інформацією про нього через систему інформаційних
та довідково-бібліографічних видань – поточних і ретроспективних.

Об’єктами бібліографування є патенти, описи винаходів, стандарти,
звіти про науково-дослідницькі роботи, інформаційні матеріали про
передовий досвід, промислові каталоги. Планування науково-дослід-
ницької роботи й нейтралізації її дублювання вимагають обов’язкової
вичерпної реєстрації всіх цих матеріалів. Донедавна неопубліковані
матеріали не були об’єктом бібліографії і тому не відбивалися в бі-
бліографічних виданнях. Зараз коло об’єктів  бібліографії розширилося
за рахунок неопублікованих матеріалів, і насамперед це стосується бі-
бліографії техніки й промислової власності, оскільки потреба фахівців
в інформації про неопубліковані технічні матеріали (звіти про
науково-дослідницькі праці та інформаційні матеріали про передовий
досвід) є особливо значною.

Сьогодні видання поточних бібліографічних матеріалів ще не сфор-
мувалося в єдину систему, передусім через те, що їхні видавці, навіть
центральні науково-технічні бібліотеки, не дотримуються єдиної ме-
тодики. Деякі з них подають відомості про вітчизняну та іноземну лі-
тературу, інші обмежуються лише вітчизняною літературою. При цьому
в більшості видань відбір іноземної літератури має випадковий харак-
тер, а бібліографічна інформація про вітчизняну літературу часто об-
межена фондом певної бібліотеки. Відсутність координації тематики
викликає значне й нічим не виправдане дублювання.

Потреба в поточних бібліографічних посібниках є цілком право-
мірною, однак існуючі видання вимагають суттєвого методичного вдос-
коналення, розмежування та узгодження тематики, кооперування й
координації та більшої оперативності.

Незважаючи на всю значимість регулярної, добре організованої
поточної бібліографічної інформаціїі, яка має винятково важливе зна-
чення, поряд з нею життєво важливим є й ретроспективне бібліогра-
фування7. Потреба в ретроспективному бібліографуванні випливає з
необхідності накопичення, аналізу, узагальнення літературного потоку,
виявлення тенденцій розвитку техніки, відбитих у патентних доку-
ментах за певний період. Об’єкт, який претендує на право називатися
винаходом, проходить патентну експертизу за всіма доступними дже-
релами. Виконання робіт по патентній експертизі передбачає наявність
повної інформаційної бази на певну ретроспективу. Відсутність такої
бази чи її недоукомплектованість позбавляють експертизу змісту, ве-
дуть до економічних витрат як з боку держави, так і заявника. Зручним
і надійним засобом ретроспективного пошуку літератури є галузеві й
тематичні посібники – покажчики, списки та огляди літератури, а та-
кож персоналії.

Ретроспективні інформаційні ресурси складають документи, які
відображають соціально-економічний розвиток відповідних регіонів, у
тому числі документація науково-дослідних і проектних інститутів,
наукових установ, територіальних центрів конструкторсько-технічної
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інформації та пропаганди, що концентрують відомості про розвиток
промисловості. Представляють інтерес і фонди та колекції документів
особового походження – вчених, винахідників, розробників, інженерів,
новаторів виробництва.

З огляду на це потрібна постійна співпраця ТПФ і місцевих дер-
жавних установ, створених для зберігання документів Національного
архівного фонду та здійснення управління архівною справою і діло-
водством на відповідній території8, що значно розширить можливості
використання ретроспективної документної інформації, сприятиме гли-
бокому узагальненню накопиченого в країні виробничого досвіду.

1 Україна: інтелект нації на межі століть. – К.: Інформ.-видавн. центр “Інтелект”,
2000. – 516 с.

2 Патентний фонд ДНТБ України в системі забезпечення користувачів патентно-
інформаційними ресурсами / Г. О. Удіна-Некрасова, С. А. Артемова, В. П. Здановська //
Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України: Міжнар. наук.-
практ. конф.: Тези доп. і повідомл. – К., 2000. – С. 96–98.

3 Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку
на 2000–2004 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік //
Уряд. кур’єр. – 23 лют., 2000. – № 34. – С. 6.

4 Вовканыч С. И. Информационный потенциал и ускорение технического прогресса. –
К.: Наук. думка, 1990. – 174 с.

5 Святоцький О. Роль інтелектуальної власності в економічному розвитку України //
Інтелект. власність. – 1998. – № 1. – С. 29–30.

6 Глобальний інформаційний простір: ресурси, технології, інновації: Тези доп. та по-
відомл. (Київ, 22–23 жовт. 1998 р.). – К., 1998. – 87 с.

7 Гордієнко Г. Л. Створення і розвиток науково-технічної інформації. – К.: Наук. світ,
2000. – 56 с.

8 Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 13 груд.
2001 р., № 2888-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 11. – С. 240–251.
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ЛИСТИ З 1917 року
(Кореспонденція Павла Скоропадського

часів Лютневої революції в Росії)

Епістолярна спадщина відомих політичних та державних діячів –
невичерпне й незамінне джерело відновлення історичної правди, від-
дзеркалення історичних подій у свідомості людей, нарешті – найцін-
ніша інформація про їхні політичні погляди та переконання. На цей
вид історичних пам’яток усе більше уваги звертають сучасні дослідни-
ки, які шукають нових, нетрадиційних джерел проникнення в минуле.
Зокрема, 1998 р. вийшов друком дуже цікавий історичний нарис –
“Епістолологія”, перше в Україні ґрунтовне дослідження, присвячене
цій спеціальній історичній дисципліні. Один із його розділів роз-
глядає епістолярну спадщину діячів української культури XIX – по-
чатку XX ст. як своєрідний соціокультурний феномен1. Свої роздуми
про епістолярну творчість, погляд на лист як документ, продукт твор-
чості, відбиток епохи і, зрештою, – художній феномен, нещодавно
виклала Михайлина Коцюбинська2.

Погоджуючись із висновками авторів нарису про посилення інте-
ресу до листування найвизначніших постатей української культури та
науки, одночасно доводиться констатувати значно меншу увагу до
епістолярію державних діячів та політиків. Протягом новітнього ета-
пу розвитку вітчизняного джерелознавства та археографії (принаймні
з 1990 р.) не було підготовлено жодного збірника листів будь-кого з
політичних діячів доби визвольних змагань 1917–1921 рр., хоча в на-
ших архівах зберігається значна кількість таких листів (С. В. Петлюри,
П. П. Скоропадського, С. П. Шелухіна, В. К. Липинського тощо). Єди-
ним винятком є листування С. Петлюри. Певну кількість його листів
разом з іншими документами періоду 1917–1926 рр. видав В. Сергій-
чук3. Проте така публікація, яка містить не лише епістолярну, а всю
документальну державотворчу спадщину, що вийшла з-під пера Си-
мона Петлюри, має зовсім інші принципи організації й відтворення дже-
рел. Нещодавно побачила світ невелика добірка останніх листів Голов-
ного Отамана з так званого “Празького архіву” української еміграції,
підготовлена фахівцями Центрального державного архіву громадських
об’єднань України, – своєрідний політичний заповіт Симона Петлюри4.

На цьому тлі вкрай необхідною, за нашим переконанням, видаєть-
ся публікація епістолярної спадщини Павла Скоропадського (1873–
1945), військового діяча і бойового генерала російської служби, геть-
мана всієї України і військ козацьких, лідера українського монархіч-
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ного руху на еміграції. Ця постать, незважаючи на зусилля невеликої
групи науковців, котрі досліджують його життя та створену ним Ук-
раїнську Державу 1918 р., досі належить до найбільш табуйованих в
українській історії ХХ ст. Як це не дивно, намагання об’єктивно до-
слідити роль Скоропадського у визвольних змаганнях або хоча б роз-
ширити джерельну базу наших знань про нього шляхом публікації ме-
муарів гетьмана в одній з найсучасніших праць на ниві історіографії
Української революції оцінюється зовсім як за радянських часів –
“посилена пропаганда” Павла Скоропадського5. Мабуть, саме з цієї при-
чини перша публікація листів цього історичного діяча вийшла не у
нас, а в Росії ще 1993 р., як і значний фрагмент спогадів гетьмана6.

Намагаючися виправити історичну несправедливість, пропонуємо
увазі читачів сім листів Скоропадського до дружини, написані ним
протягом січня – квітня 1917 р., чотири листи Олександри Скоропад-
ської до чоловіка та невеликий уривок з її щоденника від березня
1917 р., який вона надсилала чоловікові разом із листами. Усі ці доку-
менти абсолютно невідомі дослідникам життя гетьмана, оскільки при
їх описуванні припустилися помилки, й через неправильне розшифру-
вання дати листи Павла Скоропадського було включено до справи за
1914 р. Проте навіть побіжний аналіз їхнього змісту, а тим більше –
палеографічне прочитання, дають нам можливість датувати їх почат-
ком 1917 р.

Нагадаємо, що це був складний період не лише в історії всієї Ро-
сійської імперії, а й у житті Павла Скоропадського. У січні цього року
при драматичних обставинах його призначили командувачем 34-го
армійського корпусу, що стояв у Подільській губернії України. Моло-
дому генералові вдалося вгамувати пристрасті революціонізованих
солдатських мас, використавши передусім особистий вплив, а потім і
дисциплінарні заходи. Командиром цього корпусу він залишався до
кінця Першої світової війни, а згодом перетворив його на Перший
український корпус – єдину бойову й дисципліновану військову час-
тину УНР, що наприкінці того ж року протистояла не лише збільшо-
визованому 2-му гвардійському корпусу, а фактично усьому Південно-
Західному фронтові, готовому задушити молоду Українську Народну
Республіку збройною силою.

Листи, що друкуються нижче, засвідчують початок складного і
важкого процесу ідейної еволюції майбутнього гетьмана. Саме в них
можна віднайти відправну точку тієї еволюції, яка згодом змусила йо-
го взяти на себе важкі обов’язки глави Української Держави 1918 р., а
на еміграції, попри поразку, завдану Гетьманату  українськими рука-
ми, – міцно й назавжди пов’язати свою долю з українським націо-
нальним рухом.

Революціонізація армії, її фактична неспроможність продовжува-
ти бойові дії на фронті, події в Петрограді наприкінці лютого, нарешті –
зречення Миколи II ознаменували початок краху російської наднаціо-
нальної імперії, який згодом призвів до її розпаду і відновлення на-
ціональних держав на колишніх російських “окраинах”. Листи Павла
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Скоропадського до дружини, найближчої для нього людини, від якої
він ніколи не мав таємниць, є напрочуд цінним джерелом для з’ясу-
вання його думок і настроїв у цих обставинах. Достатньо сказати, що
вони вщент розбивають усталені уявлення про Скоропадського як пе-
реконаного монархіста і консерватора, який негативно поставився до
Лютневої революції7. Але насправді після лютого 1917 р. він уже не
уявляв собі можливості існування монархічного ладу на теренах ко-
лишньої Російської імперії. Із зреченням імператора, як стає зрозумі-
лим з листів, історія царської Росії для генерала закінчилася. Присяга
на вірність трону, що пов’язувала Скоропадського з минулим і, за йо-
го уявленнями, змушувала до останнього подиху захищати царя як
носія найвищого державного принципу, за цих умов втратила свій
сенс. Генерала дуже цікавило нове життя, він був у захваті (можливо,
необґрунтованому) від демократичного уряду Росії, але разом з тим
пильно придивлявся і до найлівішого табору, уважно вивчав видання
рад робітничих і солдатських депутатів.

Взагалі ставлення Павла Скоропадського до монархічного прин-
ципу державного устрою не можна вважати однозначним. Після 29 квіт-
ня 1918 р., не зважаючи на неодноразові спроби свого оточення
впровадити його в Україні, сам гетьман рішучо відкидав ці наміри,
завжди наголошуючи в політичних деклараціях, що він не є монар-
хом. Про це свідчить і так званий “заповіт” гетьмана, тобто Грамота
про організацію влади на випадок смерті глави держави, згідно з яким
влада переходила не до спадкоємця гетьмана чи регента, а до колегії
управителів, котрі уособлювали найвищі державні інституції. Так
само і на еміграції, коли в 1920 р. остаточно склався Український союз
хліборобів-державників, відкрите проголошення його ідеологом та ор-
ганізатором Вячеславом Липинським ідеї трудової дідичної монархії
викликало спротив гетьмана, і саме тому заприсяження було підписа-
не ним так пізно, лише в листопаді 1921 р. Згодом, після того, як геть-
манський рух став уже однозначно монархічним, Павло Скоропад-
ський примирився з цим як з необхідною умовою відновлення само-
стійної України. Проте в приватному листуванні він доводив хибність
самої ідеї спадкового передавання необмеженої влади: “...на мій по-
гляд, теоретично давати монархові, чи диктаторові, нормального типу
людині, повновласть – це не є небезпечним в наші часи в тому смислі,
що він буде зловживати владою.

Давати повновладь диктаторську заздалегідь цілому родові поко-
лінь в першу голову нівечить самих монархів, які з дитячих літ вихо-
вуються в почутті, що вони не люди, а якісь півбоги і які завдяки цьо-
му дуже легко дегенерують”8.

Оскільки Павло Скоропадський був досить великим землевласни-
ком, його просто не могло не зачіпати аграрне питання і шляхи роз-
в’язання цієї найпекучішої для Російської імперії проблеми. У цьому
питанні помітна його відчутна еволюція: якщо в 1905–1907 рр. він не
погоджувався із самою ідеєю ліквідації великого землеволодіння, то
десять років по тому він уже не уявляв собі можливостей збереження
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старих порядків. Єдине, про що ще можна дискутувати – це яким чи-
ном (за викуп чи без нього, стихійно чи організовано) відбудеться
перехід поміщицьких земель до селян. Звичайно, що після цього гово-
рити про гетьмана як реставратора великого землеволодіння в Украї-
ні 1918 р. вже неможливо.

До 1917 р. Павло Скоропадський фактично перебував поза полі-
тикою, хоча багато хто з правих політичних діячів намагався втягнути
його в активний політичний рух. Тому абсолютно дивовижним є блис-
кучий прогноз, що його виклав дружині генерал, котрий уже чотири
роки просидів у шанцях, – щодо анархії, до якої призведуть петро-
градські події, і перспектив її швидкого перетворення на найдеспотич-
нішу диктатуру. Навіть час існування такої диктатури був названий із
досить невеликою похибкою – всього років на двадцять.

Нарешті, привертають увагу й нотки (спочатку ледь відчутні, але
які згодом набуватимуть домінуючого значення, аж поки не перетво-
ряться на сенс життя), що стосуються національно-політичного само-
усвідомлення нащадка старого гетьманського роду. Це ще раз під-
тверджує уже відмічений нами факт, що констатація Скоропадським
у мемуарах свого нібито негативного ставлення до українського руху
в лютому – березні 1917 р. є помилковою9. Під час написання спога-
дів гетьман уже встиг призабути власні настрої та думки навесні цьо-
го знаменного року, а листи зберегли їх у первісному вигляді.  З них
випливає, що вже тоді в майбутнього гетьмана з’явилася думка “стати
українцем” – звичайно ж, мається на увазі не етнічне самовизначення,
щодо якого Скоропадський ніколи не вагався, а політична орієнтація
на національну українську державу (у цьому сенсі й треба розуміти
його слова: “не дуже переконаним”, оскільки він і наступного року ще
залишався прибічником тісних українсько-російських зв’язків аж до
державно-федеративних). Але так само федералістами, і це відбито в
IV Універсалі Центральної Ради, були на той час майже всі вожді
українського руху – Михайло Грушевський, Володимир Винниченко,
Симон Петлюра та інші. Згодом же переконаність Павла Скоропад-
ського у власному “українстві” значно зросла.

У листах дружини генерала таких політичних спостережень, вис-
новків, прогнозів немає, далека вона й від національних питань. Про-
те Олександра Скоропадська фіксує такі деталі петроградського жит-
тя революційних днів, які, будучи цікавими для її чоловіка, станов-
лять чималий інтерес і для нас. Особливо, на наш погляд, влучними є
міркування про настрої “вищого світу” в перші дні революції, спосте-
реження щодо швидкої переорієнтації її батька, царського генерал-
ад’ютанта П. П. Дурново, готового виступати з політичними деклара-
ціями проти старого режиму.

Усі листи, відібрані нами для публікації, зберігаються у трьох
справах фамільного фонду Скоропадських Центрального державного
історичного архіву України, м. Київ. Вони написані чорнилом, досить
чітким і розбірливим почерком (не прочитані лише окремі слова). При
їх публікації використано сучасну російську орфографію та пунктуа-
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цію. Розділові знаки, вставлені нами, подаються у квадратних дужках.
Всі дати наводяться за старим стилем. Місця, підкреслені в оригіналі,
подано курсивом. У відповідності з обмеженням на використання до-
кументів фонду, накладеними Оленою Скоропадською-Отт, дочкою
гетьмана, фрагменти листів, що мають суто особистий характер, не
друкуються. Відповідні місця позначені трьома крапками.

Публікацію підготував Г. В. ПАПАКІН.
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№ 1
Павло  Скоропадський – дружині

Углы, 20.01.[1]917.
Дорогая моя Алинушка

Вчера вечером я спорил за ужином, мы все еще обсуждали вопрос[:] хорошо
или плохо[,] что нас не берут в Петроград1. Вдруг в 9 час. телеграмма от коман-
д[ующего] армией: “Генералу Скор[опадскому] немедленно налегке выехать в
штаб армии[.] Он предназначается в длительную серьезную командировку. В ка-
кой бы час ночи он не прибыл[,] немедленно явиться ему ко мне”. Мы стояли за
Ровной[,] до Луцка более ста верст. Скорее укладываемся и с Якуниным2 ночью
на автомобиле едем[,] холод страшный, шины лопаются[,] какая-то авария с ав-
томобилем[,]  в 4 часа утра приезжаем[,] иду к команд[ующему] армией. Оказы-
вается, в 34-м корпусе взбунтовался Одоевский полк[,] не хотел идти на пози-
цию[;] команд[ир] корп[уса] ген. Шатилов отрешен[,] я временно назначен ко-
манд[ующим] корп[усом] для приведения его в порядок. Причем Балуев3[,] не
спросясь меня[,] сделал представление о том[,] чтобы я был назначен оконча-
тельно, но так как[,] оказывается[,] 20 чел[овек] старше меня[,] я сомневаюсь[,]
чтобы меня назначили. Да[,] задача очень трудная[,] и я нисколько на этот кор-
пус не зарюсь. Ночью же еду в корпус. Приехал в див[изию,] полная растерян-
ность[,] еду в Одоевский полк, провозился целый день, в конце концов добился
того[,] что рассредоточил батальоны полка и теперь приказал арестовывать за-
чинщиков. 3/4 полка верны, офицеры тоже, 1/4 каких-то мерзавцев, которых
завтра предадут полевому суду. Но нервы истрепаны страшно[.] Сегодня я устал
и когда все кончится[,] напишу тебе подробно. Пока пиши по старому адр[есу.]



86 ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Если нужно что[,] пока не налажу почту[,] я буду тебе телеграфировать. Обо мне
не беспокойся. Страшно тебя люблю.

Твой Павлик.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 694, арк. 127–127 зв.

1 До 22 січня 1917 р. генерал-лейтенант П.П. Скоропадський був командиром 5-ї
гвардійської кавалерійської дивізії, що знаходилася на Волині, і тимчасово (травень-
липень, жовтень-листопад 1916 р.) виконував обов’язки командувача Гвардійського
кавалерійського корпусу на Західному фронті. Описана ситуація пояснюється чутками
про переведення гвардійської кавалерії до Петрограда для боротьби з можливими
революційними виступами.

2 Якунін – один з ординарців  П. П. Скоропадського.
3 Балуєв П. С. – командувач “Особой” армії, у складі якої перебував Гвардійський

кавалерійський та 34-й армійський корпуси, з серпня 1917 р. – командувач Західного
фронту.

№ 2

Олександра  Скоропадська – чоловікові
6 февраля 1917 г. [,] Петроград.

Дорогой Павлик

Перед самым обедом приехал Малашкин1 с письмом от Тебя. Только успела
его прочитать и поехала обедать к отцу2. С Малашкиным не успела еще как
следует переговорить.

Из Румынии приехали вчера Соня с Викторией Федоровной3. Они уехали
накануне Твоего отъезда отсюда. Должна сказать, Соня мало интересного рас-
сказывала. Она находит, что для нас[,] русских[,]  полезно побывать в Румынии,
так как по возвращении оттуда домой все в нашей стране кажется нам до того
благоустроенным. У румын ничего нет, народ донельзя беспечен. Вступили в
войну на третий год её ведения и ровно ничего не подготовили.  В лучших госпи-
талях на двух койках лежат трое раненых, все удивительно грязно, нет ни меди-
каментов, ни перевязочных средств. Живут румыны подачками, которые им от-
пускают французы, англичане и мы. Врачи исключительно не румыны. Королев-
ская семья живет очень  скромно, терпит большие лишения. Королева, говорят,
молодчина. Кажется[,] снова заговорили о свадьбе с одной из наших Вел[иких]
Княжон. Так ли это[,] не знаю. Там возмущены нашим Протопоповым4.

Его там считают совсем ненормальным.
Между прочим[,] он в разговоре с Брианом, иностранцем, высчитывал[,]

сколько в минуту пулемет может уложить народу[,] если начнутся беспорядки и
их придется пустить при возобновлении сессий в Думе на толпу. Кстати[,] Бриан
говорил у себя дома, что эти расчеты вел неточные. Но хорош разговор министра
внутренних дел с иностранным представителем.

Интересно следующее, что Соня рассказывала: изобретено средство фран-
цузское для  безболезненного лечения самых страшных ожогов от снарядов. По-
врежденные ткани быстро возобновляются и оживают, и без страданий. Эта жид-
кость помогает и предохраняет от заражения. Стоит окунуть до выхода на пози-
цию руки и ноги, вы обеспечены, и не чувствуете холода, и замороженные части
снова оживают от смазывания этим же раствором. Называется это средство Lam-
brire (не знаю, так ли оно пишется), составные части главным образом: парафин,
воск и смола. Похоже на грязный вазелин, мажут кисточкой. Постараюсь разу-
знать подробности и имеется ли здесь. В Яссах целый госпиталь[,] где специально
лечат обожженных и замороженных этим способом.
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У отца обедал кроме меня только старый Волконский5. Княгиня Ольга Пе-
тровна [Волконская] недавно устроила благотворительный спектакль и выру-
чила 12 тысяч рублей чистых для своего госпиталя в Сухонове. Злые языки [ут-
верждают,] что эти деньги идут не только на госпиталь, но во всяком случае все
сходятся в том, что в Сухонове госпиталь оборудован ею превосходно. Удиви-
тельно она умеет выколачивать из людей деньгу. Графиня Витте тоже на днях
устроила спектакль для какой-то душеспасительной цели, брала за ложу 300, а за
кресло сто рублей, и ей эти деньги давали, и выручила она что-то около 30 тысяч
за один вечер.

Я завидую таким людям в их умении организовать и выколачивать деньги
для благой цели, хотя способ их мне и противен. Постараюсь набрать вещей для
твоих полков. Пока я не успела еще навести справки[,] где мне достать столько
вещей, но во всяком случае пусть каждый нижний чин, унтер-офицер, ордина-
рец, офицер, приезжающий в Петроград[,] имеет при себе по три–четыре бумаги
от небольшой команды или эскадрона, или роты, в которой командующий этой
частью со всеми печатями просит не отказать выдать нуждающимся нижним чи-
нам такие-то вещи. Из четырех складов я берусь легко достать вещи для неболь-
ших партий, для большего же количества – обращусь на днях же к разным лицам
и узнаю, где можно выклянчить большое количество.

О всем том, что Ты мне пишешь о корпусе и беспорядках и неурядицах[,] я
ничего никому не говорила и вышло как всегда очень глупо, весь дом узнал об
этом сразу помимо меня[,] конечно. Пожалуйста, не брани своего Малашкина, а
то он мне пожелает всяких несчастий и сглазит, но добрый малый рассказал все
от а до z, я еще не успела повидать Малашкина, как торжественно Александр6

при всех начал говорить: “А Вы знаете, у Павла Петровича ведь был бунт”. Я рас-
сердилась и сказала, что нет, а что если и был[,] то давно и до Тебя, но тот знал
все подробности (Александр и Ко) куда подробнее и точнее меня. Я им всем за-
претила об этом дальше распространяться. Малашкин расписывает здесь на
кухне все Твои геройства, т[ак] ч[то] Ты здесь окружен ореолом славы, храбреца
и усмирителя строптивых. Конечно[,] я Соне и отцу ничего не рассказала, кроме
того, что Ты утвержден,  и нуждаешься в бане, табаке и т.п.

Все[,] что Ты просил купить[,] я купила и посылаю с Малашкиным. […]
Меня очень беспокоят беспорядки, которые были у тебя в полку Одоевском,

дай Бог, чтобы все улеглось и больше не повторилось бы. Меня все это очень
тревожит. Особенно неизвестность, между Твоими двумя письмами. – Мы
переживаем такое время, что не знаешь положительно, где хуже, где лучше.
Когда Ты командовал 1-й дивизией[,] меня ужасала мысль, что Вас переведут
сюда. Все жены сплотились в этом случае и желали в этот раз, чтобы мужья бы-
ли подальше от них. Может быть[,] Ты теперь попал из огня да в полымя, одно-
му Богу это известно, и от судьбы не уйдешь.

Получила я от бедного Петра Яковлевича7 письмо. Он в большом горе и
пишет коротенькое письмо: 4-го января он потерял свою Лизу. Она скончалась
от туберкулеза[,] осложнившегося плевритами. Кажется[,] очень страдала и му-
чилась. Говорила о нас. Я написала и Петру Яковлевичу[,] и Марии Парменовне.
Мне их ужасно жалко, и мне кажется, что нам с тобою сравнительно с ними
грешно жаловаться на судьбу.

Я написала Ольге Милорадович[,] как Ты мне говорил насчет сына8. Не
ждали, не гадали мы[,] что перемены произойдут так быстро в Твоей боевой жиз-
ни. Теперь Ты сам решай[,] желаешь ли иметь Сашу при себе или нет. Мать ско-
ро узнает, что Ты получил корпус, напишешь Ты Саше, или ей, или мне писать
ей, с тем, чтобы она написала ему, что Ты не имеешь ничего против того[,] чтобы
он состоял при тебе или нечто в этом роде, или прикомандировался или перевел-
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ся к казачьему полку, Ты напиши, как мне поступить, или ждать от нее снова
запроса, хотя я лично считаю это не мило. Лучше[,] если Ты находишь это неже-
лательным для Тебя написать ей, что Ты[,] хотя и имеешь возможность взять Са-
шу к себе, но считаешь откровенно, что лучше ему лично ради него в этом отсо-
ветовать, так как корпус в опасном серьезном месте, Ты лично можешь быть в
нем недолго, или что-нибудь в этом роде. Молчать и забыть[,] по-моему[,] хуже.

Пешка9 сейчас в Москве, поехал по делам дома и сдачи квартир по повы-
шенной цене.

Переплетчиков10 так и не приехал сюда, будет[,] может быть[,] в феврале, и
сейчас в Москве. Пешка его повидает и узнает подробности.

С Гартманом11 пока не говорила о беспорядках в Пыщуге и считаю, что пока
не следует, пока Переплетчиков не даст более точных сведений в связи с тем[,] в
каком виде нашли имение его оценщики, и тогда легче говорить с Гартманом, не
ссорясь и расходясь окончательно с ним.

Получила я из министерства земледелия извещение[,] что на Кубарово,
Дунаец и Тростянец12 нам даст Московский военный округ сто пленных. По-
дробности надо было узнать в Москве и я срочно все протелеграфировала Пеше-
хонову и он пойдет в штаб там в Москве же.

Дело с Бенцем13 пока не ладится, никто положительно цены не дает, все го-
ворят, что он очень хороший, кругом слышишь о вздорожании их, но когда соб-
ственный нужно продать, то это не удается. Теперь принялся за дело Сергей
Васильевич и надеется продать его. Я лично желаю продать и Packard, если за
него что-нибудь дадут. Если это удастся, то будет очень хорошо, а к весне он все
равно нам  не нужен, а что будет осенью[,] еще неизвестно.

Деньги Твои еще не получили, только что получили повестку, но без пас-
порта не могу получить, а он у Пешки где-то спрятан, что я изменю, и что я упу-
стила из виду. Завтра он будет здесь.

Малашкина я задержала на лишний день, чтобы написать еще Тебе о всем
том, что Пешка нашел в Москве и узнал от Переплетчикова.

Во время отсутствия Сони за все время я очень часто бывала у отца. Видела
его через день-два. Он был удивительно мил, надавал всяких вещей его отца, ма-
тери, бабушки, порядочную дрянь, должна сказать, но вещи, которые он помнит
с детства, qui n’ent anciene valeur14, по его словам, но которые ему дороги, и он
хочет, чтобы они были у меня, так как я знаю, откуда они, а “другие” этого не
знают и не оценят…[…]

О внутренней нашей политике трудно что сказать. С 13 числа все собирают-
ся сидеть дома[,] запасаются провизией, и ждут всеобщую забастовку. Говорят[,]
что вызвали войска, какие[,] не знаю. Ждут главным образом беспорядков на
фабриках.

Недавно были выборы в Дворянское собрание. Выбрали предводителем дво-
рянства Петрограда Володю Волконского15. Папа выбран в число делегатов на
дворянский съезд. Он радостно предвкушает мысль о возможной его поездке по
этому случаю в Москву. Это меньше радует Соню, т. к. на поездку он попросит
сверхлимитные 10 тысяч. Забавный старик! 82-й год, а не унимается. […]

Недавно обедала у отца с гр[афиней] Клейнмихель16. Мы были втроем и она
была интересна и умна. Много разговаривали и были[,] по-моему[,] правы во
многом[,] к сожалению. Умный человек не может согласиться со всем[,] что у нас
творится и мириться с этим. Она же открыто высказывает свое мнение.

Я совершенно согласна с нею, что возмутительно[,] что позволяют себе гово-
рить о семье в Царском и о мирах различных. Один позор, что творят великие
князья, якобы идейно, и что они болтают везде и всюду, скопляя вокруг себя мо-
лодежь из офицерства. Дамы-дуры в большинстве случаев и повторяют, что го-
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ворят им мужья и братья. Усиленно повторяют, что у А[лександры] Ф[едоров-
ны]17 нервное расстройство, что она ослепла, что маленький18 серьезно болен. Ду-
маю, что это вранье. .. […]

Больше Малашкина задерживать не хочу. Пешка застрял в Москве, движе-
ние временно сокращено до минимума. Думаю[,] что тут не столько провиант иг-
рает роль[,] сколько высокие соображения в связи с забастовками и беспоряд-
ками.

Очень беспокоюсь насчет Тебя и Твоих дел в корпусе... […]
Обнимаю Тебя крепко-крепко. Твоя женка.

ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 468, арк. 19–26 зв.

1 Малашкін – вістовий П.П. Скоропадського.
2 Дурново Петро Павлович (1835–1919) – тесть П. П. Скоропадського, генерал-

ад’ютант імператора, двоюрідний брат П. М. Дурново, міністра внутрішніх справ Росії у
1905–1906 рр.

3 Дурново Софія Петрівна, уроджена княгиня Волконська, за першим чоловіком
Давидова – дружина брата О. П. Скоропадської, капітана 2 рангу П. П. Дурново (1874–
1909), гофмейстрина великої княгині Вікторії Федорівни, дочки герцога Альфреда Сак-
сен-Кобург-Готського, дружини великого князя Кирила Володимировича. Але О. П. Ско-
ропадська не називає Вікторію Федорівну великою княгинею, оскільки втаємничена у
двірцеві секрети: цей шлюб, укладений без згоди царя и незаконний з його точки зору,
був яблуком розбрату між Миколою ІІ  та його троюрідним братом.

4 Протопопов Олександр Дмитрович (1866–1918), з вересня 1916 р. – міністр
внутрішніх справ Російської імперії, свого часу – один з лідерів партії октябристів, де-
путат III і IV Державних дум (з 1914 р. – товариш голови Думи). Політика, яку він
проводив на посаді міністра, відрізнялась безпринципністю.

5 Волконський Олександр Петрович, князь.
6 Олександр – служник у домі Скоропадських.
7 Дорошенко Петро Якович (1857–1919), у подальшому зветься також сімейним пріз-

виськом Дорох – близький друг, однодумець і земляк П. П. Скоропадського, чернігівський
дідич, земський лікар, знавець і любитель української старовини. Марія Парменівна –
його дружина, уроджена Маркович, Ліза – дочка, долею якої Скоропадські дуже опіку-
валися.

8 Милорадович Ольга Кирилівна, уроджена Катеринич – вдова графа Григорія Олек-
сандровича Милорадовича, мати гвардійського офіцера О. Г. Милорадовича.

9 Пешка – домашнє прізвисько Пешехонова Сергія Васильовича, керівника Петро-
градської контори М. П. и П. П. Скоропадських.

10 Переплетчиков О. – довірена особа Скоропадських, якій було доручено з’ясувати
питання найвигіднішого використання лісів з Пищузького маєтку О. П. и П. П. Ско-
ропадських, що знаходився у Ветлузькому повіті Костромської губернії. Раніше цим маєт-
ком володів батько О. П. Скоропадської П. П. Дурново.

11 Гартман Микола Федорович – головноуправляючий маєтками Скоропадських.
12 Кубарово, Дунаєць и Тростянець – українські родові маєтки П. П. Скоропадського,

що знаходилися в Чернігівській губернії.
13 Ідеться про продаж автомобілів виробництва фірм “Бенц” і “Паккард”, які нале-

жали родині Скоропадських.
14 “Які  не є  антиками” – фр.
15 Волконський Володимир Олександрович, князь.
16 Клейнмихель Марія Едуардівна, графиня, вдова генерал-майора.
17 Олександра Федорівна (1872–1918), Аліса-Вікторія-Гелена-Луїза-Беатриса Гес-

сенська – російська імператриця, дружина Миколи ІІ.
18 Спадкоємець російського престолу Олексій Миколайович (1904–1918).
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№ 3
Олександра Скоропадська – чоловікові

22 февраля 1917 г. [,] Петроград.
Дорогой Павлик!

Завтра уезжает наконец Пивоваров1. Я его задержала по возвращении из
Двинска на два с лишним дня, так как нужно мне было его посылать по разным
складам, чтобы получить белье и вещи для солдат. За все это время я лично с
Пивоваровым достала 300 комплектов, немного мыла, махорки и чаю. Теперь
жертвуют мало, все дорого, но если купить все[,] что я достала, то нужно заплатить
около 1500 р. Но это не главное[,] что удалось сделать. Я подъехала к Моло-
ствову, который разъезжает с целыми вагонами подарков. Ему дают богачи, куп-
цы и т. п. на сотни тысяч. Я его подсторожила, говорила с ним, и он обещал прибли-
зительно через месяц выехать к Тебе в корпус. Сейчас он делает сборы, закупки
и запасы. Зовут его Константин Владимирович. Он бывший конногвардеец, боль-
шой хам и подлиза, и кажется хуже, но это делу не вредит. Он мне сказал, что я
могу Тебе написать, что он приедет и исполняет данное обещание, но Ты все-та-
ки напиши ему письмо, опиши бедственное положение частей своих, что они голы
и ободраны, и Богом и людьми забыты. Письмо Твое я перешлю. Кроме того, но
в другом духе напиши Владимиру Митрофаниевичу Пуришкевичу2. Он изредка
сюда наезжает, а потом уезжает на фронт и раздает вещи. К нему стекаются ко-
лоссальные пожертвования, так как ему доверяют. Ты напиши письмо, что зна-
ешь о вере в него русских людей, знаешь, что он собирает и раздает и всегда там[,]
где наиболее нужно, и потому как командир корпуса обращаешь его внимание на
часть[,] которая особенно нуждается.

Ему пиши просто и откровенно. Если думаешь хорошо, могу с этим письмом
поехать прямо к его жене Анне Николаевне, которая ему во всем помогает.

Список вещей тебе пошлю, они лежат все у меня. Дай следующему ординар-
цу бумагу на провоз в корпус вещей, это называется предложение, пусть будет
побольше штемпелей и подписей, теперь делают без этого большие затруднения.
Мне страшно хотелось бы к тебе приехать, но[,] может быть[,] лучше подождать
и ехать в Киев, если Тебя туда отпустят. Молоствов предложил мне ехать с ним
до самого корпуса в его вагоне с ним. Я ответила, что еще не знаю[,] как Ты на
это посмотришь, так как там не очень-то и признаешь, и[,] может быть[,] най-
дешь, что это скверный пример. Кроме того[,] считаю[,] что с ним ехать, этого я
не говорила ему, немного хамовато. Ведь вещи не я раздаю, плачу, и собрала[,] а
выйдет, что я разыгрываю благотворительницу на чужой счет. Для моих бедных
300 комплектов я все-таки приложила немного своего труда и времени. Я Моло-
ствова поблагодарила, и не отказала окончательно. Напиши свое мнение. При-
шли за 300 комплектами. Этот ординарец тоже пойдет и наберет[,] думаю[,]
столько же.  Но пусть будет у него удостоверение не от штаба корпуса, а какой-
нибудь мелкой части, без обозначения № корпуса, это вы как-нибудь просмокуй-
те, а то дамы-дуры думают, что если раз дали сотню рубашек в штаб корпуса, то
это довольно. Тебе лично написать несколько просительных писем для своих час-
тей. Например:

1. В Склад для оказания помощи воинам при Мин[истерстве] Ин[остран-
ных] дел.

2. [В Склад для оказания помощи воинам] при Государств[енном] банке.
3. [В Склад для оказания помощи воинам] в Аничковом дворце.
(Напиши частное письмо кн. Александре Александровне Оболенской, Cер-

гиевская 57. Пусть заинтересует М[арию] Ф[едоровну]3). [Нрзб] выдают, но не-
большими партиями 50–100 штук.



91ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

4. Потом напиши на имя склада Вел[икой] Кн[ягини] Ксении Александров-
ны4. Главное же посылай ординарцев разных с бумагами от разных полков и час-
тей, и от каждого полка и части пусть имеют по 5–6 удостоверений, чтобы ты-
каться в разные склады одному и тому же лицу. Ведь один Пивоваров набрал
легко с моими рекомендациями 300 шт.

Напиши поскорее[,] нужны ли Тебе для Пасхи подарки для твоего штаба,
для офицеров и для нижних чинов, и сколько, и какие. Имей в виду, что все
страшно дорого и трудно достать.

Получила наконец коротенькое письмо от Переплетчикова. Вот господин,
которому я лично никогда не дала бы ведение моих дел. Наконец соблаговолил
ответить на мои телеграммы и письма, и пишет, что занят делами Безака5, до мая,
вероятно тогда только соблаговолит ехать лично в Пыщуг, и даст свой совет. Он
нас за нос водит с сентября месяца, когда я была в Киеве. Из-за него мы от-
казались от некоторых предложений на разработку леса, которые были[,] мне
кажется[,] выгодны, а сам он ничего даже более или менее определенного сказать
не может. Посоветуй мне[,] какие условия и требования ему поставить. Ведь ес-
ли мы и летом и осенью ничего не предпримем и не войдем с какими-нибудь ле-
сопромышленниками в сношение, то опять нужно вкладывать в имение до 50 т[ы-
сяч] из кармана, а это обидно. […]

Нам удалось продать автомобили. Надеюсь, что Ты не сердишься, что я про-
дала и Паккард. […]

Пока я решила ехать в Полошки6, если обстоятельства не изменятся.
Напиши[,] когда Ты думаешь освободиться для поездки в Киев. Я могу

ехать туда во всякое время, лучше[,] конечно[,] страстную и святую быть здесь,
так дети дома и болтаются без присмотра.

Пешка Тебе пишет длинное письмо.
Анцорову он написал, но[,] конечно[,] до сих пор еще не получил ответа. Те-

бе[,] кажется[,] пишет и сплетник Володя7.
Все это время я сидела много дома, так как была простужена. Народу видела

немного.
14-е число прошло совершенно спокойно8. Были маленькие столкновения на

заводах, но рабочие поняли[,] что надо смирно сидеть и работать на войну, и
уверяли[,] что отлично знают, что это была провокация Протопопова, который
хотел разжечь народ и довести до крупных беспорядков, для того[,] чтобы разо-
гнать Думу, которая ему[,] по его словам[,] “не нужна”. Говорят[,] впрочем, что он
скоро уйдет.

Мне лично кажется, что теперь умы немного успокоились,  ждут более ус-
пешных военных действий и весны. Я очень за Тебя беспокоюсь. Твои “Углы”
дрянь место, а Ты любишь лезть куда и не надо было. Иногда чувствуешь себя
страшно одинокой. Дети в день надоедят, а вечером не с кем слово толково
молвить. Увлеклась опять нашим архивом[,] который перевезла к себе.

Обнимаю Тебя крепко, крепко.
Твоя Алина.

ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 468, арк. 15–18 зв.

1 Пивоваров – вістун П. П. Скоропадського.
2 Пуришкевич Володимир Митрофанович (1870–1920) – політичний та громадський

діяч, монархіст, один із засновників “Союза русского народа”, керівник “Союза Михаила
Архангела”, депутат II–IV Державних дум, активний учасник вбивства Г. Ю. Распутіна.

3 Марія Федорівна (1847–1928) – російська імператриця, дружина Олександра ІІІ,
мати Миколи ІІ, датська принцеса Дагмара-Софія-Доротея. Очолювала Російський
Червоний Хрест, займалася доброчинністю, опікувалася пораненими воїнами.
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4 Ксенія Олександрівна (1875–1960), велика княгиня – дочка Олександра ІІІ, середня
сестра Миколи ІІ, з 1894 р. одружена з великим князем Олександром Михайловичем.

5 Безаки – відома родина київських дворян; брати Олександр Миколайович та Федір
Миколайович Безаки були однополчанами П. П. Скоропадського по Кавалергардському
полку, його близькими знайомими.

6 Полошки – український родовий маєток П. П. Скоропадського, що знаходився у
Чернігівській губернії.

7 Пешехонов Володимир Сергійович – син С. В. Пешехонова, лікар, який певний час
працював при штабі бригади  П. П. Скоропадського.

8 На 14 лютого 1917 р. було призначено відкриття сесії IV Державної думи. Оскільки
на руках у О. Д. Протопопова був царський указ про розпуск Думи без позначення дати,
всі чекали цього дня значних безпорядків та розгону Думи. Очевидно, таким був і задум
Протопопова, однак він не здійснився.

№ 4
Павло Скоропадський –  дружині

1.03.1917. Углы.
Дорогая бедная моя Алинушка

Сегодня я получил секретное уведомление, что в Петрограде беспорядки. Ты
не можешь себе представить[,] как это известие меня взволновало, меня
особенно мучает моя беспомощность в такую минуту. Вся надежда, что Пешка,
верный, Тебя не оставит и что Бог Тебе поможет выйти из беды. Но ради Бога,
будь осторожна сама, никуда Пешку по имениям в данное время не посылай.
Пусть он останется при Тебе. Обсуди вопрос[,] не поехать ли вам в Финляндию,
что плохо[,] это то, что Ты живешь в таком плохом квартале, поэтому не выпус-
кай на улицу детей, в случае обстрела идите во внутренние комнаты, а не позво-
ляй стоять у окон и т. п. вопросы обдумай серьезно. Ты ужасно доверчива и меня
это особенно мучает. Я хотел Тебя вызвать между 10 и 20 в Киев[,] но теперь я
боюсь, еще хуже будет и для тебя и для меня, если дети останутся одни, да и мне
сомнительно[,] чтобы можно было выехать теперь ввиду подобных осложнений
внутри страны. Чем все это кончится. Напиши мне подробно поскорее[,] для
этого я посылаю Тебе Деваева1.

Пивоваров мне все доставил в исправности. Я так мечтал видеть и Тебя и
Пешехонова[,] теперь же нужно временно это остановить. Напиши мне твое мне-
ние. Слава Богу, что у нас есть свободный капитал, береги его как зеницу ока и
трать только в случае крайности. Спасибо Тебе за твои хлопоты о подарках[,]
прилагаю письма. Думаю, что Тебе не следует ехать с Молоствовым, он всегда
ездит с какими-то своими любовницами[,] и думаю[,] что Тебе он не пара, но
подарки убеди его привезти. До Киева[,] если Тебе придется ехать[,] Ты можешь
доехать[,] устроившись заблаговременно в Петрограде, а если бы Тебе пришлось
ехать до Луцка,  я всегда имел бы возможность попросить гр[афа] Ржевусского2 –
моего товарища, Пешка его знает, Тебя устроить.

У меня здесь все хорошо, работы очень много[,] но начальники дивизий у
меня подбираются хорошие, и[,] я думаю[,] все пойдет хорошо. Был у меня
Гурко3, осматривал корпус[,] остался доволен. Тут у нас на днях начнется отте-
пель и мы будем залиты водою, немцы до сих пор были довольно спокойны, ду-
шат нас газами, но и мы их тоже, но это ничего, мы принюхались и потери у нас
от них ничтожные. Но теперь ввиду ваших осложнений очень вероятно, что они
перейдут в наступление. Меня это не беспокоит особенно, так как у нас все в
этом деле начеку.

Я здоров[,] но тоскую по Тебе[,] моя дорогая Алинушка[,] особенно теперь,
когда думаю, что Ты в опасности. Телеграфируй и пиши мне почаще.
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По-моему, Ты напрасно продала Паккард[,] в особенности не спросясь меня,
такого мы за ту цену не купим, а Бенц хорошо[,] что продала. […]

Если бы в Петрограде наладилось дело[,] тогда приезжай ко мне в Киев, моя
дорогая, я страшно по Тебе соскучился. Как только я получу телеграмму с Твоим
мнением, я начну выяснять вопрос[,] могу ли я ехать или нет. Сейчас я не могу,
так как вести из Петрограда заставляют нас быть начеку, но если это не так се-
рьезно[,] как нам это здесь кажется, то[,] конечно[,] я думаю[,] меня отпустят
дней на 8 в Киев. Я мечтаю ехать между 12 и 16 марта с тем[,] чтобы Ты на Пас-
ху была уже дома. Телеграфируй мне почаще.

Обнимаю Тебя[,] моя дорогая женушка[,] да хранит Тебя и наших детей Бог.
Твой Павлик.
Высылай скорей Деваева с подробным письмом обратно.
Поблагодари Пешку за письмо.
Только что получил от тети Аликс4 письмо[,] в котором пишет[,] что [нрзб]

вероятно[,] снарядит целый поезд с вещами[,] но все это капля в море, поэтому
будь энергична. Это хорошее дело.

[Приписка на первом листе:] Ради Бога[,] береги себя[,] не будь глупа[,]
ведь на Тебе одной держится вся семья. Умоляю тебя. А ты, я слышал, ездишь
недостаточно тепло одетая.

ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 694, арк. 1–3.

1 Деваєв – вістун П.П. Скоропадського.
2 Ржевуський (Жевуський) Леон, граф – дідич Волинської губернії, відставний пол-

ковник-кавалергард, близький знайомий та приятель П. П. Скоропадського.
3 Ромейко-Гурко В. І. – генерал від кавалерії (з 1916 р.). У січні 1917 р. виконував обо-

в’язки начальника штабу Верховного Головнокомандувача, з лютого 1917 р. – командувач
Західного фронту.

4 Олсуф’єва Олександра Андріївна, уроджена Миклашевська – рідна тітка П. П. Ско-
ропадського, дружина графа Олексія Васильовича Олсуф’єва.

№ 5
Олександра Скоропадська – чоловікові

7 марта 1917 г. [,] [Петроград].
Дорогой мой Павлик!

Много мы пережили за эти дни, и много еще впереди. Я не верю, что устано-
вится скоро порядок, и во время Учредительного Собрания[,] наверное[,] снова
пойдут безобразия. Конечно[,] мы пережили минуты треволнения во время само-
го разгара революции. Ждали еще больше, но нас лично Господь миловал. Страх,
испуг, помимо прямых действий черни могли отразиться на наших детях больше.
У других было куда хуже. Но страдаю я лично теперь куда больше нравствен-
но[,] чем тогда. Сознаюсь откровенно, в первые дни больше думала, как уберечь
детей от черни, в руках которой буквально находился город. Опасности для
жизни[,] может быть[,] мы не подвергались, но было весьма жутко и тяжело.

Меня страшно тревожило то, что ничего не знала про Тебя, и как все будет
принято в армии вообще. С страшной тревогой ждали, когда наконец выскажется
Государь в ту или другую сторону, то есть даст ли конституцию, и этим сохранит
данную Вами ему присягу в верности ему, или отречется от престола, и совер-
шенно освободит от присяги. Я знала, что Ты будешь честен и верен до конца, и
потому поймешь, что я переживала.

Первая часть революции нами благополучно пережита, т. е. мы живы и здо-
ровы и целы, чего легко могло не быть. Дети все здоровы. Девочки, особенно Ли-
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лишка1[,] относились ко всему сознательно вполне, и в душе благородные, чест-
ные дети. Данилку2 очень интересовала пальба, особенно он не вникал  в суть
дела, но смотрел на все больше с точки зрения приключения из Майн-Рида.
Обыск с направленными на меня револьверами[,] я думаю[,] немного его отрез-
вил. Петя3 несколько раз твердил, что “люди с ума сошли и Бога забыли”. Он
сейчас совершенно спокойный и довольный, т. к. никто из учителей не ходит и
не ходил почти с 24-го и 25-го февраля.

Видела сегодня Кочубея4. Немного успокоилась насчет Тебя. Я рада, что он
с Тобою, он хороший[,] кажется[,] мальчик, хотя[,] вероятно[,] пороха не выду-
мал. Пошлю Тебе с ним все газеты за это время. Было время[,] когда сидели все
без всяких известий. Жили только слухами и разговорами по телефону со всеми.

Пешка показал себя преданным и верным другом. У него палили вовсю на
его углу, а он шел к нам[,] несмотря на то, что я просила его не приходить. Он
был раз под сильным обстрелом, но все-таки пришел. Я его люблю[,] уважаю
теперь больше[,] чем когда-либо.

Столько впечатлений, что не знаю, что и писать. Во время всех переживаний
положительно не было возможности все записывать, слишком большое было
нервное напряжение и тревога на душе.

Ты о нас не беспокойся. У меня 60 тыс. тут под рукой спрятано. Бумаги
собраны вместе, и еще благотворительный вып[уск] в бумагах. Документы по
имениям тоже. Драгоценности уложены в маленьких пакетиках так, что сразу по
свистку все мобилизуются[,] и я, и обе девочки можем на себе незамедлительно
вынести из дома, в случае  поджога или т. п. Сейчас это опасение совершенно от-
пало, а было и это. Все люди у нас оказались на высоте, и Павел5 и Александр
остались на местах, а Александр мне особенно теперь нравится. Человек поря-
дочный, и честный и разумный.

Я больше всего теперь страдаю и переживаю людскую низость, подлость и
трусость.

Я извиняю всех без исключения, которые ради известной идеи, которая ка-
жется им правильной[,] жертвуют своей жизнью, положением и т. п. Но прези-
раю тех глубоко, которые сами всю жизнь ничего не делали особенного, пользо-
вались для себя и своих личных выгод Государем, его режимом и существую-
щими порядками[,] а в трудную минуту не только  от него отвернулись[,] но его
предали, отреклись и даже окатывают грязью. Сознаюсь, я счастлива для себя и
детей, что Ты не в гвардии, и не в свите, а просто армейский офицер, исполняю-
щий свой долг перед Родиной на фронте. Но все-таки мы не должны были за-
быть того[,] что служили верой и правдой Государю, и что он это все-таки оце-
нил. Ты честен был всегда, везде и всюду, поэтому всякое правительство может
Тебя проверить. Государь сам освободил Тебя от данной ему присяги, и за что я
его благословляю.

Я его глубоко жалею, и за промахи, и за слабохарактерность, никогда не по-
верю, что были у него злые помыслы. Главное его несчастье, что он окружил себя
подлецами и не допустил до себя честных верных друзей. Я считаю, что честь и
слава Думе, которая сумела его отстоять с семьей в живых. Говорят, что он уедет
в Англию.

Страх за будущее страны. Пройдет ли Учредительное Собрание, будет ли
Мих[аил] Алекс[андрович]6 со всей жидовской компанией[,] окружающей его
жену. Я думаю[,] что выплывет Дм[итрий] П[авлович]7[,] а потом выставит свою
кандидатуру К[ирилл] В[ладимирович]8. Кстати[,] как подло он поступил, идя во
главе своей части к Думе, до 2-го марта. Он, двоюродный брат Государя, сам
Романов, присягал и изменил. Я, признаться, этого не ожидала от его жены.

С Соней говорили об этом, она находит, что он поступил хорошо, восторга-
ется революцией, считает[,] что она идет великолепно, образцово, невиданно в
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истории, и что К[ирилл] В[ладимирович] благороднейший из личностей. Для
проформы говорит, что жалеет бедного Государя[,] но что он сам виноват. Исти-
ны избитые.

Отец – лучше будет мне молчать. Я за него страдала, что в его годы прихо-
дится такую революцию переживать. Я чуть не плакала от умиления, когда впер-
вые рискнула к нему пройти пешком, когда опасность даже еще не совсем мино-
вала[,] и что же я нашла! Сыпала бисер перед свиньями. Он завел сношения с
Гучковым9, с К[ириллом] В[ладимировичем] и Ко. Не удалось при старом режи-
ме, – живо флюгер перевернулся и он открыто говорит, что всегда был против
прежнего, и чуть ли не надеется выплыть при новом режиме.

После этого я у них не была все эти дни.
Порядок на улицах восстановился, два дня что выехали извозчики, берут,

что вздумается, за короткие концы 2—3 рубля, на Сергиевскую 8–10 р. Таксу
отменили. Все спокойно, но порядки новые. Солдаты офицерам чести не отдают,
сидят при них, курят, часто демонстративно – Кочубей рассказывал.

Из знакомых наших погибли: бедный Додя Менгден10 (убит не своими, а
пришлыми чужими солдатами), граф Стакельберг, женатый на Шуваловой, Вя-
земский, женатый или на Воронцовой, или на  Шуваловой, маленький Исаков,
брат Адлерберг.

Во флоте перебито масса офицеров. Количество неопределенно. Пока гово-
рила по телефону только с Митей Олсуфьевым11 и Половцовым12. Сего П[олов-
цова] увижу сегодня. Его, кажется, могу уважать, а со многими я положительно
не могу видеться пока, слишком они мне противны. Навещаю часто Мэри
Гартман13. Она умоляет Тебя повлиять на Бориса, чтобы он не горячился, не
бранился и понял бы время, и чтобы Ты его успокоил.

Я счастлива, что у Тебя Гурко, которого Ты считаешь порядочным человеком.
Хотя мы все знали, что революция будет рано или поздно, если не дадут

нового министерства, тем не менее для большинства вышло все неожиданно, и
был момент[,] когда Государь все мог еще спасти династию. Уверяют[,] что Воей-
ков14 задержал подписанную им же бумагу, что он все знал, а телеграммы Род-
зянко15 от него скрыл, чтобы его не беспокоить.

За нас не беспокойся. Мы живы[,] здоровы. Напиши дружественное письмо
Пешке. Хотя он и рак, но порядочный человек  и с нами был честен. Пока мы в
безопасности. Боюсь за наши имения, в смысле отчуждения впоследствии. Но и
об этом не беспокойся. Пока мы живы и здоровы, будем счастливы. Будем чест-
ны до конца, и тогда все будет хорошо. Напишу Тебе все[,] что узнаю от Полов-
цова и Олсуфьева.

Целую тебя от всей души. Меня Ты люби по-прежнему. Я Твое имя не
посрамлю и краснеть не придется. Бедный Государь! Наследник чуть не умер от
горя. Теперь его выздоравливают.

Целую крепко-крепко. Твоя женка.

ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 468, арк. 8–10 зв.

1 Лілішка – Єлизавета (1899–1976), середня донька Скоропадських.
2 Данилка – Данило (1904–1957), другий син Скоропадських.
3 Петя – Петро (1900–1956), старший син Скоропадських.
4 Кочубей Микола Васильович – ад’ютант П. П. Скоропадського у період його коман-

дування корпусом та Гетьманату.
5 Павло – служник Скоропадських.
6 Михайло Олександрович (1878–1918), великий князь – молодший брат Миколи ІІ,

генерал-лейтенант, член Державної Ради. На його користь зрікся цар 2 березня 1917 р.
7 Дмитро Павлович (1891–1942), великий князь – флігель-ад’ютант, ротмістр Лейб-

гвардії Кінного полку. Син великого князя Павла Олександровича та великої княгині
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Олександри Георгіївни (уродженої грецької принцеси). Брав участь у вбивстві Г. Ю. Рас-
путіна (див. про це нижче), за що був відправлений до Персії, до загону генерала Баратова.

8 Кирило Володимирович (1876–1938), великий князь – командир гвардійського
флотського екіпажу, син великого князя Володимира Олександровича та великої княгині
Марії Павлівни, уродженої герцогині Мекленбурзької.

9 Гучков Олексій Іванович (1862–1936) – громадський та політичний діяч, один із
засновників партії октябристів, Голова ІІІ Державної Думи (1910–1911), голова Цент-
рального військово-промислового комітету, член Державної Ради, у березні – травні 1917 р.
військовий і морський міністр.

10 Менгден Георгій Георгійович, граф, генерал-майор.
11 Олсуф’єв Дмитро Адамович, граф, камергер, родич П. П. Скоропадського.
12 Половцов Андрій Петрович – генерал-майор, співробітник військового міністерства.
13 Гартман Марія – дружина генерал-майора Бориса Федоровича Гартмана.
14 Воейков Володимир Миколайович (1868–1918) – генерал-майор почту імператора,

з 1913 р. – двірцевий комендант царя.
15 Родзянко Михайло Васильович (1859–1924) – громадський і політичний діяч, один

з лідерів партії октябристів, Голова III та IV Державних дум. Із 27 лютого очолював
Тимчасовий комітет Державної думи. Він направив у царську ставку й командувачам
усіх фронтів такі телеграми з інформацією про події у столиці: 26 лютого: “Положение
серьезное. В столице анархия. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное
расстройство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Часть войск стреляют
друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны,
составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно.
Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца”. Ранком 27 лютого:
“Положение ухудшается, надо принять немедленные меры, ибо завтра будет уже поздно.
Настал последний час, когда решается судьба родины и династии”.

№ 6
Уривок із щоденника О. П. Скоропадської – додаток до листа

від 7 березня 1917 р.

23-го февраля 1917 г. [Четверг.]
Утром обе девочки пошли в гимназию как всегда. Лилишка в трамвае прямо

оттуда вернулась к четырем часам, совершенно беспрепятственно. Марийка1

кончила занятия часом позже, поэтому я ждала ее спокойно до пяти часов. Вдруг
разнеслись слухи в доме, что началась забастовка, и трамваи не ходят, и что на
Невском много народу. Хотя Марийка по времени уже вышла из гимназии, от-
правила туда Павла. Марийка в трамвай не попала, извозчик ни один не взялся
вести, она отправилась пешком к Сергею Васильевичу. Он мне телефонировал,
что привезет ее сам, но это не удалось, она осталась у него ночевать.

24-го февраля. Пятница.
Приехала на извозчике и в трамвае отчасти Вера Николаевна. На Невском

много народу, но трамваи еще отчасти шли. Идет “рабочая забастовка”. На Васи-
льевском острове несколько заводов не работает, на Выборгской тоже. Скопле-
ние толпы, народа, рабочих и солдат в различных местах города, преимущественно
у Казанского Собора, на Невском и [у] Московского вокзала. Сергей Васильевич
на извозчике привез Марийку, и сказал, “через три дня все станут на работу, да-
дут хлеба и все успокоится[”]. Я усумнилась и сказала: начинается революция2.

25-го февраля. Суббота.
Забастовки продолжаются. В некоторых местах стычки с войсками и стрель-

ба у застав и Казанского Собора. Пошли пешком с Марийкой к отцу к 7 ч. в[ече-
ра]. Кажется[,] что успокаивается, т. к. назначено было в Городской Думе экст-
ренное заседание по снабжению хлебом. Отец поехал в своей карете. Мы вернулись
вдвоем на автомобиле Сони. Трамваи не шли, извозчики были. Электричество
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горело, и вода действовала. Купили керосину на три лампочки на всякий случай.
Из банка достали денег. Потом узнали, что вечером стреляли около городской
думы, но все еще думали[,] что дело обойдется.

26-го февраля. Воскресенье. [запис пропущений. – Г. П.]3

27-го февраля. Понедельник. [запис пропущений. – Г. П.]
28-го февраля. Вторник.
На улице полная анархия. В 4 1/2 часа утра стрельба беспорядочная. Ищут

городовых и других засевших по квартирам и чердакам, верных якобы старому
режиму. Ожесточение против полиции. В разных частях города горят участки и
громятся. У нас наискосок из окон выкидывают пачками разноцветные кипы бу-
маг, которые высоко разлетаются над домами. Толпа галдит и кричит, расклады-
вают громадный костер, который горит всю ночь. Порядку никакого. Говорят о
народной полиции4. Пока незаметно. Мчатся по улице какие-то солдаты верхом,
штатские с шашками на видных кавалерийских, чуть ли не офицерских лошадях.
Много пьяных, видим [нрзб]. Несколько офицеров прошло понуря голову, без
оружия, галдят на них нижние чины. 2-х остановили и обшарили при всех.
Ужасная картина вооруженных хулиганов. Мальчишки дерутся меньше Данилки
из-за ружья. Баба верхом с гикотом с шашкой проехала – полиция новая. При-
нимает участие в толпе несколько сестер, гимназистов, много мальчишек под-
ростков. Когда стрельба, вдруг рассыпаются. На углу на Манеже были убитые. Я
не видела лично. У Тучкова моста резня, стрельба с криком. Толпа громадная на
Манеже целый день.

Весь день мы сидим дома. Изредка смотрим в окна. Стрельба издалека слы-
шится целый день, но больше всего холостые снаряды. Слухов масса. Везде ищут
и захватывают городовых и пулеметы.

От отца и Сони имею известие по телефону. Все сидят дома и ждут, что бу-
дет дальше.

Слухи, что войска все перешли на сторону революции. Ждут ответа Госуда-
ря на телеграммы Родзянко. Все еще есть надежда, что он даст конституцию, и
все еще может наладиться, т. е. что останется на престоле Государь с ответствен-
ным министерством. Жертв много уже, а ответа все еще нет. К вечеру слухи, что
потребуют отречение от Государя. – Настроение крайне напряженное. Страшное
беспокойство за армию, из-за присяги, будут ли за государя или нет на фронте.

1-го марта 1917 г. Среда.
Сидим все в столовой. Леонид Павлович читал нам вслух только что прине-

сенную газету № 2 Известий. Сильный стук в передней. Электричество не горит.
Звонки не звонят. На отклик “Кто там” много голосов мужских говорят[:] “Свои”.
Велели отпереть, иначе взломали бы.

“Пришли отобрать оружие, нам сказали[,] что у вас есть, отдайте, иначе оты-
щем, будет хуже”. Вежливо, но настойчиво.

Сказала, что нет револьверов, что муж на войне и все взял с собою. Не пове-
рили. Неоднократно повторяли[:] “нам сказали, что есть”. Я сказала им: посмо-
трите сами, повела в кабинет, показала им старинное оружие на стене, они сказа-
ли, нет[,] такой дряни не надо. Потом повела в уборную мужа, открыла им комод
с бельем, вспомнила, что есть пустая кобура и открыла им нижний ящик, где ле-
жат бинокли и аппараты фотографические. Стойку с холодным оружием они не
заметили.

Один солдат довольно грубо меня от комода оттолкнул и хотел что-то из ко-
мода забрать. Другой, статский, в шашке и папахе, главарь[,] по-видимому, велел
ему быть вежливее. Они обошли квартиру, не рылись и ушли. Их было человек 10.

Я их спросила[,] чьи они достойные представители. Они ответили: мы пред-
ставители “революционных войск”. Частью они были вооружены винтовками,
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частью револьверами, направленными на нас, причем ясно видно было, что пло-
хо умели обращаться с таким оружием. Скоро ушли от нас и отправились выше.

С утра, то есть около 6 1/2 началась стрельба на улице. Езда автомобилей, и
крики “ура” как и вчера. Около 9 часов начали палить в самый наш дом. Со
стены под Марийкой на дворе сыпалась штукатурка. Все думали, что укрылись у
нас в доме на чердаке и в квартирах верхних городовые и полиция вообще.
Лилишка видела[,] как стреляли в дом с улицы. Всех перевела в задние комнаты.
Скоро успокоилось. Обыскали чердаки, никого не нашли. Телефон действовал.
Говорила с Сергеем Васильевичем и Соней. Сообщили новости[,] помещенные в
№ 3 “Известий”. По словам Сони (не из газет)[,] ждут в Думе Манифеста.

На улицах догорает костер [нрзб] мирового судьи или судебного пристава.
Видно пьяных солдат, офицеров[,] гуляющих без оружия, других[,] которых ос-
танавливал пьяный солдат, и хулиган с папахой и шашкой. То и дело не то холо-
стые, не то настоящие выстрелы из винтовок[,] проезжающих автомобилей и
проходящих. Толпа народа с солдатами останавливается перед домом [нрзб] и
видимо собираются туда забраться, все ищут городовых.

Занятия наши за день – слушание телефона, ожидание и чтение газет. При-
шел Вл[адимир] Григ[орьевич]. Студенты образуют милицию для защиты мир-
ных жителей от насилия солдат и хулиганов. Движение по улицам только пешком,
и бешено мчатся автомобили. Сидели в них статские, военные, сестры милосер-
дия и студенты, с красными флагами, иногда разбрасывали “Известия”. Вл[ади-
мир] Григ[орьевич] обстреливался пулеметом. Все ложились и ползком удирали,
это на площади Знаменской. Зашел Володя Пешехонов. Многое видел, поражен,
но воззрения не сходятся с моими. Мило[,] что пришел[нрзб][,] комендант дет-
ской клиники Вилие. Утром был Н[иколай] Ф[едорович], не нужно ли чего нам.
Сыновья оба оказались здесь, один болен, другой пойдет хлопотать, чтобы дозво-
лили вернуться на фронт и вернули бы шашку.

Вечером опять пришли двое: солдат и хулиган-рабочий, немного подвыпив-
шие. Солдат добродушный[,] спросил[,] русские ли все, ответили[,] что Полтав-
ские и Прилуцкого уезда. Чему он обрадовался и остроумно заметил, что у них
тоже солдаты есть оттуда. Я спокойна, что ни оружием, ни деньгами не помогла
ни на йоту революции. Многие отдавали все сразу, давали солдатам папирос,
вина, угощали, лишь бы ушли.

2-го марта 1917 г. [Четверг.]
Одиночные выстрелы в течение дня. Извозчиков, трамваев нет. Много наро-

да на улице. Был опять Сергей Васильевич. Привела с ним в порядок все бумаги.
Ценности все собраны[,] в случае тревоги каждый знает, что ему с собою захва-
тить. Убрала архив наш в верное место. Спрятала портреты Государя, т. к. разно-
сится слух[,] что будут их отбирать, этого у меня не будет. Надругаться не дам и
сохраню. Дети здоровы и спокойны.

3-го марта 1917 г. [Пятница.]
Пошла пешком с Петей по линии нашей. Все спокойно. Л[еонид] П[авло-

вич] пошел домой, пешком. Пошли через Неву пешком к отцу. Постарел. Меня
огорчил и разочаровал. С Соней тоже. Грустно и тяжко на душе невыразимо. Ве-
чером навестил Н[иколай] Ф[едорович] с сыновьями, не могла исполнить их
просьбу[,] к сожалению.

Ждем манифеста. Порядок действительно восстанавливается. Оружие у ху-
лиганов отбирается. Уголовных преступников отчасти водворили обратно. Вече-
ром вышла газета с отречением Государя и отказ Михаила Александровича тоже,
условный, до выбора его Учредительным Собранием. После отречения стало
несколько спокойнее за Вас, но без известий ужасно тяжко и тревожно.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 468, арк. 11–14 зв.
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1 Марійка – Марія (1898–1959), старша донька П. П. Скоропадського.
2 Цікаво порівняти це місце із щоденника О. П. Скоропадської зі споминами М. М. Су-

ханова, діяча, що належав до протилежного, революційного табору: “В пятницу я стал
уже категорически утверждать, что мы имеем дело с революцией как с совершающимся
фактом. Я, однако, слыл оптимистом. На меня махали руками” (Суханов Н. Н. Записки о
революции. – Т. 1 (кн. 1–2). – М., 1991. – С. 50.

3 Причини відсутності записів за ці дні невідомі. Лишається тільки пожалкувати з
цього приводу, оскільки саме 26–27 лютого відбувалися перехід військ петроградського
гарнізону на бік повсталих та їхні сутички з поліцією.

4 У ніч на 28 лютого 1917 р. за постановою Петроградської ради робітничих та сол-
датських депутатів була створена робітнича міліція – озброєна організація робітників
петроградських заводів і фабрик для захисту громадського порядку в місті.

№ 7
Олександра Скоропадська – чоловікові

9-го марта 1917[г.]. Петроград.

Дорогой мой Павлик! Получила Твое письмо с Деваевым и Кочубеем и те-
леграмму Твою от 7-го марта1. Слава Богу[,] что Ты жив и здоров, а то страшно
за Тебя на душе. Вчера уехал с письмом Кочубей. Сегодня уезжает Деваев. За эти
два дня ничего нового. Посылаю Тебе газеты, какие можно было достать.
Ужасно[,] что делается у нас. Беспорядков настоящих нет, но рабочие только
частично становятся на работы. Предъявляют разные невыполнимые требования.
На одном заводе объявили, что будут работать только от 9–12 и от 2–5, на дру-
гих желают 8 ч. Конечно[,] требуют плату везде за прогульные дни революции.
Это им решено дать. По-моему[,] напрасно думают, что уличные беспорядки пре-
кратились и не возобновятся. Я много хожу пешком, единственный способ пере-
движения, шарю по 15 верст в день. Прислушиваюсь к разговорам. Трамваи
начали ходить, извозчика почти не добьешься. Некоторые гимназии открылись,
наши только завтра, т. к. никто не желает дров подвозить. Я слушаю разговоры
толпы, это очень интересно. Боже мой, какой развал везде и всюду. Сейчас нет
идеалов, а без идеала жить нельзя. Не знаешь[,] ради чего страдаешь и исполня-
ешь якобы свой долг тяжелый. Все прежнее с освещения газет и большинства
людей здравых – гниль, “верхи”, администрация, а что крестьянство, духовенство,
большая часть армии и средние классы? То[,] что называется “порода”[,] себя
показало за это время. Лицемерило годами, пресмыкалось, а потом от всего[,] что
считалось недавно святым, отвернулось сразу и теперь все поносит, но как, Ты не
можешь себе представить, как выражаются о царе и его семье и о всем[,] что его
окружает. Громко говорят: пьяница, развратница, шпион и шпионка, недостаточ-
но, что отрекся, надо судить, не отпускать в Англию, доберемся до них, и распра-
вимся. По-моему[,] за последние два дня в газетах больше разошлись насчет
императорской семьи. Заодно говорят о высших классах, с которыми нужно по-
кончить. Слышатся возгласы, что не надо удовольствоваться кабинетными,
удельными и монастырскими [землями], а следует забрать и помещичьи. Сергей
Васильевич видел Дмитрия Адамовича и Половцова. Я лично видела одного
Половцова. Д[митрий] А[дамович] смотрит идеально на положение вещей. Оба
сходятся в том, что сейчас во главе правительства в числе министров есть люди
очень талантливые, способные и честно относящиеся к делу. Д[митрий] А[дамо-
вич] думает, по словам Сергея Васильевича, что[,] может быть[,] восстановится
порядок и что Дума сумеет это сделать. Андрей Петрович более пессимист, и
ждет весьма крупных недоразумений. Мне с ним было просто говорить, и я у не-
го сидела 1 1/

2
 часа. Я к нему пошла, т. к. ему по городу ходить куда хуже[,] чем

мне. Н[ижние] ч[ины] до того распущены, что все может случиться, и военному,
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старого режима, почти невозможно себя сдержать и [можно] нарваться на непри-
ятности, до побоев и смерти включительно. Все нос высовывают только в случае
необходимости. Положение А[ндрея] П[етровича] ужасное в нравственном отно-
шении. Он подал прошение об отставке, и теперь сдает должность. Носит обще-
кавалерийские погоны. Бригадных упразднили, и он говорит, что его в армию
как свитского бывшего нежелательно никуда назначать. Он об этом справлялся.
Он уезжает при первой возможности. Я ему даю один Твой штатский костюм, у
него ничего нет, а нигде нельзя достать и заказать. Солдаты толпами ходят по
улице, с виду добродушно, но говорят Бог знает что. Ходят по панели, курят.
Слышишь слова: сознательный, бессознательный. Распропагандирована вся эта
толпа страшно. Так ли это на фронте. Распоряжения Гучкова[,] по-моему[,] все
склоняют к уничтожению совершенно дисциплины, на которой все прежде дер-
жалось2. По-моему[,] армия на таких началах не может быть сильна. [Нрзб]
Дмитриев[,] кажется[,] новшеств этих не признает. Дай Бог[,] чтобы на фронте
это не отозвалось. Говорят[,] в эти дни масса нижних чинов, решив[,] что насту-
пила свобода, со своими корзинками и узелками взяли да уехали в свои деревни
на родину. Я не могу Тебя расстраивать, но все это слухи, которые подтвердил
А[ндрей] П[етрович] из других источников. Он честный человек, до последней
минуты остался верен присяге. От него я пошла к отцу, захватив с собой Ма-
рийку, которую я оставила у С[ергея] В[асильевича][,] пока была у П[оловцова].
Бедная девочка старается забыться в своей науке, но и она и Лилишка все пере-
живают живо со мною.

Были вдвоем у отца. Марийка в ужасе. Отец совсем[,] по-моему[,] с ума со-
шел. Стыдно и позорно. Мечтает “теперь” сыграть роль, всплыть, подлизывается
к новому правительству, как это делал столь неудачно к последнему. Объявил,
что вчера, на первом заседании городской новой думы, выступит торжественно и
скажет, что он первый, из ген[ерал]-адъют[антов], торжественно приносит прися-
гу Новому Правительству. Я ему сказала, и Соня тоже, что это напрасно, зря, что
никто этого не просит, а я сказала ему, к чему твоя присяга, что ты их забываешь
по обстоятельствам, одним словом[,] наговорила много, он не рассердился, и не
понял, что я[,] его дочь, говорю ему вещи, которые порядочный человек не дол-
жен был бы слушать. Соню я не обожаю, но она жалка, и говорит, что скоро с
ума сойдет с ним, чему я верю. Может быть[,] он дома больше говорит, чем ска-
жет в других местах, но мне стыдно и позорно за него. Я горжусь, что не ношу
больше имени продажного, подлого, и чувствую себя виноватой перед тобою, что
отчасти Тебя[,] честного, порядочного[,] благородного[,] связала с этим именем.
Стараюсь понять и почувствовать, где долг, где правда, и сбита совершенно с
толку. Я с ужасом думаю о будущем воспитании Данилки. Как трудно будет
внушить ему чувство порядочности в гнили окружающей среды, в которой при-
ходится жить. Лучше ли за границей? Думаю и об этом. Пока единственная
мысль основная, это чтобы Ты остался невредим. Но не беспокойся, я духом
падать не буду, ни в каком случае, и детей Твоих так или иначе выведу на путь
правды и порядочности. Девочки мне большая поддержка нравственная. Когда
откроется гимназия[,] буду сама их сопровождать или посылать с Александром.
Он молодец, и хороших взглядов. Какое хамство в газетах, неужели это выраже-
ние, голос нашего народа, или только это шайка[,] руководящая временно нами?

В Твоем корпусе в 56-ой артиллерийской бригаде на 1-ой батарее старшим
фейерверкером находится Никита Сурский, брат няни Аннушки. Он пишет ей,
что такого командира у них никогда не было. Прежде солдаты не знали своего
корпусного, по 6 м[есяцев] и до 1 года он не бывал в окопах, и солдаты ни один
его не знал в лицо, а теперь Ты без конвоя всюду бываешь и он Тебя видел два
раза уже за короткий срок. Конечно[,] его мечта была бы попасть хоть временно
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к Тебе в штаб. Он женатый, имеет 5 ч. детей, 2 1/2 года был неотлучно на фронте.
Если можно[,] устрой его к себе. Он служил у нас буфетным мужиком одновре-
менно с няней 18 лет тому назад и был честный малый. Вообще семья, по все-
му[,] что знаю о ней[,] набожная, честная, патриархальная. Наша Аннушка всей
семьей уважаема и любима. Она новыми порядками возмущена и покороблена.

Половцов на улицу почти не выходит, боится себя  не сдержать. Ходит в Ка-
бинет, только когда его присутствие совершенно необходимо. Но[,] повторяю, он
пессимист, в чем мы с ним совершенно сошлись во мнении. Тем не менее я ушла
от него удовлетворенной нравственно. Он нам друг[,] и Тебя любит[,] и[,] ка-
жется[,] ко мне тоже хорошо относится. Я с ним говорила по душам, что редко со
мною случается. Но за это время я поняла свое одиночество. Людей я количест-
вом знаю достаточно, но качество их мне не по душе.

Встретила жену Губошлепа Долгорукова3. Страшно постарела. Беспокоится
за сына кавалергарда, муж в Румынии.

Газеты полны всяких рассказов о Государе и его семье в последние минуты
царствования, о Распутине и всей картине убийства последнего. Пуришкевич те-
перь открыто рассказывает, что первый выстрел произвел Феликс Юсупов, вто-
рые два он, Пуришкевич, а Дмитрий Павлович только был  шофером4.

За два последних дня[,] по-моему[,] настроение резко изменилось по газетам
к худшему по отношению к Государю и его семье. Слухи газетные о разоблаче-
ниях, что надо судить виновных. Пуришкевич, якобы “правый” – открыто зая-
вил[,] что А[лександра] Ф[едоровна] продавала нас немцам. Я этому не верю.

Когда читаешь газеты[,] волосы дыбом становятся. Если половина правды,
что пишут про Воейкова, то его надо было бы повесить. Особенно[,] если он от
Государя скрыл телеграммы Родзянко. Тогда еще можно было ему спасти и со-
хранить престол. Если бы он дал ответственное министерство[,] начавшее движе-
ние превратилось в сплошной триумф, толпу можно было бы успокоить и боль-
шая часть Думы этого хотела и справилась бы тогда с рабочей партией. Теперь
это поздно и безвозвратно. Я очень сомневаюсь, что все будет спокойно до Учре-
дительного Собрания. Говорят[,] оно может быть созвано не ранее как в течение
3 – до 6 месяцев. Это растяжимо и неутешительно, так как все может быть успо-
коено только после решения[,] какое у нас действительно будет правительство.
Рабочие продолжают мутить. Среди них[,] говорят[,] раскол. Солдатская партия
за продолжение войны, рабочие за войну тоже, но только большинством голосов,
а не всецело.

Сейчас я лично страшно обеспокоена судьбою семьи в Царском. Мне жаль
больше всего бедных девочек, которые относятся ко всему сознательно. Отпусти-
ли бы их поскорее в Англию, а то кончится плохо. Не дай Бог[,] чтобы страна се-
бя опозорила[,] как во Французскую революцию. Мне кажется[,] жизнь А[лек-
сандры] Ф[едоровны] и из-за нее других в большой опасности. Сегодня всех
арестовали. Государя держат отдельно от жены, не в его комнатах, а [во] второ-
степенной. Может быть[,] Дума сама боится за их участь, и потому под видом
ареста, усилили их охрану, для отвода глаз. Ей очень трудно. Приходится дей-
ствовать и по совести, и по желанию рабочей партии, чтобы остаться с нею в
хороших отношениях, и не вызвать снова беспорядков.

Из Тростянца у нас есть известия, что все спокойно. На днях туда прибывают
пленные. Что хуже, это что 3-го должна была быть реквизиция лошадей опять.
Теперь пока не к кому обратиться за советом, обращусь к Дмитрию Адамовичу,
узнаю[,] как относятся вообще к помещикам. Он смотрит на все идеально[,]
кажется. Революция не изменила его привычек. В 12 он бывает в ванне и не вы-
ходит к телефону. Завтра утром отведу девочек в гимназию, а потом пойду к
Дмитрию Адамовичу.
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Я пока еще бодрюсь, но не скрою[,] нравственно сильно пошатана. Газеты не
способствуют успокоению. Родня тоже не отличается благородством. Пожалуй[,]
еще все-таки лучше всех Соня. Она стоит за свою В[икторию] Ф[едоровну] го-
рою, защищает  К[ирилла] В[ладимировича][,] который свалял дурака, если не
подлеца. Все теперь ему не доверяют, и левые называют его “перебежчиком”.
Левые подкапываются под Вел[икого] Кн[язя] Ник[олая] Ник[олаевича]5. По-
скорей бы, и удачнее окончить войну. Я конца ей не вижу. Боюсь, что теперь они
на нас попрут, и удачи французов и англичан меня нисколько не радуют. Не они
были хороши, а немцы так ослабли, и наверное все на нас перекинули. […]

Надеюсь, что Деваев благополучно Тебе доставит это письмо. Теперь уверя-
ют, что [настала] свобода слова и мысли, я этому не верю. “Новое Время” после
1-го № газеты после революции хотели прикрыть за слишком  умеренное отно-
шение к революции. Я читаю всякие газеты, потом остановилась на трех, двух
крайней и средней. Пока во всех без исключения порнография насчет семьи, в
“Правде”[,] кажется[,] главный орган рабочей партии. – Если можешь, телегра-
фируй чаще, что буду делать и я. – У меня на время революции живет мисс Сти-
фель6. У них нет ни одного полена дров, а в комнате её 4 градуса. Она преданная
и благородная душа, и у нас ей менее страшно. Сегодня где-то опять было слыш-
но[,] как стреляли вдали на Петроградской стороне. Публика спокойна и
изысканно любезна. Слышишь на каждом шагу возгласы “товарищ”, “Милая[,]
родная[,] моя дорогая”, это к кондукторше или газетчице. Эти же “товарищи” нас
будут грабить и жечь. Меня будущее, кроме Тебя[,] не тревожит. Скажу больше.
По-моему[,] очень интересно жить, но часто тошно. Мои убеждения поша-
тнулись. После войны хотелось бы мне лично заняться детьми[,] калеками и
больными, и видеть Тебя в пиджаке, разбирающим семейный архив в обществе
милого бедного Дороха, где-нибудь в Чернигове, Полошках, или за границей. –
Но это мечты. Доживем ли все до этого счастья. Верю в Тебя до конца, и я тоже
Тебя не осрамлю. Не беспокойся, дорогой. Переживем, авось кривая вывезет.
Бедный Николай Чудотворец. Задала Русь ему работы.

Целую и обнимаю от всего сердца. Твоя женка.
ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 468, арк. 5–7 зв.

1 На жаль, згадані лист і телеграма у фонді Скоропадських не виявлені.
2 Ідеться про наказ № 1 військового міністра від 5 березня 1917 р., яким вносилися

суттєві зміни до Статуту внутрішньої служби. Вони були спрямовані на демократизацію
армії: відмінялося титулування офіцерів, їх звернення до солдатів на “ты”, іменування
солдатів “нижчими чинами”, заборона на відвідання ними розважальних закладів тощо.

3 Долгоруков Олександр Михайлович, князь, разом з П. П. Скоропадським служив у
Кавалергардському полку, у 1914–1915 рр. – командир цього полку; у 1917 р. – командир
I кавалерійського корпусу, генерал від кавалерії.

4 Г. Ю. Распутін, який у вищому світі вважався “злим генієм” царської родини та
німецьким шпигуном, був убитий 17 грудня 1916 р. Головними дійовими особами у цьому
злочині, дійсно, були В. М. Пурішкевич та князь Фелікс Феліксович Юсупов, граф Су-
мароков-Эльстон (1887–1967). Великий князь Дмитро Павлович був присутнім при
вбивстві. Великосвітських учасників заколоту було заслано: Фелікса Юсупова – до його
курського маєтку, Дмитра Павловича – у Персію, до експедиційного загону генерала
Баратова.

5 Микола Миколайович молодший (1856–1929), великий князь, дядько царя, відомий
військовий та політичний діяч, генерал-ад’ютант, у 1914 – 1915 рр. – Верховний Головно-
командувач, з 1915 р. – намісник на Кавказі. З 1 березня 1917 р. відновлений на посаді Вер-
ховного Головнокомандувача, але вже 7 березня пішов у відставку під тиском лівих партій.

6 Стіффель Анна Едуардівна, англійка, гувернантка у родині Скоропадських: вона
виховувала спочатку сестру Павла Петровича Єлизавету, а згодом дітей П. П. и О. П. Ско-
ропадських. У 1920-х роках перебралася до Німеччини, де продовжувала жити у родині
гетьмана.
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№ 8

Павло Скоропадський – дружині
12. [0]3. [1]917[г.]. Углы.

Дорогая родная моя Алинушка

Сегодня приехал долгожданный Кочубей и привез мне твои письма. Боже
мой[,] что ты пережила[,] моя дорогая[,] родная бедная женка. Понимаю[,] как
тебе трудно одной среди всего этого моря подлости, которое ты видела, но что ж
делать, старайся забыть подлость и искать хорошего, его тоже много. Я должен
сказать, что как военный[,] я никогда[,] ты знаешь[,] не занимался политикою и
для меня все эти думские деятели представляли сравнительно мало интереса, но
вместе с тем в такую трудную минуту не могу без умиления вспомнить новое на-
ше правительство, так умно оно действует[,] и раз Государь освободил меня от
присяги[,] я ему[,] новому правительству[,] привержен всей душою, что энергич-
но провожу во вверенных мне частях. Все эти господа Родзянко[,] Львов[,] Гуч-
ков[,] Керенский и комп[ания]1 благоразумные люди[,] и мы[,] и вся Россия
должны благодарить судьбу[,] что власть захвачена ими[,] и дай Бог нашей
многострадальной Родине, чтобы они удержались у власти. Что вокруг Государя
все разбежались[,] это нужно было и ожидать, он был окружен всеми этими
Воейковыми и комп[анией], которые всегда[,] мы знали[,] были подлецами, о
них лучше и не думать. Государь и Александра Федоровна, о которой[,] я созна-
юсь[,] не могу теперь без отвращения  вспоминать[,] сами виноваты. Государь –
бедный Государь[,] по свойственной ему бесхарактерности[,] а Александра Федо-
ровна по многим другим причинам[,] главное[,] по ее желанию властвовать и
самомнению, несомненно она является главной причиной наших несчастий. Я[,]
следя за жизнью в войсках и читая газеты, думаю[,] что у нас не будет консти-
туционной монархии, вернее всего у нас будет республика и очень либеральная,
главная причина этого отсутствие кандидата на престол. Романовы всем осточер-
тели[,] вряд ли будет Дмитрий Павлов[ич], я думаю[,] будет республика[,] к это-
му нужно быть готовыми. Если удержится теперешнее правительство[,] все пой-
дет эволюционным путем на славу и благоденствие России, если же правительст-
во провалится[,] власть перейдет в руки толпы и начнется анархия, которая
быстро выродится в какую-либо форму диктатуры самой деспотической. Это не-
сомненно так, воспитывай своих детей в либеральном[,] но честном культурном
направлении[,] не пережевывай старое, оно ушло, иди не с толпой, но с лучшими
разумными людьми государства по твоему образцу мыслей. Если в данное время
остановиться[,] ты духовно пропадешь. Эволюционируй[,] и быстро. Я здесь все
время проповедую офицерам быть в этом смысле на высоте положения[,] а то[,]
если стоять на месте[,] жизнь их захлестнет и командование уйдет из рук[,] и мы
очутимся в руках анархии[,] да еще солдатской. А кроме того[,] теперь во главе
России действительно стоят лучшие люди и за ними нужно идти. Что касается
твоего отца и Сони, то[,] конечно, я понимаю тебя, но и ничего не думаю другого
о нем и Соне, конечно[,] Кир[илл] Вл[адимирович] мерзавец[,] его все терпеть не
могут в армии[,] и[,] конечно[,] он никаких шансов не имеет на престол. Да и
вообще[,] по-моему[,] монархии не будет, а будет республика, меня очень удиви-
ло бы противное, разве что крестьянство не разберется[,] в чем дело[,] и потре-
бует царя. Что касается того, что Соня оптимистична[,] я совершенно не пони-
маю[,] почему, хорошего мало, если еще удержится правительство[,] это понятно,
но положение его шаткое из-за Совета рабочих и особенно солдатских депутатов,
в особенности принимая во внимание[,] что война, неудачи на фронте и немцы
очень хотят использовать нашу слабость и разрозненность[,] если бы были
серьезные неудачи[,] в Петрограде могут вспыхнуть снова беспорядки и тогда во
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что они выльются[,] я не знаю, опасен также чрезвычайно момент созыва Учре-
дительного собрания, момент демобилизации тоже.

Что касается наших имений, то ты следи[,] выясняй, действуй, через не-
сколько недель[,] когда волна событий докатится до крестьянства[,] если не раз-
несут усадьбы и не будет самовольных запашек[,] можно будет временно быть
спокойным[,] во всяком случае имения нужно поддерживать[,] в южных вести
свекольное хозяйство, в северных правильное лесное и[,] конечно[,] стараться
продавать, старайся выяснить земельный вопрос[,] меня это очень интересует[,]
я считаю[,] что здесь две альтернативы: получим ли мы за них или за отбирае-
мую часть – деньги, или не получим; последнее будет[,] если власть перейдет из
рук нынешнего министерства в руки социал-демократов и социалистов-револю-
ционеров, а это очень возможно. Но пока этого нет. Скажи Пешехонову подбад-
ривать Гартмана. Имей владетельные документы в 2-х экземплярах в банке и у се-
бя или Сергея Васильевича на квартире, а то у тебя и Сергея Васильевича.

Слава Богу[,] что дети здоровы[,] но ты[,] бедная, вижу по письму твоему,
дорогая, родная моя[,] истомилась страшно, мужайся, не падай духом, переживем
и Бог даст[,] будем еще счастливы, но не опускайся[,] не топчись на месте с мел-
кими событиями[,] что была кучка подлецов[,] которые оказались не на высоте в
минуты опасности своего благодетеля, всегда так было в такие катастрофические
минуты. Если ты хочешь спасти свою семью от полного крушения, живи, будь в
курсе всего, поспевай за жизнью, привыкай к новым здоровым взглядам, борись
на два фронта[,] с старыми понятиями[,] уже отжившими[,] и с новыми слишком
крайними, иногда просто бессмысленными.

Я в корпусе пока существую хорошо[,] войска мне подчиняются, но езжу[,]
агитирую[,] говорю, говорю без конца[,] и надеюсь этим удержать войска в поня-
тиях о долге перед Родиной. На нас[,] офицеров[,] выпала чрезвычайно труд-
ная[,] ответственная доля[,] и неблагодарная, доводящая иных до отчаяния, что
же делать[,] надеюсь[,] нас когда-нибудь оценят впоследствии. Спереди немцы,
сзади разнузданная толпа, но пока у меня были вспышки, но я уговорами[,]
убеждениями[,] запугиваниями, и будучи всегда в курсе движения, держу пока
войска в порядке.

Я тебе положительно не советую ехать в Полошки[,] поезжай лучше в
любой город, но быть там одной[,] без известий и a la merci des paysans2[,] ко-
торые каждую минуту могут тебя и детей уничтожить[,] я считаю рискованным,
в больших городах во всяком случае есть интеллигентные люди, у которых ты
найдешь защиту. Уговори хоть Данилкиного студента переехать к тебе. Трудно
мне[,] конечно[,] тебе советовать. Говорят[,] в Финляндию не пускают[,] да и мне
кажется[,] что и там небезопасно, думай[,] думай и решай быстро. Извини[,] моя
дорогая[,] что я тебе все даю советы[,] я так страдаю за тебя и так понимаю тебя.
Но нужно одно[:] не толчись на месте и не занимайся переживаниями, а двигай-
ся вперед. Я здесь в корпусе подобрал себе хороших нач[альников] див[изий] и
хорошие у меня командиры[,] мне тут хорошо[,] обо мне не беспокойся[,] иногда
тяжело[,] но надеюсь на Бога и на заступничество Мама, Лили и Елены Васи-
льевны3[,] что выйду с честью из положения. Буду тебе часто присылать весто-
вых верных из своих людей с письмами, кроме того[,] когда нет чего-либо се-
кретного[,] пиши просто по почте[,] говорят доходит хорошо, я буду тебе тоже
писать. Мне ничего не нужно, на днях перешлю деньги, нужно их теперь беречь. […]

Данилке нужно учиться по-малороссийски (украински)[,] я тоже купил себе
книгу и собираюсь[,] может быть[,] сделаться украинцем, но должен сказать по
совести[,] не особенно убежденным4, во всяком случае[,] если немец или какой-
нибудь хулиган не прекратит преждевременно мою драгоценную жизнь, я совсем
не собираюсь зарыться и оплакивать прошлое, а принять в той или иной форме
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живое участие в общественной жизни, конечно[,] трудно сказать теперь[,] где и в
какой форме. Лишь бы нам пережить эту бурю, а там при энергии можно детей
выправить на дорогу[,] не унывай и ты[,] и пока мы еще не доехали до комму-
ны[,] следи за делами.

До свидания[,] дорогая[,] милая моя родная женушка[,] верь в Бога и судьбу
и будь энергична. Нежно-нежно тебя обнимаю.

Твой Павлик.

[P. S.] Мне правительство нравится еще своим благородством, все это люди[,]
которые страдали от прежнего режима[,] а они защищают бедного государя от
толпы. Это показывает их высокую душу. Прежнее правительство не так отно-
силось бы к ним.

[Приписка на арк. 1] Я должен сообщить по совести[,] конечно[,] я благодарен
Государю за его отречение, т. к. никогда не изменил бы ему[,] если бы он не отрек-
ся. Но с момента отречения я почувствовал себя свободным[,] и конечно[,] хотя
мне его лично жаль, но я теперь вздыхаю полной грудью и счастлив[,] что хотя
мы переживаем время как никогда трудное, все [же] есть уверенность[,] что нами
правят люди, а не какие-то неизвестные темные личности, которые несомненно
докатили бы нас до полной гибели, теперь есть[,]  благодаря уму правительст-
ва[,] еще возможность вывести Россию на счастливый путь.

Т. к. мне нет времени подробно писать Серг[ею] Вас[ильевичу][,] прочти[,]
пожалуйста[,] выдержки из письма Серг[ею] Вас[ильевичу]. Я хотел бы[,] чтобы
он знал мой образ мыслей.

ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 694, арк. 4–7.

1 Ідеться про Тимчасовий комітет Державної думи – перший Тимчасовий уряд,
обраний 27 лютого 1917 р. у складі: М. В. Родзянко (голова), О. І. Гучков, І. І. Дмитрюков,
С. І. Шидловський, В. М. Львов, І. Н. Ефремов, М. О. Караулов, О. І. Коновалов,
В. О. Ржевський, П. М. Милюков, В. М. Некрасов, О. Ф. Керенський, М. С. Чхеїдзе,
В. В. Шульгін.

2 “На милість селян” – фр.
3 П. П. Скоропадський називає тут померлих родичів – свою матір Марію Олек-

сандрівну (1841–1901), молодшу сестру Єлизавету Петрівну (1878–1899), а також тітку
О. П. Скоропадської Олену Василівну Всеволозьку, уроджену Кочубей, про небесне
заступництво яких він часто згадував.

4 Це перше згадування про український національний рух у листах майбутнього
гетьмана України. На нашу думку, фраза “сделаться украинцем” свідчить не про зміни в
національній самоідентифікації, а про участь в українському політичному житті. У споми-
нах Скоропадського термін “украинцы” також носить політичний характер і частіше за
все вживався щодо національного політикуму України.

№ 9

Павло Скоропадський – дружині
14 марта [1917 г., Углы].

Дорогая моя Алинушка

Вчера послал тебе письмо с Якуниным. Сегодня пользуюсь курьером штаба
армии. Я нахожу[,] ты не сердись на меня[,] что ни ты[,] ни Сер[гей] Вас[илье-
вич], оба вы недостаточно осведомлены о том[,] что происходит[,] и не совсем
верно себе рисуете картину[,] к чему мы идем. Для меня несомненно[,] что рево-
люция еще в самом начале, Временное правительство, которое мне симпатично[,]
несомненно является просто ширмою[,] фикцией, за ним выступает Совет рабочих
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депутатов и солдатских депутатов[,] которые в данное время вполне системати-
чески принялись за революционизирование масс[,] что им удается очень хорошо.
Петроградский гарнизон совершенно подготовлен, я думаю[,] ты в этом не со-
мневаешься[,] рабочие тоже. В армии у нас только держится несколько еще бли-
зостью противника, но развал очень быстро прогрессирует, наш корпус стоит да-
леко от центров и несколько лучше[,] но это лишь вопрос времени,  я делаю
все[,] что могу[,] и думаю[,] у меня ничего отвратительного не будет, но в армии
будут печальные картины[,] и чем дальше[,] тем больше. Центром всего является
Петроград, Временное правительство будет сметено, и тогда наступит анархия,
вообще у нас революция идет ходом французской великой революции. Жизнь
граждан совершенно не обеспечена, в особенности будут громить и убивать бога-
тых и семьи офицеров[,] имей это в виду. Имей в виду[,] я не запуган[,] но это
ясно[,] что будет так, вникни в то[,] что я говорю, произойдет это еще не так ско-
ро[,] через месяц[,] через два, но произойдет. В такую трудную минуту нашей
жизни[,] умоляю тебя[,] Алина[,] обдумай[,] куда выехать из Петрограда,
действуй решительно[,] воспользуйся связями[,] проверь меня у людей[,] близко
стоящих к делу, но не у Половцова или Олсуфьева, они ничего не соображают,
написали мне письма[,] в которых я в этом убедился. Тебе нужно выехать в такое
место[,] где бы не было солдат и рабочих, в имения[,] конечно[,] не годится, но в
какой-либо небольшой курорт, в глубь Финляндии, балтийских провинций, на
Кавказ, а лучше всего было бы дернуть в Японию[,] не думай[,] что я с ума со-
шел, там с маленькими детьми переждешь бурю, обо мне не беспокойся[.] Во-
первых[,] все равно мне не поможешь[,] во-вторых[,] я энергичен и ловок[,] и
сумею исполнить свой долг с тактом. В Японии[,] если только туда проезд свобо-
ден, ты сможешь всегда об этом узнать, путь очень удобен. Вообще[,] Алина[,]
дорогая моя[,] трудно тебе указывать[,] что делать, но я тебя умоляю не сидеть[,]
замкнувшись в своей ячейке дорогой, а следить за жизнью и узнавать не в слоях,
что называется, общества, а у людей[,] знающих новое правительство, лучше еще
в кругах совета рабочих депутатов и солдатских депутатов[,] там есть офицеры
гвардии. Прочти это письмо Сергею Васильевичу. Ведь ты же из газет видишь[,]
что я прав, а газеты и половины не пишут из того, что делается. У нас два[,] три
правительства[,] в этом ужас. Если бы у тебя не было детей[,] я бы тебе так не
писал, но имея детей[,] ты должна все сделать для их обеспечения. Конечно[,]
проверь меня, ты умна; но действуй решительно, наверно другие в твоем положе-
нии уже приняли или принимают меры. Дорогому Серг[ею] Вас[ильевичу] пере-
давай мой привет и прочти ему мое письмо[,] и напрягите всю вашу волю[,] ум и
сердце для принятия правильного решения. Может быть[,] я и не прав, но для
меня ясно, что происходит[,] и я от своих слов не отказываюсь. Я здоров и бодр,
работаю и совсем не унываю[,] но боюсь за тебя. Боюсь[,] кроме того[,] что ты
можешь лишнее говорить[,] помни[,] что люди все доносят и за пустяшные слова
о прежнем режиме ты можешь навлечь на себя беду. О получении письма теле-
графируй мне. […]

Будь энергична[,] не грусти. Выживут только люди сильные, мы еще с то-
бой, даст Бог, будем счастливы. Алина[,] дорогая[,] отнесись к этому серьезно и
не бойся принять необычное решение. Я здоров и у меня все благополучно. Те-
перь в особенности у вас только начало революции, не надейся[,] что кончилась.
Мне это совершенно ясно.

Может быть[,] Киев для переезда подходящ, хотя я сомневаюсь. Лучше все-
го Япония[,] не смейся, я не сошел с ума. Я более чем когда-либо убежден[,] что
нынешнее правительство не усидит[,] а после него будет небывалая анархия. Те-
леграфируй о получении этого письма. Разберись самым серьезным образом[,]
главное в том[,] насколько правительство сильно и на что оно опирается. По-мо-
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ему[,] у него никакой точки опоры нет. Возьмет верх партия большевиков или
другая[,] проповедующая чем хуже[,] тем лучше. Ну а тогда придется тебе судить
о том[,] что будет.

Обнимаю тебя нежно-нежно.
Твой Павлик.

ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 696, арк. 73–74 зв.

№ 10
Олександра Скоропадська – чоловікові

18 марта 1917 г. [,] Петроград.
Дорогой Павлик!

Много перечитывала и обдумывала Твое письмо[,] посланное с Тихоном.
Пришла к заключению[,] что Ты прав, и хандрить нечего. Мне стыдно за пись-
мо[,] которое послала Тебе с Деваевым1. Кажется[,] написала много подлого и
трусливого, и неблагодарного. Но Ты меня простишь. Здесь видишь очень много
оборотной стороны медали, особенно мелочей, которые действуют на нервы. Те-
перь я стала спокойнее, хотя[,] кажется[,] ни разу не теряла внешнего самообла-
дания. На душе же была каша.

Тебе напишут люди совершенно разных направлений: Пешка, Володя,
Н. Ф. Гартман, мисс Стифель и Гофштеттер. Будешь иметь понятие о том[,] что
творится здесь.

Я до сих пор не могла с Митей свидется. То он в ванне, то с разными деяте-
лями общественными занят, то не дома, а теперь около недели в Москве.

Похороны жертв революции с 17-го перенесены на 23-е марта. И это число
тоже отложено. Участие должны были принять более одного миллиона людей.
Сделав этот предварительный подсчет[,] испугались, нашли, что такое скопление
народу требует, чтобы церемониал больше был бы разработан, боятся также
контрреволюции и нового побоища. Не найдены еще все пулеметы по сети и пла-
ну Протопопова. Один нечаянный выстрел может произвести отчаянный переполох.

Между солдатами и рабочими[,] ясно[,] большая распря. Восьмичасовый
рабочий день не устраивает солдат, которые считают, что заняты в окопах 24 ча-
са[,] и они правы.

Заметно большое движение, даже на простого смертного, как я, я вижу раз-
ницу большую. Много бываю на улице, в конках, смотрю и прислушиваюсь. –
Четыре дня идут солдатские манифестации. С музыкой ходят[,] с знаменем по
улицам. Играет Марсельеза. Несут плакаты с надписями: “Война до победного
конца”, “Рабочие к станкам, солдаты в окопы”, “Граждане[,] требуйте народного
суда над старым правительством”, и менее утешительное “Земля и Воля”. Этой
последней надписи я лично не видела. Идут стройно, офицеры с ними, но вид у
них невеселый, угрюмый. Я видела таким образом: павловцев, измайловцев, гре-
надер. Порнография насчет царской семьи за последние дни немного успокои-
лась. Кажется[,] уже все было выговорено, что только можно. Измена и шпионст-
во А[лександры] Ф[едоровны], её отношения с Вырубовой2, такие же с Распу-
тиным, беременность дочерей, отравление сына травами, слабоумие и отравление
Н[иколая] А[лександровича], и наконец отравление А[лександрой] Ф[едоров-
н]ой Н[иколая] А[лександрови]ча с целью занять его место как Е[катерине] II. –
Я лично не могу простить А[лександре] Ф[едоровне] то, что своей maniere d‘ayir3

она так опозорила своих несчастных девочек. Дай Бог этим бедным детям
поскорее выбраться в Англию, где они наверное найдут приют. Все слои без ис-
ключения одного мнения об А[лександре] Ф[едоровне]. Признают ее виновной
во всем, его же скорее презирают и даже жалеют.
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Версия об участии Бадмаева4 (постепенное умышленное отравление Н[ико-
лая] А[лександровича]) скорее в глазах общества умаляет вину его перед родиной.
Но оставим их. Возмездие за все уже есть и будет еще.

Мне во всем этом жаль больше всего – офицеров. И здесь[,] и там на фрон-
те. Вот уже поистине драма. О них мало думают. Считаю[,] что и правительство
тоже мало слишком занялось их положением, хотя и действует умно и благород-
но. Солдаты здесь положительно подтягиваются, рабочие же, хотя официально и
стали на работы, но болтаются по улицам, ходят на митинги.

Хвосты хлебные длиннейшие, уверяют, что хлеб будет и мука тоже.
Учебные заведения открыты. У Данилки экзамен в начале мая. Девочки обе

кончат все до 1-го мая.
Бумаги все я с Пешкой пересмотрела, и мы сделали несколько складов для

них. Я думаю[,] один надо было бы иметь в Москве. Н[иколай]Ф[едорович]
очень честный, благородный в своих воззрениях, но у него немецкая педантич-
ность, которая немыслима теперь, и атрофия воли, так что мне с ним очень труд-
но. Но расставаться теперь тоже немыслимо. Он все-таки много может мне по-
мочь. Он едет на днях в южные имения, потом поедет в Пыщуг. Помещики со
своими усадьбами и угодьями в ужасном положении. Начались уже погромы. В
Тамбовской губернии М. К. Рейтерн окончательно разгромлена. Пришли “солда-
тики”[,] потребовали муки – дали, потом свинины – взяли 150 племенных сви-
ней по несколько сот рублей каждая. Потом угнали 2 тыс. овец, и 300 лошадей[,]
и весь скот, потом бабы соседних деревень и солдаты вместе пришли громить
дом. Она сама еле уцелела. С заднего хода со старой няней были увезены на дву-
колке племянником Нарышкиным[,] у которого имение рядом.

В том же Кирсановском уезде разгромлены имения Ганецкого, Мартынова и
Горяйнова. У Сони и у нас пока благополучно, но надолго ли.

Не знаю[,] как спасти вещи[,] которыя в Тростянце и Полошках. Самое цен-
ное для нас[,] я считаю[,] картины, т.к. они незаменимы. Николай Францевич
должен сговориться там с управляющими и их частью убрать, частью увезти в
Киев. Пишу Соне Глинка5, и попрошу сохранить у себя или в Красном Кресте
несколько ящиков. Тоже и в Чернигове в музей к Модзалевскому6. Я это поско-
рее обдумаю и сделаю, а то будет поздно.

На Набережной меня у отца и Сони даже нравственно тошнит, но я на этом
сделала крест и только слушаю и удивляюсь, и не мучаюсь больше.

Я не знаю еще через кого, но хочу в имения выхлопотать народную мили-
цию, лишь бы она сама не стала громить. Всего можно ожидать.

Рассказывают, что обращались за помощью и советом к Родзянке, а он отве-
тил: “Что я могу сделать, когда у меня самого имение громят” на юге где-то.

Вчера была у Альбрехтов и видела М. Э. Дерофельд. Она по-прежнему пута-
ется с кем попало, но мила и симпатична все-таки. Часто бывает в Ц[арском] у П. А.

Новости узнала, которые[,] вероятно[,] Тебе уже известны. Застрелился у
[нрзб], оставил письмо, прося никого в его смерти не винить, что он расстался с
жизнью оттого, что  чувствует, что не сможет с такой верой и правдой служить
новому Правительству, как служил старому.

Слышала, что Борис Гартман, граф Пален, барон Гревениц и Рентельн вы-
гнаны солдатами из полка, а в командиры они выбрали Багге7, сказали мне[,]
“черного”[,] вероятно женатого на Гревениц. Гартман поехал в Ставку, а оттуда
прямо получил командировку на Кавказ. Это здесь узналось вчера только, сегод-
ня иду к Мэри, ее утешить. По-моему, лучше так, Борис плохо бы кончил в пол-
ку со своим характером необузданным.

Только что получила Твою телеграмму от 17-го и[,] конечно[,] постараюсь
быть утром 24-го в Киеве. Если не получишь телеграммы от меня[,] где я там бу-



109ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ду, поезжай в Континенталь8, где мы были раньше, там будут знать, где я, воз-
можно[,] что у Сони Глинка, если негде будет устроиться.

С[ергей] В[асильевич] будет жить здесь у детей в это время, т[ак]ч[то] еду
совсем спокойная.

Дети теперь вошли в нормальную колею. Учатся во всю. Если бы не уче-
ние[,] увезла бы их отсюда, но куда[,] не знаю. – Говорят об опасности Петрогра-
да, многие уже уезжают. Но эти слухи отчасти распускают для того, чтобы заста-
вить всех стать на работу и отрезвиться.

Говорят, что Москва недовольна Петроградом, говорят, что Петроград не
Россия, что желают конституцию. В Киеве говорят, что в церквах молятся за Ма-
р[ию] Фед[оровну], а в других городах за нее, Мих[аила] Алекс[андровича] и
Ник[олая] Ник[олаевича]. Вообще[,] по-моему[,] революция только началась.
Дай Бог вам всем[,] офицерам[,] справиться с трудным долгом. Какая темнота и
дикость. Вчера был такой случай на Невском. Маленький Дерфельден рассказы-
вал[,] очевидец. Идет старенький генерал, еле-еле ковыляет. Навстречу три-че-
тыре солдата курящих. Они[,] мерзавцы[,] папиросы потушили об лоб старика,
надсмехались, а он тихо заплакал и побрел дальше. Конечно[,] единичные такие
факты не должны влиять на общую идею. Жизнь должна идти вперед. Прави-
тельство настоящее добросовестно работает, но быть военным сейчас и офицером[,]
по-моему[,] ад. Никто вас не поддерживает, а все жалеют “бедного солдатика”.

Страшно счастлива Тебя в Киеве повидать и душу отвести и посоветовать-
ся[,] как быть в дальнейшем.

Пока ясно лишь мне только то[,] что обе девочки обязательно должны кон-
чить одна седьмой, а другая 8-й класс гимназии, а Данилка перейти в 4-й класс
классической гимназии. Насчет лета твердо решила в Полошки не ехать и в Тро-
стянец тоже. Подумываю о Киеве, и с Тобою об этом поговорю при свидании.

Пешка почему-то находит, что лучше здесь остаться, и здесь в бомбардиров-
ку не верит. Глядя же ежедневно на орды[,] хотя и спокойные[,] здешних солдат,
по-моему, все возможно.

Я счастлива, что Ты бодр и смотришь так на вещи, как мне написал в пись-
ме. Я пока еще не совсем так оптимистична, и не совсем свыклась с мыслью, что
ежеминутно или шальная пуля, или хулиган, или погром, или случайный инци-
дент на улице может прекратить мою скромную, но еще нужную жизнь. Тоже у
меня сильно развито чувство собственности, я признаю собственность других,
еще не крала и не грабила, и терпеть не могу насилия, поэтому социализм мне
чужд, так как в нем тоже насилие. […]

Приедь в Киев непременно, а пока крепко, крепко тебя обнимаю.
Твоя любящая женка.

ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 468, арк. 1–4 об.

1 Ідеться про її лист від 9 березня.
2 Вирубова Анна Олександрівна (1884–1930), уроджена Танєєва – фрейліна імпера-

триці з 1904 р., довірена особа царської родини і близька подруга Олександри Федорівни.
3 “Поведінкою” – фр.
4 Бадмаєв Петро (Жамсаран) Олександрович (1841–1920) – лікар, пропагандист

традиційної тибетської медицини в Росії. Він здійснив переклад і коментар її основопо-
ложної праці – трактату “Чжуд-Ші”. Оскільки царський двір широко користувався його
послугами, після революції поширювалися чутки про свідоме отруєння Миколи II тра-
вами. На підставі цього Надзвичайна слідча комісія Тимчасового уряду заарештувала
Бадмаєва.

5 Глінка Софія Василівна, уроджена Тарнавська – близька знайома Скоропадських,
працівник Комітету Червоного Хреста у Києві.

6 Модзалевський Вадим Львович (1882–1920) – історик, генеалог та знавець української
старовини, пов’язаний зі Скоропадськими багатолітньою працею над їх фамільним
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архівом. З 1911 р. – учений секретар Чернігівської губернської вченої архівної комісії, в
1917 р. – керівник громадського комітету охорони пам’яток культури і мистецтва на
Чернігівщині.

7 Ідеться про події у Кавалергардському полку, яким з початку 1917 р. командував
генерал-майор Б. Е. Гартман. Його, а також групу названих старших офіцерів солдати-
кавалергарди вигнали з полку, обравши своїм командиром барона К. К. Багге аф Боо.

8 Готель “Континенталь”, що знаходився на Хрещатику

№ 11
Павло Скоропадський – дружині

4 . 4 .[1]917 г. [ Углы.]
Дорогая моя душка

Лишь сегодня[,] 4-го[,] получил я твою телеграмму о благополучном возвра-
щении1. Я страшно беспокоился. Что у вас делается в Петрограде[?] кажется[,]
снова что-то неладное[,] по крайней мере я получил приказание не увольнять
офицеров в Петроград[,] а находящихся там в отпуске вытребовать обратно. Я
страшно боюсь за Вас. К какому же ты пришла решению относительно пребыва-
ния своего[?] Чем больше я читаю газет, слушаю и думаю, тем больше я прихожу
к заключению[,] что благополучно разобраться в каше[,] в которую мы попали[,]
немыслимо, кончится несомненно анархией[,] имей это в виду. Поэтому[,] между
прочим[,] я настаиваю категорически на закладе имений. Пешехонов будет[,] мо-
жет быть[,] противного мнения[,] мне это безразлично, пусть он лишь найдет
верное помещение деньгам[,] чтобы не платить лишний процент. Это необходимо
до крайности и является страховкой нашей дальнейшей жизни[,] если она уцелеет.

У меня в корпусе все благополучно. Пока еще дисциплину я держу[,] но ар-
мия разлагается, это несомненно. Нам очень трудно, занят я страшно, к сожале-
нию[,] не успеваю писать свой дневник, у меня плохо тем, что мой начальник
штаба никуда не годится[,] я его думаю вышибить вон[,] лучше его совсем не
иметь[,] нежели иметь такого идиота да еще в такое время. Немцы[,] несомнен-
но[,] скоро перейдут в наступление, как будут драться мои части[,] я еще не
знаю, думаю[,] что благодаря воздействию постоянному[,] что будут драться[,] но
когда прийдут пополнения[,] тогда одному Богу известно[,] как будет[.] Ведь они
совершенно не обучены[,] и это с таким противником.

Дорогая милая моя Алинушка, стараюсь мысленно переживать наши счаст-
ливые дни в Киеве. Ты была очень мила. Пиши мне поскорее по всем вопросам[,]
которые я тебе задал, пиши неважные вопросы по почте, письма доходят, а более
серьезные вопросы присылай с нашими посыльными. Только пиши. Будь энер-
гична[,] не забывай всех тех поручений[,] которые я дал Серг[ею] Вас[ильевичу].
Проси его действовать вовсю. Побывай у народа[,] будь в курсе всего, что проис-
ходит. Я знаю[,] что тебе трудно[,] дорогая моя[,] и что все это не в твоем духе[,]
но что же делать – иначе сейчас нельзя. Проси Серг[ея] Вас[ильевича] также
подробно мне написать[,] передала ли ты ему от меня 1000 руб. Пиши подробнее
про детей наших милых. Я соскучился по ним[,] но что же делать[,] пусть учатся
и скорее[,] хотя бы девочки[,] становятся на ноги. […]

Всех-всех обними. У меня все хорошо и на фронте пока спокойно.
До свидания[,] моя дорогая родная женушка, нежно-нежно тебя обнимаю.

Письмо это привезет к тебе Кривцов. Через некоторое время я пошлю Мазанко-
ва или Малашкина[,] если Кривцов опоздает за ответом.

Твой Павлик.
[Приписка на арк. 1] Соня напрасно не продает Чутово, интересно знать ее

точку зрения. Правительство шатается[,] и все больше и больше теряет почву
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под ногами. Стоит прочитать резолюцию Съезда Советов рабочих и солдатских
депутатов. Очевидно[,] мы пойдем по пути всевозможных социальных экспери-
ментов[,] в конце концов жизнь[,] может быть[,] улучшится[,] но на 50 лет мы и
наши дети будем обречены на тяжелую жизнь. Я хотел бы[,] чтобы ты видела
кого-нибудь серьезного[,] имеющего доступ к вожакам движения рабочего. А
потом меня просто пугает твоя жизнь в Петрограде. Как ты решила? Я убеж-
ден[,] что правительство[,] желая освободиться от гнета[,] выкинет какую-нибудь
штуку и будет еще в Петрограде кровавая борьба.

П[авлик]. [0]5.[0]4.[1]917.

ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 694, арк. 8–8 зв.

1 Зустріч П. П. Скоропадського з дружиною відбулася в Києві 24–28 березня 1917 р.
(Див.: ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 525, арк. 221; спр. 968, арк. 376.)

№ 12
Павло Скоропадський – дружині

9.4. [1]917. [Углы.]
Дорогая моя Алинушка

Пишу из [штаба] армии, так как узнал[,] что сегодня едет курьер из армии в
Петроград. Ты можешь передать ему письмо для меня[,] и дай ему на чай[,] что-
бы привез скорее письмо мне.

У меня все благополучно. Я жив[,] здоров. В корпусе тоже пока все благопо-
лучно. Меня[,] к сожалению[,] пока никуда не убирают[,] а наоборот[,] новое
правительство[,] погнавшее массу начальников[,] меня утвердило. Погнаны Хан
Нахичеванский[,] Арапов и многие другие1. Я только то и делаю[,] что думаю о
тебе и детях. Страшно за вас ужасно. Кронштадт в ужасном состоянии[,] объявил
чуть ли не республику отдельную, офицеров нет, немецкий фронт выступил, у
вас несомненно будет Бог знает что. Немцы[,] говорят[,] собираются сделать вы-
садку в Николайштадте. Ради Бога[,] пиши поскорее[,] что будешь делать, я не
могу тебе отсюда ничего советовать, но мне рисуется[,] что всюду лучше[,] неже-
ли в Петрограде. Мне это говорил сегодня командующий армией Балуев, а ему го-
ворил Гучков[,] которого он на днях видел. Имения нужно заложить[,] пусть
Серг[ей] Вас[ильевич] подробно мне напишет о делах, но все это бледнеет в
сравнении с вопросом[,] где тебе быть с детьми. Получила ли ты мою телеграмму
срочную, я до сих пор не получил от тебя телеграммы, и очень беспокоюсь.
Дорогая милая моя[,] пиши мне и посылай срочные телеграммы. Пусть Серг[ей]
Вас[ильевич] поговорит с каким-нибудь телеграфистом, я знаю[,] что если их
умаслить[,] телеграммы могут скоро доходить. За меня не беспокойся[,] у меня
все пока хорошо. Люблю тебя страшно и обнимаю тебя и детей от всей души.

Твой Павлик.

ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 2, спр. 694, арк. 9–9 зв.

1 Тут ідеться про перші кроки О. І. Гучкова на посту військового міністра – одночасну
заміну 143 вищих військових начальників за підозрою в їх відданості старому режиму.
Згадуваний Скоропадським генерал від кавалерії Хан Гусейн Нахічеванський, старший
товариш Павла Петровича, командувач гвардійського кавалерійського корпусу, 2 березня
1917 р. направив на ім’я імператора телеграму, в якій пропонував свої війська в його
розпорядження для придушення “мятежа”.
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ПРИВІЛЕЇ НА КИЇВСЬКЕ ВІЙТІВСТВО
ХVІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст.*

Серед різноманітних документів (привілеїв та їхніх підтверджень
на магдебурзьке право, економічні пільги і вольності, виписів з київ-
ських ратушних, земських, гродських книг, описово-статистичних ма-
теріалів та ін.), що складають документальну базу дослідження історії
міського самоврядування в Києві ХVІ – першої половини ХVІІ ст.,
привілеї на війтівство (документальні джерела публічно-правового й
нормативного характеру) посідають за своїм значенням друге місце1.
Вони висвітлюють систему виборів війта, його місце в структурі
органів міського самоврядування, посадові обов’язки, права і доходи.

Уперше на війтівські привілеї як важливе інформативне джерело
звернув увагу М. П. Ковальський. Він навів деякі приклади з історії
функціонування війтівської посади в містах Волині й Київщини, вка-
зав на важливість та необхідність подальшого дослідження цих мате-
ріалів2. Побутує також думка, що привілеї на війтівство стосовно міст
Волинського воєводства інформативно є дуже бідними і не мають та-
кого значення для дослідження історії міст, як, наприклад, привілеї на
локацію, магдебурзьке право, матеріали гродських книг та ін.3 Однак,
така оцінка цього виду документів не може бути прийнятною щодо
київських привілеїв, зважаючи на обмаль документальних джерел з
історії самоврядування в Києві ХVІ – першої половини ХVІІ ст., що
дійшли до нашого часу.

До надання королем Сигізмундом Августом привілею від 28.05.1570 р.
киянам “на вільне обирання війта”, київські війти, як і в інших містах
Великого князівства Литовського, призначалися на посаду великими
князями литовськими і королями польськими Олександром та Сигіз-
мундом І. Згідно з цим привілеєм київська міська громада вперше от-
римала право на висунення чотирьох кандидатур (“єлєктов”) на по-
саду війта, із наступним обранням однієї найдостойнішої серед них
oсоби та подальшим поданням обраної кандидатури для затвердження
на цій посаді королем4. Таким чином, привілеї на війтівство виконували
функцію своєрідної легітимації, тобто видавалися господарем з метою
узаконення запропонованої міщанами кандидатури на уряді війта і
надання правової чинності його подальшій посадовій діяльності. На-
далі це право підтверджувалося листами короля Сигізмунда ІІІ від
10.05.1588 р.5 та від 3.06.1593 р.6, Владислава ІV від 28.02.1633 р.7,
Яна-Казимира від 3.04.1649 р.8

Значною мірою саме завдяки виявленим документам, разом з інши-
ми матеріалами, вдалося здійснити найповнішу на цей час поіменну

© Н. О. Білоус, 2002

* Підготовлено за підтримки: Research Support Scheme of the Open Society Support
Foundation, grant No: 622/2000.
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реконструкцію послідовності перебування війтів на уряді в Києві в
зазначений період та висвітлити деякі напрямки їхньої діяльності9.
Дана реконструкція є досить важливою з огляду на те, що до цього
часу з історичної літератури та опублікованих джерел науковцям були
відомі імена лише п’ятьох київських війтів за вказаний період: Яцька
Балики, Федора Ходики, Йосифа Ходики, Самійла Мефедовича, Анд-
рія Ходики10. Не були відомі й точні дати надань привілеїв на війтів-
ство та тривалість перебування кожного з них на війтівському уряді.

Чи дісталися війтівські привілеї міщанам Гаврилові Рою (роки пе-
ребування на уряді: 1570–1575) та його наступникові Федорові Че-
ревчею (1577–1580) після отримання киянами згаданого вище приві-
лею від 28.05.1570 р., поки що невідомо, оскільки самих текстів у від-
повідних книгах Коронної Метрики та відомостей з інших джерел про
надання цим війтам таких документів виявити не вдалося. Найдавні-
ший з війтівських привілеїв, що дійшли до нашого часу, датується
15.02.1581 р. Він був наданий королем Стефаном Баторієм колишньо-
му київському бурмистру, учаснику Інфлянтської війни 1578–1580 рр.
Семенові Конашковичу (док. № 1). Наступним війтом у Києві був
Федір Волк, ім’я якого відоме з єдиного документа – привілею на-
ступному війтові, де зазначалося, що той отримав “воитовство мεста
нашого Киεвского, вакуючоε по Волку”. Згадка в цьому документі
про нього як про війта (на той час уже померлого) свідчила про легі-
тимність його перебування на цій посаді. Привілей самому Ф. Волкові
також виявити не вдалося. Проте, такий документ мав би бути вида-
ний йому, як і його попередникові та наступникові, за військові заслу-
ги під час різних військових кампаній, особливо Інфлянтської війни,
не пізніше 1587 р. – часу смерті воєводи Гаврила Горностая, на службі
в якого він перебував і за чиїм поданням міг отримати привілей на
війтівство. Привілей від 25.05.1593 р. був наданий Еразмові Стравин-
ському (док. № 2), який, фактично, перебував на війтівському уряді
протягом лише трьох тижнів, а потім, отримавши нове призначення,
переїхав до Троцького воєводства11. Після цього привілей на київське
війтівство від 13.06.1593 р. був наданий Яцькові Балиці (док. № 3),
який обіймав цю посаду майже двадцять років. Його наступник – Фе-
дір Ходика – також отримав привілей на війтівство з “доживотним
правом”  від 20.07.1612 р. (док. № 4). Після його загибелі в червні 1625 р.
на цю посаду було обрано сина колишнього війта С. Конашковича Ар-
тема. Першим свідченням про обрання в Києві нового війта є лист за
підписом його та інших магістратських урядників до воєводи Т. За-
мойського, датований 26.06.1625 р., де міщани розповідають про роз-
праву, вчинену козаками над Ф. Ходикою, та просять аудієнції у воє-
води12. Ймовірно, тоді ж вони мали звернутися до воєводи з проханням
про підтримку перед королем кандидатури А. Конашковича та видачу
йому привілею. Пошуки тексту привілею цьому війтові у відповідних
книгах Коронної Метрики за 1625 р. позитивних результатів також не
дали. Ім’я війта А. Конашковича  зафіксовано і в привілеї на війтівство
його наступникові. Через неповних три роки був виданий привілей
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короля Сигізмунда ІІІ від 25.02.1628 р. Созонові Балиці, відомому ки-
ївському бурмистрові, синові колишнього війта Я. Балики (док. № 5).
Війтівство С. Балики було короткотерміновим, і після його смерті
такий привілей від 10.03.1629 р. отримав Іван Євсейович (док. № 6).
На цій посаді його змінив урядник з багатолітнім стажем роботи в
міському уряді Стефан Кривкович, якому був виданий  привілей від
19.03.1631 р. (док. № 7). Будучи вже особою похилого віку та, очевидно,
через тяжку хворобу, він був уже не в змозі виконувати посадові обо-
в’язки “доживотного” війта, через що був змушений поступитися по-
садою на користь сина колишнього війта Ф. Ходики, Йосифа, котрий
отримав привілей на війтівство від 28.02.1633 р. (док. № 8) і перебу-
вав на уряді близько восьми років, до своєї смерті у 1641 р. Згодом
королівським привілеєм від 26.08.1641 р. київське війтівство було на-
дане Самійлові Мефедовичу (док. № 9), урядникові з двадцятилітнім
досвідом роботи в магістраті. А після його смерті королівським приві-
леєм від 28.05.1644 р. на цьому уряді був затверджений Андрій Ходика,
брат колишнього війта Й. Ходики, останній на цьому уряді війт перед
Національно-Визвольною війною 1648–1657 рр. (док. № 10).

Підставою для видачі Коронною канцелярією документа про на-
дання уряду  було представлення зацікавленою стороною письмової
петиції з відповідним проханням13. Подібно чинили й київські міщани,
прагнучи отримати війтівські привілеї: “mµwanµ mµsta n˜ßoho Kyµva...

çµrµz lyst svoy nam, çot¥rox øsobæ s posrµdka sµbµ øbravßy, na øtpra-

vovanµ toho voytovskoho urqdu hodn¥x, podaly, y prosyly nas unyΩµnµ,

ab¥xmo mµΩy t¥my ødnoho... mµwanyna tamoßnµho kyµvskoho... daly ym

za voyta y to lystom n˜ßym potvµrdyly”14
. Прохання київських міщан

подавалися королю у формі листа-чолобитної, що було в цілому харак-
терним явищем для практики таких подань ще з часів перебування
українських земель у складі Великого князівства Литовського, де чо-
лобиття були ефективним дійовим засобом у всіх справах, коли заці-
кавлена сторона хотіла отримати від монарха певні уряди або землі.
Такі чолобиття були санкціоновані звичаєм15. У даному випадку посе-
редником-протектором між міщанами і королем виступав, в основному,
київський воєвода, який, підтримавши кандидатуру міщан на посаду
нового війта, звертався до короля з відповідним проханням для на-
дання привілею на війтівство. Король, як правило, задовольняв такі
прохання і видавав підтверджуючий лист-привілей новообраному вій-
тові, який після цього складав присягу на вірність міській громаді.

Часовий проміжок між виборами міщанами кандидата на війтів-
ську посаду і отриманням останнім привілею у середньому сягав одного
місяця. Лише у двох випадках зустрічаємо діючих, але ще нелегітим-
них, тобто неупривілейованих, війтів, які, однак, уже виконували свої
обов’язки на уряді: Я. Балику, який згадується як “воит києвскии” у
виписі з київських ратушних книг від 25.01.1592 р.16, тобто за півтора
року до отримання ним привілею, та І. Євсейовича, який за місяць до
надання йому привілею на війтівство теж згадується як київський
війт17. У даному випадку ці привілеї були фактично лише формальним
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підтвердженням вибору, зробленого міщанами. Ще одним свідченням
тому є привілей, виданий А. Ходиці 1644 р., оригінальний заголовок
якого подається як “Stwierdzenie s¬awetnego Andrzeia Chodyki na woy-
towstwo kiiowskie”. Якщо звернутися до оригінальних заголовків інших
привілеїв, які публікуються, можна відзначити, що вони всі адекватно
передають зміст документів. Суттєвий визначальний термін цього ви-
ду документа – “війтівство” – у них присутній завжди. Окрім двох
(док. № 1, 3) вони зазначають імена всіх осіб, яким надавалося війтівство.

Усі привілеї на київське війтівство зафіксували практику пожит-
тєвого статусу війтівського уряду: “...dµrΩaty y uΩyvaty aΩ do Ωyvota

svoµho”, “...to woytowstwo kiiowskie... dzierze√ y u≈ywa√, a≈ do ≈ywota swego”.
Дев’ять із десяти відомих нам привілеїв були надані урядникам місце-
вого походження з багаторічним стажем роботи в міському уряді. Ви-
няток становить лише один привілей, наданий Е. Стравинському за
військові заслуги.

Загальна схема побудови актового формуляра даних привілеїв
складається з таких частин і компонентів: інтитуляція, промульгація,
нарація, диспозиція, короборація, датація, субскрипція. В основній
структурній частині виділяються два найбільш суттєвих елементи
формуляра: нарація та диспозиція. Іноді відсутні такі елементи фор-
муляра, як інтитуляція (док. № 2) та субскрипція (док. № 1, 7).

Усі привілеї, що публікуються, за змістом та інформативною
насиченістю дуже різні. Перші чотири різняться своєю структурою,
змістом, лексикою. Наступні чотири за формою й змістом майже
ідентичні, тобто мають стереотипні, схожі формули та клаузули. Ці
документи, ймовірно, складені, за єдиним формуляром, у певний хро-
нологічний період  – 1628–1633 рр. Усі вони містять інформацію про
адресата, іноді із зазначенням імені попереднього війта, прохання
міщан про надання привілею, дозвіл короля на його отримання та за-
безпечення новообраного всіма відповідними доходними статтями і
прибутками. Два останні привілеї в частині нарації та диспозиції
значно більші за об’ємом. Так, у привілеї С. Мефедовичу (1641) у час-
тині нарації наголошується на тому, що польські королі завжди при-
хильно ставилися до Києва, який мав особливий статус окраїнного
прикордонного міста, та до його мешканців, котрі “звикли давати
мужній опір ворогу”, через що їх обдаровували різними привілеями та
вольностями (док. № 9). В останньому привілеї, що публікується, тра-
диційний зміст клаузул також розширено. В ньому знайшло відобра-
ження соціальне напруження в регіоні перед початком Національно-
Визвольної війни (док. № 10).

Три перші (док. № 1–3) з опублікованих документів – привілеї на
київське війтівство С. Конашковичу, Е. Стравинському, Я. Балиці, ори-
гінальні записи яких містяться в книгах Литовської Метрики, що збе-
рігаються в Російському державному архіві давніх актів у Москві18.
Наступний привілей на війтівство Ф. Ходиці (док. № 4) міститься в
книзі, що зберігається в Курнікській бібліотеці ПАН19. Тексти шести
інших привілеїв (док. № 5–10) – на війтівство С. Балиці, І. Євсейовичу,
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С. Кривковичу, Й. Ходиці, С. Мефедовичу, А. Ходиці – знаходяться в
книгах Коронної Метрики, що зберігаються в Головному архіві давніх
актів у Варшаві20. Всі зазначені документи раніше  не публікувалися і
не були відомими широкому загалові дослідників. Не зберігся жоден
їхній оригінал чи копії з пізніших документів. Маємо лише рукописні
копії двох привілеїв – на війтівство С. Мефедовичу та А. Ходиці,
зроблених з книг Коронної Метрики у ХІХ ст., що зберігаються в Ін-
ституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернад-
ського21.

Тексти привілеїв передаються на письмі мовою оригіналів (старо-
українською та старопольською). Зберігаються варіанти написання,
характерні для ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Усі тексти відповідно
до вимог дипломатики розбито на клаузули, кожна з яких друкується
з окремого абзацу. Документи супроводжуються редакційними заго-
ловками. Після кожного тексту привілею подається інформація про
місцезнаходження його запису, в разі необхідності – примітки. Всі
документи публікуються критично-дипломатичним методом, що пе-
редбачає збереження основних елементів графіки та орфографії
джерела, але дозволяє публікаторові вносити деякі елементи сучасної
орфографії та пунктуації, що, не спотворюючи тексту, полегшує його
сприйняття. Тексти друкуються без позначення кінця рядків, а кінець
сторінки оригінального аркуша позначається двома похилими риска-
ми (//). Розділові знаки оригіналів не зберігаються, натомість вжива-
ються розділові знаки згідно з сучасними правилами пунктуації.

Перші чотири документи підготовлені до публікації на основі
“Правил видання пам’яток, писаних українською мовою та церковно-
слов’янською української редакції”22. Враховано також деякі основні
принципи, викладені в “Методичних рекомендаціях по передачі текс-
тів документів ХVІ–ХVІІІ ст.”23 та “Правилах видання пам’яток укра-
їнської мови ХІV–ХVІІІ ст.”24. Тексти документів метаграфовано
сучасним шрифтом зі збереженням літер, відсутніх у сучасному алфа-
віті: µ, ≈, æ, ø, œ, ∆. Надрядкова лігатура, що нагадує “малу сигму”,
вводиться в рядок і набирається курсивом як го. Вводилися в рядок і
набиралися курсивом також словосполучення ст та всі інші надряд-
кові букви. Титла зберігалися і не розкривалися. Паєрки на позначення
звуків “і” та “й” передані за допомогою курсивного “и”.

Полономовні документи відтворено в основному на підставі ар-
хеографічних правил, вживаних для передачі польських текстів, з на-
ближенням до сучасної орфографії25. З метою збереження особли-
востей старопольської мови тексти полономовних документів макси-
мально наближені до мови оригіналів. Не проводилися заміни “у” на
відповідні літери сучасного правопису, букв “s” на “∂”, “z” на “œ” чи “≈”,
“c” на “√”, якщо вони не позначалися в оригіналах документів. Не осу-
часнювалося також альтернативне вживання “v”, “u”, “w”; не мінялися
способи передачі носових “å”, “•”, і, тим більше, не вставлялися літери
на позначення носових звуків там, де їх не було у тексті самого доку-
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мента. Прикметникові закінчення на -go подавалися в квадратних
дужках, якщо вони були скорочені в оригіналі.

Публікацію підготувала Н. О. БІЛОУС.
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№ 1

1581, lgtoho 15. Varßava. –  Pryvilej korolq Stefana Batoriq

Semenovi Konaßkovyçu na ky]vs\ke vijtivstvo

PotvµrΩµnµ mµwanom ky[vskym lystu ¯ykhymonæta Avæhusta

na volno øbyran\[ voyta //

Ste≈anæ, BoΩg ml. korol polskyy, v[lykyy, knqz lytovskyy, ruskyy, pruskyy,

mazov[ckyy, Ωomoytskyy, y≈lqntskyy, knqΩa sµdmykhrodsko[.

Øznaymuµm¥ t¥m lystom naßym vsym vobµc y kaΩdomu zosobna, komu to v∆daty

nal[Ω¥t.

YΩ khd¥ m[wan[ m[sta n˜ßoho Ky[vskoho, vodluhæ lystov-pryvylµvæ øt prodka

n˜ßoho korolq ¯ykhymonta Avhusta ymæ nadan¥x, øbravßy sposrodku sµbµ, m[wan
ky[vskyx, çot¥rox øsobæ – [l[ktovæ na voytovstvo ky[vsko[, ø tomæ namæ ç[rµz bratg

svog, m[wan ky[vskyx, øznaymyly, bægçy namæ çolomæ, ab¥xmo yx vodluhæ toho prava

y pryvylµg, øt prodka ñßoho, korolq ̄ ykhymonta Avhusta, na volno[ øbyran\[ voyta

ym danoho, zaxovavßy, s t¥x çot¥rµx øsobæ, ot nyxæ øbran¥x ødnoho, m[novyt[ Sµmµna

Konaßkovyça, za voyta ymæ daly y lystom n˜ßymæ to [mu potvµrdyly.

A takæ, yΩ øny, vodluhæ prav y pryvylµµvæ svoyx, kotoryy p[rµd namy pokazovaly,

t¥x µlµktovæ çot¥rox na voytovstvo ky[vsko[ øbravßy y ø tom nam øznaymyvßy, ødnoho

z nyxæ – Sµmµna Konaßkµvyça, namæ zalycagçy, za nym prosyly, m¥ z lasky n˜ßo[ koro-

l[vsko[, na çolomæbytµ yx to çynqçy, a pryxylqgçysq pravu y volnosty yx, øt prodka

n˜ßoho ym nadano[, a baçaçy toho to Sµmµna Konaßkovyça na to b¥t hodnoho, na to µsmo

pozvolyly, a z t¥xæ çot¥rox øsobæ, øt nyx obran¥x, toho to Sµmµna Konaßkovyça za

voyta ym da[mæ y t¥m lystomæ naßym potvµrΩaµm. Maµt øn, v mµstµ naßom Ky[vskom
voytom buduçy, vo vs[mæ slußn[ y rqdn[ sµ spravovaty y bµz øbtqΩlyvosty protyvæ

mµwanom naßym ky[vskym vodluhæ yx prava maydµborskoho y pryvylµµv, øt prodkov
naßyx ym nadan¥x, y øtæ nasæ potvµrΩµn¥x, potomu, qko y za pµrßyx voytov kyµvskyxæ

b¥valo, zaxovaty, a toµ voytovstvo ky[vskoµ zo vsymy [ho nal[Ωnostqmy, doxod¥ y po-

Ωytky, zdavna µmu nal[Ωaçymy, dµrΩaty y uΩyvaty aΩ do Ωyvota svoµho.

Y na to dalysm¥ µmu tot naß lyst s podpsomæ ruky naßo[, do kotoroho na svq-

doctvo y pµçat naßu koronnug prytysnuty [smo roskazaly.

Dan u Varæß avµ, na soymµ valn¥m koronn¥m, d˜nq pqtohonadcat, ms̃ca ≈[vralq,

roku tysµça pœtsot øsmdµsqtæ pµrvoho, a krol[vanæœ naßoho roku pœtoho.

RHADA, f. 389, op. 1, d. 216, l. 226–226 ob. (mikrofotokopiq: CDIAK Ukra]ny, f. KMF-36,
op. 1, spr. 216, ark. 226–226 zv.).

№ 2

1593, travnq 26. Varßava. – Pryvilej korolq Syhizmunda III

Erazmovi Stravyns\komu na ky]vs\ke vijtivstvo

Pryvylµy panu Erazmovy Stravynæskomu na voytovæstvo kyµvskoµ

Øznaymuµmæ t¥m lystom  naß¥mæ komu to vµdaty nal[Ω¥t.

YΩ m¥, h˜sdræ, magç¥ zalµcon¥µ sluΩb¥ øt nµkotor¥x yx m˜lty Panov Rad y

vrqdnykovæ naß¥xæ koronn¥x, zµmµnyna naßoho voµvodstva Kyµvæskoho Erazmusa

Stravynskoho, kotor¥y, poçavæß¥ z molodosty lµt svoyxæ, za wastlyvoho panovanq

prodka naßoho korolq µho m˜lty Stµ≈ana, b¥vagçy ustavyçnµ na voynaxæ naprotyvko

lgdµm nµprytµlskymæ, z nµlytovanµmæ zdorovq y maµtænosty svoµµ dobrµ y prystoynµ

zæ sµbµ pokaz¥val, qkoΩ vΩµ nam, h˜sdru, za wastlyvoho panovanq naßoho y Rµç¥

Pospolytoy sluΩ¥t nµ pµrµstavaµt. Y byl nam, h˜dru, çolom ab¥xmo µmu, vzhlqdom
takov¥xæ sluΩbæ, z lasky naßoy, voytovæstvo

1-
mµsta naßoho

-
 

1
 Kyµvskoho, vakugçoµ

po Volku
2
, daly.
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V çom m¥, h˜dræ, vydµç¥ çolombytµ µho b¥t slußnoµ y pokazugç¥ v tom lasku

naßu h˜sdræskug, xotµç¥ µho vpµrµd ku sluΩbam naß¥m h˜dræskym øxotnµyß¥mæ

uç¥nyt, toµ pomµnµnoµ voytovæstvo mµsta Kyµvæskoho daly µsmo µmu y sym lystom
naß¥mæ daµm. Maµt Erazmus Stravynskyy toµ voytovæstvo so vsµg vladzog, poΩ¥tky

y doxod¥, y s t¥m vsymæ, qko sµ samo toµ voytovstvo v sobµ zdavna mµlo y tµpµr maµt,

dµrΩaty y uΩ¥vaty do Ω¥vota svoµho.

Y na to daly µsmo µmu sµs naßæ lystæ s podpysom ruky naßoµ h˜dræskoµ y z naßog

pµçatg.

Pysan u Varß avµ, d˜nœ dvadcat ßostoho maq, roku tysµça pqtsotæ dµvµtdµsqt
trµtµho.

RHADA, f. 389, op. 1, d. 197, l.  44–44 ob. (mikrofotokopiq: CDIAK Ukra]ny, f. KMF-36, op. 1,
spr. 197, ark. 44–44 zv.).

1-1
 Pravleno.

2
 Napysano po vytertomu.

№ 3

1593, çervnq 13. Varßava. – Pryvilej korolq Syhizmunda III

Qc\kovi Balyci na ky]vs\ke vijtivstvo

Voytovstvo ky[vsko[

Ûykhymont...

Øznaymuµm t¥m lystom n˜ßym vsym vobµc y koΩdomu zosobna, komu-kolvµkæ to

vµdaty nalµΩyt.

YΩ khd¥ nam çµrµz n∆kotor¥x P˜nov Rad n˜ßyx dana taq sprava, Ωµ mµwanµ mµsta

n˜ßoho Kyµva, zaxovugçysq podluhæ prav y volnostµy svoyx na øbyran\µ voyta, tomu

mµstu øt prodka n˜ßoho korolq µho m˜lsty ¯ykhymonta Avhusta nadan¥x, çµrµz lyst
svoy nam, çot¥rox øsobæ s posrµdka sµbµ øbravßy, na øtpravovanµ toho voytovskoho

urqdu hodn¥x, podaly, y prosly nas unyΩµnµ, ab¥xmo mµΩy t¥my ødnoho, slavµtnoho

Qcka Bal¥ku, mµwanyna tamoßnµho kyµvskoho, qko çolovµka na tot urqd hodnoho y

tomu mµstu poΩytµçnoho daly 
1-

y za voyta
-1

 y to lystom n˜ßym potvµrdyly.

Yno m¥, hs̃dræ, laskavµ sq pryxylqgçy prozbµ pomµnµnoy, qko slußnoy, a baçµçy

takovoµ pravo yx, kotoroµ y pµrµd namy pokladaly, a magçy tµΩ vµdomost, Ωµ tot-to

pomµnµn¥y Bal¥ka t¥m urqdomæ voytovskym vodluhæ øpysanæq prava maydµborskoho //

hodnµ spravovat y øn¥y nalµΩnµ v¥kon¥vaty moΩµt, a xotµç¥ tµΩ, ab¥ porqdky vsqkyµ

v tom mµstµ ñßom Kyµvµ, qko nalµpßyµ zaxovan¥ prykladom ynßyx takov¥x mµst b¥ly,

zdalosq to nam uçynyt, a, pryxylqgçysq do prav y volnostµy yx, pomµnµnoho Qcka

Bal¥ku, çµrµz nyx nam podanoho, za voyta ym dat y potvµrdyt. QkoΩ daµm y potvµrΩaµmæ

t¥m lystom ñßym. Maµt pomµnµn¥y Qcko Bal¥ka t¥m urqdom voytovskym “Porqdkomæ

prava maydµborskoho”* sq zaxovavßy, spravovat aΩ do Ωyvota svoµho, bµruçy y pry-

ymugçy doxod¥ y vsqkyµ povynnosty, zdavna na tot urqd voytovskyy nalµΩaçyµ, qko

pµrµd n¥m b¥vßyµ voytovµ kyµvskyµ. Na kotorom urqdµ voytovstva kyµvskoho pomµnµnoho

Qcka Bal¥ku do Ωyvota µho zaxovat za nas y za naqsnµyßyµ potomky n˜ßy, koroly

polskyµ, øbµcuµm.

A dlq lµpßoµ vµr¥ y svµdoctva tot lystæ rukog n˜ßog podpysavßy, y pµçat n˜ßu

korunnug prytysnut roskazaly µsmy.

Pysan u Varß avµ, na soymµ valnom korunnom, m˜sca ygnq trµtµhonadcat d˜nq, roku

B̃Ωoho tysµça pqtsot dµvµtdµsqt trµtµho, a p̃novanq ñßoho roku ßostoho.

РГАДА, f. 389, op. 1, d. 200, l. 110–110 ob. (mikrofotokopiq: CDIAK Ukra]ny, f. KMF-36,
op. 1, spr. 200, ark. 110–110 zv.).

1-1
 ym za voyta

* Jdet\sq pro pracg B. Ìro]c\koho “Porzådek sådów i spraw miejskich prawa magdeburskiego”.
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№ 4

1612, lypnq 20. Vil\no. – Pryvilej korolq Syhizmunda III

Fedorovi Xodyci na ky]vs\ke vijtivstvo

Voytovstvo kyµvæskoµ Ùµdoru Xodyku

Û¥khymont Trµtyy...
Øznaymu[mæ t¥m lystomæ n˜ß¥m vsym vob[c y koΩdomu zosobna, komu to vµdat

nalµΩ¥t.
 YΩæ khd¥ mµwanµ mµsta ñßoho Kyµvæskoho, vodluhæ lystov-pr¥vylµvæ, øt prodka

n˜ßoho korolq ¯¥khymonta Avhusta ymæ nadan¥xæ, øbravß¥ sposrodku sµb[, mµwanæ

kyµvæskyx, çot¥rox øsob [l[ktovæ na voytovstvo kyµvæsko[
1
, ø tømæ namæ ç[r[z bratg

svog, mµwanæ kyµvæskyx, øznaymyly, bygç¥ nam çolomæ, ab¥xmo yx, vodluh toho prava

y pryvyl[g, øt prodka nßoho korolq ¯¥khymonta Avhusta na volnoµ øbyranµ voyta

ymæ danoho, zaxovavß¥, s t¥x çot¥rox øsob, øt nyx øbran¥xæ, ødnoho, mµnovyt[ θ[dora

Xod¥ku, po Qc¥ Bal¥c[, kotor¥y s pr[yzr[nœ BoΩ[ho ølsnul y bolß\ pr[r[çonoho
vradu voytovstva kyµvæskoho øtpravovaty nµ moΩ[t, za voyta ymæ daly y lystom nß¥m
µmu potvµrdyly.

A tak, yΩæ øny, vodluhæ pravæ y pr¥vyl[µvæ svoyxæ, kotor¥µ pµr[d namy

pokaz¥valy, t¥x // [l[ktovæ çot¥roxæ na voytovæstvo kyµvskoµ øbravß¥ y ø tom nam
øznaymyvß¥, ødnoho z nyxæ – θ[dora Xod¥ku – namæ zal[cagç¥, za nymæ prosyly, m¥,

z lasky ñßoµ h̃drskoµ, na çolomæbytµ yxæ to ç¥nœç¥, a pr¥xylqgç¥sµ pravu y volnosty

yx, øt prodka nßoho ym nadanoµ, y baç[ç¥ toho to θ[dora Xod¥ku na to b¥ty hodnoho,
na to smy pozvolyly, a s t¥x çot¥rox øsob, øt nyx øbran¥x, toho to θ[dora Xod¥ku za

voyta ymæ daµm y t¥m lystom n˜ß¥m potvµrΩaµm. Maµt øn v mµst[ n˜ßom Kyµvæskom,
voytom buduç¥, vo vsµm slußnµ y radnµ sœ spravovaty y b[z øbtqΩælyvosty protyv
mµwanom n˜ß¥m kyµvskym, vodluhæ yx prava mayd[burskoho y pr¥vyl[µv, øt prodkov
nß¥x ymæ nadan¥xæ y øt nas potv[rΩon¥xæ, po tomu qko y za p[rvß¥xæ voytovæ

kyµvæskyxæ b¥valo zaxovaty y toµ voytovæstvo kyµvæskoµ zo vsymy µho nalµΩnost\qmy,

doxod¥ y poΩ¥tæky, zdavæna µmu nalµΩaç¥my, dµrΩaty y uΩ¥vaty aΩ do Ω¥vota svoµho.
Y na to daly µsmo µmu tot naßæ lystæ s podpysomæ ruky n˜ßoµ, do kotoroho na

svµdµctvo y pµçat n˜ßu korunnug pr¥tysnuty µsmo roskazaly.

Dan u Vylny, dnq dvadcatoho m˜sca lypca, roku tysµça ß[st\sotæ dvanadcatoho,

panovanq n˜ßoho polskoho dvadcat ç[tv[rtoho, a ßv[dskoho øsm\nadæcatoho hodu.

Biblioteka Kórnicka PAN, BK 323, k. 59–59 v. (kserokopiq: CDIAK Ukra]ny, f. 2168, op. 2,
spr. 44 a, ark. 59–59 zv.).

1
 Vypravleno z ho.

№ 5

1628, lgtoho 25. Varßava. –  Pryvilej korolq Syhizmunda III

Sozonovi Balyci na ky]vs\ke vijtivstvo

Woytowstwo kijowskie s¬awetnemu Syzonowi Balice dane

Zygmunt III etc.
Oznaymuiemy etc.
Bili nam czo¬em mieszczanie naszi kiiowscy abysmy po zesciu z tego swiata niebosczyka

Artyma Konaszkiewicza, woyta kiiowskiego, nowego im woyta dla dobrego porzådku mia //
sta Kiiowa y odprawowania powinnosci woytowskich wed¬ug dawnych praw y zwyczaiow ich
podali, zalecaiåc nam przez list swoy s¬awetnego Syzona Balik•, mieszczanina y obywatela
tamecznego, na ten czas urzåd z cnoty y z podciwych spraw y post•pkow iego sposobnego.

My tedy, hospodar, maiåc m¬ciwe baczenie na uni≈onå prozb• mieszczan kiiowskich,
poddanych naszych, przerzeczonego Syzona Ba¬yk• na woytowstwo kiiowskie podalismy y
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tym listem naszym poddawamy y woytem onego czyniemy. Dawaiåc mu, iako woytowi
kiiowskiemu, we wszytkim s¬usznie y rzådnie sådy swe odprawowac, y bez obciåzliwosci
przeciw mieszczanom naszym kiiowskim, wed¬ug prawa ich Maydeburskiego y przywileiow
od przodkow naszych im nadanych, y od nas potwierdzonych tak, iako y za pierwszych woytow
kiiowskich bywa¬o, zachowac. Y to woytowstwo kiiowskie ze wszytkiemi iego naleznosciami,
dochodami y pozytkami zdawna iemu nalezåcemi dzierzec y uzywac, az do zywota swego.

Na co dla lepszey wiary etc.
Dan w Warszawie, dnia XXV, mca lutego, roku zwysz mianowanego [1628].

AGAD, MK 176, k. 202–202 v.

№ 6

1629, bereznq 10. Varßava. – Pryvilej korolq Syhizmunda III

Ivanovi {vsejovyçu na ky]vs\ke vijtivstvo

Woytowstwo kiiowskie po zesciu s tego swiata s¬awetnego Sizona Ba¬yki s¬awetnemu
Iwanowi Jowsiewiczowi, miesczaninowi kiiow[skiemu] conferowane

Zygmunth etc.
Oznaymuiemy etc.
Bili nam czo¬em mieszczanie nasi kiyowscy abysmy po zesciu s tego swiata s¬awetnego

Syzona Ba¬yki, woyta kiiewskiego, nowego im woyta dla dobrego porzådku miasta Kiiowa y
odprawowania powinnosci woytowskich, wed¬ug dawnych praw y zwyczaiow ich podali, za-
lecaiåc nam przez list swoy s¬awetnego Iwana Jowsiewicza, mieszczanina y obywatela tamec-
znego, na ten urzåd z cnoty y potciwych spraw y post•pkow iego sposobnego.

My tedy, hospodar, maiåc mi¬osciwe baczenie na unizonå prozb• mieszczan kiiowskich,
poddanych naszych, przerzeczonego Iwana Jowsiewicza na woytowstwo kiiowskie 1-podalismy
y tem listem naszym podaiemy y woytem onego czyniemy. Dawaiåc mu, iako woitowi kiiow-
skiemu-1, we wszytkim s¬usznie y rzådnie sådy swe odprawowa√ y bez obciåzliwosci przeciw
mieszczanom naszym kiiowskim wed¬ug prawa ich Magdeburskiego y przywileiow, od
przodkow naszych im nadanych y od nas potwierdzonych tak, iako y za pierwszych woytow
kiiowskich bywa¬o, zachowa√, y to woytowstwo kiiowskie ze wszytkiemi iego naleznosciami,
dochodami y po≈ytkami, zdawna iemu nale≈åcemi, dzier≈ec y u≈ywa√ az do zywota swego.

Na co dla lepszey wiary etc.
Dan w Warszawie, dnia X, mca marca, roku iako wy≈ej [1629].

AGAD, MK 177, k. 281 v.–282.

1-1
 Dopysano znyzu pislq akta na tomu Ω arkußi.

№ 7

1631, bereznq 19. – Varßava. Pryvilej korolq Syhizmunda III

Stefanovi Kryvkovyçu na ky]vs\ke vijtivstvo

Podanie na woitowstwo kiiowskie s¬awetne[go] Stephana Krywkowicza, miesczanina
kiiowskiego, po zesciu s tego swiata s¬awetnego Iwana Jewsiewicza, wujta kiiowskiego

Zygmunt Trzeci z ¬aski Bo≈ei krol polski etc.
Oznaimuiemy wszem wobec y kazdemu zosobna, komu to wiedziec nale≈y.
Bili nam czo¬em mieszczanie nasi kiiowscy abysmy po smierci s¬awetmego Iwana

Jewsiewicza, woyta kiiewskiego, nowego iem woyta dla dobrego porzådku miasta Kiiowa y
odprawowania powinnosci woitowskich wed¬ug dawnych praw y zwyczaiow ich podali,
zalecaiåc nam przez list swoi s¬awetnego Stephana Krywkowicza, mieszczanina y obywatela
tamtecznego, na ten urzåd z cnoty y potsciwych spraw y post•pkow ie[go] sposobnego.
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My tedy, hospodar, maiåc mi¬osciwe baczenie na unizonå prosb• mieszczan kiiowskich,
poddanych naszych, przerzeczonego Stephana Krywkowicza na woytowstwo kiiowskie
podalismy y tem listem naszem podawamy y woytem onego czyniemy. Daiåc mu, iako woytowi
kiiowskiemu, // we wszystkim s¬usznie y rzådnie sådy swe odprawowac y bez obciåzliwosci
przeciw miesczanom  naszym kiiowskim wed¬ug prawa ich Maideburskiego y przywileiow, od
przodkow naszych iem nadanych, y od nas potwierdzonych tak, iako za pierwszych woytow
kiiowskich bywa¬o, zachowac. Y to woitowstwo kiiowskie ze wszystkiemi iego naleznosciami,
dochodami y pozytkami, zdawna iemu nale≈åcemi, dzierze√ y trzyma√ az do ≈ywota swego.

Na co dla lepszei wiary podpisawszy si•, piecz•c coronnå przycisnåc roskazalismy.
Dan w Warszawie, dnia XIX, mca marca, roku panskiego MDCXXXI, panowania naszego

polskiego XXXXIV, a szwedskiego XXXVIII.

AGAD, MK 178, k. 285 v.–286.

№ 8

1633, lgtoho 28. Krakiv. – Pryvilej korolq Vladyslava I◊

Josyfovi Xodyci na ky]vs\ke vijtivstvo

Woytowstwo kiiowskie dla niesposobnosci zdrowia s¬awetne[go] Stephana
Krywkowicza s¬awetnemu Juzephowi Chodyce conferowane

W¬adys¬aw Czwarty etc.
Oznaimuiemy etc.
Bili nam czo¬em miesczanie nasi kiiowscy, abysmy dla niesposobno∂ci, przez z¬e y

wåtpliwe zdrowie s¬awetnego Stephana Krywkowicza, woyta kiiowskiego, dla ktorego urz•dowi
y powinnosciom swoim dosy√ czyni√ nie mo≈e, nowego im woyta dla dobrego porzådku miasta
Kiiowa y odprawowania powinnosci woytowskich, wed¬ug dawnych praw y zwyczaiow ich
podali, zalecaiåc nam przez list swoy s¬awetnego Juzepha Chodyk•, mieszczanina y obywatela
tameczne[go], na ten urzåd z cnoty y potsciwych spraw y postempkow iego, sposobnego.

My tedy, hospodar, maiåc mi¬osciwe baczenie na unizonå prosb• mieszczan kiiowskich,
poddanych naszych, przerzeczonego Juzepha Chodyk• na wuitowstwo kiiowskie podalismy y
tym listem naszym podaiemy y woytem onego czyniemy. Dawaiåc mu, iako woitowi
kiiowskiemu, we wszystkim s¬usznie y rzådnie sådy swe odprawowa√ y bez obciåzliwo∂ci
przeciw miesczanom naszym kiiowskim wed¬ug // wed¬ug prawa ich Maideburskiego y
przodkow naszych im nadanych, y od nas potwierdzonych tak, iako za pierwszych woytow
kiiowskich bywa¬o, zachowa√. Y to woytowstwo kiiowskie ze wszystkiemi iego nale≈no∂ciami,
dochodami  pozytkami, zdawna iemu nalezåcemi, dzierze√ y u≈ywa√ az do ≈ywota swego.

Na co dla lepszey wiary podpisawszysi•, piecz•√ coronnå przycisnåc roskazalismy.
Dan w Krakowie, dnia XXVIII, mca lutego, roku panskiego MDCXXXIII, panowania

naszego polskiego y szwedskiego pierwszego.

AGAD, MK 180, k. 70 v.–71.

№ 9

1641, serpnq 26. Varßava. – Pryvilej korolq Vladyslava I◊

Samuelevi Mefedovyçu na ky]vs\ke vijtivstvo

Woytowstwo kiiowskie po Chodyce s¬awetnemu Samuelowi Mephedowiczowi

W¬adys¬aw IV etc.
Oznaymuiemy etc.
Isz tem ≈e ka≈de Panstwo tym nabardziei kwitnie y w ozdobach si• swoich pomnaza, gdy

obywatele iego przy dawnych prawach y wolno∂ciach z dobroczynnosci Panow y prze¬ozonych
swoich sobie nadanych bywaiå zatrzymani. Doznali tego rzeczå samå przes wszytek czas
panowania naszego poddani nasi, ktorych nie tylko przy nadanych im prawach zachowywa√,
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ale y one zosobna sczodrobliwosci // sczodrobliwosci naszey panskiey ampliare zwyklismy,
osobliwie iednak miasto nasze Kiiow, iako w przesz¬e czasy od antecessorow naszych
sczodrobliwey w tey mierze ¬aski za dotrzymanie ca¬ey zawsze panom y hospodarom  swoim
wiarey cz•stym naiazdom poganskim podleg¬e b•dåc, y onym me≈ny zawsze odpor dawaiåc.
Doznawa¬o tak y po nas coko¬wiek do zle trzymania ca¬osci iego naleza¬o nie pod ten czas ni
schodzi¬o. A isz za ze∂ciem s tego swiata s¬awetnego nigdy Jozepha Chodyki, woyta kiiowskiego,
urzåd tameczny burmistrzowie, raycy, ¬awnicy starszy y nowo obrani, takze wszytko pospolstwo
miasta naszego Kiiowa na urzåd woytowski wakuiåcy czterech sposrzodka siebie pod¬ug praw
od antecessorow naszych sobie nadanych, y przes nas potwierdzonych, zgodnie obrali y nam,
hospodarowi, iednego z nich na ten urzåd, mianowicie s¬awetnego Samuela Mephedowica,
obywatela tamecznego, listem authentycznym zlecili. Biiåc nam czo¬•m abyzmy go na
pomieniomy urzåd podali y przywileiem naszym potwierdzili.

Przeto my, hospodar, do pokorney si• poddanych naszych prozbey tudziesz y dawnych
praw ich przychylaiåc, a niemniey zaleconå maiåc wiare ku nam y zyczliwo∂c przes pewne
osoby z Panow Rad naszych, tak≈e do sprawowania urz•du tego bieg¬osc y inne przymioty,
ktore przerzeczonego Samuela Mephedowica na innych urz•dach tak mnieyszych, iako y
burmistrzowskich, wyznaczonego wyswiadczaiå, onego za woyta kiiowskie[go] podalizmy y
potwierdzili, iakosz tym listem naszym podaiemy y potwierdzamy. Dawaiåc mu wolno∂c sådy
wszelakie, woytowskiey iurisdictiey zdawna nalezåce, // pod¬ug prawa Magdeburskiego y od
przodkow naszych woytom tamecnym nadanego, bez obciåzliwosci iednak litiguiåcych
odprawowa√, powinnosci wszytkie woytowskie lubo z prawa, lubo z dawnych zwyczaiow
nalezåce wykonywac, y urzåd t•n ze wszytkiemi iego prerogatywami, dochodami, pozytkami
y innemi przynaleznosciami tak, iako przeszli antecessorowie iego trzymli, trzymac y spokoinie
bez wszelakiey przeszkody uzywa√ asz do ostatniego kresu ≈ywota swego. Obiecuiåc naszym
i nast•pcow naszych imieniem ich wyzey mianowanego Samuela Mephedowica od urzedu
tego nie oddalamy y nikomu na oddalenie w¬adzy nie pozwalamy, ale przy tym urz•dzie y
prerogatywach iego, takze pozytkach wszelakich poki ≈yw b•dzie, zachowamy, y nast•pcy
naszy zachowuiå. Prawa nasze hospodarskie Rptey y Koscio¬a Catholickiego wcale zachowuiåc.

Na co dla wiekszey pewnosci rekå si• naszå podpisawszy y pieczec koronnå przycisnåc
roskazalizmy.

Dan w Warszawie, dnia dwudziestego szóstego, miesiåca sierpnia, roku panskiego
MDCXLI, panowania krolestw naszych polskiego dziewiåtego, a szwedzkiego dziesiåtego roku.

AGAD, MK 186, k. 349 v.–350 v.

№ 10

1644, travnq 28. Varßava. – Pryvilej korolq Vladyslava I◊

Andri[vi Xodyci na ky]vs\ke vijtivstvo

Stwierdzenie s¬awetnego Andrzeia Chodyki na woytowstwo kiiowskie

W¬adys¬aw IY etc.
Oznaymuiemy etc.
Isz za zesciem z tego swiata s¬awetnego niegdy Samuela Meprzedowica, uprzywi-

leiowanego wujta kiiowskiego, urzåd tamecny s¬awetni burmistrzowie, raycy, ¬awnicy starszi
y nowo obrani, tak≈e wszytko pospolstwo miasta naszego Kiiowa na urzåd kiiowski wakuiåcy,
czterech z po∂rodka siebie po¬ug praw od antecessorow naszych sobie nadanych y przesz nasz
potwierdzonych zgodnie obrali, y nam, hospodarowi, iednego z nich na ten urzåd, mianowicie
s¬awetnego Andrzeia Chodyk•, syna s¬awetnego niegdy Fedora Chodiki, woyta kiiowskiego,
dobrze nam y miastu zas¬u≈onego m•≈a, który od rebelliey kozackiey stoiåc mocno przy mieys-
kich wolno∂ciach y dostoienstwie naszym hospodarskim gar¬em zapiec•towa¬, a brata rodzonego,
zes¬ego s¬awetnego niegdy s¬awetnego Jozepha Chodiki, woyta tak≈e kiiowskiego, dobrze urzåd
swoy sprawuiåcego, obywatela tamecnego, listem authentycnem zalecili, biiåc nam czo¬em //
czo¬em abysmy go na pomieniony urzåd woytowski podali y przywileiem naszym potwierdzili.
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Przeto my, hospodar, do pokorney si• poddanych naszych proœby tudziesz y dawnych
spraw ich przychylaiåc, a niemniey zalecone maiåc przez pewne osoby z panow consiliarzow
naszych pomienionego s¬awetnego Andrzeia Chodyki wszelakie cnoty, wiar• y zyczliwo∂√ ku
nam w sprawowaniu niedawno urz•du burmistrzowskiego po≈ytecznå miasta prawa mieyskiego
Maydeburskiego umiei•tnosc, którey dostatecznie naby¬, zasiadaiåc od m¬odo∂ci lat swoich w
Radzie pomienionego miasta Kiiowa, tak≈e mi¬o∂√ mi•dzy collegami y zgod• z obopolnå
såmsiedzkå, a nadewszytko pilnå y ochotnå do us¬ug naszych sk¬onno∂√. Uwa≈aiåc onego za
woyta kiiowskiego, podali∂my y potwierdzilismy, iako tym listem naszym podaiemy y
potwierdzamy. Dawaiåc mu wolno∂√ sådy wszelakie, woytowskiey iurisdykcyey nale≈åce,
zdawna pod¬ug prawa Maydeburskiego y od przodkow naszych woytom tamecznym nadanego
odprawowa√, powinnosci wszytkie woytowskie lubo z prawa, lubo z dawnych zwyczaiow
nale≈åce wykonywa√, sedycyiem y szkodliwem zamieszkom w miescie naszym Kiiowie wcesnie
zabiegac, wykrotnych y niepos¬usznych woytowskiey iurisdykcyey wedle prawa kara√, y urzåd
ten ze wszytkiemi iego progatiwami1, dochodami, pozytkami y innemi przynalezno∂ciami tak,
iako przeszli antecessorowie iego trzymali, trzymac y spokoynie bez wszelakiey przeszkody
urzywac asz do ostatniego kresu zywota tego. Obiecuiåc to naszym y naiasnieyszych nast•pcow
naszych imieniem, isz wy≈ey mianowanego s¬awetnego Andrzeia Chodyki od urz•du tego
woytowskiego nie oddalamy y nikomu na oddalenie w¬adze nie pozwolemy, ale przy tym
urz•dzie woytowskim y iego preroga // tywach, tak≈e w pozytkach wszelakich pry
pos¬uszenstwie od miesczan y pospolstwa, tak≈e przy wszelakim poszanowaniu cale poki ≈yw
b•dzie zachowamy, y naia∂nieysi nast•pcy nasi zachowuiå. Prawa przytym nasze krolewskie
Rzeczypospolitey y Ko∂cio¬a Katolickiego wcale zachowuiåc.

Na co dla lepszey wiary i powinno∂ci r•kå naszå podpisawszy si•, piecz•c koronnå
przycisnåc rozkazalismy.

Dan w Warszawie, dnia XVIII, miesiåca maia, roku panskiego MDCXLIV, panowania
krolestw naszych polskiego dwunastego, szwedzkiego trzynastego roku.

AGAD, MK 189, k. 53 v.–54 v.

1 prerogatywami

ДОКУМЕНТИ ДО БІОГРАФІЇ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Серед документів Держархіву Черкаської області, що заслуговують
на особливу увагу, – ті, які пов’язані з життям та діяльністю відомого
українського поета Василя Симоненка.

Улітку 1956 р. Василь Симоненко як студент факультету журна-
лістики Київського державного університету проходив переддипломну
практику в редакції обласної газети “Черкаська правда”. 27 квітня
1957 р. він одружився з черкащанкою Людмилою Павлівною Півтора-
дні (1937–1996), яка працювала у редакції кур’єром, а згодом стала
робітницею заводу хімічних реактивів. Після закінчення університету
Василь Андрійович переїхав до Черкас. У серпні 1957 р. його прийняли
на посаду літпрацівника відділу культури редакції газети “Черкаська
правда”. Восени до Черкас переїхала й мати журналіста, Ганна Федо-
рівна Щербань (1908–1998). 22 лютого 1958 р. у Василя Андрійовича
та Людмили Павлівни народився син Олесь1.

© С. І. Кривенко, 2002
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З 1 лютого 1960 р. В. А. Симоненко став літпрацівником, а з 23 лю-
того цього ж року – завідуючим відділом пропаганди та агітації редак-
ції обласної газети “Молодь Черкащини” (редакція утворена 1 лютого
1960 р., ліквідована – 27 березня 1963 р., відновила свою діяльність з
1 грудня 1966 р.). Після закриття газети його було призначено влас-
ним кореспондентом по Черкаській і Кіровоградській областях редак-
ції республіканської “Робітничої газети”.

14 грудня 1963 р. Василь Андрійович помер. Похований у Черкасах2.
В архіві зберігається фонд “Василь Андрійович Симоненко (1935–

1963) – поет”, який містить 13 дубль-позитивів за 1941–1968 рр., які в
1991 р. були надані архіву матір’ю поета3. Фонозапис “Спогади Ганни
Федорівни Щербань про сина, поета Василя Симоненка” був зробле-
ний працівниками архіву в грудні 1990 р. Тут же – фонозаписи уро-
чистих вечорів, присвячених його пам’яті, які відбулися в Києві (1993 р.)
та Черкасах (1998 р.)4, та інші.

Розширюють уявлення про цю видатну людину, про час і умови, в
яких вона жила і працювала, й документи особової справи В. А. Симо-
ненка з фонду “Редакція обласної газети “Молодь Черкащини”. Як
уже зазначалось, 27 березня 1963 р. діяльність редакції було припинено,
у зв’язку з чим особові справи її працівників надійшли до обласного
архіву. Зазначена справа містить:

1. Заяву на ім’я редактора газети про прийом на роботу від 26 серп-
ня 1959 р.

2. Особовий листок з обліку кадрів від 26 серпня 1959 р.
3. Автобіографію від 26 серпня 1959 р.
4. Виписку з протоколу № 1 засідання бюро Черкаського обкому

ЛКСМУ від 23 лютого 1960 р. про затвердження Симоненка В. А. за-
відуючим відділом пропаганди та агітації редакції газети “Молодь
Черкащини”.

5. Заяву на ім’я редактора від 22 квітня 1960 р. про надання від-
пустки за власний рахунок з 23 по 25 квітня5.

Усі документи справи, окрім виписки з протоколу, написані або
заповнені власноручно В. А. Симоненком.

Заслуговують на увагу й документи, що відклалися у “Справі по
прийому в члени КПРС Симоненка Василя Андрійовича. 15 липня –
16 серпня 1960 р.”6 з фонду Черкаського міськкому Компартії України:

1. Довідка по прийому в члени КПРС Симоненка В. А. від 10 серп-
ня 1960 р.

2. Заява Симоненка В. А. до первинної партійної організації Черкась-
кого обкому ЛКСМУ про прийняття в члени КПРС від 15 липня 1960 р.

3. Анкета кандидата в члени партії Симоненка В. А., який вступає
в члени КПРС, від 15 липня 1960 р.

4. Рекомендації членів КПРС Шитової Л. П., Срібрянця О. С., Не-
годи М. Т. від 11, 12, 13 липня 1960 р.

5. Автобіографія Симоненка В.А. від 15 липня 1960 р.
Кілька із згаданих документів, що публікуються нижче, оприлюд-

нюються вперше і друкуються без скорочень, мовою оригіналу. Автор-
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ські скорочення слів доповнені у квадратних дужках. У разі необхід-
ності подаються короткі роз’яснення.

1 Гончаренко В. А. Передмова / Василь Симоненко. Ти знаєш, що ти – людина? –
Київ: Наукова думка, 2001. – С. 7, 20, 21; Держархів Черкаської області, ф. Р–2516,
оп. 1–л, спр. 12, арк. 1зв., 2, 5, 6 зв. За анкетними даними В. А. Симоненка, Г. Ф. Щербань
народилася в 1910 р.

2 Черкаська правда. – № 294. – 15 грудня 1963 р.
3 Держархів Черкаської області, ф. Р–5627.
4 Там само, ф. 2, оп. 1, од. зб. 20; ф. 1, оп. 1, од. зб. 227, од. обл. 668; од. зб. 197,

од. обл. 502.
5 Там само, ф. Р–2516, оп. 1–л, спр. 12.
6 Там само, ф. П–2134, оп. 2, спр. 2642.

Публікацію підготував С. І. КРИВЕНКО.

№ 1

Автобіографія В. А. Симоненка
26 серпня 1959 р.

Автобіографія

Я, Симоненко Василь Андрійович, народився 8 січня 1935 р. в с. Бієвці,
Лубенського р[айо]ну, Полтавської області в сім’ї колгоспника.

Мати – Щербань Ганна Федорівна – працювала в колгоспі з дня його заснування
до осені 1957 р. Нині вона на моєму утриманні. Батько – Симоненко Андрій Леон-
тович залишив сім’ю, коли мені не було ще й року. З того часу шляхи наші не схо-
дилися.

В роки тимчасової окупації разом з матір’ю я жив на окупованій території. Було
мені тоді 6–7 років. Ніхто з рідних перед окупантами не вислужувався.

В 1942 р. поступив у перший клас Бієвської початкової школи. Після закінчення
4 класів рік навчався в Єнківській семирічці, а потім перейшов у Тарандинцівську
С[ередню] Ш[колу], де й закінчив десять класів влітку 1952 р.

В цьому ж році поступив на факультет журналістики Київського державного
університету, який закінчив у липні 1957 р.

З 1957 р. працюю в редакції газети “Черкаська правда” на посаді літпрацівника
відділу культури.

Одружився весною 1957 р. Нині наша сім’я складається з 4 осіб: я, дружина
Людмила Павлівна, син – Олесь і мати Щербань Ганна Федорівна. Дружина працює
контролером на заводі хімреактивів, мати – домогосподарка.

З травня 1959 р. кандидат в члени КПРС.

26.VIII.59 р.
[підпис]

Держархів Черкаської області, ф. Р–2516, оп. 1–л, спр. 12, арк. 5.

№ 2

Особовий листок з обліку кадрів, заповнений В. А. Симоненком
26 серпня 1959 р.

Личный листок по учету кадров*
Место для фотокарточки**
1. Фамилия
     имя
     отчество

Симоненко
Василь
Андрійович
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13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, участие в
партизанских отрядах и работу по совместительству)

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необ-
ходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать
с указанием должности.

2.   Пол

3.   Год, число и м-ц рождения

4.   Место рождения (село, деревня, город, район,
область)

5.   Национальность

6.   Соц. происхождение

7.   Партийность
партстаж (месяц и год вступления)
партбилет
к/карточка №

8.    Состоите ли членом ВЛКСМ, с какого времени
и № билета

9.   Образование
Название учебного заведения и его
местонахождение
Факультет или отделение
Год поступления
Год окончания или ухода
Если не окончил, то с какого курса ушел
Какую специальность получил в результате
окончания учебного заведения, указать
№ диплома или удостоверения

10. Какими иностранными языками и языками на-
родов СССР владеете (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, вла-
деете свободно)

11. Ученая степень, ученое звание

12. Какие имеете научные труды и изобретения

чол[овіча]

8.1.1935 р.

С. Бієвці, Лубенського району,
Полтавської обл[асті]

українець

колгоспник

канд[идат у члени] КПРС
з травня 1959 р.

[не заповнено]

вища
Київський державний універ-
ситет ім. Т. Г. Шевченка
Ф[акульте]т журналістики
1952
1957
[не заповнено]

журналіст

французькою з словником

нема

не маю

Месяц и год

Вступления

вер[есень]
1952 р.

серпень
1957 р.

1960

Ухода

лип[ень]
1957 р.

[не запов-
нено]

1963

Местонахожде-
ние учреждения,
организации,
предприятия

[не заповнено]

[не заповнено]

г. Черкассы***

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия, а также

министерства (ведомства)

студент Київського державного уні-
верситету

літпрацівник відділу культури ре-
дакції газети “Черкаська правда”

Зав[едующий] отд[елом] пропаган-
ды ред[акции] газ[еты] “Молодь
Черкащины”
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26 серпня 1959 р.
Личная подпись [підпис]

Держархів Черкаської області, ф. Р–2516, оп. 1–л, спр. 12, арк. 1,1 зв., 6, 6 зв.

* Стандартний бланк, друкований російською мовою, В. А. Симоненко власноручно
заповнив українською мовою.

** Фотокартка відсутня.
*** Запис про період роботи в редакції газети “Молодь Черкащини” зроблено не

В. А. Симоненком.

№ 3

Автобіографія В. А. Симоненка

15 липня 1960 р.

Автобіографія
Я, Симоненко Василь Андрійович, народився 8 січня 1935 року в с. Бієвці Лу-

бенського району на Полтавщині в сім’ї колгоспника.
Батько мій – Симоненко Андрій Леонтович – залишив сім’ю, коли мені не було

ще й року. Відтоді шляхи наші не сходилися. Виховала, виростила і вивчила мене
мати – Щербань Ганна Федорівна. З 1930 р. по осінь 1957 р. вона безвиїздно жила в
с. Бієвці, працювала в місцевому колгоспі. З 1957 р. – живе в Черкасах, знаходиться
на моєму утриманні.

14. Пребывание за границей (работа, служебная коман-
дировка, поездка с делегацией)

15. Участие в центральных, республиканских, краевых,
областных, окружных, городских, районных партий-
ных, советских и других выборных органах

16.  Какие имеет правительственные награды (когда и чем
награждены)

17. Имеет ли партвзыскания (да, нет)
Когда, кем, за что и какое наложено взыскание

18. Отношение к воинской обязанности и воинское звание

Состав (командный, политический, административ-
ный, технический и т. д.)

Род войск

19. Семейное положение в момент заполнения личного
листка (перечислить членов семьи с указанием воз-
раста)

20. Домашний адрес:

не був

[не заповнено]

ніяких

ні
[не заповнено]

військовозобов’язаний,
мол[одший] лейтенант
запасу

командний

піхота

одружений
дружина –
Симоненко Людмила Пав-
лівна, 1937 р[оку] нар[од-
ження]
син – Олесь, 1958 р[оку]
нар[одження]
мати – Щербань Ганна
Федорівна, 1910 р[оку]
нар[одження]

м. Черкаси, вул. Гоголя,
507



130 ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

В роки війни разом з матір’ю я жив на тимчасово окупованій території. Було
мені тоді 6–8 років. Ніхто з рідних з фашистами не співробітничав.

Життя моє склалося просто. З 1942 по 1952 роки навчався послідовно в Бієв-
ській, Єнківській і Тарандинцівській школах (в нашому селі в той час була тільки
початкова школа). В 1952 р. одержав атестат зрілості і вступив до Київського дер-
жавного університету на факультет журналістики, який закінчив у 1957 р.

Потім три роки працював у редакції газети “Черкаська правда” на посаді літ-
працівника відділу культури. З лютого 1960 р. переведений на роботу в “Молодь
Черкащини”. Працюю завідуючим відділом пропаганди і агітації.

З 1950 по 1959 рр. був членом ВЛКСМ. З травня 1959 р. – кандидат в члени
КПРС.

В 1957 р. одружився. Нині наша сім’я складається з 4 чоловік: дружина Симо-
ненко Людмила Павлівна, син Олесь, мати Щербань Ганна Федорівна і я.

15 липня 1960 р.
Кандидат в члени КПРС [підпис]

Держархів Черкаської області, ф. П–2134, оп. 2, спр. 2642, арк. 7.

№ 4

Анкета кандидата в члени партії В. А. Симоненка

15 липня 1960 р.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АНКЕТА

КАНДИДАТА ПАРТИИ, ВСТУПАЮЩЕГО В ЧЛЕНЫ КОМПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА*

Первичная парторганизация
район, город,
края, республики

1.    Фамилия
Имя
Отчество

2.    Пол

3.    Год и месяц рождения

4. Национальность

5. Родной язык

6. Место рождения

7. Занятие родителей
а) до 1917 г.
б) после 1917 г.
В настоящее время **

8. Время вступления в кандидаты

9. Социальное положение

10. Пребывание в ВЛКСМ

Черкасского обкома ЛКСМУ
Черкассы,
Черкасской области

Симоненко
Василий
Андреевич

муж[ской]

8.1.1935

укр[аинец]

украинский

с. Биевцы Лубенского р[айо]н[а] Пол-
тавской обл[асти]

мать – домохозяйка

май 1959 г. п[артийная] / о[рганиза-
ция] газ[еты] “Черкаська правда”, Чер-
касский ГК КПУкр[аины]

служащая ***

с 1950 по 1959
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11. Образование – в каких учебных заведе-
ниях учился, где, когда, окончил ли

12. Где учится в настоящее время

13. Основная профессия и специальность
а) по образованию
б) по опыту работы

14. Род занятий с начала трудовой деятель-
ности:

высшее, ф[акультет] журналистики
Киевского госуниверситета, 1952–
57 гг.

журналист стаж с 1957 г.
журналист стаж с 1957 г.

С какого по какое время
(м[еся]ц, год)

с ІХ.1952 по VІІ.1957

с VІІІ.1957 по 1.1960

с ІІ.1960 по н[астоящее]
в[ремя]

Название местности
(село, район, город, округ,
область, край, республика)

г. Киев, УССР

г. Черкассы, УССР

г. Черкассы, УССР

Занятие или должность, в
каком предприятии,

учреждении

студент госуниверситета

литработник газеты “Чер-
каська правда”

зав[едующий] отделом
пропаганды газеты “Мо-
лодь Черкащины”

15. Какое участие принимает в работе со-
ветов, профсоюзов, комсомола, колхо-
зов и т. д.

16. Имеет ли ученое звание, степень, науч-
ные труды, изобретения и открытия (ка-
кие и к какому времени относятся)

17. Какими языками (иностранными и на-
родов СССР) свободно владеет

18. Какие имеет почетные звания и прави-
тельственные награды

19. Был ли в Советской Армии, в качестве
кого и участвовал ли в боях

20. Состоит ли на военном учете и в качестве
кого (командный, политический, на-
чальствующий или рядовой состав, во-
енное звание)

21. Служил ли в армиях и отрядах, боров-
шихся против советской власти (каких,
когда, где и в качестве кого)

22. Состоял ли в братских компартиях
(каких, когда, где)

23. Состоял ли в КПСС раньше (когда, при-
чины выбытия)

24. Состоял ли в других партиях

член ревизионной комиссии месткома
редакции “Молодь Черкащины”

не имею

украинским, русским

не имею

нет

военнообязанный, мл[адший] лейте-
нант запаса

нет

нет

нет

нет
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15 июля 1960 г. Личная подпись подавшего заявление о вступлении в КПСС [підпис]

Список членов КПСС, давших рекомендации:

Рекомендации, заверенные секретарями первичных парторганизаций, в кото-
рых состоят рекомендующие, прилагаются к анкете.

Решение общего собрания первичной парторганизации о приеме из кандидатов
в члены КПСС **** от 29 июля 1960 г. (содержание) Решение партийного собрания
принять в члены КПСС тов[арища] Симоненко В. А. Голосовали единогласно.

29 июля 1960 г. Подпись секретаря парвичной парторганизации [підпис]
Решение райкома, горкома КПСС о приеме из кандидатов в члены КПСС от 11

августа 1960 г. (содержание) Пр[отокол] № 19. Принять кандидата партии
Симоненко Василия Андреевича в члены КПСС.

М.П. ***** 11 августа 1960 г.

Подпись секретаря райкома, горкома [підпис]
Примечание. Ввиду того, что содержание решений о приеме в члены КПСС

записывается в анкету, выписки из протокола прилагать не следует.

Держархів Черкаської області, ф. П–2134, оп. 2, спр. 2642, арк. 3, 3 зв.

* Стандартний бланк заповнений власноручно В. А. Симоненком. Є примітка:
“Выдан партийный билет № 09094294, 19 июля 1960 г.”.

** Пункти а), б) – закреслені, пункт в) (“в настоящее время”) дописаний
працівником МК КПУ.

*** Так у документі.
**** Нижче заповнено не В. А. Симоненком.
***** Печатка Черкаського міськкому КП України.

25. Участвовал ли в оппозициях и антипар-
тийных групировках (каких, когда, где)

26. Привлекался ли к уголовной ответстве-
ности органами советской власти (ког-
да, за что, к чему приговорен)

27. Жил ли за границей, где, когда, сколько
времени, причины возращения в СССР

28. Кто из родственников живет за грани-
цей, где, сколько времени и чем занима-
ются

нет

нет

нет

никто

Фамилия, имя,
отчество

1. Сребрянец Алек-
    сей Семенович

2. Шитова Лилия
    Павловна

3. Негода Николай
    Тодосиевич

Парт-
стаж

с 1953

с 1950

с 1953

№ парт-
билета

05733815

05322433

00165843

Место работы и
занимаемая
должность

зав[едующий] отд[е-
лом] газ[еты] “Чер-
к[аська] правда”

отв[етственный] се-
кретарь газ[еты] “Мо-
лодь Черк[ащи ны]”

писатель

С какого време-
ни рекоменд[ую-
щий] знает всту-
пающего в КПСС

с 1957 г.

с мая 1959 г.

с 1957 г.



АРХІВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ОЧИМА КЕРІВНИКА
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КАФЕДРИ

На запитання редакції відповідає Ярослав КАЛАКУРА

24 вересня 2002 р. виповнюється 65 років доктору історичних
наук, професору, Заслуженому працівникові вищої школи, академіку
АН вищої школи України, лауреату премії імені Василя Веретеннікова,
члену Колегії Державного комітету архівів, завідувачу кафедри архі-
вознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка Ярославу КАЛАКУРІ.

Відповідаючи на запитання редакції “АУ”, вчений ділиться своїми
думками щодо актуальних питань українського архівознавства, підго-
товки архівістів, професіоналізації архівної галузі.

– Шановний Ярославе Степановичу, дозвольте від імені читачів
“Архівів України”, членів редколегії часопису, працівників архівних ус-
танов щиро привітати Вас із 65-річчям, висловити Вам найкращі по-
бажання і водночас запросити до розмови про найболючіші питання
архівістики.

Скажіть, будь ласка, яким був Ваш шлях в архівну науку, що означає
для Вас архівістика, за яких обставин ви очолили архівознавчу кафедру
університету Шевченка, як Вам працюється?

– Насамперед, щиро дякую за привітання. Якщо зважити на попу-
лярність “Архівів України”, авторитет його автури і непересічність чи-
тачів, то для мене це дуже дорогі побажання. З приємністю поспілку-
юся з читачами часопису.

В архівістику я прийшов у зрілому віці, хоча ознайомився з діяль-
ністю архівів ще в студентські роки, виконуючи дипломну роботу. Коли
писав кандидатську дисертацію, використовував фонди двох цент-
ральних, восьми обласних і двох відомчих архівів. Працюючи у відділі
науки і навчальних закладів ЦК КП України, був куратором архівної
галузі, Головархіву республіки, який очолював тоді Олександр Мітю-
ков. Бував на засіданнях колегії управління, вникав у діяльність архів-
них установ, допомагав у вирішенні гострих проблем, пов’язаних, зо-
крема, з передислокацією архівів у комплекс по вул. Солом’янська, 24.
До речі, саме тоді я ближче ознайомився із роботою редколегії журналу
“Архіви України”. Коли став проректором університету імені Тараса
Шевченка, за функціональними обов’язками вів історичний факультет,
його кафедри, в т.ч. і кафедру архівознавства та джерелознавства, ар-
хів університету. Ректор Віктор Скопенко запропонував мені очолити
цю кафедру, оскільки її тодішній завідувач В’ячеслав Стрельський за
віком перейшов на посаду професора. Я відмовився, хоча майже всі
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проректори на той час мали ка-
федри. Вважав, що не зможу при-
діляти їй належну увагу і тому
запропонував кандидатуру Воло-
димира Замлинського, якого знав
ще з Луцька, де він завідував пар-
тійним архівом області, а згодом
був переведений до Партархіву
Інституту історії партії ЦК КП
України. Він став ученим секрета-
рем Інституту, захистив доктор-
ську дисертацію, зарекомендував
себе як солідний дослідник дже-
рел і знавець архівів.

Ми не помилилися. В. Зам-
линського добре прийняв колек-
тив факультету, університету за-

галом, він активно долучився до роботи кафедри, а я, зі свого боку,
підтримував його починання, допомагав. Після передчасної смерті
В. Замлинського В. Скопенко і декан історичного факультету А. Слю-
саренко знову запропонували мені цю посаду. І так з листопада 1994 р.,
після обрання на вченій раді університету, майже вісім років завідую
кафедрою. Багато цінних порад щодо її розбудови отримав від нині
вже покійного професора Марка Варшавчика, який був знаним архівіс-
том і джерелознавцем. Було зміцнено склад, переглянуто структуру і
навіть змінено назву кафедри, що зумовлювалось її новим завданням
як випускової для спеціальності “Архівознавство”. Вчена рада універ-
ситету підтримала нашу пропозицію, і з 1996 р. кафедра отримала нову
назву: архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Ця
назва більшою мірою відбиває зміст роботи кафедри, оскільки, окрім
суто архівознавчих предметів, забезпечує викладання таких галузей
історичної науки, як історіографія та джерелознавство, а також цілого
циклу спеціальних історичних дисциплін (сфрагістика, геральдика,
палеографія, хронологія, ономастика і т. д.).

І все ж, домінуюче місце в роботі кафедри посідають архівознавчі
дисципліни, передусім такі: історія і теорія архівної справи, архео-
графія, історія державних установ, архівна система, Національний ар-
хівний фонд, зарубіжні архіви та ін. Читаючи історіографічні дисцип-
ліни, я особисто підготував кілька професійно орієнтованих курсів:
“Архівна система України”, “Менеджмент архівної галузі”, “Джерела з
історії української державності”, “Джерела з історії українського руху
опору” та ін.

Працювати на кафедрі були запрошені доктори історичних наук
професор М. Г. Щербак та Б. В. Корольов (він тепер уже на пенсії),
викладач М. Палієнко (тепер доцент).

Ви запитуєте, як мені працюється? Скажу однозначно: цікаво,
творчо, напружено. Архівістика виявилася для мене захоплюючою



134ІНТЕРВ’Ю З ЦІКАВИМ СПІВРОЗМОВНИКОМ

наукою, яка прилучила до таких пластів знань, які збагачують людину,
роблять її впевненішою в собі, прищеплюють почуття гордості за істо-
рію свого народу, країни, держави, звеличують історика. Люди, які
працюють в архівах, – це патріоти. Вони усвідомлюють, що роблять
винятково благородну справу, стоять на сторожі найбільших, найваго-
міших, найцінніших багатств держави – скарбів історичної пам’яті на-
роду. Разом із тим більшість із них одержує зовсім невелику зарплату.
Дуже хотілося б, щоб розуміння ролі архівіста, значимості його праці
було на всіх щаблях суспільства, на всіх рівнях владних структур.
Кожна копійка, вкладена в архів, в архівну справу, повернеться сто-
рицею. Таке розуміння утвердив цивілізований світ і нам треба ще
вчитися такому філософському осмисленню місця і ролі архівів, ар-
хівістів, архівознавства в розвитку інтелектуальних цінностей будь-
якої держави. Стан архівів – це її візитка.

– Як бачаться Вам, як керівникові кафедри, проблеми архівної
освіти в Україні? Чи немає протиріч між моделлю освіти, якої дотри-
мується колектив Вашої кафедри, і завданнями в цьому напрямі, які
вважають пріоритетними в інших навчальних закладах держави, що
також готують архівістів?

– Наш національний і світовий досвід засвідчує, що успіх архівної
справи забезпечують професіонали. Не випадково й у новій редакції
Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні устано-
ви” є окрема, 38-ма стаття, в якій вказано, що професійною діяль-
ністю в архівних установах можуть займатися громадяни, які мають
відповідну підготовку. Підготовці архівістів приділяла чималу увагу
радянська система освіти, але на перше місце ставилися не професій-
на, фахова кваліфікація, а політичні, ідеологічні якості спеціаліста.
Більшість працівників радянських архівів не мали спеціальної освіти.
Це були практики, чиновники радянських установ. Між тим, європей-
ський і світовий досвід показує, що архівна справа – надзвичайно
складна і різнопланова, вона не терпить профанації. В сучасних умо-
вах архів – це ціла індустрія, яка потребує різних спеціалістів з
високою фаховою підготовкою, обізнаних не тільки з історією, з діло-
водством, але й із технологіями зберігання документів на паперових,
магнітних, електронних та інших носіях, з новітніми методиками ре-
ставрації пам’яток, створення страхових фондів. Отже, Україна як єв-
ропейська держава повинна мати таку систему архівної освіти, що бу-
ла б спроможна забезпечити галузь висококваліфікованими фахівцями.

Архівознавча кафедра разом із УНДІАСД та архівними установа-
ми ще в середині 90-х рр. опрацювали нову концепцію підготовки та
післядипломної освіти кадрів для архівних установ. Вона була опри-
люднена в “Студіях з архівної справи та документознавства” (1996 р.).
Між тією моделлю архівіста, яку сповідує наш університет, і цією
концепцією немає жодних протиріч. Ми переконані, що в університетах
Києва, Львова, Харкова, Чернігова, Запоріжжя, Сімферополя та інших
міст мають готуватися “різні” спеціалісти, але однакові за державним
стандартом базової архівної освіти, за рівнем кваліфікації, теоретичних
знань і практичних навичок.
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Специфіка підготовки архівістів і архівознавців зумовлюється
особливостями і традиціями кожного університету, кожного регіону,
можливостями місцевих архівних установ впливати на зміст навчаль-
ного процесу.

Наш університет має найдавніші традиції і найбільший практич-
ний досвід підготовки архівістів, адже архівознавча спеціальність була
тут започаткована в 1944 р., із 1948 р. функціонує аспірантура. За цей
час за денною та заочною формою навчання випущено понад 650 істо-
риків-архівістів, підготовлено 12 докторів та 56 кандидатів наук. Не-
щодавно ми опрацювали нові навчальні плани ступеневого навчання:
бакалавр історії з архівознавчим спрямуванням, спеціаліст історик-
архівіст і магістр архівознавства.

У ряді публікацій і виступів на конференціях висловлюється дум-
ка про доцільність створення в Україні спеціалізованого вищого на-
вчального закладу для підготовки архівістів, при цьому за приклад
беруться деякі західні країни та Російська Федерація. На мій погляд,
така пропозиція недостатньо аргументована як з точки зору здорового
глузду, так і сучасних фінансово-матеріальних чинників. По-перше,
найбільш кваліфіковані професори і доценти з архівознавства та су-
міжних історичних дисциплін зосереджені в національних універси-
тетах четвертого рівня акредитації, і я сумніваюсь, чи захоче хтось із
них перейти на роботу до такого вузу. Університети дають ґрунтовну
загальну підготовку – теоретичну, методологічну, історичну, історіо-
софську, мовну, інформаційну, і вже мають досвід, висококваліфікова-
ний кадровий потенціал, належну матеріальну базу. Очевидно, не ви-
падково Московський історико-архівний інститут перестав існувати
як самостійний вуз, а був трансформований в один з підрозділів Ро-
сійського гуманітарного університету. По-друге, реальна щорічна по-
треба в спеціалістах і магістрах з архівознавства поки що не переви-
щує 50–60 чол. (в останні 2–3 роки Держкомархів взагалі не надає
заявок на молодих фахівців). Це означає, що потужного державного
архівного вузу в сучасних умовах створити не вдасться, оскільки по-
треба в спеціалістах – незначна та й професія ще не набула такого
престижу, як, скажімо, правознавця, менеджера, міжнародника.

Можливо, доцільно розпочати зі створення, знову ж таки на базі
університету, Центру архівної післядипломної освіти, як осередку під-
вищення кваліфікації працівників галузі, який у віддаленій перспек-
тиві, в міру розширення мережі архівних установ поступово переросте
в окремий вищий навчальний заклад, а ще швидше – в один із фа-
культетів або в Інститут архівознавства та документних комунікацій
університету.

– Загальновідомо, що однією з особливостей класичних універси-
тетів є пріоритетність науково-дослідної роботи, наявність наукових
традицій, наукових шкіл, прилучення до науки студентів. Колектив
Вашої кафедри, безумовно, має певні наукові традиції. Над якими
проблемами він працює зараз?

– Класичні університети з часу їх появи у Західній Європі тим і
вирізнялися, що науковому пошуку, дослідницькій діяльності відво-
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дилося пріоритетне місце. З історії науки відомо, що більшість від-
криттів була зроблена в університетах. Ця традиція повною мірою
властива й нашому університету, який має солідні наукові школи, в то-
му числі історико-архівознавчу. В Указі Президента України від 25 ли-
стопада 1999 р. про надання університету статусу самоврядного (авто-
номного) державного вищого навчального закладу наголошувалось на
необхідності збереження авторитетних наукових шкіл, їх подальшого
розвитку.

Унікальність університетської освіти в тому, що тут традиційно
живе дух наукового пошуку, атмосфера творчості, новаторства, парт-
нерства і, якщо хочете, вільнолюбства. Відпрацьовані особливі взає-
мини професорів і студентів, які ґрунтуються на взаємній повазі, до-
вір’ї, зрештою, – на спільних інтересах. Університетський колектив
поєднує в собі широку гаму професій і спеціальностей, вікових кате-
горій. Спілкуються між собою майбутні філософи і радіофізики, істо-
рики і кібернетики, соціологи і біологи, юристи і математики, еконо-
місти і географи і т. д. Усе це – теж незамінна школа становлення
різнобічної особистості архівіста.

Витоки наукових традицій нашої кафедри пов’язані з науковою
школою істориків-документалістів Університету св. Володимира. Вони
закладені М. Максимовичем, М. Костомаровим, М. Іванишевим, В. Ікон-
никовим, В. Антоновичем та ін. На цих традиціях сформувалася ціла
плеяда українських істориків, джерелознавців, архівістів. Згадаймо
хоча б імена Михайла і Олександра Грушевських, М. Василенка,
Д. Багалія, І. Огієнка, Л. Модзалевського, І. Каманіна, В. Романовсько-
го, О. Оглоблина та ін. І хоча в умовах сталінського тоталітаризму і
брежнєвщини на ці імена було накладене ідеологічне табу, історико-
джерелознавчі традиції документалістів продовжували існувати, хоча
й в дещо деформованому, спотвореному вигляді.

Заради справедливості зазначимо, що завдяки створенню архіво-
знавчо-джерелознавчої кафедри, зусиллями Ф. Шевченка, В. Стрель-
ського, А. Введенського, М. Варшавчика, А. Грінберга, С. Яковлєва,
В. Замлинського, О. Долинського та ін. в університеті склалися і фун-
кціонують історико-архівознавча, джерелознавча та історіографічна
наукові школи, які мають міжкафедральний характер і відіграють
провідну роль у дослідженнях зі спеціальних галузей історичної науки.

Колектив кафедри працює над двома основними проблемами. Це –
історія української історичної думки та джерелознавства від найдавні-
ших часів до сучасності. З цієї проблеми у нас захищено дві докторські
і понад 10 кандидатських дисертацій, опубліковано ряд монографіч-
них досліджень і навчальних посібників. Завершено підготовку курсу
лекцій з української історіографії. Друга проблема – “Спеціальні га-
лузі і дисципліни історичної науки”. Сюди входять і архівознавчі до-
слідження, оскільки ми розглядаємо архівознавство як підсистему
історичної науки, її галузь. Ідеться і про історію архівної справи, і про
теорію і методику архівістики, про археографію. Викладачі кафедри
взяли участь практично в усіх виданнях, підготовлених в Україні в ос-
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танні роки з даної проблематики, насамперед у створенні навчальної і
довідкової літератури, якої вкрай бракує. Буквально два місяці тому
з’явилось унікальне видання під редакцією Володимира Литвина “Іс-
торична наука: термінологічний і понятійний довідник”, до якого май-
же всі статті історіографічної, джерелознавчої та архівознавчої тема-
тики написані викладачами кафедри.

Університет, власне, відрізняється від інших вузів тим, що до реа-
лізації будь-якого науково-дослідного проекту залучаються студенти.
Можу назвати десятки прикладів, коли наші студенти–активісти нау-
кового гуртка, учасники джерелознавчих і архівознавчих читань – ус-
пішно закінчили аспірантуру, захистили дисертації, стали викладачами
і науковцями. Це, зокрема, нині професор кафедри Ірина Войцехівська,
доценти Світлана Павленко, Андрій Зубко, Марина Палієнко, науко-
вий співробітник Іван Мищак та ін.

Одержані результати ми намагаємося впроваджувати в навчаль-
ний процес, вони використовуються в лекціях, на семінарських занят-
тях, у навчальних посібниках.

– Будь ласка, висвітліть у загальних рисах участь студентів архі-
вознавчого відділення в науково-дослідній роботі. Які питання в науці
вони порушують? Чи змінилася останнім часом проблематика дисер-
таційних робіт Ваших аспірантів та докторантів?

– Справді, з часів М. Максимовича та В. Антоновича у Київському
університеті студенти завжди долучалися до пошуку, виявлення і опра-
цювання історичних пам’яток, старожитностей, написання наукових
архівознавчих та джерелознавчих праць. Цю традицію намагалися
підтримувати мої попередники – завідувачі кафедри Федір Шевченко,
В’ячеслав Стрельський, Володимир Замлинський. В останні роки цей
напрям набув, як кажуть, нового дихання. Було відновлено діяльність
наукового гуртка з історичного архівознавства (керівник проф. Микола
Щербак), переглянуто його тематику в бік архівознавства, докорінно
оновлено тематику курсових, бакалаврських, дипломних і магістер-
ських робіт, наукових конференцій. Тепер до 80 відсотків тем кваліфі-
каційних робіт присвячується архівознавчо-джерелознавчій тематиці.

Найбільш продуктивною, академічною формою участі студентів у
науково-дослідній роботі є курсові, бакалаврські, дипломні та магіс-
терські роботи. Ми домоглися такого становища, коли кожна кваліфі-
каційна робота студента ґрунтується на архівних джерелах або при-
свячена розвитку архівної справи.

Серед проблем, які найчастіше порушуються в студентських кур-
сових роботах, чільне місце посідають малодосліджені теми. Йдеться
про історію зародження і розвитку архівної справи в Україні, провідні
архіви нашої держави, особові фонди вітчизняних діячів науки і куль-
тури, політиків, про життя і діяльність провідних архівістів, архівне
законодавство, розвиток архівістики в зарубіжних країнах, зарубіжну
архівну Україніку тощо.

Помітних змін зазнала проблематика дисертаційних робіт наших
аспірантів та докторантів. Нещодавно Іван Мищак захистив дисертацію
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про відбудову і розвиток архівної справи в Україні в повоєнні десяти-
річчя, рекомендовано до захисту дисертацію аспірантки Ірини Маги,
присвячену історико-архівознавчій спадщині Віктора Романовського.
Віта Кошляк досліджує історію архівної справи Литовської доби, Во-
лодимир Пилипів здійснив аналіз джерел з історії взаємовідносин
УНР та ЗУНР.

Майбутні магістри Тетяна Боряк і Катерина Кентій, які, очевидно,
продовжать навчатися в аспірантурі, досліджують, відповідно, діяль-
ність українознавчих центрів і архівів у Чехо-Словаччині в міжвоєнний
період та історію Центрального державного архіву громадських об’єд-
нань України.

Сказане дає підстави для висновку, що молода генерація україн-
ських архівознавців зосереджується на актуальних і недостатньо до-
сліджених проблемах вітчизняної та зарубіжної архівістики.

– Як нам відомо, наукові здобутки кафедри Ви розглядаєте як ре-
зультат постійної творчої співпраці з Інститутом української архео-
графії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Ук-
раїнським науково-дослідним інститутом архівної справи та документо-
знавства, іншими науковими інституціями та архівними установами.
Серед здобутків – підготовлений під Вашим керівництвом перший на-
ціональний підручник “Архівознавство”. Чим Ви пояснюєте популяр-
ність цього видання, його електронної версії? Адже, за нашими даними,
лише протягом березня-травня цього року (а саме в березні була опу-
блікована електронна версія) повний текст підручника було скопійовано
понад 300 разів, тобто 300 примірників нашого сайту було “роздано”
тим, хто їх потребує. Чи готується нова редакція підручника?

– Ви маєте рацію. Все, чого досяг колектив кафедри, – це результат
творчої співпраці з Інститутом української археографії та джерело-
знавства імені М. С. Грушевського, відділами історіографії, спеціальних
історичних дисциплін Інституту історії України НАН України, з Ук-
раїнським науково-дослідним інститутом архівної справи та докумен-
тознавства, з Інститутом рукопису НБУ імені В. І. Вернадського, з
центральними та місцевими архівами.

Феномен національного підручника “Архівознавство”, удостоєного
премії імені Василя Веретеннікова, його популярність, у т. ч. великий
 інтерес до електронної версії, пояснюється дуже просто. Вперше за
70 років після появи “Нарисів з архівництва” Віктора Романовського
(1927) і видання “Архівознавство: елементарний підручник” (1932) в
Україні створено національний підручник на рівні здобутків сучасної
архівознавчої науки. Національний він не тому, що написаний україн-
ською мовою, а з огляду на те, що історія архівної справи розгляда-
ється в ньому через призму національних інтересів, з позицій україн-
ського бачення ролі й місця архівів у суспільному, науковому, культур-
ному, духовному і державному житті українського народу протягом
його тисячолітньої історії, з’ясовується окремішність і самобутність
архівної системи України в конкретно-історичному і цивілізаційному
зрізах, узагальнюється досвід архівів нашої держави, внесок провідних
українських учених і практиків у національну архівістику.
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Враховуючи великий попит на підручник, Державний комітет ар-
хівів та УНДІАСД підтримали ініціативу авторського колективу здій-
снити його друге, доповнене і частково перероблене видання. Восени
цього року підручник вийде у світ більш масовим тиражем, зараз над-
ходять замовлення від вузів, наукових установ і архівів.

– Важливою ознакою роботи кафедри є впровадження в навчальний
план результатів наукових досліджень. Що нового з’явилося в організації
підготовки істориків-архівістів у столичному університеті за останні
роки? Яким Вам уявляється архівіст майбутнього?

– Я вже зазначив, що науково-дослідні дискурси, які ведуть про-
фесори, доценти, докторанти, аспіранти і студенти кафедри, своєю те-
матикою і змістом підпорядковані завданням підготовки фахівців з
архівознавства, з інших спеціальних галузей історичної науки. По суті,
кожному навчальному предмету, його викладанню передує, а потім
супроводжує їх пошукова, дослідницька робота. Дуже часто її резуль-
тати стають предметом нових лекційних курсів. Так, проф. М. Щербак,
який досліджував матеріали жандармсько-поліцейських та судових
органів царату другої половини ХІХ ст., підготував навчальний курс
“Національна політика царизму в Україні: джерела вивчення та істо-
ріографія”. Проф. І. Войцехівська захистила дисертацію, присвячену
джерелознавчим студіям Володимира Іконникова. Це дало їй змогу
підготувати спецкурси “Особові архівні фонди”, “Київська наукова
школа істориків-документалістів”. Доц. М. Палієнко, відштовхуючися
від кандидатської дисертації про журнал “Київська старовина” як іс-
торичне джерело, вийшла на читання спецкурсу “Історична періоди-
ка”. Подібних прикладів можна навести багато. Тенденція тут така:
чим більш плідно викладач веде науковий пошук, чим інтенсивніше
він працює в архівах, тим ширше впроваджуються одержані результати
в навчальний процес, тим швидше оновлюється зміст навчальних дис-
циплін, вищою є їхня ефективність. За останні роки в парадигму і
зміст архівної освіти в університеті внесено суттєві зміни й доповнен-
ня. Як самостійні курси читаються: “Теорія та методика архівної
справи” (проф. М. Щербак), “Діловодство в архівній справі” (доц.
Ю. Сорока), “Архівна система України” і “Менеджмент в архівній га-
лузі” (проф. Я. Калакура), “Науково-дослідна та методична робота ар-
хівів” (проф. І. Войцехівська), “Зарубіжні архіви і порівняльне архів-
не законодавство”, “Зарубіжна архівна україніка” (доц. М. Палієнко),
“Кінофотодокументи в архівознавстві” (доц. С. Павленко) та ін. Усе
це суттєво збагатило зміст університетської архівної освіти.

У навчальних планах спеціальності виокремився інформаційно-
технологічний компонент, який включає вивчення інформатики, ово-
лодіння персональним комп’ютером і практичними навичками засто-
сування сучасної електронно-обчислювальної і управлінської техніки
в архівній справі. Поряд з професійно-орієнтованим курсом “Інфор-
маційні технології в історії” (доц. С. Стельмах) запроваджено курс
“Інформаційні системи в архівістиці” (доц. М. Палієнко).

Отже, для нашого випускника, який прийде в архів, не буде
несподіванок, оскільки він матиме той мінімум теоретичних знань і



140ІНТЕРВ’Ю З ЦІКАВИМ СПІВРОЗМОВНИКОМ

практичних навичок, які потрібні для роботи з комп’ютером і сучас-
ною оргтехнікою.

Як мені уявляється архівіст майбутнього? По-перше, це цілком
реальна особистість, висококультурна і освічена людина, яка багато
чого візьме із сучасності. Свого часу М. Грушевський наголошував,
що завдяки історії сучасне покоління солідаризується зі своїми попе-
редниками. Наукові і практичні напрацювання нинішніх архівістів і
архівознавців мають послужити фундаментом формування спеціаліс-
та завтрашнього дня. По-друге, архівіст третього тисячоліття має ста-
ти носієм новітніх інформаційних технологій, здатним працювати з
модерною оргтехнікою, вільно почуватися у світовому архівному про-
сторі. По-третє, в міру глобалізації та інтеграції України в європейські
структури великого значення набувають комунікативні здібності фа-
хівця, володіння іноземними мовами, вміння брати участь у дискусі-
ях, обстоювати свої погляди. По-четверте, архівіст – громадянин своєї
держави, її патріот, борець за її національні інтереси. Ось чому дуже
важливо сформувати його громадянську зрілість, прищепити йому
почуття українського патріотизму, любові до України.

Однак, слід мати на увазі, що жодні прожекти, навіть ідеальні мо-
делі спеціаліста майбутнього не можуть самопливом забезпечити його
формування. Тут багато залежить як від вузу, так і від самої людини, її
характеру, від того, наскільки свідомо вона обрала професію архівіста
і з якою мірою відповідальності ставиться до цього вибору. Відрадно,
що поряд із зростанням ролі архівів у всіх сферах суспільного життя
підвищується престиж професії архівіста. Стає очевидним їх дедалі
більший вплив не лише на зберігання архівних документів, використан-
ня документної інформації, але й на формування Національного архів-
ного фонду, участь у духовно-культурному і науковому житті держави.

– У Ваших виступах та публікаціях наголошується на важливості
професіоналізації архівної галузі. Що це означає з точки зору сучасних
інформаційних технологій та інтеграції України у світовий архівний
простір?

– Це цілком природньо. Ми вступили у третє тисячоліття – вік
високих технологій, інформації, у добу професіоналів. Успіх будь-якої
галузі, будь-якої справи в кінцевому рахунку забезпечують люди. Я не
перестаю захоплюватися багатьма архівістами, директорами централь-
них і місцевих архівів, які на високому професійному рівні, з великою
віддачею, відповідальністю, натхненням працюють на архівній ниві,
по суті все своє життя присвятили архівістиці. Це і Лариса Василівна
Яковлєва, і Ніна Миколаївна Слончак, і Любов Захарівна Гісцова, і Ді-
ана Іванівна Пельц та інші. Приємно, що серед українських архівістів
чимало наших вихованців, зокрема Геннадій Володимирович Боряк,
Борис Пантелеймонович Курінний, Ольга Володимирівна Музичук.
Це справжні професіонали, знавці своєї справи, ентузіасти, патріоти
професії, чия праця гідна наслідування.

Професіоналізація архівної галузі диктує виховання в майбутніх
архівістів самостійності, вміння самостійно і творчо працювати і прий-
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мати самостійні рішення. Не випадковим є те, що нині у навчальному
процесі на перше місце висувається самостійна робота студентів під
керівництвом викладачів. Кафедра переходить на модульно-рейтинго-
ву систему організації навчального процесу, за якою студент працює
не від сесії до сесії, а систематично і звітує про засвоєні розділи прог-
рами протягом семестру.

Коли ми говоримо про модель, про образ архівіста майбутнього,
то так чи інакше зачіпаємо актуальну для архівної галузі України проб-
лему її інтеграції в європейський і світовий архівний простір. Віднов-
лення незалежності України, її вступ до Ради Європи, інших міжна-
родних організацій, участь у Міжнародній раді архівів – це цілком
реальні кроки на шляху формування нової генерації українських архі-
вістів, здатних гідно представляти Україну на світовій арені. І в цій
справі ще багато треба зробити. У мене особисто немає підстав для са-
мозаспокоєння. Нещодавно схвалений Закон України “Про вищу осві-
ту” орієнтує освітян на корінне поліпшення якості спеціалістів, їх
фахового рівня, інтелектуального, морального, духовного, естетичного
і фізичного розвитку особистості. Ці завдання безпосередньо стосу-
ються і підготовки архівістів та архівознавців.

– Що є пріоритетним у Ваших творчих планах? Якою Вам вбача-
ється майбутня діяльність очолюваної Вами кафедри?

– Дозволю собі частково розділити особисті і кафедральні творчі
плани. Вони носять перспективний і поточний характер. Кафедра і
надалі ставитиме на перше місце підготовку навчально-методичних
комплексів з дисциплін, викладання яких вона забезпечує. Ми прагне-
мо домогтися, аби з кожного нормативного і професійно-орієнтованого
предмета існували підручник або курс лекцій, навчальний посібник,
методичні поради для самостійної роботи, для практичних і семінар-
ських занять, наочні посібники. У цьому році побачать світ національ-
ний підручник “Історичне джерелознавство”, підготовлений під моїм
керівництвом, і посібник з історії архівної справи; наступного року
вийде мій курс лекцій “Українська історіографія” і буде передано до
видавництва нове видання посібника “Джерелознавство історії Украї-
ни”. У 2004 р. плануємо видати посібник “Спеціальні історичні дис-
ципліни” та підручник “Українська археографія”. Маємо намір разом
із Науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства
підготувати підручник для архівознавців “Теорія і методика архівісти-
ки”. Крім того, у кожного викладача є свої проекти. Потенціал кафед-
ри – досить потужний. У нас три професори, доктори історичних
наук і чотири доценти, кандидати історичних наук. Кафедра має деся-
тьох аспірантів та двох докторантів. Тобто є гарний резерв поповнення
за рахунок молодої генерації архівознавців. Вона могла б розгорнути
підготовку, поряд з архівознавцями, документознавців, фахівців з ком-
п’ютерного діловодства. Отже, перспектива досить цікава і захоплююча.

Що ж стосується моїх особистих планів, то вони залежать, насам-
перед, від здоров’я. Керівництво кафедрою наприкінці цьогорічної
осені перейде до рук когось із молодших моїх колег, а сам, як профе-
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сор, зможу більше зосередитись на навчально-методичній та науковій
роботі. Хочеться більше уваги приділили студентам і аспірантам, за-
вершити свої наукові проекти. Йдеться про посібники “Видатні істо-
рики-українознавці” (сто імен), “Джерела з історії української дер-
жавності”.

Нарешті, у нас з дружиною (вона теж науковець) два внуки:
Ярослав і Богдан, які перейшли у третій клас. Вони, звичайно, мають
право на більшу увагу з боку дідуся. У них – моє справжнє майбутнє.
Можливо, хтось із них стане архівістом. Отже, як бачите, настрій оп-
тимістичний.

– Дякуємо, шановний Ярославе Степановичу, за змістовну розмову,
цікаві думки. Ще раз вітаємо із 65-річчям! Міцного Вам здоров’я, твор-
чого довголіття, талановитих студентів та аспірантів!



Т. Б. СЛЮДИКОВА

БРАТИ БЕРДЯЄВИ – КИЯНИ  ТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД
КИЇВСЬКИХ АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ

Серед багатьох відомих діячів науки і культури, чиї життя і діяль-
ність були пов’язані з Києвом, – Сергій і Микола Бердяєви. На жаль,
їхні імена були викреслені з пам’яті не одного покоління і лише в 90-х
роках ХХ ст. почали повертатись із забуття. У Росії вийшли окремі
праці М. Бердяєва1, в Україні – окремі статті про Бердяєвих2 (Погре-
беник, Рибаков та ін.).

Повне розкриття творчої, громадської, видавничої діяльності бра-
тів неможливе без звернення до архівних джерел. І хоча особистих ар-
хівних фондів Бердяєвих в Україні і Росії немає, в багатьох державних
архівах, рукописних відділах наукових інституцій і бібліотек обох країн
зберігається чимало як офіційних документів про рід Бердяєвих,
службову, громадську, революційну діяльність членів родини, так і ру-
кописів віршів, їхнє листування. Так, у Центральному державному істо-
ричному архіві України, м. Київ, у фондах генерал-губернатора, органів
цензури, жандармерії, судових установ відклалися документи про рід
Бердяєвих, їх майнове становище, громадську і видавничу діяльність
братів.

Невід’ємною складовою фонду Дворянського депутатського зіб-
рання Київської губернії Держархіву Київської області є особова спра-
ва Бердяєвих, де зберігаються, зокрема, копії царських грамот про на-
городи, отримані членами родини, метричні свідоцтва та ін.

У Державному архіві м. Києва (фонди Київського університету та
нотаріуса Скарделі) відклалися документи про навчання М. Бердяєва,
купівлю-продаж Бердяєвими будинків. Багатий на рукописи віршів та
листи С. Бердяєва рукописний відділ Інституту літератури ім. Т. Шев-
ченка. Окремі документи (вірші, листи С. Бердяєва) зберігаються у
фондах львівських архівів, рукописному відділі бібліотеки. Вірші
С. Бердяєва, його листи, документи біографічного характеру входять і
до складу окремих фондів Російського державного архіву літератури і
мистецтва (Бартенєва, Єфремова, Каткова, Мельгунова, Суворіна, Фео-
фанова, Тарнапольського та ін.).

В даному огляді розглядаються лише ті документи, які зберігають-
ся в державних архівах м. Києва.

Бердяєви належали до старовинного російського дворянського ро-
ду, представники якого ще в ХVІІ ст. служили стольниками. На їхньо-

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ.
БІБЛІОГРАФІЯ
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му гербі було зображено щит, горизонтально поділений на дві частини.
У верхній частині на червоному полі – три срібних списових кінця, в
нижній на блакитному полі – срібна фортеця з трьома зубцями. Щит
був увінчаний шоломом із дворянською короною та трьома страусо-
вими перами3.

Бердяєви були записані до VI частини родословної книги дворян
Київської губернії. Прадід Сергія і Миколи Бердяєвих генерал-майор
Микола Михайлович у 1797 р. одержав від Павла І “за досвід і ста-
ранну службу” грамоту на володіння половиною містечка Обухова
Київської губернії. Йому дісталося 678 душ чоловічої статі і 3825 дес.
землі4. Від першого шлюбу Микола Михайлович мав сина Олександра,
від другого трьох синів – Миколу, Михайла, Василя та доньку Марію.
Ще в 1819 р. він писав своєму братові, що половину обухівського
маєтку заповідає старшому сину, Олександру, а іншим синам належа-
тиме, що дістанеться по жребію. “Як я маю, – писав він у листі, – з
дружиною своєю стільки маєтків, що синам моїм після моєї смерті ді-
станеться кожному по 400 душ чоловічої статі, а доньці 200 і по
30 тис. грошима”5. Олександр отримав від батька доручення на керу-
вання маєтком. У дорученні батько наказував сину, щоб він не мав
“варварської звички продавати людей”, щоб селяни в маєтку працюва-
ли не більше двох днів на господарських роботах, починаючи з 18 і до
60 років6. (Забігаючи вперед, зазначимо, що його нащадки, порушуючи
цю настанову, продавали своїх кріпаків7. – Т. С.) 11 червня 1821 р.
Микола Михайлович помер. За кілька днів до смерті в присутності
губернатора, голови цивільної палати та священика він склав новий
заповіт, за яким усе своє майно заповів дружині Олександрі Петрівні8.
Старший син, Олександр Миколайович, оскаржив заповіт і подав по-
зов на мачуху, трьох її синів і доньку9. Маєток у м. Обухові залишився
за Олександрою Петрівною. Нащадки Олександра в 1873 р. безрезуль-
татно намагалися повернути собі спадщину10. Обухівський маєток
вдова М. М. Бердяєва передала синові – Михайлу Миколайовичу. З то-
го часу нащадки генерала жили то в Києві, то в Обухові.

М. М. Бердяєв (1793–1861) військову службу почав у 1809 р. юн-
кером кавалергардського полку. Брав участь у Вітчизняній війні 1812 р.;
у 1835 р. генерал-лейтенант був призначений начальником штабу
Війська Донського11. У 1835 р. Бердяєви спорудили на вул. Левашов-
ській (тепер Шовковична) жилий будинок із службами. Садиба займа-
ла площу в 525 кв. сажнів12. У 1845 р. родина купила будинок на Пе-
черську, по Микільській вулиці. Він був дерев’яним, зі службами й са-
дом13. У 1861 р. дружина Бердяєва, Олена Миколаївна, придбала в
надвірного радника Рогольова будинок на Микільській вул., який при-
микав до її садиби14 (у 1873 р. його було продано).

1837 р. у Михайла і Олени Бердяєвих народився син, якого назва-
ли Олександром (1837–1918). Хрещеними батьками новонародженого
стали О. Бенкендорф і Дуніна15.

За сімейною традицією Олександр обрав військову кар’єру, служив
у кавалергардському полку, згодом у чині ротмістра вийшов у відставку.
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Бердяєви були добрими вояками. Про це свідчать одержані ними
відзнаки: ордени, майорат у Королівстві Польському16. Водночас свої
господарські справи вели погано. Микола Бердяєв, згадуючи батька,
писав, що він, як і всі Бердяєви, мав “тенденцію до розорення”. Це
підтверджують численні архівні документи, з яких дізнаємося про
неодноразові закладання маєтку, позички, суперечки з сусідами17.

Після смерті М. М. Бердяєва (1861) його маєток було оцінено в
189 тис. крб. сріблом; він щорічно приносив 14 600 крб. сріблом прибут-
ку. По смерті генерала в Обухівському маєтку залишилося 3784 дес.
землі. Олександр Михайлович став головним спадкоємцем. Його мати
одержала сьому, а сестра Марія – чотирнадцяту частину спадщини.
Мати відмовилася від своєї частини на користь доньки, до якої відій-
шли 219 дес. землі – Маріїнський хутір18. У Олександра Бердяєва зали-
шалось 1207 дес. землі, винокурня та пивоварня, млини, корчми19 та ін.

Між власником маєтку і селянами після реформи 1861 р. був
укладений викупний договір, згідно з яким обухівське сільське това-
риство одержало 2247 дес. землі. У Бердяєвих залишилося 1567 дес.:
під садибою – 23, фруктовим садом – 29, лісу – 150 дес., незручної
землі (болота та ін.) – 63 дес., а також 666 дес. орної землі. Власники
маєтку за землю, яка відійшла селянам, отримали від Держбанку 33
державних викупних свідоцтва на суму 9900 крб. сріблом. У вересні
1866 р. О. Бердяєв разом із матір’ю продали 23 викупних свідоцтва на
суму 6900 крб. купцю Насонову20.

1858 (1859) р. Олександр Михайлович Бердяєв узяв шлюб із
княжною Олександрою Сергіївною Кудашевою (1838–1912), прадід
якої Шуазель-Гуфф’є емігрував до Росії під час Французької револю-
ції. Його син Октав одружився з графинею Вікторією Потоцькою. У
них було троє синів і донька Матильда-Жозефіна, яка вийшла заміж
за кн. Сергія Даниловича Кудашева21.

У Кудашевих було п’ятеро синів і три доньки. Старша, Марія, вий-
шла заміж за А. І. Подолинського, молодша, Олександра, – за О. Бердяєва.

О. М. Бердяєв, як і його предки по батьківський лінії, був військо-
вим і маєтком особисто не займався. З кожним роком справи в маєтку
гіршали, зростали борги22. Бердяєви після селянської реформи не мо-
гли пристосуватися до нового буржуазного побуту. Для погашення
боргів О. Бердяєв “употребил” 25 тис. крб., взятих із посагу дружини23.

У 1876 р. він був змушений продати маєток у Обухові князю
М. Горчакову. За маєток він отримав 140 тис. крб., включаючи й борг
банку24. Подружжя Бердяєвих купило будинок у Києві, на вул. Люте-
ранській, 12. Садиба межувала з великим садом проф. Ф. Мерінга. По-
близу, на розі вулиць Лютеранської і Банкової, у власному будинку
жила сім’я старшої сестри М. С. Подолинської. У Бердяєвих залишився
лише майорат у Польщі, який не можна було, згідно із законом, ані
продати, ані закласти. Це врятувало від остаточного розорення. Зго-
дом було продано й будинок у Києві, і Бердяєви знімали квартиру на
вул. Пушкінській, 8.
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У подружжя народилося два сини: Сергій (1860–1914) і Микола
(1874–1948). Старшого хрестили у Старокиївській Георгіївській церк-
ві. Хрещеними батьками були кн. Сергій Данилович Кудашев (дід по
матері) і Олена Миколаївна Бердяєва (бабуся). Миколу хрестили в
Києво-Печерський Спаський церкві. Хрещеними були кн. Микола
Петрович Лопухін-Демидов і графиня Єлизавета Владиславівна
Красинська, вдова поета25. Бердяєви належали до вищого товариства,
мали зв’язки з придворними колами. Їх родичами були князі Кудаше-
ви, Лопухіни-Демидови, володарка Білої Церкви графиня Браницька,
Гудим-Левковичі та ін.26 У домі розмовляли французькою мовою, і
мати братів Бердяєвих до кінця життя погано володіла російською.
Діти, які зростали в аристократичній атмосфері, дістали від батька
запальний, гнівливий характер, що Микола Бердяєв пояснював їх
привілейованим станом. Від “панських” звичок брати остаточно не
позбавилися до кінця життя. Брати відійшли від традиційної для їх-
нього роду військової кар’єри: старший, Сергій, зайнявся літературною
й видавничою діяльністю, молодший, Микола, став відомим філософом.

Сергій Олександрович Бердяєв (псевдонім С. Обуховець, С. Киян-
ський) майже все життя провів у Києві. Дитячі роки пройшли в Обу-
хівському маєтку батьків. Освіту почав здобувати в колегії Павла Гала-
гана, потім вчився в Петербурзі. 4 роки вивчав медицину за кордоном,
але повного курсу не закінчив28. У 1887–1890 рр. служив у Головному
управлінні пошти і телеграфу, вийшов у відставку в чині колезького
реєстратора в зв’язку із хворобою. Сергій одружився з Оленою  Гри-
горівною Гродзькою – також літератором, перекладачем, видавцем. У
них було троє синів28. Як згадував Микола, Сергій, красива й надзви-
чайно обдарована людина, мав чудову пам’ять і нахил до математики.
Водночас був безхарактерним, через що не зумів повністю реалізувати
себе в житті. На формування світогляду Сергія значно впливав його
двоюрідний брат С. Подолинський. Він допоміг Сергію, тоді ще 15–
16-річному юнакові, видрукувати свої вірші в західноукраїнських ви-
даннях. Сергій Бердяєв свідомо відійшов від чужого для нього ари-
стократичного світу, віддав усього себе літературним, журналістським,
видавничим справам, брав активну участь у громадському житті Києва.
Його активна діяльність привернула увагу жандармів. 1879 р. вони
повідомили Київську адміністрацію про зносини Бердяєва з “неблаго-
надійними” в політичному відношенні особами, розповсюдження ним
літератури “злочинного змісту”30. За участь у студентських заворушен-
нях у дні 50-річчя Київського університету постановою Особливої на-
ради від 2 листопада 1884 р. Бердяєва було віддано на один рік під
нагляд поліції30. Головне управління у справах друку дозволило йому
одержувати без цензурного перегляду закордонні видання. Користу-
ючись цим, Бердяєв, отримуючи нелегальну літературу, поширював її в
Києві31. У 1890 р. знову перебував під наглядом, а в 1891 р. його було
притягнуто до судової відповідальності “за образу городового”32.
Після виходу у відставку Сергій Бердяєв повністю присвятив себе лі-
тературній праці. Він був співробітником газети “Жизнь и искусство”33.
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Оскільки видання українською мовою в Росії були заборонені, почи-
наючи з 80-х років ХІХ ст. друкував свої твори в Галичині й на Бу-
ковині (у цьому йому допоміг С. Подолинський) – у “Зорі”, “Ділі”,
“Руслані”, літературному віснику “Дзвінок” та ін. Після 1905 р., коли
було знято обмеження на українську мову в пресі, виступав і в київ-
ських виданнях – “Громадська думка”, “Рада” та ін. У цей час він
присвятив своєму двоюрідному брату С. Подолинському два вірші:
“Борець”, “Друзі і вороги”.

Високоосвічена людина з широкими інтересами, С. Бердяєв знав
багато мов і плідно працював як перекладач. Так, він перекладав з ук-
раїнської на російську мову, а також з німецької, французької, ан-
глійської, польської, чеської, болгарської та ін. Переклав, зокрема, ро-
сійською мовою окремі твори І. Франка, поеми О. Маковея, з яким
він листувався, мав також дружні стосунки з Лесею Українкою.

У 1895 р. у Києві почало діяти Літературно-артистичне товарист-
во34, членами якого стали й брати Бердяєви. Товариство було центром
культурного й громадського життя Києва. У його роботі брали участь
представники як української, так і російської інтелігенції: Леся Укра-
їнка, О. Косач, Л. Драгоманова, М. Лисенко, М. Старицький, В. Нау-
менко, О. Купрін, М. Соловцов та ін. Члени Товариства влаштовували
літературні й музичні вечори, організовували відзначення ювілеїв ви-
датних діячів культури і мистецтва. Розміщувалося воно спочатку на
вул. Пушкінській, пізніше, до закриття в 1905 р., – на Рогнединській, 4.
Бердяєви як активні члени товариства виступали з публічними лек-
ціями, читали свої вірші. Так, Олена Бердяєва в 1902 р. виголосила
лекцію на тему “Пер-Гюнт” на сходці, що проходила у квартирі Гнатю-
ка по вул. Фундуклеївській (тепер Б. Хмельницького). На зібранні бу-
ли присутні 31 особа, у тому числі члени Київської організації РСДРП36.
Зібрані гроші було передано на революційні цілі. У фондах судових
органів зберігається багато документів про видавничу діяльність по-
дружжя Бердяєвих.

У липні 1890 р. домашня вчителька О. Бердяєва звернулася до Го-
ловного управління в справах друку з проханням дозволити їй пере-
нести з Петербурга до Києва видання літературно-популярного нау-
кового журналу “По морю и суше”. До прохання додавалася програма,
яка передбачала публікацію романів, повістей, віршів, нарисів видат-
них мандрівників, популярних наукових статей з усіх галузей знань,
інформації про видатні події за тиждень37. У грудні того ж року вида-
вець журналу С. Бердяєв звернувся до відповідних органів з прохан-
ням дозволити перейменувати журнал, назвавши його “Южное обо-
зрение”. У 1893 р. право на видання журналу він передав М. Рейхель-
ту, який перевів часопис в Одесу38. Нове прохання, в грудні 1896 р., –
про дозвіл видавати в Києві вечірній листок “Изо дня в день”. У про-
грамі листка зазначено, що в ньому друкуватимуться щоденник ви-
давця (хроніка зарубіжних і російських подій, події в Києві), глави з
романів, повістей, вірші38. У документах зазначалася й адреса видав-
ця: вул. Лютеранська, 12 (будинок батьків). Департамент поліції, вва-
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жаючи С. Бердяєва неблагонадійним, повідомив місцеву адміністрацію,
що “дозвіл давати не бажано”39.

У 1901–1902 рр. С. Бердяєв знову звернувся з проханням про ви-
дання газети – “За сутки”40. Департамент поліції дав вказівку начальнику
Київського губернського жандармського управління зібрати негласні
відомості про спосіб життя С. Бердяєва, його матеріальне становище,
моральну й політичну благонадійність41. У той час С. Бердяєв мешкав
на вул. Маріїнсько-Благовіщенській, буд. 44, кв. 25 (тепер вул. Сакса-
ганського). У 1902 р. – нове клопотання, про дозвіл видавати суто довід-
кове видання – “Киевский календарный справочный листок”. Генерал-
губернатор дав згоду на видання, зазначаючи, що Бердяєв утримує
багатодітну сім’ю (у т. ч. трьох синів), не має жодних засобів на іс-
нування42. У грудні 1905 р. С. Бердяєв одержав свідоцтво на видання в
Києві щоденної газети російською мовою під назвою “Справедли-
вость”. У цей час він жив на Бібіковському бульварі, 5240 (тепер Буль-
вар Шевченка). Програма видання передбачала друк: оглядів росій-
ського життя, іноземної хроніки, кореспонденції з різних міст Росії і
з-за кордону; критичних статей з питань літератури, мистецтва; нау-
кових повідомлень. У березні 1906 р. газета “Справедливость” була
перейменована. Вона дістала назву “Киевская заря” (адреса редакції –
Володимирська, 51). Право на видання газети придбав Артур Любов-
ський, обов’язки відповідального редактора залишилися за Бердяє-
вим45. Газета в Києві користувалася популярністю, її наклад був най-
більшим серед таких видань – 2,5 тис. примірників. Про зв’язки С. Бер-
дяєва з місцевою організацією РСДРП свідчило редагування ним пер-
шої легальної більшовицької газети в Україні – “Работник”. 21 квітня
1906 р. Бердяєв одержав свідоцтво на право видання в Києві
щоденної газети російською мовою “Свободный труд”. У цей час Бер-
дяєв ще працював в “Киевской заре”, був її редактором. Співредакто-
ром до нової газети він запросив друга сім’ї М. Мукалова45. У травні
1906 р. газета “Свободный труд” перейменована на “Работник”. Пе-
редбачалося також видання щотижневика під тією ж назвою47. У черв-
ні 1906 р. “Киевская заря” була закрита. Жили Бердяєви в цей час на
вул. Володимирській, у буд. 1, кв. 347. Вийшли два номери газети “Ра-
ботник”. В одному з номерів була опублікована стаття В. І. Леніна
“Напередодні”. Перед виходом третього номера видання було припи-
нено в зв’язку з його “шкідливим напрямком, на весь час оголошення
Києва на військовому становищі”49, а 30 грудня 1906 р. на газету було
накладено арешт, її редактора притягнено до судової відповідальності.
С. Бердяєв усю вину взяв на себе50. В кінці 1906 – на початку 1907 рр.
Бердяєви жили на вул. Фундукліївській, буд. 34, кв. 950 (тепер вул.
Б. Хмельницького). С. Бердяєв знаходився під слідством. Роботи в
Києві не було. Йому запропонували місце у газеті “Столичное утро”.
Скориставшися дозволом слідчого, в 1907 р. сім’я виїхала до Моск-
ви51. Але там життя не складалося. Газета “Столичное утро” була за-
крита; перестала виходити й газета “Утро России”, куди влаштувався
Бердяєв. Він опинився, як писав прокурору Київської судової палати,
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у великому, чужому, вбивчо-егоїстичному місті, буквально на вулиці,
дружина хворіла52. Слідство у справі газети “Работник” продовжува-
лося, і він неодноразово одержував виклик з’явитись у Київ на слухан-
ня справи. Протягом 1907–1908 рр. він надсилає туди довідки про
свою хворобу (діабет, запалення легенів) з проханням відкласти слу-
хання справи53. Київські слідчі, втративши надію на його приїзд,
9 листопада 1911 р. винесли постанову: у зв’язку з тим, що обвинува-
чуваний через хворобу приїхати в Київ не може, слухання справи пе-
ренести з Києва до Московської судової палати54. 1912 р. сім’я Бер-
дяєвих повернулася в Київ. 6 листопада 1914 р. Сергій Бердяєв помер.

Микола Бердяєв був на 14 років молодший за брата. Він народився
6(9) березня 1874 р. Дитинство та юнацькі роки пройшли в родовому
маєтку в Обухові, а після його продажу – в Києві, в аристократичному
районі Липки (вул. Лютеранська, 12). У цьому районі жила їхня чис-
ленна рідня, здебільшого по матері: Подолинські, Кудашеви, Гудим-
Левковичі, Манвелови, Гербелі та ін. На Печерську, по вул. Микіль-
ській, у власному будинку жила бабуся Олена Миколаївна Бердяєва
та її донька баронеса Гейкинг55. З дитинства юнак багато читав. У
батька була велика бібліотека, в якій переважала історична література.
Уже в юнацькі роки читав Гегеля, Канта та інші філософські твори.
Його улюбленим заняттям було відвідування книгарень.

У 1886 р. Миколу віддали до Київського кадетського корпусу, але
жив він удома. Його єдиним товаришем у дитинстві був М. Мукалов,
до якого М. Бердяєв зберіг прив’язаність на все життя. Шість років
провів у кадетському корпусі, хоча не був схильний до військової ка-
р’єри і з антипатією ставився до воєнщини. Микола, вийшовши з кор-
пусу, почав готуватися до іспитів на атестат зрілості та вступу в
університет. У 1894 р. став студентом природознавчого відділу фізи-
ко-математичного факультету Київського університету, а через рік
перейшов на юридичний факультет57. Середній на зріст, завжди еле-
гантно вбраний, із розкішною чорною чуприною на гордо посадженій
голові, запальний – таким бачили його однокурсники. Свою запаль-
ність, гнівливість він пояснював тим, що до кінця життя не міг позбу-
тися своїх аристократичних звичок, належності до привілейованого
стану. Сім’я брата Сергія мала велике значення в його житті та ду-
ховному формуванні. Ще до вступу в університет він ознайомився з
марксистською літературою. А під час навчання зблизився з гуртком
студентів-марксистів, до якого входив і А. Луначарський. Зближення
з марксистами сприяло й дружнім стосункам Бердяєва із однокурсни-
ком по природознавчому відділу Д. Логвинським, якого він поважав
за надзвичайний розум та обдарованість. М. Бердяєв брав активну
участь у громадському житті, за участь у студентській демонстрації
1897 р. декілька днів просидів в арештантських ротах. З однієї із за-
кордонних поїздок він привіз у чемодані з подвійним дном чимало не-
легальної літератури. За кордоном зустрічався з Г. Плехановим, П. Ак-
сельродом, В. Засулич. На той час він вважав, що марксизм сприятиме
європеїзації російської інтелегенції, залученню її до західних течій,
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пізніше ж намагався поєднати марксизм з неокатиантством. К. Марк-
са він вважав геніальною людиною. Через Д. Логвинського М. Бердяєв
зблизився з членами Київського “Союзу боротьби за визволення ро-
бітничого класу”. Він був знайомий з його керівним складом:
С. Померанець, В. Крижановською (наприкінці лютого 1897 р.
М. Бердяєв проводжав її у Петербург) та ін.

1898 р. у Києві було проведено масові обшуки й арешти серед
членів Київського “Союзу боротьби”. У ніч на 12 березня 1898 р. у
Бердяєва також відбувся обшук. Він згадував, що жандарми, знаючи
про приятельські зв’язки О. Бердяєва з губернатором та генерал-гу-
бернатором, ходили по кімнаті, де робили обшук, навшпиньки, роз-
мовляючи пошепки, щоб не розбудити його сплячого батька. Під час
обшуку в Бердяєва було знайдено листи Лопатіної, яка жила в Цю-
ріху, та інші. З них жандарми дізналися, що його статті “крамольного
змісту” в рукописах розповсюджувались у Києві (“О морали долга” та
ін.). У протоколі огляду речових доказів було викладено зміст статей,
які, за висловом жандармів, спрямовувалися проти “існуючого дер-
жавного устрою і основ громадського життя”. Знайдені під час обшу-
ку листи та рукописи статей були вилучені, а їх автора заарештували
й ув’язнили в Лук’янівській в’язниці. Завдяки зв’язкам батька через
місяць Бердяєва звільнили під заставу в 5 тис. крб.

Знаходячись під слідством і на поруках, С. Бердяєв таємно на корот-
кий час виїхав з Києва. Попереднє слідство прокуратури судової па-
лати тривало два роки; справу було вирішено в адміністративному по-
рядку.

1900 р. Бердяєва було вислано на три роки до Вологодської губер-
нії (спочатку була визначена Архангельська губернія). З ним у за-
слання добровільно виїхав його друг М. Мукалов.

У Вологді зібралася велика колонія засланців. Серед них були, зо-
крема, кияни А. Луначарський, Б. Кістяківський, О. Богданов, Б. Са-
вінков, О. Ремезо та ін. Вологодський губернатор був далеким родичем
Бердяєвих, що ставило Сергія в дещо привілейоване положення. Цьому
сприяв і його хрещений батько кн. Лопухін-Демидов. Декілька разів
Бердяєв нелегально приїздив до Києва. В останній рік заслання йому
дозволили жити в Житомирі.

Бердяєв почав друкуватися у 1898 р. Спочатку це були рецензії на
філософські та соціологічні теми в журналі “Мир Божий”. Свої статті
він підписував псевдонімами: “Б. К-ский”, “NN”.

Під час поїздок у Петербург він познайомився з П. Струве, М. Ту-
ган-Барановським, І. Скворцовим-Степановим та ін. У березні 1900 р.
він надіслав П. Струве рукопис своєї першої книги “Суб’єктивізм та
індивідуалізм в суспільній філософії”, вийшла його стаття “Боротьба
за ідеалізм”, в якій марксизм заперечується як цілісний світогляд.

1904 р. М. Бердяєв одружився з Л. Ю. Трушевою (1874–1945). Того
ж року молоде подружжя переїхало до Петербурга, куди Бердяєва за-
просили працювати в редакції журналу “Новый путь”. План журналу
був розроблений з професором політекономії Політехнічного інституту
С. Булгаковим разом з М. Бердяєвим. Журнал став місцем зустрічей з
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літературним світом Петербурга: Д. Мережковським, П. Струве, Б. Кіс-
тяківським, В. Розановим, В. Івановим, О. Блоком, В. Брюсовим, А. Бє-
лим та ін.

М. Бердяєв відіграв головну роль у створенні в Петербурзі релі-
гійно-філософського товариства, сприяв виникненню подібних това-
риств у Москві й Києві. 1905 р. він приєднався до богословів, закли-
кав до творчості як до способу зміни світу. В 1907 р. переїхав до
Москви. До Києва ж приїздив у справах, провідати батьків.

Жовтневий переворот М. Бердяєв сприйняв вороже, вважав, що
він кинув у безодню всю російську культуру. Роком пізніше він став
організатором і головою “Вольной академии духовной культуры”
(1918–1922). У 1922 р. М. Бердяєва з групою вчених, літераторів ви-
слали з Росії. Два роки він перебував у Берліні, а з 1924 р. і до кінця
життя жив у Франції. Тут виходили його книги. Він став відомим на
Заході як виразник традицій російської ідеалістичної філософії. Брав
участь у роботі багатьох наукових конференцій, конгресів, у 1947 р.
його обрали доктором теології Кембріджського університету.

У роки Другої світової війни Бердяєв щиро вболівав за свою віт-
чизну, бажав їй перемоги. Він сподівався на кращі зміни в устрої Росії.

Помер М. О. Бердяєв 24 березня 1948 р. у Кламарі, що поблизу
Парижа, у власному будинку, який одержав у спадок від своєї шану-
вальниці.

До останього подиху М. Бердяєв не забував міста свого дитинства
й юнацтва. Він згадував Київ, його парки й сади, вважав це місто од-
ним із наймальовничіших у Європі.
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70–80-х рр. ХVІІІ ст.  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛА

ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ*

Збережені на сьогодні в архівних установах фонди монастирів та
Київської духовної консисторії багаті на матеріали ХVІІІ ст. про окре-
мих ченців, що уможливлює дослідження питань про формування
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складу та становище чернецтва. Проте, аби скласти цілісну картину
функціонування того чи іншого монастиря, не вдаючися до припу-
щень і екстраполяцій, слід використовувати відомості про всю братію
обителі за певний час.

У дослідженнях з історії чернечого побуту ХVІІІ ст. постійно вка-
зується на занепад духовного, морального життя монастирів1. Висновки
базуються, як правило, на вивченні поодиноких випадків порушення
монахами дисципліни. Між тим, дослідник ризикує, використовуючи
виключно матеріали про окремі порушення. Подвиги чернечого життя,
внутрішнього за своєю суттю, у ХVІІІ ст. документувалися лише по-
деколи. З іншого боку, незначна кількість приватних архівалій того
часу, передусім із середовища “нечиновної” братії, ускладнює дослід-
ження “позитивів” чернечого життя. Натомість матеріали монастир-
ських фондів, а особливо духовної консисторії, однією з головних
функцій якої була судова (тобто розгляд і вирішення справ саме про
порушення), концентрували протилежну інформацію.

Аналогічне можна сказати і про формування складу чернецтва.
Збереглося багато матеріалів про станове походження окремих пред-
ставників монашого чину, їх інтелектуальний рівень, фізичний стан,
вік тощо. Подібна інформація фіксувалася при розгляді справ про пе-
реведення іноків з однієї обителі до іншої, рукоположення, вихід із пра-
вославних, римсько-католицьких та унійних монастирів з наміром жи-
ти в київських, допитах монахів, які самовільно залишали обитель чи
перебували “під слідством” за інші провини тощо. Таким чином, можна
скласти уявлення про формування чернечого чину. Проте це не уможли-
вить створення цілісної картини про той чи інший монастир, з’ясу-
вання на загал співвідношення, наприклад, між письменними і непись-
менними іноками, тими, хто був здатний до послушань і хто не міг їх ви-
конувати за станом здоров’я і т. п. Перейти від припущень до конкретики
допоможуть біографічні дані про всю братію обителі за певний час.

Запровадження у ХVІІІ ст. книг з біографічними відомостями про
ченців ініціювалося верховною церковною владою, і, очевидно, ви-
ключно з прагматичних міркувань. Із поширенням у Росії освіти, від-
криттям нових духовних навчальних закладів, зростанням чисельності
армії, розширенням місійної діяльності всередині і за межами імперії
“кадрове питання” з викладачами, флотськими і армійськими ієромо-
нахами, членами місій і т. п. вирішувалося найчастіше навіть не на
міжєпархіальному рівні, а через Св. Синод (що закріплювалося юри-
дично). Для цього необхідна була інформація про потенційних кан-
дидатів на такі посади.

Ще 21 травня 1722 р., з огляду на те, що “обретающимся в монас-
тырях монахам і монахиням подлинного известия, которому всегда
потребно быть, в Святейшем Синоде не обретается”, до монастирів
надійшла вказівка надіслати до синодальної канцелярії реєстри про
насельників, підписані настоятелями. У цих відомостях мали вказува-
тися світські та чернечі імена і прізвища чи “прозванія” ченців, станове
та географічне походження, вік, роки постригу та перебування в мо-
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настирі, місце постригу, “дело послушания”, здатність до “рукоделия”,
аби Синод “всех коегождо монастыря обывателей видеть мог”2. Мож-
ливо, за приклад запровадження реєстрів за такою формою було взято
подібну практику в католицьких чи греко-католицьких монастирях3.
Зокрема, у “Прибавлении” до Духовного Регламенту (травень 1722 р.)
теж вказувалося на необхідність ведення в обителях книг для запису
даних про новопострижених (час постригу, ім’я, мирський стан та
ін.)4. Беручи до уваги, що коло витоків церковної реформи того часу
стояв Феофан (Прокопович), досить вірогідно припустити взоруван-
ня практики західного чернецтва.

Через 10 років (9 вересня 1732 р.) знову побачив світ указ про за-
провадження в обителях спеціальних прошнурованих книг для запису
інформації про всіх ченців, з настоятелями включно (імена і “прозва-
нія” іноків, станове походження, місце і час народження, відомості
про батьків, “искуство книжное и прочее”, місце та час постригу і свя-
чень, ким пострижений та висвячений, наявність ставлених грамот).
Книги мали заводитися із достатньою кількістю чистих аркушів,
скріплюватися монастирською печаткою та підписами настоятеля і
старшої братії по аркушах. На їх основі необхідно було скласти три
табелі за формою 1722 р., що підлягали скріпленню монастирською
печаткою та підписами настоятеля і старшої братії (один примірник
зберігався в монастирі, другий – у архиєрея, третій надсилався до
Св. Синоду, додатково скріплюючись архиєрейським підписом)5.

Важко встановити, чи велися реєстри та книги в київських обите-
лях після указів 1722 і 1732 років, оскільки в архівах їх не виявлено.
Але, виходячи з окремих згадок, можна навести приклади як на під-
твердження, так і на заперечення їх запровадження в єпархіях. Збе-
реглися реєстри монахів, складені згідно з указом 1722 р., що надійшли
до канцелярії Синоду з Красногорської обителі (за 1726 р.) та з деяких
монастирів Переяславської єпархії6. У реєстрі документів 1766 р., які
знаходилися в замкненій скрині, що стояла в пошкодженій під час по-
жежі Благовіщенській церкві Видубицького монастиря, записана “Кни-
га зашнурная”, складена в 1733 р. для запису даних про насельників
обителі7. У старій “Общей архивной описи Киево-Николаевского мона-
стыря составленной в 1901 году” значиться “Книга 1733 г. на записку
монашествующей братии монастыря и других лиц проживающих в мо-
настыре”, яка до сьогодні не збереглася8. Відомі подібні документи,
які писалися в російських обителях на початку 30-х років9.

Вірогідно, що положення 1732 р. про запровадження книг якщо й
виконувалося, то недовго, враховуючи, що багато указів втрачали
чинність уже незабаром після проголошення (зокрема, зі зміною цер-
ковно-політичної кон’юнктури). Про це свідчить такий приклад. При
складанні довідки про 84-річного ієромонаха Софронія в 1772 р. вста-
новити рік його постригу в мантію, дияконських та ієрейських свячень,
переведення в Кирилівську обитель з Петро-Павлівської не вдалося
через знищення у 1734 р. усіх монастирських справ внаслідок поже-
жі10. Очевидно, якби книги, в яких про ченців такі відомості мали
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обов’язково зазначатися, продовжували існувати, то проблем зі з’ясу-
ванням не виникло б.

Автору цих рядків не вдалося виявити жодних біографічних даних
про всю без винятку братію хоча б однієї київської обителі аж до по-
чатку 70-х років ХVІІІ ст. Однак у Св. Синод щорічно надходили ста-
тистичні відомості з єпархій про монахів (про чисельність братії, но-
вопострижених, вибулих і прибулих та довідки про ігуменів і архиман-
дритів). Не виключено, що якісь записи велися, але з власної ініціати-
ви настоятелів чи архиєрея. Зберігся реєстр софійських насельників,
складений у 60-х роках11. Проте він не є списком за фіксований час.
До книги (непрошнурованої) початково були записані імена ченців, і
після кожного імені залишалося місце для пізнішого заповнення да-
ними про інока. Про окремих з них нічого так і не записали, про інших
інформація вичерпувалася кількома словами. Подеколи дані допов-
нювалися різними особами через певний час, у зв’язку зі змінами в
житті ченців12. При заповненні документа чітко не дотримувалися на-
віть поділу на ієромонахів, ієродияконів та монахів, а наприкінці вза-
галі перелічувалися сподоблені чернецтва в 50–60-х роках без до-
тримання хронології (після пострижених у 1758 р. міститься інфор-
мація за 1761–1762 рр., потім знову за 1754 р.)13.

Таким чином, реєстр софійської братії через відсутність інформації
про всіх ченців та характер написання документа не дає змоги всебічно
охарактеризувати монахів, показати їх моральний стан тощо. Можливо,
подібні записи велися навіть не в кожній київській обителі. Софійська
мала найбільше число іноків, її склад змінювався найдинамічніше (че-
рез роль своєрідного “трампліна” для церковної кар’єри). Натомість, у
Кирилівському, Петро-Павлівському, а тим паче Катерининському
монастирях, де чисельність насельників, передусім здатних обійняти
вищі церковні посади, викладати, вести місійну діяльність і т. п., була
набагато меншою, ніж у Софійському, загальна реєстрація могла не
вестися взагалі.

Ще одна спроба запровадити фіксування біографічних відомостей
про насельників монастирів лише Київської єпархії була здійснена в
1771 р. Вона обумовлювалася не юридичним актом верховного органу
управління православною Церквою імперії, а ініціативою Київського
митрополита Гавриїла. Згідно з архиєрейським указом від 9 вересня
1771 р. у всіх монастирях єпархії необхідно було скласти поіменні ві-
домості про ченців із зазначенням про кожного: “нации”, віку, сімей-
ного стану та станового походження до постригу; наявності чи відсут-
ності документів про звільнення від своєї “команди”; причини і часу
вступу в обитель; імені настоятеля, яким приймався; указу (чи його
відсутності), за яким дозволявся вступ у монастир; часу перебування в
обителі до постригу; часу, місця, указу і особи, якою пострижений у ря-
софорного чи/та мантійного інока; часу, місця, указу і особи, якою був
висвячений на ієродиякона чи ієромонаха, наявності або відсутності
ставлених грамот; освітнього рівня та ремісничої майстерності; стану
здоров’я і причин недуг; якостей та поведінки; послушань, які прохо-
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див, і на яких підставах; здатності до подальшого виконання послу-
шань; переведення з обителі; караності та за які провини. Указом пе-
редбачалося надсилання зазначених відомостей і надалі наприкінці
кожного року14.

Митрополита Гавриїла спонукала до таких дій необхідність озна-
йомлення з єпархіальними справами. Після номінації на київську ка-
тедру 22 вересня 1770 р. він і на час видання указу ще не зміг потра-
пити до Києва у зв’язку з епідемією чуми, та управляв єпархією з Га-
маліївського монастиря, не маючи доступу до консисторської докумен-
тації. З іншого боку, існувала, очевидно, потреба у з’ясуванні наслідків
епідемії для чернецтва. Вірогідно, архиєрей міг переносити практику з
Росії (був Петербурзьким архиєпископом), де вже пройшла секуляриза-
ційна реформа і ведення подібних списків могло стати нормою. Нам не
відомі приклади того, що біографічні відомості надсилалися до Св. Си-
ноду. Але вони мали “внутрішнє” використання при вирішенні різних
єпархіальних справ і за наступного Київського митрополита – Самуїла15.

Згідно з указом від 9 вересня 1771 р. із монастирів єпархії щорічно
протягом грудня–січня надходили біографічні відомості про насель-
ників, які дають яскраві характеристики чернецтва 70-х – початку
80-х років ХVІІІ ст. Нам відомі 11 чистових реєстрів братії київських
обителей цього часу: по одному Золотоверхо-Михайлівської (за 1773 р.)
та Видубицької (за 1772 р.), сім Кирилівської (за 1772, 1774, 1776, 1777,
1779, 1780, 1781 рр.) та дві Петро-Павлівської (за 1771 і 1772 рр.).

Усі реєстри подають інформацію відповідно до положень архи-
єрейського указу, проте з різним ступенем конкретизації. Наприклад, у
відомостях Кирилівської обителі зазначається лише, якої “нації” інок,
а Золотоверхо-Михайлівської – уточнюються навіть населені пункти,
з яких походили монахи16. Очевидно, відразу після отримання розпо-
рядження у монастирях не мали чітких інструкцій про те, наскільки кон-
кретно слід писати реєстри. У чернетці одного з найраніших відомих нам
документів – Видубицького монастиря від 7 вересня 1772 р. – про окре-
мих іноків спочатку навіть уточнювався час їх проживання з батьками17.

При складанні реєстрів використовувалися документи монастир-
ських архівів про ченців (ставлені грамоти, свідоцтва тощо), розповіді
самих монахів18. Надалі дослівно переписувалися реєстри за поперед-
ні роки, додавалася лише нова інформація. У видубицькій чернетці
1772 р. на полях проти імен деяких іноків у наступні роки зазначено,
що дані про них подавати не потрібно через відсутність з різних при-
чин у обителі19. Відомості, як правило, скріплювалися підписом на-
стоятеля, хоча й не писалися ним самим. Видубицький реєстр за 1772 р.
скріплював не ігумен, а намісник. Лише петропавлівський ігумен
власноручно заповнив у відомостях за 1772 р. графу про якості ченців,
що пояснюється, очевидно, малою чисельністю братії і обізнаністю
настоятеля з поведінкою кожного. Його характеристики, до речі, інколи
дещо суперечать тим, які вносив записувач усіх даних. Так, про наміс-
ника ієромонаха Варлаама зазначається, що він здатний надалі вико-
нувати економічні та церковні послушання. А рукою ігумена написано
лише про часткову здатність до цього через специфічні риси характеру
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та поведінку20. У цій відомості досить часто зустрічаються супереч-
ності між ігуменськими характеристиками і тими, які давав укладач
усього документа. В таких випадках, очевидно, на більшу увагу заслу-
говують нотатки настоятеля, обов’язком якого було слідкувати за всі-
єю братією і готувати реєстри, нічого не приховуючи. З іншого боку,
важко запідозрити архимандритів та ігуменів 70-х років ХVІІІ ст., для
яких настоятельство було своєрідною винагородою за виконання яки-
хось послушань чи ще однією сходинкою в церковній кар’єрі, і які не
були інтегровані з рештою братії в одну тісно пов’язану спільноту, у
приховуванні негативної інформації про насельників. Крім того, пові-
домлення про порушення підкріплювалися, як правило, фактами.

Зазначимо, що біографічні відомості про монахів, які складалися
згідно з указом 1771 р., майже не використовувалися в історичних
дослідженнях21. З огляду на це, вони становлять цінне джерело для
вивчення становища чернецтва монастирів єпархії, в тому числі київ-
ських, за період до секуляризаційної реформи.

Після секуляризаційної реформи складання біографічних реєстрів
про іноків у вигляді послужних, формулярних списків проводилося
регулярно. Але ще на час її проведення у 1786 р., очевидно, для полег-
шення впровадження положень, готувалися біографічні дані про на-
сельників обителей згідно з указами консисторії. Вони були менш об’єм-
ними, ніж складені згідно з указом 1771 р., – відносно монахів зазна-
чалися лише їхнє географічне, станове походження, освітній рівень, вік,
час постригу, інколи про виконувані послушання та якості. У подібних
реєстрах, враховуючи, що вони писалися відразу після введення штатів,
теж міститься інформація про чернецтво досекуляризаційної доби.

Нам відомі лише дві такі відомості 1786 р. – Братського та Катери-
нинського монастирів22. Інформація про якості представників братсько-
го чернецтва різко контрастує з анологічними даними 70-х років –
приклади негативної поведінки відсутні. Це досить підозріло, беручи
до уваги, що навіть на початку 80-х років чимало ченців, зокрема, Ки-
рилівської обителі, характеризувалися зовсім по іншому. Можливо,
після проголошення указу про секуляризацію і під загрозою перетво-
рення монастиря на госпіталь подавалася така інформація, що мала б
показати обитель у вигідному світлі і запобігти її ліквідації. Тому ви-
користовувати дані про якості монахів, зазначені в цій відомості, до-
сить ризиковано.

Заслуговує на з’ясування питання поганої збереженості біографіч-
них реєстрів київського чернецтва. Вони могли бути втрачені ще у
ХVІІІ ст., зокрема внаслідок пожеж. Так, у 1734 р. в Кирилівській
обителі у вогні загинули всі документи23. В 1753–1754 рр. у церкві
того самого монастиря згоріли іконостас та скрині із справами, що
були поблизу24. У 1760 р. постраждали від пожежі видубицькі церква
і трапезна (документація, як це видно з вищенаведеного прикладу,
часто зберігалася саме в церковних приміщеннях)25.

Матеріали монастирських фондів зникали та нищилися і в на-
ступні століття. Прикладом цього можуть слугувати документи на во-
лодіння маєтностями, яких залишилося на сьогодні чи не найбільше і
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які мали дбайливо зберігатися з огляду на їх важливе значення у зв’яз-
ку з постійними судовими справами за ґрунти у ХVІІІ ст. У 1790 р. з
Київської казенної палати було передано на зберігання до Київської
міської думи 14 опечатаних скринь з королівськими привілеями, геть-
манськими грамотами та іншими документами на володіння монасти-
рів Київської губернії26. 1808 р. матеріали відправили до створеної в
Києві Комісії для управління міськими прибутками. Але їх було вже
не 14, а лише 9 (!) скринь27. Проте найбільше монастирські фонди по-
страждали, очевидно, за радянської влади, особливо тих обителей, які
повністю руйнувалися.

Архівалії Київської духовної консисторії теж нищилися ще у
ХVІІІ ст. До 1768 р. консисторський архів не впорядковувався. Доку-
менти складалися без систематизації на хорах великої Софійської церк-
ви в одну купу. Частина з них повністю загинула від води, яка затіка-
ла у приміщення, інші були частково пошкоджені28.

Консисторський фонд зазнавав втрат і в ХХ ст. Станом на 1906 р.,
зокрема, архів Київської духовної консисторії нараховував 195 610 справ
починаючи з 1731 р.29, на 1958 р. у ЦДІАК України – 203 035 справ за
1700–1919 рр.30, а на сьогодні в архіві зберігаються лише 160 048 справ.
Значна частина тих, що вибули, датується ХVІІІ ст. Крім того, віро-
гідно, що не всі консисторські документи зберігаються в архівних ус-
тановах. Так, у 2000 р. до ЦДІАК України з Національного заповідника
“Софія Київська” було передано випадково виявлений розсип консис-
торських справ вагою 48 кг31.

Враховуючи вищезазначене, можна припустити, що певна частина
біографічних відомостей про ченців київських обителей ХVІІІ ст. на
сьогодні взагалі не збереглася.

Спробуємо показати стан насельників київських чоловічих не-
ставропігійних монастирів, відомості про яких збереглися, виразивши
його у цифрах. Оскільки по всіх чотирьох обителях біографічних даних
за один і той самий рік не виявлено, для ілюстрації оберемо найбільш
наближені хронологічні реєстри: Видубицького, Кирилівського, Петро-
Павлівського монастирів за 1772 р. і Золотоверхо-Михайлівського
монастиря за 1773 р.

Таблиця № 1

Відомості про чернецтво32

Чисельність братії київських монастирів

Монастирі

Золотоверхо-
Михайлівський

Видубицький

Кирилівський

Петро-Павлівський

Разом

Ієромонахи

21

13

6

6

46

Ієродиякони

7

6

6

2

21

Монахи

15

11

7

3

36

Разом

43

30

19

11

103
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Таблиця № 2

Вікові характеристики ченців

Таблиця № 3
Походження монахів

До “малороссийской нации” зараховували тих, хто походив з ук-
раїнської території, яка входила до складу Російської імперії, за ви-
нятком Слобожанщини і Південної України. Термін “полска нация”
вживався, як правило, щодо уродженців Правобережної України, хоч
інколи – й до тих, хто походив з білоруських земель. Наприклад,
видубицький монах Варнава Аркадієв був “уроженцем нации пол-
ской” з міста Пінська35. Належність до “полской” чи “малоросийской”
націй відображає в основному українську етнічну належність ченців,
хоча (як показано в таблиці стосовно євреїв-вихрестів) вказує пере-
дусім на географічне походження.

    Вік

Золотоверхо-
Михайлівський

Видубицький33

Кирилівський

Петро-Павлівський

Разом

До 30
років

2

2

–

1

5

30–40
років

19

11

5

1

36

41–50
років

11

10

5

4

30

51–60
років

4

3

8

1

16

61–70
років

4

2

–

1

7

Після
70-ти років

3

1

1

3

8

Золотоверхо-
Михайлівський

Видубицький

Кирилівський

Петро-Павлівський

Разом

“Малороссий-
ской нации”

28

12

12

6

58

“Полской
нации”

13

15

6

334

37

Інше

1 зі Слобожанщини,
1 із Волощини

1 зі Слобожанщини,
1 з “великоросийского го-
рода” Курська, 1 “швецкой
нации”

1 з Новоросійської губернії

1 зі Слобожанщини,
1 “сербской нации”

8

Походження

Монастирі
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Таблиця № 4
Станова належність монахів до постригу

Таблиця № 5
Сімейний стан до вступу в монастир

Таблиця № 6
Освітній рівень та реміснича майстерність ченців

Станове
походження

Золотоверхо-
Михайлівський

Видубицький

Кирилівський

Петро-
Павлівський

Разом

“Латинских
школ”

1038

840

1 по
риторику

543

24

“Руской
грамоти”

21

14

10

5

50

“Мало
руской

грамоти”

3

1

–

–

4

Лише
ремесла

2

3

1

–

6

Нічому
не

навчений

1

–

4

1

6

     Інше

639

441

342

–

13

Навченість

Монастирі

Золотоверхо-
Михайлівський

Із
шляхти

1

З
козаків

4

Із священно-
та церковно-
служителів

11

Із
міщан

10

Із поспо-
литих

16

Інше

1 “отца не-
урядового”

Монастирі

Видубицький

Кирилівський

Петро-Павлівський

Разом

–

1

–

2

1

–

1

6

6

–

1

18

6

2

1

19

15

13

5

49

1 син пасто-
ра, 1 з одно-
дворців

3 з купців

336

9

Золотоверхо-
Михайлівський

Видубицький37

Кирилівський

Петро-Павлівський

Разом

Із неодружених

35

28

17

8

88

               Із удівців

8

2

2

3

15

Сімейний стан
Монастирі
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Таблиця № 7

Освітній рівень братії Золотоверхо-Михайлівського монастиря

“Латинских школ” майбутні іноки навчалися переважно в Київ-
ській академії, хоча мали місце випадки студіювання в інших закла-
дах. Наприклад, видубицький ієромонах Нектарій Яновський навчався
у Переяславській семінарії47. Рідко зустрічаються вихідці з території
Речі Посполитої, які прослухали там курси у вищих навчальних за-
кладах48. У відомостях майже завжди обумовлюється, “по яку школу”
вчилися ченці. Таке означення, очевидно, показує, що вони її закінчили.
Зокрема, у даних про братських настоятелів, які були професорами
богослов’я, зазначається про їхнє навчання “по богословію”49. При
цьому рівень освіченості випускників різних “шкіл” різнився і зале-
жав від рівня знань чи навичок, який вони давали. Крім того, і набуті
знання могли забуватися в монастирі без затребування або ще під час
студій недостатньо засвоюватися. Так, про кирилівського ієромонаха
Досифея, який навчався “по богословію”, у характеристиці якостей на-
писано: “в чтении и пении посредствен, пишет хорошо”50.

Можна твердити, що Софійський монастир за числом освічених
ченців (хоча узагальнюючих відомостей про них і не збереглося) пе-
редував не лише серед київських обителей, а й у всій єпархії. Цікаво,
що випускників Київської академії, передусім тих, хто закінчив пов-
ний курс наук, простудіювавши і богослов’я, серед братії київських
обителей було небагато. В Академії з 1761 по 1769 рр. щорічно навча-
лося більше 1 тис. осіб. У зв’язку з епідемією чуми їх число значно
скоротилося (985 чоловік у 1770 р., 487 – у 1772 р., 684 – у 1773 р.)51.
Проте масово випускники, навіть беручи до уваги відсутність даних
по всіх монастирях, у чернецтво не постригалися. Пояснюється це
зменшенням у 60-х рр. ХVІІІ ст. можливості зробити духовну кар’єру
та секуляризаційними тенденціями в освіті. Зокрема, згідно з указом
від 17 лютого 1765 р. обмежувалося переведення ченців з “малоросій-
ських” монастирів у “великоросійські”52. Так само важко було стати
настоятелем через появу “вакансових” ігуменів та архимандритів після
секуляризаційної реформи у Росії, яких призначали на вільні настоя-
тельські місця. З іншого боку, викладачі семінарій тепер не мали прий-
мати монаший чин, як практикувалося в першій половині ХVІІІ ст.53

Для прикладу, у другій половині ХVІІІ ст. більшість учителів Воро-

Ієромонахи

Ієродиякони

Монахи

“Латин-
ских

школ”

9

1

–

“Руской
грамоти”

11
5

5

“Мало
руской

грамоти”

–

–

3

Лише
ремесла

–

–

2

Нічому не
навчений

–

–

1

Інше

144

145

446

Разом

21

7

15

Навченість

С т у п і н ь
священства



163ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ. БІБЛІОГРАФІЯ

незької та Костромської семінарій, у тому числі й викликаних з Києва,
були світськими особами (крім ректорів і префектів). Одночасно змен-
шувалася чисельність киян серед викладацького складу російських ду-
ховних навчальних закладів, що було пов’язане з наявністю підготов-
лених до викладання вчителів-росіян54.

Термін “обучен русской грамоте”, судячи з джерел, у кращому разі
передбачав уміння писати й читати, у гіршому – лише читати певний
набір книг (богослужбових). Це підтверджують також палеографічні
спостереження. Деякі власноручні підписи ченців, про яких зазнача-
ється, що вони “обучены русской грамоте”, дуже нагадують стиль
письма дітей, які тільки опановують це мистецтво (занадто великі у
порівнянні з іншим текстом букви, що “виводяться”, “тремтяча рука”)55.
У відомості про ченців Кирилівського монастиря за 1774 р. ієродиякон
Юліан, який був навчений лише “руской грамоти”, характеризується
як такий, що “поет и читает посредственно, писать вовся не может”56.
Найчастіше для іноків з подібним освітнім рівнем застосовується ха-
рактеристика: “читает и пишет посредственно”.

Найбільше неписьменних монахів походило з козаків. Це тверджен-
ня не стосується вихідців із козацького стану, особливо старшини, які
навчалися не лише в Київській академії, а й у західноєвропейських
університетах57, а також тих, що йшли в монастирі із священнослужи-
телів-удівців. Ідеться про тих козаків, які постригалися після військо-
вої служби.

Таблиця № 8
Фізичний стан монахів

До рубрики “хворі” віднесені ченці, які мали постійні недуги; час-
то хворіли; слабосилі, зокрема через старість; мали фізичні “увечья”
(хворі ноги, сліпі на одне око, травмовані на все життя і т. д.), тобто
всі ті, яким фізичний стан міг перешкоджати виконувати послушання.

Золотоверхо-
Михайлівський

Видубицький

Кирилівський

Петро-Павлівський

Разом

Здорові

25

20

10

6

61

Хворі

17

9

9

5

40

Не зазначено

1

1

–

–

2

Фізичний
стан

Монастирі
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Таблиця № 9

Схильність ченців до вживання спиртного

Схильність монахів до вживання різних видів спиртного (сивухи,
“гарячого вина” тощо), щодо якого в документах міститься найрізнома-
нітніша інформація (“к напилости мало склонен”, “пить може” “пян-
ствует по вся дні”, “к питию... охоч”, напивався кілька разів у компа-
ніях, “к напилости запоем склонен” і т. п.), систематизовано по найза-
гальніших рубриках. До того ж, схильність до вживання спиртного не
завжди адекватно показує ченця як цілком “негативного”. Золотовер-
хомихайлівський ієромонах Іпатій Якимович, який був “к напилости
запоем склонен”, характеризувався, між тим, смирним, старанним “к
церкви и послушаниям”. Натомість ієромонах тієї самої обителі Дал-
мат Скотинський, про якого зазначалося, що він “трезвен”, характери-
зувався як недбалий до послушань58.

Звичка до вживання спиртного певною мірою стимулювалася,
очевидно, харчовим раціоном насельників монастирів. Є вказівки на
щоденне отримання братією до трапези горілки59, мали місце скарги
насельників на своїх настоятелів за позбавлення або зменшення вида-
чі порції алкоголю до столу60.

Пояснити схильність до спиртного може походження ченців. Зро-
зуміло, що виходець з якогось стану ніс на собі певні характерні риси
поведінки, ставлення до тих чи інших речей і т. п., властиві цьому ста-
ну, вироблені схожістю життя, діяльності. Постригаючись у зрілому
віці, чоловік ішов у монастир із сформованими уявленнями про “світ”,
які залежали не лише від індивідуальних властивостей, а й вже були
прищеплені оточенням. Очевидно, це стосується також культури хар-
чування. На жаль, через брак спеціальних досліджень системи спо-
живання їжі різними верствами людності України XVIII ст. важко
прослідкувати їхній “внесок” у чернечий раціон.

Досліджено, що алкоголь був неодмінним складником харчування
військових – гетьманських найманців. Спиртне вживалося ними навіть
всупереч релігійним заборонам під час постів. Екстремальний спосіб
життя військових “...виробляв і звичку до неперебірливого харчування,

Золотоверхо-
Михайлівський

Видубицький

Кирилівський

Петро-Павлівський

Разом

“Трезвен”

15

–

2

–

17

“Мало
склонен”

2

5

6

2

15

Напива-
ється

4

10

5

2

21

Часто
пиячить

–

–

1

1

2

Не за-
значається

22

15

5

6

48

Вживання
алкоголю

Монастирі
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а надто – регулярного вживання алкоголю – такої собі “анестезії” Се-
редньовіччя”61.

Більше можна сказати про вживання алкоголю священнослужите-
лями, які після овдовіння складали обіти. Боротьба із схильністю до
спиртного в середовищі білого духовенства велася у досліджуваний
час кожним Київським архиєреєм. В указі архиєпископа Варлаама (Ва-
натовича) від 20 січня 1724 р. наказувалося, аби його представники
“...не пили б по кабаках й по корчмах, не шумели б ходя по улицях
пянии...”62. Його наступник Рафаїл (Заборовський) неодноразово звер-
тав увагу на пияцтво духовенства. В одному з указів, від 27 січня 1732 р.,
він згадує, що священики “одною чаркою не довольствуются, но на-
пиваются до помраченья ума и так, что падают на том же месте и за-
сыпают”63. Зусилля цих двох владик не увінчалися успіхом, бо вже
наступний митрополит, Тимофій (Шербацький), знову зіштовхнувся
із проблемою пияцтва білого духовенства64. Йому теж не вдалося її
вирішити і естафета боротьби перейшла до Арсенія (Могилянського),
перебування на катедрі якого позначене рядом розпоряджень проти
пияцтва священнослужителів65.

Таким чином, приходячи в монастирі колишні вояки та біле духо-
венство могли привносити сюди звичну їм практику вживання алко-
голю. Підтвердженням цього слугують характеристики послушників,
які сподівалися постригу. На 1772 р.. у Кирилівському монастирі че-
кав на чернецтво 71-річний священик-удівець, який характеризувався
як такий, що “к напилости временно отчасти бывает склонен”66.

Очевидно, що не слід вимагати від людини XVIII ст. тверезості в
сучасному розумінні. Коли вказується на вживання спиртного, то, ма-
буть, йдеться лише про “перебір”, який призводив до втрати контролю
над діями та вчинками. Це підтверджують вже згадувані факти нор-
мального у розумінні того часу вживання алкоголю в монастирях під
час трапези. В цитованому вище указі Київського архиєрея Рафаїла
білому духовенству теж не вимагається абсолютної відмови від спирт-
ного, а говориться про те, як слід “правильно” його вживати: “если же
случится кому пить, то нужно так пить, чтобы это питье было во сла-
ву Божию”, аби люди на вулицях не бачили священиків п’яними, не
зустрічали їх у корчмах і щоб випивання не стало причиною пропуску
богослужень67.

Зловживання спиртним, як вже зазначалося, не є однозначно
негативною характеристикою духовного стану ченця. Деколи воно,
навпаки, могло стати “стимулом” до глибоких внутрішніх переживань
та покаяння. Показовим може бути приклад, щоправда – не з
досліджуваного, але близького часу, ієромонаха Іринея Фальковського
(пострижений 1786 р.). Іриней мав пристрасть до алкоголю, проте йо-
го щоденні особисті записи 1787 р. свідчать про глибоке розкаяння,
смирення, благання до Бога про зцілення душі68.
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Таблиця № 10

Здатність монахів до виконання послушань

Дуже часто, хоча й не завжди, у відомостях зазначається потен-
ційна можливість до виконання послушань, тобто навіть про ченців з
негативними якостями (постійне пияцтво, порушення дисципліни)
пишеться, що вони здатні до церковних та економічних послушань.
Очевидно, тут ідеться про фізичну, освітню спроможність. Досить час-
то, за браком достойних, важливі послушання “за нужду” виконували
саме такі монахи.

До рубрики “До окремих” віднесено тих іноків, які через низький
рівень освіченості, фізичний стан, поведінку були здатні виконувати
лише одне або кілька (наприклад, тільки “економічні”) послушань.
Зокрема, золотоверхомихайлівський ієродиякон Юліан Подличенко
через впертість та непослух міг нести лише ті послушання, “к кото-
рым сам поохотится”69.

Таблиця № 11

Караність ченців

До церковних
і економічних

21

12

2

–

35

До окремих

16

14

14

9

53

Нездатні до
жодних

2

4

3

2

11

Не
зазначається

4

–

–

–

4

Золотоверхо-
Михайлівський

Видубицький

Кирилівський

Петро-Павлівський

Разом

Монастирі

Послушання

Не каралися

30

11

–

–

41

Каралися

11

19

7

10

47

“Оправдалися”

–

–

1

1

2

Не
зазначається

2

–

11

–

13

Золотоверхо-
Михайлівський

Видубицький

Кирилівський

Петро-Павлівський

Разом

Караність

Монастирі
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Таблиця № 12
Порушення, за які карали видубицьких монахів

Становище чернецтва добре ілюструє караність монахів за різні по-
рушення. Як показано на прикладі Видубицької обителі, найчастіше
ченців карали за схильність до вживання спиртного. Нерідко у відо-
мостях зазначається, що зловживання спиртним ставало причиною по-
рушень – бійок, самовільного залишення монастирів, навіть святотатства.

Таблиці ілюструють становище чернецтва на загал по окремих па-
раметрах, але кожнен монах поєднував різні риси характеру, по-
ведінки. Не обов’язково, наприклад, тверезість чи відсутність хвороб
поєднувалися із задовільним виконанням послушань. Для повнішої
характеристики становища іноків наведемо визначення “качеств” усієї
петропавлівської братії (1772 р.):

– ієромонах Варлаам, намісник – до письмових справ і до госпо-
дарства “понесколку” здатен, “но понеже любочестив и правду с не-
правдою мишать может и на сторону вискочить ищет, за тим для кіево-
петропавловского монастира трудится и старатся нехощет, и хотя те-
перича свой нисколко и поисправил нрав, а однак еще невовсим”;

– ієромонах Пахомій, духівник – життя “нехудого”, але “отчасти
сребрелюбив и ворчлив”, придатний до церковного співу, хоча через
старість і не може, тому більше сидить у церкві, ніж стоїть, а “для
прибили и далеко поити может”. Зазначається про його “немирне з
братіею бывале обращеніе”;

– ієромонах Авраам, скарбник – “хотя по природе своей к раздо-
рам и прицепкам склонен и гордостию чрезмерною надмен, почему ни
в чем уповиноватся не хощет, однако ж теперича несколко потихше
жить начал”;

– ієромонах Павло, еклезіарх – “аще и старателен и весма много
трудится для церкви Божіей, однак не менше и для своей привати, и
хотя нравов благосклонних, однак понесколко хитрих и обманчивих,
в протчем ко всему годится”;

–

1

–

–

2

170

–

–

1

1

3

–

1

–

–

7

1

–

Непослух і невико-
нання послушань 1 – –

Марнування монас-
тирського добра

Бійки

Сварки

Пияцтво

Пияцтво, поєднане з
іншими порушеннями

Державні злочини

Ступінь
священства

Порушення
Ієромонахи Ієродиякони Монахи
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– ієромонах Гедеон, шафар – “простодушен и мало что знающий,
почему к пению церковному и к послушаниям не совсем годится. Од-
нак в напилости многошумен, может и в церкве не бывать”;

– ієромонах Анатолій, крилошанин – “нравов простых запорозких
и когда случится напится (хотя и редко сіе бывает) к шуму и драки
склонних; однак в трезвости смирен и безподозрителен. К високим
послушаниям невесма годится, однак к церковному пению способен”;

– ієродиякон Геронтій, крилошанин – “хотя к священнослужению
и пению церковному годится, однак понесколко ленив и к пянству
склонен”;

– ієродиякон Афанасій, городничий – “очень проворен кого нибудь
ухитрить и обманут может и во всяком случаи извинит себе, хотя и
неправедно. Ко всему охоч и к пінію церковному по нісколко способен”;

– монах Євсевій, полатний – “простота смежно с хитростю сме-
шанная, кроме черной роботы никуда не годится, сивуху пить может”;

– монах Серафіон, без послушання – “к послушаниям никаким не
годится за слабост ног, кромі хліб напрасно исти, по улицам бродит и
по шинкам и по вся почти дни пянствоват в чем опастност, дабы когда
нечаянною неумре смертію, ибо хотя и всегда от мене увещеваем за сія
бывает, однак никакова досель в нем не предвидится исправлении”;

– монах Йосаф, крилошанин і полатний – “жития честнаго и без-
подозрителного, к церкви Божіей прилежен и к послушаниям отчасти
годится”, але, оскільки ще не призначений до числа петропавлівської
братії, “в сомнении остается”71.

Як бачимо, навіть ченці, які мали відношення до управління й
повинні були навчати чеснотам монашого життя (намісник, духівник),
не були й самі зразком поведінки, що, в свою чергу, певною мірою
спричиняло порушення в обителях чернечої дисципліни.

Незначна кількість виявлених біографічних реєстрів не дає змоги
простежити динаміку зміни становища чернецтва з 1771 р. до секуля-
ризаційної реформи. Виняток становлять лише відомості про насель-
ників Кирилівської обителі. Із 1772 по 1781 рр. склад монастиря змі-
нився майже на 50 %: лише 10 іноків, які значилися в 1772 р., при-
сутні й у реєстрі 1781 р. У останньому фігурують ті самі 3 ієромонахи,
2 ієродиякони, 4 монахи, що і в 1772 р. Один ієродиякон у 1781 р. зна-
читься вже як ієромонах. “Якісні зміни” іноків наведені в таблиці.

Таблиця № 13
Динаміка зміни становища чернецтва Кирилівського монастиря

з 1772 по 1781 рр.72

                                                          1772 р.                    1781 р.

Чисельність братії 19 19

“малороссийской нации” 12 14

“полской нации” 6 3

інше 1 2 (1 “волоской нации”, 1 з
Новоросійської губернії)

Роки
Характеристики
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до окремих 14 7

не здатні до жодних 3 –

не зазначається – 5

каралися 7 1

виправдалися 1 –

не зазначається 11 18

із шляхти 1 –

із козаків – 4

із священно- та
церковнослужителів – 1

із міщан 2 1

із посполитих 13 13

інше                                          3 із купців –

із неодружених 17 17

із удівців 2 2

“латинских школ”                   1 “по риторику”                       273

“руской грамоти” 10 8

“мало руской грамоти” – 3

лише ремесла 1 1

нічому не навчений 4 3

інше                                                    3                                  274

“трезвен” 2 7

“мало склонен” 6 5

“охоч” напиватися 5 1

часто пиячить 1 1

не зазначається 5 5

здорові 10 10

хворі 9 8

не зазначається – 1

здатні до церковних і
економічних послушань                   2

1; про 6-х зазначаєть-
ся: здатні до “монас-
тирських послушань”

     1772 р.                             1781 р.Роки
Характеристики



170 ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ. БІБЛІОГРАФІЯ

Зазначимо, що відомості свідчать про погіршення поведінки
окремих ченців. Зокрема, про петропавлівського монаха Євсевія в
1772 р. пишеться: “сивуху пить может”, про що не йшлося в його
характеристиці 1771 р. Схильність до вживання спиртного з’явилася у
кирилівських ченців Ісихія (про що йдеться в реєстрі за 1776 р. і
немає згадки у відомості за 1772 р.) та Митрофана (після постригу в
мантійного ченця – Матвея – 1781 р., у порівнянні з 1776 р.)75.
Зустрічаються, проте, приклади зміни в поведінці на краще. Так,
станом на 1772 р. кирилівський ієромонах Касіан був схильний до
“напилости” і “здорен”. Натомість, у відомостях за 1774 р. ця харак-
теристика відсутня76.

Біографічні реєстри чернецтва київських монастирів подають
досить яскраві характеристики стану насельників обителей у другій
половині ХVІІІ ст. В окремих з них майже половина братії була
схильною до вживання спиртних напоїв, каралася за різні провини. З
іншого боку, мають місце приклади дотримання монашої дисципліни,
добрі характеристики окремих ченців (щоправда, їх у монастирях
було менше).

“Інформаційна спроможність” відомостей не вичерпується наведе-
ними у таблицях даними. Аналіз може бути продовжений при з’ясу-
ванні інших питань, зокрема, при дослідженні зайнятості братії послу-
шаннями, розгляді механізму прийняття до монастирів, принципів
висвячення тощо. Однак за зовнішньою констатацією окремих фактів
важко проникнути у внутрішнє, духовне життя монахів. Реєстри майже
не містять інформації для встановлення причин покликання у монастирі.
Незважаючи на це, вони є чи не найповнішим джерелом для вивчення
становища чернецтва, передусім “рядового”, другої половини ХVІІІ ст.
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Н. Б. МАСІЯН

ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЛИПОВАНІВ НА БУКОВИНУ
ТА ЇХНІ КОЛОНІЇ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст.

Багатонаціональна і розмаїтна Буковина стала другою батьківщи-
ною для представників чисельних етнічних та релігійних груп, серед
яких чільне місце посіли липовани, або ж “розкольники” чи “старо-
дубці”, – росіяни за походженням1. Переслідувані за віру в Росії, вони
шукали притулку за межами своєї історичної батьківщини.

У фондах Держархіву Чернівецької області зберігається чимало
документів, що висвітлюють історію переселення липованів на Буко-
вину, виникнення і ствердження їхніх колоній у цьому краї. До того
ж, науково-довідкова бібліотека архіву зберігає праці відомих істори-
ків-буковинознавців австрійського періоду, що в різному об’ємі вивчали
й описували спосіб життя, побут, обряди і звичаї цього самобутнього
народу. Проте в дослідників, у тому числі й сучасних, існують розбіж-
ності щодо часу заснування поселень та послідовності їх утворення, а
підвищена увага до митрополії старообрядників – села Біла Криниця –
несвідомо залишає поза увагою липованів, що селились і мешкали в
інших населених пунктах. Загалом тема “Липовани на Буковині”
залишається недостатньо вивченою, потребує подальших досліджень.

Найдавнішим поселенням липованів на Буковині можна вважати
колонію Ступка, що на північному сході від Гура Гумори. Ця колонія
була заснована перед початком російсько-турецької війни (1768–
1774), коли Буковина ще входила до складу Молдавського князівства
і підпорядковувалася Туреччині. На початок 1770 р. колонія налічувала
100 сімей липованів. Другою липованською колонією, ще до приєд-
нання Буковини до Австрії, стала Митока Липовень на північ від
Сучави, або, як її називали самі переселенці, – Соколинці. Проте, коли
в 1770 р. російські війська зайняли прилеглі території, липовани, про-
голошені дезертирами, були змушені втікати на південь Молдавії. Ли-
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69 ЦДІАК України, ф. 169, оп. 6, спр. 4, арк. 14.
70 Покараний через відсутність на державній панахиді.
71 ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 4310, арк. 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234,

236, 240, 242, 244.
72 Дані за 1781 р. взяті з: там само, спр. 5038, арк. 77–83 зв.
73 Про одного зазначається, що навчався в Київській академії з 1750 по 1762 рр.,

тобто, очевидно, вивчав і богословію, про іншого – вивчав богословію 3 роки.
74 1 “руской грамоти” і трохи ремесла. Про другого не зазначається, але, очевидно,

умів читати, враховуючи, що відправляв богослуження.
75 Порівняти: ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 2119, арк. 25 та оп. 1020, спр.

4310, арк. 240; оп. 1024, спр. 2118, арк. 9 та ІР НБУВ, ф. 1, спр. 61606–61738 (61662), арк.
155 зв.; там само, арк. 154 зв. – 155 та ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 5038, арк. 81.

76 Там само, оп. 1024, спр. 2118, арк. 4 зв. та оп. 169, спр. 88, арк. 4 зв. – 5.
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ше після приєднання Буковини до Австрії (1774) до Соколинців по-
вернулися липовани, та й тих було лише 16 сімей, тому деякі дослід-
ники називають саме 1774 р. датою заснування Соколинців і визнача-
ють її як першу липованську колонію Буковини. Відомості про ці
найдавніші поселення липованів на Буковині можна віднайти у звітах
генерала Енценберга від 6 жовтня та 12 листопада 1783 р., надісланих
до вищої військової ради Австрії.

Після входження Буковини до складу Австрії переселення липо-
ванів на ці терени значно активізувалося. І, якщо дотримуватися дум-
ки, що першими липованськими колоніями доавстрійського періоду
на Буковині були Ступка і Соколинці, то з упевненістю можна стверд-
жувати, що першою липованською колонією періоду входження
Буковини до складу Австрії стали Климівці. Щодо дати заснування
цієї колонії існували розбіжності ще в австрійських істориків. Вона
коливалась від 1774 р. (таку дату визначив Фікер) до 1779 – квітня
1780 рр. (таку дату подав Гьолерт, її ж дотримувались Кайндль і Дан).
Спочатку поселення налічувало 18 липованських сімей, які 18 квітня
1780 р. уклали договір із монастирем Путна на використання необхід-
них їм ґрунтів і полів, які монастир надавав за щорічну виплату в роз-
мірі 100 гульденів. У цьому ж договорі зазначається, що ігумен монас-
тиря Путна надає липованам луки і ріллю, що біля річки Климівці на
території маєтку Тарнавка, який має другу назву – Мошени; до цього –
ще два села: Мошени і Климівці; за це кожен теперішній і прийдеш-
ній господар повинен сплачувати щорічно 5 гульденів готівкою та одне
око олії, а також відпрацьовувати один день панщини2. На цій підста-
ві можна стверджувати, що липованська колонія в Климівцях була
заснована саме 1780 р.

Такі липованські колонії, як Соколинці й Климівці, виникли без
сприяння австрійської влади. Значною мірою своїм виникненням во-
ни завдячують буковинським монастирям, оскільки австрійські уря-
довці не мали про них жодних відомостей аж до 1782 р. Лише після
прибуття до Відня двох депутатів від громад старообрядців, що про-
живали біля Чорного моря і висловили бажання переселитися на авст-
рійські землі, Олександра Олексієва і Никифора Ларіонова, на цю ет-
нічну групу звернули належну увагу урядовці. Існує легенда, що ко-
лонія Некрасовських розкольників під час війни з Туреччиною уряту-
вала австрійського генерала, родича цісаря Йосифа II, від рук турець-
ких морських розбійників, а як винагороду за цей вчинок попросила
дозволу оселитися на австрійських землях. Так чи інакше, а 9 жовтня
1783 р. Йосиф II видав цісарський патент, яким гарантував ставлення
до липованів як до інших австрійських вірнопідданих та надавав їм
такі права: по-перше, цілковиту свободу віровизнання для їхніх дітей,
нащадків і духовенства; по-друге, звільнення від сплати будь-яких по-
датків терміном на 20 років із моменту поселення; по-третє, звільнення
від відбування військової повинності. Водночас на них покладався
обов’язок сплачувати податки по закінченні 20-річного терміну нарівні
з усіма іншими підданими держави, тобто залежно від добробуту сім’ї
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(Держархів Чернівецької області, ф. 1, оп. 2, спр. 2220, арк. 1–1 зв.
Далі називатимуться лише номери фондів, описів, справ, аркушів).
Отже, таким чином австрійською владою були створені сприятливі
умови для потенційних липованів-переселенців. У результаті напри-
кінці XVIII ст. на Буковину почали інтенсивно прибувати липовани –
частково з Молдавії, частково з Бессарабії, що призвело не лише до
заснування нових колоній, а й до розширення вже існуючих на той
час липованських поселень та до розселення липованів у містах Буко-
вини. Всі буковинські липовани – це вихідці з Московської або при-
леглих до неї губерній, які різного часу потрапили до Молдавії та
Бессарабії, звідки й переселились на Буковину3.

Нову колонію липовани заснували наприкінці квітня 1784 р., хоча
її перші поселенці з’явились на Буковині ще 5 січня цього ж року. Це
були три монахи; наступного дня прибула дружина Олексієва з трьо-
ма дітьми, ще пізніше – вдова з двома дорослими синами-бурлаками.
Навесні до них приєднались ще десять інших сімей, троє неодруже-
них юнаків і п’ять ченців. У цьому складі 22 квітня 1784 р. вони були
направлені із Сучави через Климівці в Корчешти і Варницю, щоб
оглянути ці місцевості і обрати собі місце під поселення. Уже 27 чис-
ла цього ж місяця вони повернулись і повідомили, що Корчешти не
мають ані ґрунтів, придатних для землеробства, ані місця для того,
щоб закласти там село. Варниця ж, навпаки, дуже зручна, але занадто
мала; її можна розширити за рахунок частини Горечі4. Спочатку в уро-
чищі Варниця оселилися лише шість липованських сімей. Колонія от-
римала назву Фонтина Альба, або Біла Криниця. І лише з часом до них
приєдналися ще 20 переселенців. Станом на 1786 р. там загалом меш-
кало 30 липованських сімей, які отримали в користування ріллю, лу-
ки, сади й пасовиська із чималою загальною площею.

Дещо пізніше відбулося заснування ще двох липованських коло-
ній: Мигодри і Косованки. Перша виникла в 1836 р. на схід від Виж-
ниці в результаті перенаселення Климівців, друга – подібним чином у
1845 р. поблизу Лукавців, у зв’язку з переселенням частини липованів
із Білої Криниці.

Прослідкувавши динаміку розвитку липованських колоній, можна
навести деякі цікаві дані. Так, у Соколинцях станом на 1777 р. мешкало
лише 15 сімей липованів. Між тим, уже наступного року силами цих
завзятих людей у громаді була збудована невеличка церква. У 1783 р.
до громади приєдналось ще 12 поселенців, які прибули з Молдавії.
Створені державою сприятливі умови для переселення на Буковину
липованів позитивно позначились на їхній долі, справили позитивний
вплив і на розвиток краю.

Липовани зарекомендували себе порядними, старанними і працьо-
витими людьми. Переважна їх більшість – селяни, основним заняттям
яких були рільництво, садівництво, городництво та бджільництво.
Липовани – неперевершені садоводи. Вони продавали свої фрукти по
всьому краю, мали овочеві бази в усіх містах Буковини, посприяли за-
галом піднесенню городництва і садівництва. Як землекопи вони були
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незамінні на спорудженні ставків. Цілком природно, що за існуючих
умов їхні колонії стали поступово розростатись. Так, у 1844 р. у Соко-
линцях мешкала вже 361 особа, в Климівцях налічувалося 840 осіб, в
Білій Криниці і Мигодрі, відповідно, 604 і 161. Протягом наступних
чотирнадцяти років кількість липованів у колоніях помітно зросла і в
1858 році становила: Соколинці – 421, Климівці – 1187, Біла Крини-
ця – 1008, Косованка – 182, і лише в Мигорді їх кількість зменшилась
до 128. Проте паніка, що охопила липованів унаслідок уведення 5 груд-
ня 1868 р. загальної військової повинності, відразу позначилась на
зміні їхньої чисельності. Так, станом на 1880 р. у Соколинцях мешкало
435 липованів, у Климівцях їхня кількість зменшилась до 1078 осіб, в
Білій Криниці і Мигодрі, відповідно, до 932 і 75 осіб. Лише своєчасне
втручання влади, внесення нею поправок щодо загальної військової
повинності, які надали значного полегшення липованам, зупинило їх
від масового переселення, про що свідчать статистичні відомості 1890 ро-
ку: Соколинці – 469, Климівці – 1223 особи, і лише в Мигодрі кіль-
кість липованів зменшилась (до 52 осіб). Загалом можна зробити вис-
новок, що особливо інтенсивно кількість липованів на Буковині зрос-
тала в першій половині XIX ст.: до 1850-х років вона збільшилася
майже у 8 разів. Сюди переїздили липовани з Росії і Румунії. Разом з
тим наприкінці XIX і на початку XX ст. приріст населення серед ли-
пованів був дуже незначний.

Ще в 1690 р. липовани розподілилися на два табори. Один із них –
“безпопівці”, які не визнавали священиків, оскільки вважали, що іс-
тинного священства на землі вже не існує. Вони дотримувались більш
суворих догм порівняно до прихильників іншого табору. З усіх таїнств
обмежувалися лише хрещенням; із таїнств спокути визнавали тільки
сповідь; святе причастя не могло відбуватися у зв’язку з відсутністю
святого хліба; свята літургія не могла проводитись – так само через те,
що внаслідок Никонових новацій відсутні справжні єпископи і свяще-
ники5. “Безпопівці” збиралися в церкві лише для виконання молитов.

Віруючі цього табору заселили частину Климівців і Мигодри, де
вони мали свою церкву, якою керував ними ж обраний наставник –
звичайний церковний півчий. Інший табір, значно чисельніший, мав
назву “попівці”. Його прихильникам вдалося не лише об’єднатися і
зробити центром “попівців” Білу Криницю, а й отримати право не за-
лежати від Буковинського православного єпископа і заснувати окрему
митрополію, причому за межами Росії, що убезпечувало старообряд-
ницьку церкву від розгрому. У 1835 р. липовани збудували в Білій
Криниці величну церкву, а ще в 1785 р. липованський ігумен Сімеон у
лісі Тарнавка збудував монастир Марії Покрови. Ліс та однойменне
село належали до монастиря Путна і на сьогодні вже більше не існу-
ють6. У 1803 р. ними був заснований Білокриницький чоловічий мо-
настир, а у 1845 р. – Білокриницький жіночий монастир7.

Ще в 1840 р. липовани звернулись із проханням до Буковинської
окружної управи про надання їм дозволу на запрошення з-за кордону
єпископа, резеденцією якого став би монастир у Білій Криниці. 27 черв-
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ня 1842 р. прохання такого ж змісту було передане ченцями Павлом і
Геронтієм президенту Буковини, Галичини і Лодомерії у Львові. На-
магання липованів виявились успішними, і в жовтні 1846 р. у Білій
Криниці відбулося чиноприйняття митрополита Амвросія, який уже
30 жовтня висвятив монаха Єфрозина в диякони, а наставника монас-
тиря Єронила в архімандрити. Так у старообрядницькій церкві була
встановлена правильна церковна ієрархія і регулярне священство.
Стала набувати розвитку самобутня культура липованів, у школах
при монастирях викладання велося за псалтирем і часословом. У 1863 р.,
за митрополита Кирила, була здійснена спроба відкрити при монасти-
рі друкарню. Предметами друкування тут мали стати молитовники,
церковні книги та шкільні підручники (ф. 3, оп. 1, спр. 2297, арк. 1).
Зі звіту комісара Радівецького повіту від 31 травня 1905 р. отримуємо
відомості, що “секта попівців” має резиденцію єпископа в Білій Кри-
ниці і чотирьох священиків: у Білій Криниці, Климівцях, Лукавцях і
Соколинцях... У Білій Криниці існують чотири монастирські церкви
(дві в чоловічому і дві в жіночому монастирі), а також приходська церк-
ва, інші приходські церкви розташовані в Климівцях, Соколинцях,
Лукавцях над Серетом, є каплиця в Радівцях. Усі належать “секті попів-
ців”. “Секта безпопівців” має церкву в Климівцях (ф. 3, оп. 2, спр. 22066,
арк. 23–24 зв.).

Таким чином, липовани з’явились на Буковині напередодні росій-
сько-турецької війни і заснували колонії Ступка і Соколинці. Проте
найбільша хвиля їхнього переселення на Буковину припадає на
кінець XVIII – першу половину XIX ст., що було зумовлено правами
і свободами, наданими липованам патентом австрійського цісаря Йо-
сифа II від 9 жовтня 1783 р. Так на Буковині виникли нові липован-
ські поселення – Біла Криниця, Мигодра, Косованка. Липованська
колонія Климівці виникла ще в 1780 р. на ґрунті монастиря Путна,
без сприяння влади. Окрім однонаціональних населених пунктів
липовани мешкали в містах і торгових містечках краю, уславилися як
визначні садоводи, землероби, бджолярі. Працьовиті, стійкі і самовід-
дані люди добилися незалежності від Буковинського православного
єпископа і заснування митрополії старообрядців у Білій Криниці. Во-
ни зберегли самобутню культуру, обряди і звичаї свого народу, стали
представниками одного з найдивовижніших народних елементів на
Буковині.

1 Fischer E. Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde. – Czernowitz, 1899. – S. 178.
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Л. І. ГОРЕНКО-БАРАНІВСЬКА

ВІЙСЬКОВА  МУЗИКА УКРАЇНСЬКОЇ
КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

(на прикладі Лубенського полку)

З утворенням Української козацько-гетьманської держави полки,
що раніше були військовими одиницями, набули нових функцій –
державно-адміністративної структурованості і стали організаціями ад-
міністративно-територіального, судового та військового устрою1 . Як
правило, назва полку утворювалась від назви полкового міста, що бу-
ло резиденцією полковника. Очолював адміністративно-територіаль-
ну одиницю полковий уряд – вища цивільна і військова адміністра-
ція, до якої належали полковник і полкова старшина (обозний, суддя,
писар, осавул і хорунжий)*.

Відповідно до територіально-полкового устрою в Україні існувала
мережа  полкових військових музикантів. Полкова музика була скла-
довою частиною  цивільного й військового життя полкової адміні-
страції, насамперед – полковника, який мав полкову музику, “в литав-
рах и трубах состоящую, которая с полковым знаменем всегда при
полковом карауле в доме полковника находилась”2.  Як відомо, у сере-
дині XVIII ст. для полкових військових музикантів будували спеці-
альні приміщення3.

До полкових клейнодів як атрибутів військової й цивільної влади
в Україні належали: пернач, або шестопер, – відзнака полковника;
корогва – прапор полку, що знаходився у хорунжого; значок, який у
будні заступав корогву; печатка  полкова, що зберігалася у полкового
судді; гармати – загальновійськові  клейноди,  якими відав обозний, а

© Л. І. Горенко-Баранівська, 2002

* На початок XVIIІ ст. на Лівобережжі України–Гетьманщини остаточно склалися
території і кількісний склад десяти полків: Стародубського, Чернігівського, Ніжинського,
Київського, Прилуцького, Гадяцького, Переяславського, Лубенського, Миргородського
та Полтавського. Ці полки складали територію козацько-гетьманської держави протягом
XVIII ст. і залишалися незмінними до 1781 р. Лубенський полк утворений у 1648 році.
Після Зборівського договору (1649 р.) включений до складу Миргородського полку.
Відновлений за гетьманства І. Виговського. Перші полковники: Павло Швець-Омеля-
нович (1657–1659), Яків Засядько (1659–1660), Степан Шамрицький (1660–1661, 1663).
Протягом XVII–XVIII до складу полку входило від 13 до 23 сотень, а на його території
було 21 містечко та 1609 сіл. Серед полковників: Григорій Гамалія (1664–1666, 1668–
1688), Іван Сербин (1672–1675), Леонтій Свічка ( (1685–1692), Семен Зеленський (1702–
1708), Василь Савич  (1708–1714), Андрій Маркович (1714–1727), Петро Апостол (1728–
1757). У зв’язку з ліквідацією царським урядом полкового устрою в Україні в 1781 р.
Лубенський полк припинив своє існування, а його територія була включена до Київського
намісництва // Див.: Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майбо-
рода та ін. – К.: Либідь, 1997. – С. 238–239.
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також музичні інструменти: сурми (або труби)* – військові клейноди
під віданням сурмача та литаври (котли) – військові клейноди полку,
що знаходилися в довбиша (довбуша). Традиційно литаври були зо-
бражені на полковій печатці. По закінченні терміну клейноди переда-
валися новообраній старшині або зберігалися до обрання в Генераль-
ній військовій канцелярії (церкві або скарбниці)4.

У документах зустрічаються численні згадки про сурми та литаври
як полкові військові клейноди, значно менше відомостей про сотенні
клейноди. Одна з них – універсал, виданий 2 грудня 1727 р. Генераль-
ною військовою канцелярією  Леонтію Петрановському на чин сотни-
чества Лубенського полку Городиської сотні. Серед інсигній влади сот-
ника згадуються пушка сотенна та барабан (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 53762,
арк. 194–194 зв.). В архівних документах згадується про військову
музику відносно всіх полків Лівобережної України. Відомостей  про
сотенну музику майже не збереглося. Трапляються лише окремі згад-
ки про те, що сотенні загони вирушали в похід обов’язково в супро-
воді трубачів або сурмачів (ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 3158,
арк. 2–2 зв., 4, 8–10).

Призначення на посаду нового полковника супроводжувалося
урочистою церемонією. На центральній площі полкового міста (поде-
коли поруч з будинком полковника) збирався весь полк, з полковою й
сотенною старшиною включно, прапорами і полковою музикою. Для
призначення полковника на посаду приїздив відряджений гетьманом
представник генеральної старшини. Полковій і сотенній старшині, яка
збиралася, повідомлялося про призначення нового полковника, зачи-
тувався гетьманський універсал з цього приводу. Новообраному пол-
ковнику вручалися знаки полковницької влади (пернач, прапор, зна-
чок і литаври). За традицією урочистий ритуал обрання полковника
супроводжувала полкова музика. Згідно зі звичаєм, що зберігся ще з
часів Запорозької Січі, полковника іноді накривали шапками або пра-
порами. Потім правили молебень, полковник приносив присягу і
приймав справи від свого попередника5.

Служба полкових музикантів прирівнювалася до військової, вони
називалися полковими військовими музикантами. Так, 14 грудня 1727 р.
універсалом Генеральної військової канцелярії, “данном служителям
полковым, а іменно войсковой музице”, підтверджено, що “оные служ-
бу войсковую правлят” (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 53762, арк. 210 зв.).

До складу полкової військової музики середини XVII – першої по-
ловини XVIII ст. належали: трубачі (трембачи або тренбачи), які гра-
ли на трубах; сурмачі (грали на сурмах), довбиш (“летаврщик” або “ли-

* У козацькому війську XVII–XVII ст. були поширені сурми та труби, які належали
до мундштучних (амбушурних) інструментів. Різні за розмірами сурми виготовлялися з
дуже твердої деревини – карагача. Інструмент мав форму дерев’яної  трубки, на якій
розташовані сім дірочок (отворів) для зміни висоти тонів і розтруб у нижній частині. У
верхню частину трубки вставляли виготовлений із тростини подвійний язичковий
пищик. Ось чому в тогочасних документах ці інструменти  згадуються як пищалки. Див.:
Гордійчук М., Якименко Н. Народні інструменти // Історія української музики. В 6-ти
томах. – К.: Наук. думка, 1989. – Т. 1. – С. 104.
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таврщик”) та виконавці, які грали на пищалках*. У середині XVIII ст.
(за матеріалами Румянцевського опису 1766 р.) до складу полкової
військової музики входили трубачі, валторністи та гобоїсти. Полко-
вих музикантів очолював старший музикант (“атаман трубецкой”),
який теж був виконавцем, найчастіше – трембачем. У складі полко-
вих військових музикантів згадуються виконавці на народних інстру-
ментах, а також солісти: співак Степан Волинець (1687 р.)6, “басеста”
Лубенського полку Семен Прадченко (1729 р.) (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб.
53763, кн. 2, арк. 107 зв.).

Як свідчать документи, мережа полкових військових музикантів
на Лівобережжі України існувала вже за часів гетьмана Б. Хмельниць-
кого. Це підтверджує той факт, що в 1657 р. до новообраного гетьмана
Ю. Хмельницького прибули посли з Москви, яких зустрічали “во всех
селениях Малороссіи священство в облачении, а козаки с знамёнами,
трубами и литаврами, при пушечной пальбе”7. Кількісний склад
полкових військових музикантів Лівобережної України був різний –
від 2 до 9 осіб. Відносно гетьмана І. Скоропадського, виявлено список
військових музикантів Полтавського полку у складі шести виконавців
(жовтень 1711 р.): “один довбиш, один сурмач, трое трубачей и шес-
той”, як пише Д. Багалій, можливо, сліпий бандурист або трубач8. За
часів П. Полуботка було здійснено поіменний облік усіх полкових і
сотенних служителів Лівобережжя України, зокрема “войскових тру-
бачов и музикантов” (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 66720, арк. 62). Так, згід-
но з матеріалами ревізьких книг 1722–1723 рр. лівобережних полків,
у полках було від 6 до 9 військових музик, зокрема в Лубенському пол-
ку – 8 чоловік (п’ять трубачів, один довбиш, два сурмачі) (ІР НБУВ,
ф. 1, од. зб. 54479, арк. 6 зв.–7).  За часів гетьмана Д. Апостола вій-
ськових музикантів було від 6 осіб (як, наприклад, у Гадяцькому полку
в 1728 р.) до двох трембачів (у Полтавському полку, 1732 р.) (ІР НБУВ,
ф. 1, од. зб. 54335, арк. 204). Стосовно 1734–1750 виявлено два списки
військових музикантів, серед яких полкові музиканти у м. Лубнах Лу-
бенського полку (1740 р.) значаться у складі чотирьох виконавців:
литаврщик і три трембачі (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 54333, арк. 421).

За підтримки гетьманів та генеральної старшини упродовж XVIII cт.
відбувалося впорядкування мережі полкових музикантів. У 1732 та
1744 рр., відповідно до “Генеральних определений на полкови[ музи-
ки, с общего согласія Генералной старшини и полковников, определе-
но во всяких полках быть трубачей по четире, сурмач[й по два, дов-
бушу по одному, а жалованія им производить трубачам во всяком пол-
ку с той канцеляріи по 20 руб., а протчим трубачам, сурмачам и дов-

* В архівних документах XVII–XVIII ст. згадуються “пищалі” як військовий му-
зичний інструмент (різновид сурми), а також “пищалі” як вид вогнепальної зброї віт-
чизняного та іноземного виробництва (“на площади стреляно ис пушек, и ис пищалей”).
Див.: Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій
половині XVII ст. – К.: Наук. думка, 1986. – С. 160; Дядиченко В. А. Нариси суспільно-
політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. – К.: Вид-во
АН УРСР, 1959. – С. 135, 162, 217, 254.
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бушу каждому по 15 руб., что учинит сумму 1.140 рублей” (ЦДІАК Ук-
раїни, ф. 269, оп. 1, спр. 4440, арк. 1–2).

Компути та реєстри лівобережних полків першої половини XVIII cт.
зберегли кілька списків полкової старшини та служителів, у складі
яких іменні списки полкових військових музикантів. У реєстрі “дво-
ров волних” козацької старшини Лубенського полку (1740 р.) записа-
ні двори полковой музики, в яких мешкають військові музиканти: три
трембачі та литаврщик (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 54333, арк. 421).

Документи свідчать, що серед полкових військових музикантів
були сімейні династії. До того ж, серед полкових музикантів згаду-
ються й малолітні виконавці, як, наприклад, Антон, “малскій трембач”
Лубенського полку, якому листом Генеральної військової канцелярії
від 2 травня 1728 р. наказувалося видати два рублі за службу (ІР
НБУВ, ф. 1, од. зб. 53762, арк. 265).

Кадри полкової військової музики поповнювались і з вихованців
полкових артилерій, а також Генеральної військової артилерії. У доне-
сенні генерального обозного Семена Кочубея до гетьмана К. Розумов-
ського від 8 грудня 1760 р. повідомлено, що “один артилерійский тру-
бач взят и причислен” до полкової музики гетьмана К. Г. Розумовсько-
го (ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 3132, арк. 2). Крім того, упродовж
XVII–XVIII ст. на території Лівобережної України існувала  практика
навчання полкових  військових  музикантів, а  з  50–х років XVIII ст.
на базі Глухівської інструментальної капели гетьман К. Розумовський
планував готувати військових музикантів для всіх полків Лівобереж-
ної України (ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4440, арк. 2–2 зв.)*.

У жовтні 1758 р. лубенський полковник Іван Кулябка порушив
питання про навчання козацьких дітей грамоті, співу та військовим
“екзерциціям”, а також забезпечення освіченими кадрами полкових та
сотенних канцелярій Лівобережної України. Свій “проект” І. Кулябка
у жовтні 1758 р. виклав у “предложениях” до гетьмана К. Розумов-
ського, де повідомив: “изыскивая улучшения в службе, мною предло-
жено во все сотни Лубенского полка выбрать способнейших к науке
мальчиков, возраста от 12 до 15 лет и отдать их в школы своих же
приходов, для изобучения их грамоте”. Зазначалося, що після закін-
чення навчання вони “годны будут для определенія” в сотенні прав-
ління та до Лубенської полкової канцелярії, а також на посади сотен-

* Проект цього заходу розробляв Гр. Теплов. У листі від 19.IX.1755 р. до гетьмана
К. Розумовського ним подана “Записка о капельмейстеру, войсковых музыкантах и о
полковых учениках на какое жалование их содержать по моему мнению надлежит, а
именно: 1) капельмейстеру в год 150 руб. жалования и платье в 40 руб. какое он пожелает,
квартира, дрова и свечи; 2) войсковым музыкантам четырём и литаврщику по 50 руб.
всякому в год жалования и платье против нынешнего в 39 руб. Всякому по 4 руб. на
харчи в месяц, когда они не в Малой Россіи; а в Малой Россіи харчами производить,
також дрова, свечи и квартиру; 3) полковым ученикам от полков определить бы содер-
жавние по разсуждению господ полковников; что же касается до суммы на капель-
мейстера, оную по разчислению как з Скарбу войскового за войсковых гетманских му-
зыкантов, так и за полковых учеников с полков по моему мнению надлежало бы
производить” (ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4440, арк. 3).
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ного уряду (отамана, писаря, осавула, хорунжого та ін.). “Тех же маль-
чиков, которые окажутся неспособными к изобученію грамоте или в
летах переросшими”, слід навчати “екзерциціям как военной и артил-
лерійской, так и к другой войсковой службе. При этом, мальчиков,
которые экзерцитоваться будут в принадлежащем к войсковой службе
порядке, следует поручить надзору сотенных старшин и других уряд-
ников из козаков, назначив каждому из них по 24 мальчика”. У листі
до гетьмана К. Розумовського за травень 1760 р. І. Кулябка повідомив,
що протягом 1758–1760 рр. у Лубенському полку було здійснено пе-
репис “всех мальчиков выборных козаков и более состоятельных из
подпомощников”, а також отримано “донесение от 13-ти сотников, что
ими выбрано в школы до 1300 мальчиков, а от 5-ти сотников, что
мальчики ещё выбираются”. Далі І. Кулябка наголосив: “Обучаться
же те дети, по моему мнению, должны таким порядком: 1) учение дол-
жно начинаться с букварей и часловцев, а как распознают литеры,
обучать писать; 2) следует искать людей, умеющих “счислению”, что-
бы могли обучать учеников; 3) велеть ученикам по воскресеньям и
праздникам ходить в церковь и учиться там пению, при чём следует
примечать тех, которые будут иметь лучшие голоса, чтобы из них вы-
бирать в певчие к царскому двору или к дому вашей ясневелмож-
ности; 4) непонятливых к учению приказать атаманам собирать по
воскресеньям и по праздникам в одно место и обучать воинской и ар-
тилерийской экзерциціи; 5) обучение проводить на специальном войс-
ковом инвентаре; 6) исполнение распоряжения об обученіи одних де-
тей грамоте, а других – “екзерциціям” возложить в селах на атаманов,
сотников и сотенную старшину, при чём об успехе в занятиях атаманов
должны доносить сотникам, а сотники в полковую канцелярію”. Як
свідчить О. Лазаревський, “проект” І. Кулябки гетьман та його
радники підтримали, а також рекомендували впровадити по всіх лі-
вобережних полках, додаючи: “дабы из такова учреждения ожидаемой
мог быть успех, сего надлежит в сёлах смотреть атаманам, а над оны-
ми сотникам и сотенным старшинам, а над всеми ими – полковникам
и полковой старшине, имея сие всегда в незабвеніи”9.

Полкові військові музиканти, як і всі полкові служителі, отриму-
вали  “денежно[ и хлебно[ жаловані[” або “роковую плату”, яка нара-
ховувалася щорічно в грудні. До 1722 р. ці кошти надходили за раху-
нок “порціонних” та “раціонних” зібрань. У документах вони значать-
ся як “полкови[ деньги, собранни[ з товариства того полку” або “збори
на консистентов”*  (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 53763, арк. 353; од. зб. 53762,
арк. 361–361 зв.).

З 1722 р. і протягом  другої половини ХVІІІ ст., за часів діяльнос-
ті Першої та Другої Малоросійської колегії, нарахування жалування
(“зарплати”) полковим служителям, у тому числі й військових музи-

* “Збори на консистентів” (“порції та рації”) – збори з населення у грошовій формі
та у вигляді провіанту на користь регулярних військ, які перебували на постої. Див.:
Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Передмова, коментар В. В. Кравченка. – Хар-
ків: “Дельта”, 1993. – С. 241. (Прим. 134).
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кантів, відбувалося з “малороссійских доходов”. Як свідчить лист від
13 січня 1729 р., надісланий із Генеральної військової канцелярії “в
Государсвенную Коллегію Іностранных дел”: “малороссійскі[ доходи,
собира[мы[ в Скарб войсковой употреблялись на внутренні[ малорос-
сійскіе нужды”, до яких належали утримання та нарахування “жало-
ванія”: “компанейцам за службу, артиллерійским служителям, музице
войсковой, судовой и войсковой канцелляріи, {нералной войсковой
артиллеріи” (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 53763, арк. 10).

Полкові музиканти одержували загалом невелику платню. Крім
того, “роковая плата” полковим військовим музикантам, як і служите-
лям, видавалася не завжди вчасно. Про затримку у виплаті грошей
свідчать документи, а також численні скарги від отаманів полкових
музик до Генеральної військової канцелярії, полкових старшин і геть-
мана. “Суплеки” (скарги) подавали й військові музиканти Лубенсько-
го полку, серед них – трембач Семен Кондратович (1728 р.) (ІР НБУВ,
ф. 1, од. зб. 53762, арк. 265) та ін. Мали місце  випадки, коли затримка
у виплаті зарплати полковим музикантам відбувалася з вини полкової
старшини а також випадки, коли полкових військових музикантів за-
лучали до приватних робіт полковника (будівельних, господарських
тощо) (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 53762, арк. 210 зв.). На зловживанні
полковниками своїми правами наголошено в “Рішительних пунктах”
(ст. 7) гетьмана Д. Апостола: “За бывшаго гетмана Скоропадскаго
некоторые полковники для прихотей своих надслушность повымышля-
ли були излишние взятки и неналежные от козаков здирства, о чом
были челобитные з полков, и за ту вину они полковники штрафова-
ны”10. Крім “денежного и хлебного жалованія”, полкові військові му-
зиканти отримували мундир (“мундер”), який видавався наприкінці
поточного року (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 53763, кн. 2, арк. 420 зв.).

Полкові військові музиканти користувалися пільгами. Подвір’я, в
яких вони мешкали, як і двори полкової та сотенної старшини, а також
працівників полкових канцелярії, належали до вільних, тобто звільня-
лися від “общенародних повинностей и податков”. Наприклад, до
списку “дворов волних в городе Лубнах полку Лубенскаго” (1740 р.)
належали двори бунчукових товаришів, сотенних старшин, полкових
канцеляристів, писарів полкової канцелярії та полкової музики, в яких
мешкали, зокрема, литаврщик Іван Стефанов, трембачі Самойлов,
Моісе[в, Назар і Федір (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 54333, арк. 421). Серед
полкових військових музикантів були й такі, що отримували ранги
старшинських посад (за особливі заслуги). Приміром, у “ведомости”
(1766 р.) під час укладання Румянцевського опису зареєстрований аб-
шитований значковий товариш Хома Трембач, очевидно, колишній
військовий музикант, який мав у м. Лубнах “владельческий дом” і “со-
держал промысел шинковый”11.

В архівних документах виявлено імена військових музикантів Лу-
бенського полку другої половини XVII–XVIII ст., серед них: трембачі
Микола Лавриненко та Антон “малскій” (1728 р.), Семен Кондрато-
вич (1729 р.), Самойло Мойсеєв, Назар та Федір (1740 р.); трубачі
Михайло Михайлович і Михайло Малеча (1766 р.), валторністи Іван
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Андреєв і Іван Макаренко (1766 р.), гобоїсти Данило Крушталь та
Іван Орловський (1766 р.); Хома Трембач (1766 р.); ”басеста” Семен
Прадченко (1729 р.), литаврщик Іван Стефанов (1740 р.).

Серед прізвищ полкових військових музикантів другої половини
XVII–XVIII ст. в Україні зустрічаються, наприклад, такі: Бандура,
Бандурка, Довбуш, Довбошенко, Довбищенко, Коляда, Музика, Пи-
щалка, Скрипник, Спевак, Сурдина, Тренбач, Трембач, Трубач, Цим-
баліст, Веселовський, Величко (Величковський), Говоров Сила, Жила,
Кривоглазий, Котляренко, Кравчик, Мелницький, Мовчан, Сліпий, Сме-
ловський, Товстоноженко та ін. (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 54479, арк. 6–7;
од. зб. 54335, арк. 2 зв., 204). Були поширені й прізвища, що підкрес-
лювали козацьке походження або належність до козацького війська:
Запорожченко, Запорожський, Козак, Козачок, Писаренко, Писарев-
ський, Отаман та багато інших.

Військова полкова музика відігравала досить важливу роль у сус-
пільному й культурному житті полкових міст тогочасної України–
Гетьманщини. Тому, залежно від завдань і умов застосування, визначи-
лися основні різновиди української військової музики другої половини
XVII–XVIII ст.: офіційно-церемоніальна, службово-стройова, сигнальна
(фанфарна), розважальна (побутова), концертна військова музика. У
другій половині XVII–XVIII ст. військова музика широко застосову-
валася в побуті гетьмансько-старшинського середовища (на балах, ве-
чірках, сімейних святах). Про це свідчать мемуарні записи представ-
ників генеральної старшини Я. Сулими, Я. Марковича, М. Ханенка,
П. Полуботка, П. Апостола та ін. Крім того, полкові військові музи-
канти були учасниками урочистих заходів, святкових дійств, які від-
бувалися навіть в інших полках Лівобережної України. Запрошува-
ли їх і представники полкової старшини. Так, 1 серпня 1729 р. від Ге-
неральної військової канцелярії до Миргородського наказного пол-
ковника надійшов указ, “дабы он позволил музику войсковую взять
на вес[лле” лубенському полковнику Івану Кулябці (ІР НБУВ, ф. 1,
од. зб. 53763, арк. 140 зв.). Цей факт свідчить, що в маєтках генераль-
ної старшини звучала танцювальна музика (очевидно, виконувалися й
українська народна).

Полковий та сотенний уряд Лівобережної України XVIII ст., що
уособлював гетьманську адміністрацію, проводив набір українських
співаків до Придворної капели в Петербург. Такі заходи доручали му-
зично грамотним особам, багато з яких відбули придворну службу
при імператорській капелі в Петербурзі. Серед них були, зокрема,
сотник лохвицький Лубенського полку Кирило Качановський, який
проводив набір з 1746 по 1750 рр. (ІР НБУВ, ф. 1, од. зб. 53873, арк. 238–
238 зв.; од.зб. 53922, арк. 338), військовий канцелярист Михайло Пурна
(1763 р.) (ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4133, ч. 2, арк. 202 зв.–
203) та багато інших.

Такий стан функціонування полкових військових музикантів, їх
професійна діяльність на території Лівобережжя зберігалися до 1764 ро-
ку. 10 листопада цього року було видано царський указ про ліквідацію
гетьманства й утворення Малоросійської колегії – органу управління
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Лівобережною Україною на чолі з її президентом П. Румянцевим.
Наступні укази протягом 1765–1774 років були спрямовані на скасу-
вання полкового устрою Лівобережної та Слобідської України. Одним
з останніх був урядовий указ від 7 листопада 1775 р. про чинність на
Лівобережній Україні “Установления о губерниях”, згідно з якими те-
риторія Російської держави поділялася на 41 губернію. Так було про-
голошено ліквідацію полкового устрою. Останнім законодавчим актом
став указ від 28 червня 1783 р. Воєнної колегії про перетворення ко-
лишніх лівобережних козацьких полків на регулярні полки російської
армії: з 10 гетьманських і 3 компанійських утворили 10 регулярних
карабінерних полків з 6-річним терміном служби. Царськими указами
від 4.VI.1774 та 4.VIII.1774 рр. було зруйновано та скасовано Запо-
розьку Січ. Усі військові клейноди козацької та гетьманської влади
були конфісковані й перевезені до Москви12.

Cкасування полкового устрою Гетьманщини суттєво порушило ме-
режу полкових військових музикантів на території Лівобережжя Ук-
раїни, але не ліквідувало її відразу. Полкові військові музичні осеред-
ки Лівобережної України ще діяли протягом 70–90–х рр. XVIII ст. Це
підтверджує “ведомость о населеніи Лубнов, особенно относительно
тех промыслов и ремёсел, которыми занимались Лубенскіе горожане”,
складена під час проведення Румянцевського опису в 1766 р. У цьому
документі були зареєстровані власні двори полкових музикантів у м.
Лубнах, зокрема: трубачів Михайла Михайловича та Михайла Мале-
чи, валторністів Івана Андрєєва та Івана Макаренка, гобоїстів Данила
Крушталя та Івана Орловського, а також окремо зареєстровано Хому
Трембача. Крім того, документ свідчить, що полкові музиканти на те-
риторії Лівобережної України займалися господарською діяльністю й
отримували прибуток. Так, із шести виконавців троє мали “шинковий
промысел” (Іван Андрєєв, Іван Макаренко та Михайло Малеча), а
один – “крамарський промысел” (Данило Крушталь). Також, за дани-
ми опису 1766 р., в Лубнах зареєстровано серед козаков-“подпомощ-
ников” чотири музиканти13.

У 70-х роках XVIII ст. матеріальний стан військових музикантів
значно погіршився, про що свідчить, зокрема, “Справа про повернення
біглих військових трубачів Хадецького та Галенковського” (1768 р.)
(ЦДІАК України, ф. 763, оп. 1, cпр. 310, арк. 6–9). Наприкінці XVIII ст.
нові заходи Павла I докорінно змінили стан військової музики в Ук-
раїні. На початку 1797 р. згідно з указом імператора Павла I полкові хо-
ри та оркестри були ліквідовані. За імператорським указом від 10 жовт-
ня 1797 р. у церквах Лівобережної України були заборонені духовні
концерти.

Незважаючи на вищезгадані заходи з боку російської влади, вій-
ськові оркестри в Україні набули поширення та нового етапу свого
професійного розвитку в кінці XVIII – на початку XIX ст. Про це пе-
реконливо свідчить праця “Теорія музики” (1818 р.) Густава Гесс де
Кальве, який тривалий час жив і працював в Україні. Передусім тео-
ретик характеризує стан розвитку військових музичних колективів
кінця XVIII – початку XIX ст. в Україні: “Всякой полк имеет свою ка-
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пель, и некоторые из них чрезвычайно хорошо устроены. Иныя ещё и
по сие время управляются нанятыми иностранцами, но со временем
не будет в них нужды”, оскільки, як підкреслив Гесс де Кальве: “Пол-
ковники, которые заботятся иметь искусснаго капельмейстера, тем бо-
лее ускоряют усовершенствованіе прочих музыкантов”. Це означає,
що підбір професійних кадрів та навчання військових музикантів від-
бувалося під контролем та за підтримки полкової старшини. Крім
того, Г. Кальве підкреслив, що “Теорія музики” є підручником і розра-
хована на аматорів та професійних оркестрових музикантів (виконав-
ців та композиторів): “Книга моя может быть хоть несколько полезна;
если любители и уже усовершенствованные полковые музыканти из
оной почерпнут ясные понятия, и придут в состояние исправлять пар-
титуры, или и собственные писать”14.

Загалом, в умовах козацько-гетьманської держави другої половини
XVII–XVIII ст. створилися сприятливі умови для розвитку військо-
вої музики, функціонування якої належало до етикету представників
гетьмансько-старшинського стану. Військова музика набула суспіль-
но-політичного та культурно-мистецького значення, стала складовою
культурно-музичного життя тогочасної України. Після скасуванням
козацько-гетьманської держави (1764 р.) традиції та форми діяльності
військової музики збереглися як галузь культурно-музичного життя в
Україні і діяли протягом кінця XVIII – cередини XIX ст.

1  Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної України 50-х років XVIII ст.:
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А. В. КЕНТІЙ

ЛИСТОПАДОВИЙ 1921 року РЕЙД
Ю. ТЮТЮННИКА В УКРАЇНУ

(Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України)

В історії українських державницьких змагань 1917–1921 рр. ос-
танньою спробою домогтися успіху в боротьбі з більшовиками шляхом
збройного чину став широко відомий Листопадовий 1921 р. рейд час-
тин Повстанської Армії під командуванням генерал-хорунжого Ю. Тю-
тюнника в Україну. Зазначена подія знайшла досить помітне відобра-
ження у історичній літературі, у спогадах її учасників і свідків, у тому
числі Ю. Тютюнника.

Проте архівні документи, пов’язані з Листопадовим 1921 р. рей-
дом, розкидані по різних архівосховищах як в Україні, так і за її межа-
ми (наприклад, у Польщі) і не завжди належним чином описані, що
перешкоджає їх всебічному вивченню.

Передусім це стосується документів, що відклалися в архівно-
слідчих справах учасників згаданих подій, які потрапили в полон або
добровільно здалися радянській владі. Частина таких справ, які на-
дійшли від Служби безпеки України, знаходиться в ЦДАГО України.
У них поряд із матеріалами слідства (протоколи допитів, пояснюваль-
ні записки заарештованих та ін.) зберігаються також офіційні докумен-
ти як УНР, так і радянської сторони. За своїм складом і змістом вони
є цінним джерелом для вивчення питання, що цікавить нас.

Метою цього повідомлення-огляду є спроба охарактеризувати
документи кількох архівно-слідчих справ, зміст яких був вивчений у
процесі складання опису до документів ф. 263 “Колекція позасудових
справ реабілітованих” ЦДАГО України. При цьому дві справи, а саме
сотника Армії УНР О. Нестеренка (№ 51642 ФП) і підполковника
Армії УНР П. Боровського (№ 51662 ФП), стосуються питань підго-
товки Листопадового рейду та діяльності Повстансько-Партизансько-
го Штабу (ППШ), очолюваного Ю. Тютюнником. Третя справа –
№ 53120 ФП, заведена на учасників рейду М. Борсая-Левака, С. Шу-
тяка й Т. Фугела, подає відомості про останні дні (14–17 листопада
1921 р.) бойової діяльності Волинської групи Повстанської Армії на
чолі з Ю. Тютюнником, яка біля с. Малі Миньки Овруцького повіту
Волинської губернії (тепер – Житомирська область) потерпіла пораз-
ку в бою з кіннотою червоного командира Г. Котовського.

Як уже зазначалося, питання підготовки і проведення Листопадо-
вого рейду, причини тяжкої поразки частин Повстанської Армії Ю. Тю-
тюнника, трагедія Базару (містечко на Житомирщині), де були роз-
стріляні більшовиками захоплені в полон 359 старшин і козаків Армії
УНР, достатньо вивчені й висвітлені. Однак, на нашу думку, не все з
тих часів з’ясовано й усвідомлено до кінця. Особливо це стосується
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того вкрай сумного факту, що всі заходи, пов’язані з діяльністю ППШ
і підготовкою до рейду, не були надійно захищені  розвідувальною і
контррозвідувальною діяльністю. Вище керівництво УНР і Україн-
ська Армія виявилися надзвичайно вразливими від дій більшовицької
агентури. Не краще повели себе й багато з активних учасників тих по-
дій, котрі або ж добровільно здавалися радянській владі, або ж на до-
питах в органах ЧК надавали широку інформацію про плани й наміри
української сторони.

Ще не встиг Повстансько-Партизанський Штаб на чолі з Ю. Тю-
тюнником розгорнути свою діяльність,  як ЦК КП(б)У навесні 1921 р.
від свого агента, який обійняв посаду особистого секретаря чільного
діяча УНР А. Лівицького, отримав інформацію про те, що С. Петлю-
рою, Ю. Тютюнником і А. Лівицьким вже “вироблений план повстання
і наступу на Україну”1. А 21 травня того ж року в Катеринославі (те-
пер – Дніпропетровськ) чекістами був затриманий О. Нестеренко,
якого вважали одним з керівників повстанців Катеринославщини.
Вже 26 травня 1921 р. із Катеринослава до ВУЧК у Харкові надійшла
телеграма, де повідомлялося, що Нестеренко привіз із Польщі нову
схему організації повстанських сил України, наказ за підписом Ю. Тю-
тюнника отаманові Брові (Полтавщина), наказ № 1 С. Петлюри і Ю. Тю-
тюнника до населення України готуватися до повстання і чекати вка-
зівок центру та інші документи2.

У пояснювальній записці  на ім’я члена колегії ВУЧК Іванова
О. Нестеренко на підставі особистих розмов з Ю. Тютюнником та ін-
формації, отриманої з інших джерел, дав докладні  роз’яснення з таких
питань: загальний напрямок планів виходу в Україну; з якими силами
планується здійснити цей вихід; бойові завдання вже діючим в Україні
партизанським загонам; склад і орієнтація Уряду УНР; кошти, які от-
римує С. Петлюра, і на які цілі; організаційна допомога поляків Ю. Тю-
тюннику у справі організації повстання проти радянської влади; взає-
мовідносини між С. Петлюрою, М. Омеляновичем-Павленком і Ю. Тю-
тюнником; особистий погляд Ю. Тютюнника на його стосунки з
С. Петлюрою та М. Омеляновичем-Павленком3.

Торкаючися питання бойових завдань повстанських сил в Україні,
О. Нестеренко зазначив, що їхня мета полягає в тероризуванні органів
радвлади шляхом нападів на вузлові станції, нищення залізничного
обладнання, ведення маневрених дій з тим, щоб розтягнути сили Чер-
воної армії і в такий спосіб полегшити їхню ліквідацію повстанцями.
Особливу увагу, за його інформацією, Ю. Тютюнник приділив агіта-
ційній діяльності з розкладу червоноармійських частин; підкрес-
лювалося, що кілька невеликих підрозділів Червоної армії* вже готові
перейти на бік повстанців4.

Великий інтерес викликає характеристика Нестеренком відносин
між С. Петлюрою, Ю. Тютюнником та іншими діячами УНР. Він на-

*Це відповідало дійсності, оскільки 15 жовтня 1921 р. колегія Особливого відділу
КВО засудила до страти комбрига 24-ї стрілецької диіізії Л. Крючковського, який готував
перехід своєї частини на бік повстанців. Мали місце й інші подібні факти.
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самперед відмітив, що командуючий Армією УНР М. Омелянович-
Павленко користується підтримкою більшості старшинського складу,
а в боротьбі з більшовиками орієнтується на об’єднання зусиль УНР
із середовищами П. Скоропадського та Є. Петрушевича, проти чого,
як відомо, виступав С. Петлюра.

Стосунки між С. Петлюрою та Ю. Тютюнником Нестеренко наз-
вав “прохолодними”, підкресливши, що Ю. Тютюнник у даний час є
суперником С. Петлюри і останній начебто усвідомлює це. Він також
зазначив, що Ю. Тютюнник не зв’язує себе з жодною з політичних
партій і навіть сказав: “Я буду слугувати Україні від монархічної до
анархістичної”. Характеризуючи Ю. Тютюнника, О. Нестеренко дійшов
висновку, що він досить великий авантюрист, який бачить себе “ук-
раїнським Бонапартом”5.

Наведені О. Нестеренком відомості про взаємовідносини в керів-
ному середовищі УНР були дуже близькими до реально існуючих і це
справило фатальний вплив не лише на підготовку і проведення Лис-
топадового 1921 р. рейду, а й на визвольні змагання 1917–1921 рр. за-
галом, на подальшу працю української еміграції, що так і не змогла
об’єднатися для продовження боротьби за самостійну й незалежну
Україну. Звичайно, не останню роль в роз’єднанні українських націо-
нально-державницьких сил відіграла й більшовицька розвідка.

На наступних допитах О. Нестеренко в загальних рисах виклав
план майбутніх дій Ю. Тютюнника. Згідно з ним передбачалося, що
до кінця травня 1921 р. отаман Брова об’єднає під своїм керуванням
усі дрібні повстанські формування на Полтавщині і на рубежі р. Сейм
чекатиме дальших наказів центру. Водночас сам Ю. Тютюнник на чолі
4-ї Київської дивізії, яка на той час вважалася однією з найбільш
боєздатних в Армії УНР, мав прорватися в Україну, об’єднатися з пов-
станськими загонами Правобережжя і захопити Катеринослав. Потім
планувалося розпочати формування кадрів постійної Української Ар-
мії. На другому етапі повстання дії мали бути перенесені на лівий бе-
рег Дніпра і далі на схід з метою ізоляції центральних губерній Росії
від Дону й Кубані. Водночас у тилу радянських військ, на Лівобереж-
ній Україні, мали вести активну партизанську боротьбу загони отама-
нів Брови та Шуби. Третій етап боротьби з більшовиками пов’язувався
з повстанням у Росії, яке готував В. Савінков6.

На підставі зізнань О. Нестеренка, аналізу вилучених у нього до-
кументів та інформації, отриманої з інших джерел, чекісти вже напри-
кінці травня 1921 р. знали про діяльність Всеукраїнського централь-
ного повстанського комітету (ВЦПК), що керував повстанським ру-
хом на Правобережній Україні, з діями якого пов’язувався успіх вихо-
ду в Україну частин Армії УНР на чолі з Ю. Тютюнником. 12 липня
1921 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло рішення провести на місцях
під пильним контролем центру “ліквідацію петлюрівської змови”. На
початку серпня в Умані та повіті була проведена низка арештів. Був
схоплений весь склад ВЦПК на чолі з полковником І. Чепілком. Упро-
довж липня 1921 р. у боях з червоними частинами загинуло 26 отама-
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нів та близько 1200 повстанців, опинилися в полоні 9 отаманів та по-
над 1,5 тис. повстанців. Добровільно перейшли на бік радянської вла-
ди 26 отаманів та близько 1200 підлеглих їм вояків7. Серед них був і
отаман Мордалевич, на якого покладалося керівництво повстанським
рухом у трьох губерніях Правобережної України. Зрада Мордалевича
справила важке враження на Ю. Тютюнника, за його власними слова-
ми, він відчув, що за таких обставин “відпадає вже рація озброєної
боротьби” з більшовиками8.

Однак, як не дивно, і в Тарнові, де перебував С. Петлюра, і у
Львові, де функціонував Повстансько-Партизанський Штаб на чолі з
Ю. Тютюнником, продовжувалася робота з підготовки рейду в Украї-
ну. Між тим, у цей час у розпорядженні військово-політичного керів-
ництва УНР вже було чимало інформації, яка свідчила про зміну
стратегічної ситуації в Україні на користь більшовиків. Тим часом до
тенетів останніх потрапило ще кілька відомих старшин Армії УНР,
направлених для зміцнення керівництва повстанським рухом. Ще в
липні 1921 р. польсько-радянський кордон перетнули підполковник
П. Боровський і полковник Армії УНР В. Галкін. Перший мав перейти
в розпорядження отамана Мордалевича, а другий – увійти до
керівництва повстанським рухом на Правобережній Україні і після
вторгнення сюди військ на чолі з Ю. Тютюнником обійняти у нього
посаду начальника штабу.

Проблукавши близько двох місяців по Київщині, згадані старшини
так і не змогли встановити необхідних зв’язків з повстанцями, більше
дбаючи про те, щоб не потрапити до рук чекістів. Проте в другій по-
ловині вересня 1921 р. П. Боровський випадково зустрівся з Мордале-
вичем, котрий фактично привів його до Особливого відділу Київської
військової округи. Водночас був схоплений полковник В. Галкін. Хоч
П. Боровський виявив щире каяття, а В. Галкін вів себе більш стрима-
но, обидва на допитах дали додаткові цінні свідчення про підготовку
рейду в Україну, роль у цій справі поляків, докладно висвітлили від-
носини в керівництві УНР. Зокрема, В. Галкін повідомив про остаточ-
ний розрив між генералом М. Омеляновичем-Павленком і С. Петлю-
рою, наслідком якого стало усунення першого з посади командуючого
Армією УНР. За словами В. Галкіна, причиною конфлікту стало на-
чебто прагнення командного складу військ УНР покінчити нарешті з
отаманщиного, яку підтримував С. Петлюра, і віддалити останнього
від Армії УНР. Щодо П. Боровського, то він дав широкі відомості про
розвідку і контррозвідку, схему організації Армії УНР, охарактеризу-
вав її командний склад, виклав своє бачення того, як здійснюватиметь-
ся рейд Ю. Тютюнника в Україну та яку тактику оберуть повстанці9.

Тим часом, незважаючи на всі негаразди, підготовка до рейду три-
вала. Нарешті, за словами Ю. Тютюнника, ще не отримавши від по-
ляків обіцяної зброї, 17 жовтня 1921 р. він одержав від С. Петлюри
наказ вивезти ППШ і підпорядковані йому військові відділи з Польщі
та Румунії на Україну і об’єднати їх з діючими тут “нашими повстан-
чими організаціями та агентами”. 24 жовтня 1924 р. полковник Ю. От-
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марштейн видав наказ № 1 про створення штабу Повстанської Армії.
А в ніч з 25 на 26 жовтня ц. р. через р. Збруч на територію УРСР пе-
рейшла Подільська група Повстанської Армії на чолі з полковником
Палієм-Сидорянським у кількості 700 вояків. Так розпочався Листо-
падовий 1921 р. рейд в Україну частин Армії УНР під командуванням
Ю. Тютюнника. Сам Ю. Тютюнник перейшов кордон у ніч із 3 на 4 лис-
топада 1921 р. разом з Волинською групою Повстанської Армії (до
900 вояків). Обидві групи українських військ почали просуватися в
напрямку Києва.

Хоча більшовики були добре поінформовані про плани й наміри
свого противника, вторгнення частин Повстанської Армії на чолі з
Ю. Тютюнником заскочило їх зненацька. Очевидно, знаючи про неза-
довільне матеріально-технічне забезпечення військ Ю. Тютюнника та
його розбіжності в поглядах з С. Петлюрою, а також з огляду на вкрай
несприятливі погодні умови, вони мало рахувалися з можливістю від-
криття активних бойових дій. Уже після поразки повстанців їхні пер-
ші успіхи пояснювалися тим, що радянська влада,  покладаючись на
добросусідські відносини з Польщею, не мала в прикордонній смузі
будь-яких військових частин у бойовій готовності, частини Червоної
армії були переведені на мирний стан, займалися розв’язанням про-
довольчих та інших господарських питань.

Звичайно, такі пояснення не відбивають дійсного стану справ, адже
сили Червоної армії на Правобережній Україні були досить значними
і помітно переважали сили Повстанської Армії. Однак українські вояки
діяли досить уміло й винахідливо. Як би там не було, але Подільська
група Палія в кількості майже 200 вояків дійшла аж до станції Бояр-
ка, що поблизу Києва. Волинська група генерала Янченка, при якій
знаходився Ю. Тютюник, просунулася до Коростеня (100 км від Киє-
ва). Проте ці успіхи з огляду на обмеженість сил Повстанської Армії
і неможливість опертися на збройну підтримку місцевого населення, а
також постійні бої із зростаючими силами червоних змусили Ю. Тю-
тюнника прийняти 13 листопада 1921 р. рішення про відступ на захід.
Ще раніше відійшли від Києва залишки групи Палія–Сидорянського.
Широко задуманий рейд в Україну вступив у свою завершальну й трагіч-
ну фазу, оскільки Волинську групу від 8 листопада 1921 р. уперто пере-
слідувала 9-та кавалерійська дивізія під командуванням Г. Котовського.

Про останні дні діяльності Волинської групи Повстанської Армії
подає цікаву інформацію вже згадувана архівно-слідча справа С. Шу-
тяка, Т. Фугели і М. Борсая-Левака. Всі вони впродовж 14–16 листо-
пада 1921 р. добровільно здалися представникам радянської влади.
Особливий інтерес становлять документи, які мав при собі хорунжий
М. Борсай-Левак, що обіймав посаду діловода розвідувального відділу
штабу Повстанської Армії. Серед них – засвідчені копії наказів № 1–
6, 8 штабу Повстанської Армії. Один із них – № 1 – розкриває струк-
туру штабу та його особовий склад. Привертають увагу й списки: осіб
Повстансько-Партизанського Штабу, які вийшли в рейд на Україну;
старшин і козаків комендантської пішої сотні при штабі; старшин та
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урядовців 4-ї Київської дивізії Армії УНР. Ці списки, хоч і є копіями,
видрукуваними ЧК, складені на підставі оригіналів, вилучених у Бор-
сая-Левака10.

Під час допиту 22 листопада 1921 р. М. Борсай-Левак докладно
розповів про підготовку рейду, а також те, які відомості мав ППШ
стосовно дислокації радянських військ на Україні. За його словами,
після переходу кордону і під час просування у напрямку на Коростень
(а це понад 300 км) Волинська група фактично не мала бойових сути-
чок з червоними частинами. Повстанці лише на початку рейду обез-
зброїли на кордоні першу роту 197-го батальйону Червоної армії, а
потім – 4 та 11-й трудові батальйони. Перші бої зав’язалися на підсту-
пах до Коростеня, а потім і за саме місто. При цьому повстанцям до-
помагали працівники залізниці. Борсай-Левак свідчив, що на бік пов-
станців начебто хотів перейти один з полків 44-ї стрілецької дивізії
Червоної армії, у складі якого було багато українців.

Серед документів архівно-слідчої справи зберігається листівка
“Заповіді народної повстанської війни” (Витяг з інструкцій Юрка Тю-
тюнника), яка розповсюджувалася серед населення України напере-
додні рейду Повстанської Армії. За своїм змістом ці заповіді, а їх – 10,
могли б успішно використовуватися і в інші часи, зокрема в період
німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Ось деякі з них: народна
війна є найстрашнішою для ворогів; немає сили, що могла б перемогти
народ; у народній війні не буває і не може бути ні перемир’я, ні миру;
в народній війні вояки всі – і чоловіки, і жінки, і діти; в народній вій-
ні не потрібно багато зброї, необхідно мати розум – спалити місток,
зруйнувати залізницю, обірвати дроти або повалити телеграфні та те-
лефонні стовпи, захопити або ж спалити склади ворога, несподівано
організувати напад на ворожі обози та ін.11

В архівно-слідчій справі М. Борсая-Левака привертає увагу й про-
токол допиту від 18 листопада 1921 р. уже згадуваного полковника
В. Галкіна з метою встановлення зовнішніх прикмет Ю. Тютюнника,
захопленню якого в полон більшовики надавали великого значення.
На поставлені запитання В. Галкін так описав зовнішність Ю. Тютюн-
ника: світлий блондин зросту середнього, має маленькі вуса, ніс гост-
рий, трохи видається вперед і вниз, гострий нерухомий погляд, голос
тихий, трохи сиплуватий, статура міцна, не більше 30 років12.

Серед матеріалів згаданої справи зберігаються також оперативні
зведення і донесення повітових уповноважених по боротьбі з банди-
тизмом на адресу Київської губернської ЧК, начальника розвідки Ки-
ївської військової округи, штабів військових частин Червоної армії, в
яких містяться відомості про рух Волинської групи Повстанської Армії,
її чисельність і озброєння, плани й наміри. Зокрема, констатується,
що повстанці (за радянською термінологією – бандити. – Авт.) в кож-
ному селі влаштовують збори селян, закликають їх до повстання. На-
селення співчутливо ставиться до повстанців, без будь-яких заперечень
постачає їм продовольство, фураж, надає засоби пересування. В деяких
селах до повстанців пристала сільська молодь. Підкреслюється, що
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мета Волинської групи Повстанської Армії підняти повстання в Ук-
раїні, об’єднатися з іншими антирадянськими повстанськими форму-
ваннями13.

Серед документів радянської сторони у справі відклався також
проект постанови-вироку від 22 листопада 1921 р. Надзвичайної п’я-
тірки з ліквідації виступу Волинської групи Повстанської Армії. У
ньому міститься оцінка історії підготовки та ходу збройного нападу
військ УНР на Радянську Республіку, роль і участь в цій акції поля-
ків, висвітлюється фінал трагедії, коли після поразки в бою 17 листо-
пада 1921 р. поблизу сел Великі та Малі Міньки залишків Волинської
групи Повстанської Армії 359 її старшин та козаків були засуджені до
розстрілу. У згаданому документі констатується, що окремі командири
повстанців, виявляючи свою непримиренність до радянської влади і
не бажаючи потрапити в полон, кінчали життя самогубством14.

Таким чином, стислий огляд кількох архівно-слідчих справ ЦДАГО
України, пов’язаних з Листопадовим 1921 р. рейдом частин Армії УНР
під командуванням Ю. Тютюнника в Україну, дає підстави стверджу-
вати, що вони, а також аналогічні  їм документи з інших архівосховищ
України, є цінним документальним джерелом з історії визвольних зма-
гань 1917–1921 рр. і потребують уваги, дальших розробки та вивчення.

1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 408, арк. 30.
2 Там само, ф. 263, спр. 51642, арк. 47.
3 Там само, арк. 29–32.
4 Там само, арк. 29–30.
5 Там само, арк. 32.
6 Там само, арк. 36–36 зв.
7 Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена. Інтернована Армія УНР в таборах Польщі

і Румунії (1921–1924 рр.). – Київ–Філадельфія, 1997. – С. 96.
8 Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. – К., 1990. – С. 67.
9 ЦДАГО України, ф. 263, спр. 51662, арк. 5–6, 17–18, 21–22.
10 Там само, спр. 53120, арк. 27, 29–30, 35–36 зв., 46–63.
11 Там само, арк. 37.
12 Там само, арк. 42.
13 Там само, арк. 3, 31, 32.
14 Там само, арк. 13–14.

М. М. КУЗЬМЕНКО

ПРОЦЕС СВУ ЗА ПЕРІОДИЧНОЮ ПРЕСОЮ УКРАЇНИ
(1929–1933)

Особливості політичних репресій тоталітарного комуністичного
режиму проти української науково-педагогічної інтелігенції частково
досліджені в історіографії. Немає потреби вдаватися до бібліографіч-
ного огляду літератури з історії масових репресій в Україні: вона ся-
гає сотень книжкових назв, не кажучи про статті в періодичних ви-
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даннях. Їх характерною ознакою є фактологічно-археографічний підхід
до висвітлення проблеми, персоніфікований вибір сюжетів та науко-
во-публіцистичний виклад ґрунтовного і вичерпного матеріалу.

Політичний процес над членами так званої Спілки визволення
України, розроблений за сценарієм ЦК КП(б)У і реалізований у виг-
ляді судового засідання карально-репресивними органами, набув сво-
го часу широкого розголосу, а відтак залишив відповідні документи та
матеріали. Вони були виявлені істориками і вже опубліковані окреми-
ми книгами1. Основною джерельною базою подібних документальних
розвідок є матеріали архівних фондів державних органів влади УСРР:
ДПУ, НКВС, Народного комісаріату юстиції, Верховного суду. Публі-
кації періодичної преси використано лише побіжно, хоча їх тоді було
дуже багато. Досліджуючи репресії проти інтелігенції, історики, за
звичай, використовують переважно журнальні статті, виявити які про-
стіше. За таким принципом упорядковано перший в Україні науково-
допоміжний бібліографічний покажчик літератури з історії україн-
ської радянської інтелігенції, в якому чимало інформації відведено са-
ме огляду періодичної преси 1930-х рр.2

Періодика, газети і журнали, засновниками яких були партійні,
державні, громадські, культурно-освітні органи та заклади, – не прос-
то джерело конкретної історичної інформації, це сама історія. Вона є
своєрідним “консервантом”, котрий фіксує й зберігає повсякденне жит-
тя минувшини, віддзеркалюючи його в різного роду інформативних
джерелах – передовицях, підвальних статтях, хроніках, анонсах, рекла-
мі тощо. Газети – це своєрідний пульс епохи, який необхідно навчитися
розпізнавати та відчувати.

До аналізу нами залучено журнали різних відомств та установ, а
також матеріали центральних, республіканських, обласних, окружних,
районних та відомчих друкованих органів, у тому числі й вузівські га-
зети. Процес, як свідчать публікації, готували заздалегідь, формуючи
відповідним чином громадську думку. Так, упродовж січня–серпня
1929 р. газети “Пролетарий”, “Народний учитель”, “Іновець” друкували
статті про “шкідництво” в школі та Наркомосі УСРР, про самогубство
серед педагогів, про соціально-класову систему відбору студентів
“педвищів”3. Зміст і спрямованість публікацій, незважаючи на класову
фразеологію, не відзначалися агресивністю та войовничим характе-
ром. Подібні ознаки з’явилися в матеріалах у листопаді – грудні 1929 р.
На той час уже завершилася “чистка” апарату ВУАН4 , але ще не роз-
почалася “зачистка” кадрового складу Наркомосу. Роль детонатора
мав відіграти процес СВУ, а тому наприкінці 1929 р. його підготовку
почали значно форсувати. У назвах статей з’явилися войовничі гасла-
заклики: “нахабний замах рештків контрреволюції”, “письменники за-
кликають”, “класовий ворог у радянській школі”, “політичне шкід-
ництво”5. 24 листопада 1929 р. газета “Народний учитель” видрукувала
своєрідну політичну заяву голови ДПУ УСРР В. А. Балицького “На-
хабний замах рештків контрреволюції (від державної політичної уп-
рави УСРР)”6 . Автор зазначив, що органи ДПУ “викрили і ліквідували
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контрреволюційну організацію”, тобто здійснили оперативну операцію
проти тих, хто ставив за мету “відновити капіталістичний лад і уярми-
ти робітників та селян України”. Отже, встигли “ліквідувати”, а навіщо
тоді суд? Звісно, – для широкого розголосу і надання процесові ознак
“демократичності” судової системи радянської держави. Серед ліквідо-
ваних виявилися “найвидатніші організатори “Спілки визволення Ук-
раїни”: академік С. О. Єфремов, лідер УАПЦ В. М. Чехівський, профе-
сор Й. Ю. Гермайзе, директор 1-ї Київської трудової школи ім. Т. Шев-
ченка, “видатний діяч буржуазної партії УПСФ” В. Ф. Дурдуківський
та інші освітяни, у тому числі й студенти.

Основна маса публікацій припадає на першу половину 1930 р. Га-
зети повідомляли про початок “слідства” по справі “СВУ”, друкували
фотографії “підсудних”. Статті виходили під рубрикою – “Справа
“Спілки визволення України”, а їхніми авторами були керівники дер-
жавних, громадських закладів. Газети подали промову прокурора Л. Ах-
матова, у якій оцінювалася робота науково-педагогічного товариства
ВУАН – “прикриття для консолідації петлюрівських недобитків”7, яка
згодом вийшла окремою брошурою8. Його “колега” Г. Желєзногорський
також не залишився осторонь, помітивши на шпальтах “Вістей” стат-
тю про “контрреволюцію” у вузах9. “Вдарили” по академіку Єфремову
також П. Любченко, А. Хвиля, які належали до українського політич-
ного керівництва. Зокрема, П. Любченко досить гостро критикував “не-
добитих петлюрівських діячів” упродовж лютого–березня 1930 р.10, а
його “критичну промову” передрукували окремою брошурою11 та в
газетах наступного 1931 р.12  Колишній “боротьбист” намагався “збага-
тити” свою промову політичними гаслами (“українські націоналісти”,
“українська контрреволюція”, “кадети соціал-федералісти”, “українська
буржуазія”, “прапор самостійності і незалежності”, “петлюрівщина”),
цураючись у такий спосіб свого політичного минулого, відмежовую-
чись від власних переконань, від ідеологічних опонентів періоду ук-
раїнського державотворення. Для А. А. Хвилі, котрий не сприймав
особисто С.О. Єфремова13, СВУ була “загоном світового фашизму”14.

Фабрикація процесу СВУ відбувалася в роки керівництва Нарко-
мосом М.О. Скрипника, а тому він знав про підготовку своєрідної пу-
блічної страти академіка С. О. Єфремова, якого особисто “недолюб-
лював”15. Статті наркома освіти УСРР, опубліковані в журналах, сто-
сувалися реорганізації системи народної освіти, ролі інтелігенції в
комуністичному вихованні, але в них ішлося також про лідерів “укра-
їнської контрреволюції” – С. Єфремова та інших16. 30 квітня 1930 р.
“Вісті” вмістили “Заяву” опального О. Я. Шумського, колишнього нар-
кома, котрий “визнавав” націоналістичні помилки17. Поява його “заяви”
стала не випадковою, вона з’явилась тоді, коли “переламали шпагу”
над сивою головою академіка С. Єфремова, започаткувавши в такий
спосіб масовий політичний терор проти української інтелігенції.

Найвичерпніша інформація про СВУ, своєрідна хроніка процесу,
зосереджувалася на сторінках газети “Вісті ВУЦВК”. Починаючи від
кінця лютого і до квітня включно, тобто впродовж двох місяців, ко-
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респонденти газети висвітлювали факти “з залу суду”18. Переважно
ішлося про “зізнання” підсудних, але дивує оперативність, з якою ко-
респонденти встигали вислуховувати “звинувачення”, “зізнання”, “біо-
графії” та передавати матеріал до редакції, котрий з’являвся у повно-
му обсязі наступного дня. Фарс – очевидний, добре організований та
інформаційно забезпечений. Типовою ознакою подібних публікацій
була їхня тенденційність, ідеологічна упередженість.

Газета “Комуніст” як друкований орган ЦК КП(б)У висвітлювала
процес під рубрикою “Українська контрреволюція перед пролетар-
ським судом”, використовуючи на шпальтах багатий фразеологічно-
ідеологічний арсенал: “пляни жменьки нікому не потрібних людців”,
“міністр народної освіти”, “програма “українського націоналіста” із
“СВУ”, “політичне хуліганство”, “шкідництво в школі”, “двурушницт-
во”, “недобитки капіталістичної кляси”19. Змістовну сторону публіка-
цій становить інформація про кількість засуджених, їхні прізвища, ко-
роткі біографічні дані, механізм судового процесу, “допити підсудних”.

Хроніку судового процесу досить вичерпно висвітлювала газета
Наркомосу і Робосу “Народний учитель”, яка протягом двох місяців
опублікувала понад два десятки матеріалів про СВУ. Так, розкриваю-
чи “зізнання підсудного Дурдуківського”, кореспондент виокремив
досить промовисті сюжетні лінії: “на позиціях войовничого націона-
лізму”, “розсадник шовінізму”, “підбуркування юнаків до терору”20.
Матеріали розповідали про керівників суду, про кількість та поіменний
склад “підсудних”, про “шкідництво” в школі ім. Шевченка21 . 24 квітня
1930 р. газета “Народний учитель” опублікувала вирок “Найвищого су-
ду” УСРР, допускаючи при цьому помилки в ініціалах членів суду (че-
рез декілька років вони також “постали” перед “пролетарським судом”)22.

Про політичне “тло” СВУ рядками поезії написав В. Сосюра. Він
на той час уже був автором поеми “ДПУ”, опублікованої в 1927 р., а
9 березня 1930 р. поет видрукував новий твір – “Агентам купленим”23 .
Він досить образливо писав про С. Єфремова як “сивобрового змов-
ника” із Академії наук”. Памфлет супроводжували фотографії С. Єф-
ремова та М. Павлушкова, а також зовсім неліричне застереження:

“Агентів куплених своїх
Намарне ви до нас послали, –
Чекають їх чи кулі, грати,
Чи Соловків далекий дим…
Не пощастить ніколи їм”.

Науково-педагогічні часописи також відреагували на процес СВУ.
Одним із перших виступив щодо процесу опальний директор УНДІПу
професор О. І. Попов, намагаючись засвідчити на сторінках журналу
“Радянська освіта” своє негативне ставлення до “недобитків україн-
ської контрреволюційної інтелігенції” з СВУ, яких вважав “бойовим
органом українського фашизму”24. В 1931 р., коли газети практично
перестали друкувати статті про наслідки СВУ, в педагогічних періо-
дичних виданнях з’явилися об’ємні публікації заступника наркома
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освіти А. Приходька25, наукового співробітника УНДІПу С. Чавдаро-
ва26, публіциста О. Кулінича27. Всі згадані автори намагалися довести
згубний вплив “педагогічного шкідництва” лідерів СВУ, їхніх педаго-
гів, історії виховання, їх підручників, ідей, теорій, методів. У історико-
педагогічній літературі ця проблема залишається малодослідженою,
оскільки сприймається як даність зі знаком “мінус”, хоча варта всебіч-
ного аналізу та зіставлення зі спадщиною відомих учених, педагогів.

Упродовж 1932–1933 р., коли в Україні лютував голодомор, преса
викривала головним чином “шкідників” на “фронті хлібозаготівель”, а
серед науково-педагогічної інтелігенції – профілактично епізодично.
У кількох публікаціях за 1932 та 1933 рр. процес СВУ згадувався
побіжно, але в контексті викриття в школі, у “вищах”, в науково-дос-
лідницьких установах системи наркомосу – осередків “куркульсько-
петлюрівського націоналізму”28. Таких матеріалів, особливо протягом
1933 р., зустрічаємо чимало, але в них ідеться про конкретні політичні
процеси у харківських науково-педагогічних закладах.

Таким чином, аналіз періодичної преси України 1929–1933 рр.
дозволяє констатувати факт заздалегідь організованої ідеолого-полі-
тичної акції: сфабрикованої справи “СВУ”. Натяки про її підготовку
з’явилися в газетах вже на початку 1929 р., а восени того ж року ДПУ
вже офіційно звітувало про “викриття та ліквідацію” організації. Ос-
новна маса публікацій припадає саме на першу половину 1930 р., коли
відбувалася соціо-психологічна та політико-ідеологічна “шумиха” нав-
коло процесу. В 1931 р. у висвітленні справи СВУ спостерігався віднос-
ний спокій, ніби перед штормом, а протягом 1932–1933 рр. до її ідей-
но-організаційних витоків зверталися задля зіставлення та доведення
перманентності руху опору української інтелігенції комуністичному
режимові, що швидше нагадувало про черговий міф більшовицького
олімпу, ніж про реальну ситуацію в українському суспільстві першої
половини 1930-х рр., знекровленому соціальною колективізацією, зло-
чинною політикою розкуркулення, геноцидом 1932–1933 рр. в Україні.
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1922–2002 рр.

Державний архів Київської області, який цього року відзначає своє
80-річчя, було створено відповідно до постанови Раднаркому УСРР
“Про націоналізацію і централізацію архівної справи на Україні”. Офі-
ційна дата заснування – 29 травня 1922 р., початкова назва – Київ-
ський центральний історичний архів (КЦІА). До січня 1923 р. КЦІА
був підпорядкований Головному архівному управлінню Наркомату
освіти УРСР, а після цього, за новим положенням про Центральне ар-
хівне управління, – Центральному архівному управлінню при ВУЦВК,
з 3 жовтня 1925 р. – Окружному архівному управлінню.

Наказом  від 11.12.1920 р. № 451 Революційної військової ради
Південно-Західного фронту (фонд “Первинна організація КП(б) Укра-
їни архівних установ м. Києва” – П-2, оп. 2–1, спр. 48) був визначений
порядок зберігання архівних матеріалів. Партійні документи підлягали
передаванню до архівних управлінь: крайових, окружних, губернських.
Документи міських і губернських установ, організацій – до КЦІА.

Основою фондового складу КЦІА стали архіви ліквідованих доре-
волюційних установ Києва і Київської губернії, таких, наприклад, як
Київське губернське правління, Київська казенна палата, Київський
окружний суд, Київське дворянське депутатське зібрання, а також ок-
ремих радянських установ, ліквідованих на час утворення архіву.

Спочатку архівні фонди було розподілено по семи відділах: істо-
рико-революційному, адміністративно-судовому, земських та громад-
ських організацій, фінансово-економічному, просвіти і культів, при-
ватних архівів, військовому. У 1929 р. розпочали роботу польський і
єврейський відділи.

Як свідчать документи фонду “Київське окружне архівне управ-
ління” (Р-909), було розроблено Положення про партархіви, де визна-
чались правила впорядкування і передавання документів на зберігання.

За документами Держархіву Київської області можна простежити
зміну правил обліку. Архівні матеріали обліковувались за назвою фон-
ду та їх вагою. Наприклад: Київська судова палата – 50 пудів; Київ-
ський окружний суд – 20 пудів (ф. Р-910, оп.1, спр. 168), а також у
погонних метрах.

Кропітка, нелегка робота принесла свої результати. Згідно зі спис-
ком фондів КЦІА, станом на 1 січня 1926 р. в архіві налічувався 251 фонд
(ф. Р-910, оп. 1, спр. 168, арк. 1–6).

© В. П. Даниленко, Л. Г. Максюта, 2002
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У 1932 р., із утворенням Київської області, на базі фондів КЦІА
та документів Київського окружного архівного управління створено
Київський обласний історичний архів, який був підпорядкований ар-
хівному управлінню при облвиконкомі. У зв’язку з цим відбулися змі-
ни і в розподілі архівних документів. На серпень 1936 р. існували від-
діли: історико-революційний, адміністративних установ (куди ввійшли
документи земських та громадських організацій), судових установ, фі-
нансово-економічний, освітніх установ, антирелігійний, приватних ар-
хівів, польський, єврейський, військовий (у 1934 р. виділився у само-
стійний архів).

У 30-ті – 40-ві рр. ХХ ст. умови зберігання архівних фондів не
відповідали правилам забезпечення збереженості документів. Із “Вис-
новків обстеження архівних установ Київської області” від серпня
1936 р. дізнаємося, що архів розміщувався в 11-ти приміщеннях у різ-
них кінцях Києва, які намагались пристосувати під архівні: 6 церквах,
4 підвалах і 1 будинку, де, крім обласного історичного архіву, діяли ще
3 архівні установи і мешкало 7 сімей (ф. П-2, оп. 2, спр. 48; ф. Р-910,
оп. 1, спр. 23).

За період 1931–1936 рр. архів зазнав 12 переселень, які теж нега-
тивно позначились на стані документів – багато з них було пошкод-
жено, в’язки порозбивались, фонди змішались між собою, а також із
розсипом, зі сміттям (ф. Р-910, оп. 1, спр. 23).

Уже в 1937 р. гостро постало питання про приміщення для Київ-
ського обласного історичного архіву. У проекті рішення Президії Ки-
ївського обласного виконавчого комітету “Про заходи щодо поліпшен-
ня стану архівної справи по області” від 3 липня 1937 р. у пункті 18
читаємо: “… просити РНК УРСР розв’язати питання: а) про побудову
в 1938 році архівосховища для Київського обласного історичного ар-
хіву, б) про відпуск в 2-му півріччі потрібних коштів на проектувальні
та підготовчі роботи” (ф. П-2, оп. 2, спр. 48, арк. 28).

Незважаючи на всі труднощі, Київський обласний історичний архів
працював. Уже на початок 1936 р. тут було сконцентровано 4 334 фон-
ди, що становило близько 33 тис. лінійних метрів архівних матеріалів
(33 км). За штатним розписом на 1936 р. архів мав лише 33 працівника
для роботи з архівними матеріалами, тобто на одну особу припадала
1 тис. лінійних метрів (1 км) матеріалів (ф. Р-910, оп. 1, спр. 23, арк. 3).
Архів був недоукомплектований працівниками. До того ж, більшість спів-
робітників не мала спеціальної освіти. Це було ще однією “бідою” архіву.

У 1939 р. Київський обласний історичний архів було підпорядко-
вано архівному відділу НКВС УРСР (згідно з постановою Президії
Верховної Ради СРСР від 16 квітня 1938 р. і наказом НКВС СРСР
від 17 січня 1939 р. № 19). До архівного відділу НКВС Київської об-
ласті було передано 4 148 фондів, 3 708 585 справ Київського обласно-
го історичного архіву (ф. Р-910, оп. 1, спр. 54). “Основним недоліком по
лінії з особового складу є велика плинність у зв’язку з низькою опла-
тою і специфічними умовами праці. Показником цього є те, що у 1938 р.
було прийнято на роботу 100 чоловік, з них звільнилось 40 чоловік і
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звільнено за непридатністю 25 чоловік”, – читаємо в “Доповідній
записці про стан і приймання архівів Київської області” заступнику
народного комісара внутрішніх справ УРСР (ф. Р-907, оп. 1, спр. 52).

Незважаючи на труднощі, збирання документів та їх опрацювання
в архіві тривали. На початок 1941 р. в Київському обласному істо-
ричному архіві вже налічувалось 5 677 фондів (3 888 650 справ) і до
30 тонн розпису (ф. Р-910, оп. 2, спр. 7).

У липні 1941 р., з початком боїв за Київ, найбільш цінні до-
кументи архіву в кількості 300 фондів, 43 405 справ було вивезено до
м. Харкова, а в 1942 р., у зв’язку із загрозою захоплення міста нацис-
тами, – до м. Златоуста Челябінської області. Основна частина фондів
залишилась у Києві. Наслідки окупаційного періоду для цих докумен-
тів були тяжкими.

17 вересня 1941 р. прямим попаданням бомби було знищено будів-
лю Феодосіївської церкви, в якій знаходилось архівне сховище. За приб-
лизними підрахунками, загинуло більш як 1 200 фондів (39 500 справ)
і 10 тонн розсипу, а також весь довідковий апарат відділу фондів Жовт-
невої революції і соцбудівництва (ф. Р-910, оп. 2, спр. 7, арк. 1–3).

Під час нацистської окупації на території Києва міськуправою бу-
ло створено Крайовий історичний архів (листопад 1941 р.), до складу
якого увійшли фонди обласного архіву та інших архівних установ, що
залишились у місті. В 1942 р. його було підпорядковано керівнику
Крайового управління архівами, бібліотеками і музеями доктору Він-
теру, за наказом якого спеціально прибулі німецькі спеціалісти відби-
рали документи, що висвітлювали питання встановлення в містах
України Магдебурзького права, життя в Україні німецьких колоністів,
перебування тут німців в 1918 р. та ін. Виявлені документи було ви-
лучено і вивезено до Німеччини. Втрати обласного історичного архіву
становили близько 2 тис. справ.

У цьому ж, 1942 році матеріали зі сховищ Воскресенської, Еконо-
мічної та Зачатіївської церков, дзвіниці Києво-Печерської Лаври були
перевезені нацистами до Музейного містечка, де їх звалили у хаотич-
ному стані, а обладнання сховищ розграбували.

У вересні–жовтні 1943 р. німецькою військовою частиною, що
розташовувалась у південній частині Музейного містечка, всі наявні у
церкві Різдва документи – 70 фондів, приблизно 150 тис. справ, були
викинуті зі сховища і використані для укріплення траншей і опалення
бліндажів. 4 листопада 1943 р. нацисти підпалили будівлю по вул. Кі-
рова, де згоріли 103 фонди, 240 480 од. зб. обласного історичного архіву.
Усього під час війни було вивезено і знищено 1 373 фонди (787 480
справ), близько 10 тонн розсипу, весь довідковий апарат радянського
періоду (ф. Р-910, оп. 2, спр. 7). Нацисти повністю зруйнували 5 схо-
вищ, частково зруйнували, зробивши непридатними, 3 сховища, зни-
щили частину обладнання.

Київський обласний історичний архів відновив свою роботу 8 лис-
топада 1943 р., через два дні після визволення Києва. Уже до 15 лис-
топада співробітниками архіву за допомогою населення, залученого
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через УНКВС, із траншей та бліндажів у Музейному містечку було
вилучено та складено у сховищах до 30 тонн документів, переважно
пошкоджених.

Основне завдання, яке було поставлене в цей час перед архівом
державними і партійними органами, – зібрати документацію установ,
підприємств і організацій, що існували в м. Києві та Київській області
в період тимчасової окупації, було виконано за короткий час.

Відповідно до наказу НКВС УРСР від 1 грудня 1943 р. відбулася
реорганізація архівних установ України, зокрема 01.03.1944 р. розпочав
діяльність виділений з Київського обласного історичного архіву ниніш-
ній Центральний державний історичний архів України в Києві (ЦДІАК).
Йому були передані сховища по вул. Короленка, 22-А і Покровська, 7
з усіма документами – фондами установ, діяльність яких виходила за
межі колишньої Київської губернії і Київської області. Одночасно Ки-
ївський обласний історичний архів було перейменовано на Київський
обласний державний архів (КОДА).

Закінчення Другої світової війни сприяло відновленню і розвитку
архівної справи, що підкріплювались трудовим ентузіазмом архівістів.
Так, станом на грудень 1949 р. у КОДА загалом налічувалося 6 820 фон-
дів (1 524 452 справи), 12 161 кг розсипу документів за період з кінця
XVIII ст. по 1940 рік, переважно відновлено довідковий апарат. Функ-
ціонували відділи: таємних фондів; фондів установ дожовтневого пе-
ріоду; фондів установ періоду Жовтневої революції і соціалістичного
будівництва; військових фондів, а також науково-довідкова бібліотека
(ф. Р-910, оп. 2, спр. 60). Упорядкування архівного господарства в ос-
новному було завершено до 1953 р.

Продовжувалась робота по розмежуванню документів із ЦДІАК
та іншими архівними установами. У зв’язку з ліквідацією в 1950 р.
військових відділів облдержархівів, утворенням у 1954 р. Черкасько-
го обласного і в 1962 р. Київського міського державних архівів та
вдосконаленням науково-довідкового апарату було проведено переда-
вання великого масиву непрофільних фондів. У цілому було передано
3 500 фондів. “Географія” цих дій була досить широкою: ЦДВІА
СРСР, ЦДАРА СРСР, ЦДАЖР СРСР, Особливий відділ ДАУ при
Раді Міністрів СРСР у Москві, Військово-історичний архів у Ленін-
граді, обласні архіви Риги, Гомеля (з філіалом у м. Мозирі), Челябін-
ська, Вітебська, Бреста, Воронежа; обласні архіви в Україні – в містах
Житомирі (з філіалом у м. Бердичеві), Полтаві, Черкасах, Одесі, Він-
ниці, Донецьку, Ворошиловграді, Рівному, Сумах, Кіровограді.

Із червня 1960 р. архівні установи було передано із системи МВС
УРСР у відання Архівного управління при Раді Міністрів УРСР. У
результаті Київський обласний державний архів був підпорядкований
Архівному відділу облвиконкому (наказ МВС УРСР  від 24 червня
1960 р. № 169, розпорядження Київського облвиконкому від 5 липня
1960 р. № 315).

Паралельно з передачею непрофільних фондів Київський облдерж-
архів активно комплектувався документами обласних установ, органі-
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зацій, підприємств. Так, тільки за 1960–1967 рр. на державне зберігання
було прийнято 166 185 справ.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 06.06.1980 р.
Київський обласний держархів було перейменовано на Державний
архів Київської області

У 1988 р. коли Архівний відділ Київського облвиконкому перестав
існувати, держархів області було безпосередньо підпорядковано Го-
ловному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР (нинішньому
Держкомархіву України).

За роки незалежності України відбулися зміни в усіх сферах жит-
тєдіяльності нашого суспільства, в тому числі й у архівній справі. З
ліквідацією компартії, відповідно до постанови Президії Верховної
Ради України від 27 серпня 1991 р. № 1441-ХП “Про передачу архівів
Компартії України у підпорядкування Головного архівного управління
при Кабінеті Міністрів України”, документальна база архіву поповни-
лася 4 646-ма фондами (869 596 од. зб.) архіву обкому Компартії Ук-
раїни (справа фонду Р-910, акт прийому–передачі від 27.09.1991 р.).

За 80 років існування архіву його очолювали: В. В. Міяковський –
з травня 1922 р. по серпень 1929 р., В. Я. Камінський – з лютого 1930 р.
по 1931 р., Пухлик (ім’я, по батькові не встановлено) – з лютого по
липень 1932 р., С. Д. Пількевич – з липня 1932 р. по травень 1937 р.
та з березня по грудень 1945 р., Мащенко, Панков (ім’я, по батькові не
встановлено) – з травня 1937 р. по січень 1938 р., М. К. Марчук – з
січня 1938 р. по липень 1940 р., С. П. Сидоренко – з липня 1940 р. по
червень 1941 р., І. П. Олійник – з листопада 1943 р. по лютий 1944 р.,
І. С. Родін – з лютого 1944 р. по березень 1945 р., В. А. Ніфатов – з
грудня 1945 р. по жовтень 1949 р., Г. Ф. Мишак, Н. П. Візир – з груд-
ня 1949 р. по березень 1951 р., Є. Г. Грубман – з березня 1951 р. по ли-
пень 1954 р., Ю. Ф. Борщ – з липня 1954 р. по грудень 1978 р., Н. П. Вой-
цехівська – з січня 1979 р. по травень 1997 р., із травня 1997 р. по
сьогоднішній день очолює колектив В. П. Даниленко.

Сьогодні Державний архів Київської області є найбільшою скарб-
ницею документів з історії Київщини. Загальна площа сховищ архіву –
7 577 кв. м, довжина стелажних полиць – майже 34 км.

Архів займає 4 приміщення в різних кінцях Києва. Уже протягом
30-ти років він не комплектується в плановому порядку. Оскільки
сьогодні активно відбуваються реорганізація і ліквідація установ
списків № 1 і № 2 до архіву “стихійно” приймаються документи уста-
нов, організацій і підприємств, що ліквідуються, що забезпечить збе-
реження Національного архівного фонду.

У 2001 р. архів отримав під сховище приміщення площею 182 кв. м,
а натомість, на вимогу міських органів самоврядування, повинен звіль-
нити 600 кв. м. Таким чином, загальна площа архівосховищ змен-
шиться приблизно на 400 кв. м. Із середини 70-х років лишається не-
добудованим приміщення архіву по вул. Мельникова.

На 1 січня 2002 р. у Держархіві Київської області налічувалось
7 545 фондів, 2 409 589 справ за 1733–2001 роки. В архіві функціонує
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палітурно-реставраційна майстерня. Є наукова бібліотека. До послуг
користувачів – 20 тематичних покажчиків, у тому числі 7 міжфондо-
вих на 53 фонди, загальним обсягом 624 882 справ. Систему каталогів
складають систематичний, географічний, іменний; є галузева картотека
та картотека з особового складу. Загальний обсяг цієї частини НДА –
1 022 660 карток, у тому числі 20 466 карток на фотодокументи.

Найбільш поширена форма користування документами – їх на-
дання користувачам у читальному залі. У 2001 р. цю послугу було на-
дано 268 дослідникам, серед них – 14 іноземцям.

Велика робота проводиться по виконанню соціально-правових за-
питів. Так, минулого року виконано 11 675 запитів.

Працівники держархіву області докладають усіх зусиль, щоб за-
безпечити збереженість документів та їх облік, комплектування, все-
бічне використання інформації документів, а також розвиток і вдоско-
налення науково-довідкового апарату.



Н. О. ЧЕРКАСЬКА

ГРАФИ ЗАМОЙСЬКІ – ВЛАСНИКИ КОЗЛОВЕЦЬКОЇ
ОРДИНАЦІЇ У ДОКУМЕНТАХ ЦДІАК УКРАЇНИ

(До генеалогічних зв’язків однієї з гілок роду Замойських)

На початку ХХ ст. графи Замойські згідно з указом Миколи ІІ1

здобули право створити Козловецьку ординацію*  в Люблінській гу-
бернії Царства Польського. Назву вона одержала за селом Козлувка в
Любартовському повіті, яким Замойські володіли протягом XIX ст.

Козлувка, розташована на березі річки Парисувка, має давню
історію. Колись ліси і родючі ґрунти, що простяглися навколо, входи-
ли до складу землеволодінь, які сягали Любліна**. Спочатку осеред-
ком ключа був Дис (Dys), згодом – Камйонка (Kamionka). Від пер-
ших років XVIII ст. Козлувка – резиденція власників маєтностей. За
60 років до будівництва палацу тут уже існувала панська садиба. Є
згадки про неї в місцевих документах 1676 р. і перших років XVIII ст.
Не відомо, проте, коли саме садиба була заснована.

1735 року воєвода холмський Міхал Бєлінський узяв шлюб із
Теклею Пепловською, правнучкою Ядвіги Нємиської, власниці Коз-
лувки. Вона й внесла чоловікові ці маєтності як посаг. Досить швидко

ДО ІСТОРІЇ ЕЛІТ
XVI – ПОЧАТКУ XX ст.

© Н. О. Черкаська, 2002

* Офіційно в законодавстві Російської імперії досліджуваного періоду маєтки цієї
юридичної категорії називалися запов∆дные им∆нія. Але в польському побуті вживався
юридичний термін ординація (західноєвропейський відповідник – майорат). Ординація
(від лат. ≤rdinatio – розподіл, упорядкування) – це калька з польської; вживається в ук-
раїнській історіографії пізнього середньовіччя на означення неподільного і невідчужу-
ваного маєтку, що його успадковує старший син або чоловік з іншої гілки роду. У даному
разі йдеться про територію колишньої Речі Посполитої, тому саме цей термін винесено
в заголовок статті. Власник такого маєтку називався ординатом із зазначенням назви
маєтку і мав порядковий номер згідно з порядком  успадкування. У польській істо-
ріографії ця наступність позначається римськими літерами: наприклад, ІІ козловецький
ординат, ХІ замойський ординат.

** Починаючи з першої половини ХV ст. їх власниками були Тенчинські (T•czyñscy),
протягом століття – Олесніцькі (Ole∂niccy). Після безпотомної смерті Анни з Гербуртів
Олесніцької ці вотчини одержав у спадок 1541 р. каштелян познанський Анджей з Гурки.
У 1570–1620 рр. вони належали Шамотульським. Черговими власниками були: староста
парчевський Петро Данилович (до 1645 р.), ротмістр королівський Яцек Міхаловський
(до 1661 р.), воєвода полоцький Самуель Єжи Пражмовський (до 1685 р.), князь Михайло
з Козельська Пузина (на початку ХVIII ст.), підсудкова люблінська Ядвіга Нємиська
(до 1728 р.). Історію посідання цих маєтностей до Замойських див.: Szczepaniak J.
Koz¬ówka. Pa¬ac Zamoyskich, Warszawa, 1998, s. 3–4.

-
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в Козлувці розпочалося будівництво
палацу, яке завершилося до 1742 р. Твор-
цем палацу, побудованого в стилі піз-
нього бароко з елементами рококо в оз-
добленні, вважається італійський архі-
тектор Йосиф Фонтана (II) (бл. 1670 –
бл. 1741), але, напевно, як виконавець,
а не як автор проекту2. Після смерті
батьків (Текля Бєлінська відійшла
1776 р., а Міхал помер ще 1746 р.) спад-
коємцем Козловецького ключа став
старший син, писар великий коронний,
член Едукаційної комісії (Komisja
Edukacji Narodowej) Францишек Бєлін-
ський (1740–1809)*, який мав головну
садибу в Отвоцьку. Нами виявлено у
фонді Замойських лист посесора К. Квас-
ньовської, дружини коменданта Замой-
ської фортеці, здогадно до Яна Замой-

ського, ІХ замойського ордината, датований 1786 р., – про домов-
леність з Ф. Бєлінським щодо викупу фільварку Насутув, який вхо-
див до Козловецького ключа (див. документ № 1)3.

1799 року Ф. Бєлінський продав Козлувку разом із прилеглими
територіями Александрові Замойському, ХІ замойському ординатові,
сину канцлера коронного, графа Анджея Замойського**. Проте рапто-
ва смерть ордината в тридцятилітньому віці (1800) призвела до
передачі Козловецького ключа за родинною угодою 1804 р. у влас-
ність Анни Ядвіги Сапєжини***, сестри Александра, тоді як його вдо-
ва Марія, уроджена Грановська, дістала право на доживоття (довічне
користування).

Молодший брат, Станіслав Костка Замойський (1775–1856), згід-
но зі статутом ординації став ХІІ замойським ординатом у 30 років,
тобто 1805 р. У шлюбі з Софією Чарторизькою народилося одинадця-

* Ф. Бєлінський вперше в Речі Посполитій сформулював і обстоював засади
загального навчання для всіх станів. Як член Комісії займався впорядкуванням
едукаційного фонду. Едукаційна комісія (1773–1795) – центральна інституція державної
адміністрації за часів короля Станіслава Августа Понятовського. У період Торговицької
конфедерації (1792) її заступили едукаційні комісії, окремі для Литви і Корони. На
Гродненському сеймі 24 листопада 1793 р. поновлена як Єдина едукаційна комісія Обох
народів; діяла до ІІІ поділу Польщі.

**Докладно див. вклейку: Генеалогія графів Замойських – власників Козловецького
ключа (з 1903 р. – Козловецької ординації). Титул графа одержав 1780 р. від Йосифа ІІ.

***Анна Сапєжина, уроджена Замойська (1772–1859), разом з братами була
ученицею Станіслава Сташиця. Як і старший брат, підтримала повстання Тадеуша
Костюшки, з яким її пов’язували не лише політичні інтереси. 1794 р. Анна вийшла заміж
за Александра Сапєгу (Polski s¬ownik biograficzny, t. XXXV/2, zeszyt 145, Warszawa; Kraków,
1994, s. 161). Щоправда, Т. Зєлінська подає іншу дату народження Анни – 1774 р. (Zieliñ-
ska T. Poczet rodów polskich arystokratycznych, Warszawa, 1997, s. 399).

Портрет Станіслава
Костки Замойського.

Художник Ф. Стіллер. XIX ст.
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теро дітей. Станіслав Костка Замой-
ський зробив блискучу кар’єру при
царському дворі. Про заслуги діда
згадуватиме 1915 р. Адам Міхал За-
мойський у листі-проханні до Ми-
коли ІІ про прийняття свого сина
Александра до пажів-кандидатів (“за
заслуги прад∆да его, действительна-
го тайнаго сов∆тника, члена Государ-
ственнаго Сов∆та, кавалера всехъ рос-
сійскихъ орденовъ и Алмазныхъ зна-
ковъ къ Ордену Равноапостольнаго
Андрея Первозваннаго, Станислава
Андреевича, графа Замойскаго”)4.

1836 року граф Ян Замойський
(1802–1879), третій син Станіслава
Костки, викупив Козловецький ключ
у тітки, Анни Сапєжини. Від нього
бере початок “козловецька” гілка
“молодшої” лінії роду Замойських. 1870 року він подарував ключ
своєму синові Константи (Константину) Замойському, котрий тільки-
но одружився з графинею Анелею Потоцькою, донькою графа Томаша
Потоцького з примасовської лінії і Ванди, уродженої Оссолінської5.

Козлувка належала до ґмини і парафії Камйонка (Kamionka).
Козловецькі маєтності – власність Константи Замойського, складали-
ся на початку 1880-х років з таких фільварків: Козлувка, Братники
(Bratniki), Скробув (Skrobów), Насутув (Nasutów), Сточек (Stoczek),
Пулько (Pólko), Дис (Dys), а також з фабричних поселень і номен-
клатур, як-от: Нєцько (Nie√ko), Стружек (Stró≈ek), Польний Млин
(Polny M¬yn), Єлизувка (Elizówka)6. Згадуються також річки Цє-
мєнга (Ciemi•ga) і Мніна (Mnina), шість ставків, гуральня, бровар, дві
цегельні, чотири водяні млини, тартак, дві сукновальні, фабрика для
виготовлення скипидару і дві вапняні печі. Ці терени разом із проми-
словими об’єктами й становили основу Козловецької ординації, або
“запов∆днаго им∆нія Козлувка графа Константина Замойскаго”, утво-
реного на клопотання подружжя Замойських у травні 1903 р. (див. до-
кумент № 3). До нього приєднувалася маєтність графині Анелі За-
мойської у Варшаві (палац при вул. Фоксаль), а також рухомість за
поданими подружжям описами (у ЦДІАК України не виявлено).
Згідно зі “Сводом законов Российской империи” (видання 1900 р., т. 10,
ч. 1) нерухома маєтність, що за суттю або за законом не могла підлягати
роздрібненню, називалася неподільною. До неподільних маєтностей
належали, зокрема, майоратні маєтки в Західних губерніях (ст. 393,
394). Разом з тим законодавство дозволяло, на бажання власника і
зважаючи на надзвичайні обставини, проголошення маєтностей непо-
дільними згідно зі встановленим порядком. У такому разі нерухома

Портрет Софії Чарторизької.
Майстерня Ф. Жерарда.

Початок ХІХ ст.
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маєтність діставала назву “запов∆д-
ное наследственное ім∆ніе”* або “вре-
менно-запов∆дное ім∆ніе” (ст. 395),
що визнавалося власністю всього
роду, а не його окремих представ-
ників (ст. 485). Так сталося з Коз-
ловецьким ключем Замойських. От-
же, статус “заказної маєтності” пе-
редбачав невідчужуваність, неподіль-
ність маєтку, заборону на продаж і
спадкоємність старшим сином або
іншим чоловіком з роду. Територія
такого маєтку повинна була стано-
вити не менше 5 тис. і не переви-
щувати 100 тис. десятин або ж да-
вати середньорічний доход не мен-
ше 6 тис. і не більше 200 тис. руб.
(ст. 470). Козловецька заказна маєт-
ність відповідала цим вимогам. Її

площа на той час становила згідно з імператорським указом 6500
десятин, або, за даними Я. Щепаняка, 7650 га, з них ліси – на
території 4451 га.

Граф Константи Замойський доклав чимало зусиль до перебудови
козловецького палацу в 1898–1911 рр. (висловлено припущення, що
за проектом одного з братів Марконі – Леона чи Владислава). Тут
граф розташував колекцію картин, а також родинний архів і бібліо-
теку, в якій зберігалися стародруки. Згодом він передав латинські та
польські рукописи в дар Бібліотеці Ягеллонській у Кракові7.

Шлюб з Анелею Потоцькою виявився бездітним**. Тому започат-
ковану указом Миколи ІІ 1903 р. Козловецьку ординацію мав ус-
падкувати представник іншої гілки роду – на Підзамчому та Магну-
шеві, його двоюрідний брат Адам Міхал Марек Людвік Замойський
(1873–1940) (див. документ № 3), син графів Станіслава Костки мо-
лодшого Замойського (1820–1889) і Ружи, уродженої Потоцької
(1831–1890)***. Виявлене нами у фонді Замойських клопотання Кон-
станти і Анелі Замойських (див. документ № 4)**** свідчить про на-
магання подружжя всиновити свого офіційного спадкоємця, що був

Ян Замойський. Фото

* Російсько-український словник М. Уманця і А. Спілки  перекладає  цей термін як
заказна маєтність (див. Уманець М., Спілка А. Словарь українсько-російський. Русско-
украинский словарь. – Харків: Держ. Вид-во України, 1925. – С. 323).

** Молодший брат Ян Владислав (1849–1923), одружений з Людвікою Пелісьє  де
Малякофф (Pelissier de Malakoff), також не залишив потомства (див.: Zieliñska T. Poczet
rodów polskich arystokratycznych, Warszawa, 1997, s. 484).

*** Зберігається офіційне повідомлення про смерть Ружи Замойської, уродженої
Потоцької, що сталася в  Підзамчому під Мацейовіцами в квітні 1890 р. (ЦДІАК України,
ф. 49, оп. 1, спр. 683, арк. 14).

**** На жаль, у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, не
виявлено більше документів, які б повніше висвітлили особистість графа.
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на посаді церемоніймейстера* Двору,
графа Адама Міхала Замойського, кот-
рий перебував на службі при варшав-
ському генерал-губернаторі. Документ
датований нами 1910 р., оскільки в
ньому є згадка, що Адаму Міхалу За-
мойському було на той час 37 років, а
він народився 1873 р. Звернення до
Миколи ІІ переписував Франц Ко-
вальський і – цікава деталь – він був
повним тезкою тульчинського архіва-
ріуса шляхтича Францишека Коваль-
ського, котрий за 60 років перед тим
був призначений на цю посаду Ме-
числавом (Михайлом) Потоцьким8,
родичем графа Константина Потоць-
кого з Печери. Проте з “київських” ма-
теріалів невідомо, чи дійшов лист до
імператора**. Законодавство Російської
імперії було досить суворим щодо процедури всиновлення, аби не
дозволити матеріальним інтересам усиновителів взяти гору над мо-
ральними чинниками. Так, усиновлені не допускалися до успадкуван-
ня родових маєтностей.

1889 року Адам Міхал Замойський мав намір вступити до Ризь-
кого політехнічного інституту (у ЦДІАК України не виявлено відо-
мостей про його закінчення) (див. документ № 2). 1897 року молодий
граф служив уже при російському імператорському Дворі як камер-
юнкер***. Він одружився з фрейліною імператриць Марії Федорівни
та Олександри Федорівни Марією Пелагеєю Потоцькою, неповноліт-
ньою донькою графа Константина Потоцького з Печери (Подільська
губ., Брацлавський пов.) та Іоанни (Яніни) Матильди Людвіки По-
тоцької, рідної сестри дружини графа Константи Замойського, май-
бутнього козловецького ордината.

Саме з особою графа Адама Міхала Замойського та родиною його
дружини пов’язані документи, що зберігаються в Центральному
державному історичному архіві України, м. Київ. Можливо, рештки
козловецького родинного архіву Замойських потрапили до України
під час Першої світової війни. Є дані (див. документ № 3) про приїзд

Портрет Константи Замойського.
Художник Л. Горовітц. 1877 р.

* На посаді церемоніймейстера – придворне звання для осіб, які мали цивільний
чин 6–8 класів згідно з Табелем про ранги (див.: Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в
Российской империи. – Л., 1991. – С. 174).

**Щоправда, в путівнику, опублікованому 1988 р. у Варшаві (див. примітку 7), в
описанні родинного архіву Замойських, що зберігався на той час у музеї-палаці в
Козлувці, Адам Міхал Замойський згадується як син першого козловецького ордината.

*** Камер-юнкер –  з 1850 р. молодше придворне звання для особи, котра мала
цивільний чин 5–8 класу згідно з Табелем про ранги (див.: Шепелев Л. Е. Чиновный мир
России XVIII –  начала ХХ в. – СПб., 1999. – С. 463).
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до Києва 1916 р. Адама Міхала Замой-
ського, який тимчасово мешкав на Ми-
колаївській вулиці у будинку № 1
(власність бельгійського підданого Кар-
ла Карловича Пастеля)9. З листів тещі
Замойського – графині Іоанни (Яніни)
Матильди Людвіки Потоцької, виявле-
них у ЦДІАК України, відомо про пе-
ребування в Україні 1917 р. її доньки,
Марії Пелагеї Замойської.

Родинні документи Замойських –
власників Козловецької ординації міс-
тять інформацію про генеалогію та біо-
графічні факти родини Адама Міхала
Замойського та Марії Пелагеї, уродже-
ної Потоцької. Це – свідоцтва про на-
лежність до дворянського стану, виписи
з метричних книг про шлюб та народ-
ження дітей, клопотання про їхнє на-

вчання, приватне та офіційне листування, а також документ, що харак-
теризує господарську діяльність Адама Міхала Замойського. Доку-
менти подано за хронологією (1786–1915). Вони становлять інтерес
для тих, хто вивчає історію польської аристократії, зокрема представ-
ників роду Замойських, їхні генеалогічні зв’язки, а також долю родин-
ного архіву з Козлувки. Мова офіційних документів на той час – ро-
сійська, незважаючи на місце написання їх – у Варшаві, Печері чи
Петербурзі. Проте в приватному листуванні, а також у побуті перева-
жала польська мова.

Виписи з метричних книг і свідоцтва про народження дітей Адама
Міхала Замойського були видані у Варшаві. Відомо, що на зламі
ХІХ–ХХ ст. на території Царства Польського чинним було російське
законодавство, що призвело до впровадження російського діловодства.
Проте лишилися певні особливості у формулярі документів. Так, мет-
рики про народження дітей, написані на офіційному бланку варшав-
ських римсько-католицьких парафіяльних установ, засвідчувалися
також представником світської влади – чиновником громадського
стану при парафії, котрий мав власну гербову печатку*  (для порів-
няння: випис з екстрактової метричної книги Немирівської римсько-
католицької парафії про шлюб, виданий Луцько-Житомирською рим-
сько-католицькою духовною консисторією в Житомирі за підписом
візитатора монастирів, засвідчив заступник (в російському офіційному
діловодстві – исправляющий должность) столоначальника – завідувача

Портрет Анелі Замойської.
Художник Л. Горовітц. 1877 р.

* Відбиток печатки чиновника громадського стану при парафії Святого Хреста у
Варшаві, наприклад, являє собою герб Російської імперії в центрі та напис по колу
польською та російською мовами: “ЧИН[ОВНИКЪ] ГРАЖД[АНСКАГО]
СОСТ[ОЯНІЯ] ПРИХОДА СВ[ЯТАГО] КРЕСТА ВЪ ВАРШАВÔ. URZ°D[NIK]
ST[ANU] CYW[ILNEGO] PARAF[II] Î[WI°TEG]O KRZYÙA W WARSZAWIE”.
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канцелярського столу). У свою чергу, підпис чиновника громадського
стану в свідоцтвах про народження засвідчував представник адміні-
стративних органів влади – пристав виконавчої поліції, із зазначенням
назви поліцейської дільниці у Варшаві та дати.

Шлюбна церемонія графа Адама Міхала Замойського та графині
Марії Пелагеї, уродженої Потоцької, відбулася в Печерській
філіальній каплиці 6/18 вересня 1897 р.10  Ця подія спричинилася до
виникнення комплексу джерел, що висвітлюють родинно-майнові
відносини графів Потоцьких і подружжя Замойських, а також майно-
вий стан членів родини графа Константина Потоцького. Виявлені
документи потребують окремого дослідження.

7/19 червня 1898 р. у молодого подружжя народився син Алек-
сандер (див. документ № 5). 29 травня / 11 червня 1901 р. родина
збільшилася – хлопчика назвали Міхалом (див. документ № 6). 22 лис-
топада / 5 грудня 1902 р. з’явилася на світ дівчинка, якій дали ім’я
Хелена Яніна (Helena Janina) (див. документ № 7). З невідомих при-
чин метрики молодшого сина та доньки були одержані через певний
проміжок часу. Характерно, що, на відміну від батьків, котрі мали чо-
тири імені, сини дістали при хрещенні по одному імені – Александер
та Міхал. Можливо, причина полягає в близькості графської родини
до російського імператорського Двору. Є дані про поїздку до Франції
старшого сина, Александра, разом з бабусею, графинею Іоанною (Яні-
ною) Потоцькою в 1904–1905 рр.: у ЦДІАК України зберігається за-
кордонний паспорт, виданий 3/16 лютого 1905 р. Російським гене-
ральним консульством у Парижі на ім’я графа Александра Замой-
ського “для вільного проїзду” в Росію (“на основаніи общаго паспорта,
выданнаго предъявителю г[осподиномъ] варшавскимъ оберъ-поли-
цеймейстеромъ отъ 2 марта 1904 г. за № 1489, вм∆сте съ бабкою его,
графинею Іоанною Потоцкой”)11. Старшого сина графа стосується та-
кож прохання Адама Міхала Замойського, датоване 16 березнем 1913 р.,
до керівництва Олександрівського ліцею в Петербурзі*  про дозвіл на
складання вступних іспитів до старшого підготовчого класу. До офі-
ційного листа долучалися такі документи: свідоцтво про народження,
метрика про хрещення, свідоцтво про щеплення віспи, свідоцтво Де-
партаменту герольдії, послужний список батька, зобов’язання сплати-
ти за внесення Александра Замойського до списку учнів (“obowiåzanie
moje op¬acenia spisu”)12.

Після російсько-японської війни граф Адам Міхал Замойський
був нагороджений медаллю Червоного Хреста, “височайше” затверд-
женою 19 січня 1906 р. на спомин про участь у діяльності товариства
у 1904–1905 рр. Того ж року за дозволом імператриці, яка вдовувала,
Марії Федорівни йому надавалося право носити Знак Червоного Хрес-

* Олександрівський ліцей, названий на честь імператора Олександра І (до 1844 р. –
Царськосільський ліцей), – закритий вищий навчальний заклад для дітей дворян (1811–
1918), розташований поблизу Петербурга. Мав права університету. Два курси по три
роки – початковий і остаточний. Готував урядовців для  державної служби. Александрові
Замойському на той час виповнилося 14 років.
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Червоний салон. Музейна експозиція

В’їзна брама палацу. 80-ті роки ХІХ ст. Сучасний вигляд
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Західний фасад палацу. Сучасний вигляд

Білий салон. Музейна експозиція



214 ДО ІСТОРІЇ ЕЛІТ XVI – ПОЧАТКУ ХХ ст.

та, встановлений 1899 р. У фонді Замойських зберігається також квит
розпорядчого комітету Особливої комісії по безкоштовному розташу-
ванню хворих і поранених воїнів на ім’я Адама Міхала Замойського
про одержання 25 руб. за  Знак Червоного Хреста13.

Про адміністративно-господарську діяльність майбутнього козло-
вецького ордината дізнаємося з “декларації” (за сучасною терміноло-
гією – трудової угоди), що її уклав 1912 р. граф Адам Міхал Замой-
ський (у документі він виступає як “dzier≈awca Ordynacji Koz¬ówka”) з
Євгенієм Кендзерським, де визначалися посадові обов’язки старшого
лісничого ординації. Відомо, що Замойські володіли лісами на знач-
ній території, тому основними завданнями були боротьба з брако-
ньєрством, впровадження лісових культур, а також продаж продуктів
лісу і рибальства. Є. Кендзерський мав не тільки здійснювати нагляд,
але запропонувати проект плану лісового господарства, з проведенням
межі й поділом лісів на секції. Документ свідчить про впорядкованість
звітності та діловодства в лісовому відділі ординації – згадується
рахунковий щоденник, куди записувалися видатки відділу, причому
“≈aden wydatek z Wydzia¬u Lasów nie mo≈e by√ inaczej uskutecznionym
jak na zasadzie sznurowej asygnacji*”. Звіти графу Адаму Міхалу За-
мойському належало складати щомісячно. У разі потреби у формі
рапорту коротко викладалася суть справи, що вимагала негайного
розв’язання. Розпорядження (санкції) графа фіксувалися в книзі дис-
позицій. Щороку в серпні опрацьовувався бюджет, котрий разом з
кошторисом старший лісничий мав подавати на затвердження графу.
При бюджеті зазначалася такса лишків лісу і тартакових матеріалів.
На випадок крадіжки або випасу худоби на підконтрольній йому те-
риторії складалися поліцейські рапорти, а для звітності порушення
фіксувалися в книзі розтрат (шахрайств) (“prowadzic winienem ksiå≈k•
defraudacji”) (див. документ № 8).

Серед уцілілих родинних документів періоду Першої світової вій-
ни згадаємо, зокрема, засвідчену копію (1915) свідоцтва про зараху-
вання юного Міхала Замойського до роду Замойських, датованого 30 ве-
ресня 1909 р. (див. документ № 9). Можливо, такий документ по-
трібен був при зачисленні графа Міхала Замойського до пажів-канди-
датів при російському імператорському Дворі, про що клопотався його
батько граф Адам Міхал Замойський. Збереглося офіційне листуван-
ня щодо військової служби графів Міхала та Александра Замойських
під час війни. Їхній батько служив флігель-ад’ютантом великого
князя Миколи Миколайовича (1914–1915), ординарцем Верховного
Головнокомандуючого (1915–1917)**, корнетом лейб-гвардії Улансько-
го Його Величності полку (див. документ № 10). На жаль, виявлені
матеріали не містять інформації про власників Козловецької ординації
міжвоєнного періоду, тому наступні відомості почерпнуто з літератури14.

* Тут, можливо, йдеться про фінансову документацію, що шнурується.
** Роки перебування графа Адама Міхала Замойського ординарцем імператора

Миколи ІІ (у Я. Щепаняка – 1916–1917 рр.) даємо за автографом листа до Миколи ІІ,
датованого вереснем 1915 р. (ЦДІАК України, ф. 256, оп. 2, спр. 5).
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З 1917 р. граф Адам Міхал Замойський не брав участі в політич-
ному житті незалежної Польщі. Він не користувався популярністю
через близькість до російського імператорського Двору, проте обіймав
численні громадські посади, був співорганізатором плебісциту у
Вармії (1920).

Після смерті 1923 р. графа Константи Замойського (його дружина
померла в 1917 р.) Адам Міхал Замойський став ІІ козловецьким ор-
динатом. Управління маєтком він передав дружині, а коли 1930 р. Ма-
рії Пелагеї не стало – старшому синові Александру, забезпечивши собі
грошові надходження з лісових вирубів, що становили левову частку
доходів ординації (після рільничої реформи 1925 р. орну землю маєт-
ку було частково парцельовано).

Щодо дати смерті графа Адама Міхала Замойського, то розход-
жень немає – 1940 р. Проте місце поховання називають по-різному:
Т. Зєлінська пише, що він загинув у Дахау15, тимчасом як Я. Щепаняк
зазначає, що граф помер у Варшаві та похований у Козлувці поруч із
дружиною16.

Старший син Александер Замойський під час польсько-радянської
війни 1920 р. був ад’ютантом генерала Владислава Сікорського, від-
значений Хрестом Virtutii Militari. 1925 року він одружився з Ядвігою
Бжозовською (1908–1998), котра народила четверо дітей.

Його молодший брат Міхал 1926 р. побрався із сестрою дружини
Александра, Марією Бжозовською (1902–?). Їхній єдиний син Войцех
(1927) одружився з англійкою Ізабелль Маргарет Матч (Isabel Marga-
ret Mutch), з котрою виховав трьох дітей.

Хелена Яніна взяла шлюб з піаністом Зигмунтом Дигатом (1894–
1977): це сталося перед 1921 р. У них народилися дві доньки, котрі

Східний фасад палацу. Сучасний вигляд
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наприкінці 70-х років мешкали під Парижем. Історія їхнього зна-
йомства та шлюбу пов’язана з ім’ям кузена Хелени Яніни – графа
Миколая Щенсного Потоцького (1845–1921), останнього з Потоцьких
власника Тульчина*, великого шанувальника музики, й описана у
книзі Єжи Лоєка17, присвяченій нащадкам Щенсного Потоцького
(1751–1805).

На сьогодні останніми нащадками по чоловічий лінії (po mieczu)
графа Станіслава Костки молодшого Замойського з Підзамчого здо-
гадно є онуки Міхала Замойського18.

У міжвоєнній Польщі Козловецька ординація була однією з най-
більших і охоплювала територію 13 660 га19. Її останнім господарем
був Александер Замойський (1940–1944), старший син Адама Міхала
Замойського. За Другої світової війни Козловецький палац не зазнав
жодних руйнувань. Під час німецької окупації тут знайшли притулок
багато осіб, що укривалися від поліції, в тому числі примас Польщі
Стефан Вишинський. 1941 року Александер Замойський був заареш-
тований гестапо і перебував в ув’язненні в Освенцимі і Дахау до кінця
війни. 1944 року його дружина Ядвіга, з остраху перед наближенням
фронту, вивезла найціннішу частину родинних колекцій до Варшави,
де вони й загинули під час повстання. Козлувка була звільнена за-
гонами Армії Крайової.

Весільне фото Міхала Замойського та Марії Бжозовської. 1926 р.

* Продав Тульчин Сергію Строганову, чоловікові Марії Потоцької, доньки Болеслава,
власника Немирова. Проте в 1870-х рр. тульчинські палац і парк перейшли в посідання
удільного відомства (L. Hiscova, Tulczyñska linia Potockich w aktach zespo¬u Nr 49 CPHA Ukrainy
w Kijowie // Miscellanea historico-archivistica, t. VIII, 1997, s. 101.)
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Після війни тут, зокрема, був розташований музей творів соц-
реалізму. З 1977 р. розпочалися роботи по відновленню розпорошених
колекцій графа  Константи Замойського, які зрештою знайшли місце
в новоствореному музеї. Лише 1992 р. старший син останнього козло-
вецького ордината Адам дав згоду на відкриття Музею Замойських у
Козлувці. До музейного зібрання належать не тільки родинні колекції
творів мистецтв, але й архів – 5000 документів з початку ХІХ ст. до
1937 р.20  Документи стосуються як родини першого козловецького
ордината, так і його спадкоємців і предків, зокрема Станіслава Костки
Замойського та Софії, уродженої Чарторизької21.

По-різному склалася доля власників Козловецької ординації, але
це – вже інша сторінка історії колись могутнього роду, в якій відби-
лася й доля їхньої батьківщини.

* * *
Документи, виявлені в ЦДІАК України, походять з козловецького

архіву графів Замойських. Можна припустити, що вони потрапили до
України через споріднену з Замойськими родину графа Константина
Потоцького з Печери (Брацлавський пов. Подільської губ.), а отже, до
1918 р. перебували в родинному архіві Потоцьких, долю якого розді-
лили в роки національно-визвольних змагань українського народу
(1917–1921). Частка цього архіву потрапила разом з немирівським
спочатку до Вінницької філії Всенародної бібліотеки України (ВБУ),
а в 1930-х роках – до ВБУ у Києві. У списку фондів Центрального ар-
хіву давніх актів (ЦАДА) за станом на 20 лютого 1939 р. архів По-
тоцьких представлений однією справою – інвентарем Умані 1818 р.22,
а про фонд Замойських нема ще згадки. За даними, виявленими Любо-
в’ю Гісцовою під час фронтального вивчення документів Центрального
державного архіву вищих органів влади і управління України, що сто-
суються історії ЦАДА, опрацювання документів з фондів Потоцьких і
Замойських розпочалося 1940 р.23  Ця інформація потребує вивчення,
але для нас цікавий сам факт одночасного надходження цих магнат-
ських архівів до ЦАДА напередодні війни 1941–1945 рр. У 1943 р. оку-
паційна адміністрація разом з матеріалами інших фондів вивезла з
Києва до Чехословаччини документи з фондів Потоцьких і Замойських.
До такого висновку спонукають опубліковані П. Кеннеді Грімстед і Г. Бо-
ряком25  фотокопії переліків фондів ЦАДА для евакуації з України,
укладених Крайовим управлінням архівами, бібліотеками і музеями,
що підпорядковувалося Рейхскомісаріату України.

Після визволення Червоною армією Києва наприкінці 1943 р. бу-
ло засновано Центральний державний історичний архів УРСР*, до
якого на правах відділу ввійшов ЦАДА разом із фондами. Ті архівні
матеріали, що вдалося повернути до України після війни, перетвори-
лися на суцільний розсип і потребували переобліку та описування,
оскільки науково-довідковий апарат ЦАДА був знищений. За нового

* Наказ про його створення вийшов 24 червня 1941 р., але через воєнні дії не набув
чинності.



218 ДО ІСТОРІЇ ЕЛІТ XVI – ПОЧАТКУ ХХ ст.

фондування документи, що належали власникам Козловецької орди-
нації, з печерського родинного архіву Потоцьких, були віднесені до
новоствореного в ЦДІА УРСР фонду 256, Замойські.

Частину документів з родинного архіву вивіз протягом 1917–
1918 рр. Францишек Сaлезій Потоцький, останній власник маєтку
Печера, – спочатку до Одеси, а потім до Кракова. Рештки печерського
родинного архіву Потоцьких знаходяться в Бібліотеці ПАН у Кракові25.

На території Республіки Польща архів Замойських із Козлувки
частково зберігається в Aрхіві Панствовому в Любліні (Archiwum
Pañstwowe w Lublinie) та в Музеї Народовому у Варшаві26. У Любліні
зберігається також фрагмент родинного архіву представників гілки
роду Замойських з Підзамчого – предків останнього козловецького
ордината27.

Для орієнтації в родинних стосунках власників Козловецької ор-
динації нами укладено генеалогію графів Замойських (див. вклейку).
Інформацію почерпнуто з таких видань: Zieliñska T. Poczet rodów
polskich arystokratycznych, Warszawa, 1997*; Szczepaniak J. Koz¬ówka. Pa¬ac
Zamoyskich, Warszawa, 1998; Polski s¬ownik biograficzny, t. XXXV/2, zeszyt
145, Warszawa; Kraków, 1994, s. 161; t. VIII, Wroc¬aw; Kraków etc., 1959–
1960, s. 550; t. XXVIII, Wroc¬aw; Warszawa, 1984–1985, s. 216–219; Òojek J.
Potomkowie Szcz•snego: dzieje fortuny Potockich z Tulczyna, 1799–1921,
Lublin, 1980, s. 247, 249.

У публікації використано ілюстративні матеріали з польських
видань: Zieliñska T. Poczet rodów polskich arystokratycznych, Warszawa,
1997; Szczepaniak J. Koz¬ówka. Pa¬ac Zamoyskich, Warszawa, 1998.

Документи, що публікуються, – особового походження**. За зміс-
том вони являють собою генеалогічні, майнові та службові матеріали,
офіційне листування графа Адама Міхала Замойського та членів його
родини. Вони становлять інтерес насамперед як джерело до вивчення
історії гілки роду Замойських і їхніх генеалогічних зв’язків. Публіка-
цiя таких архівних документів є актуальною, передусім через те, що
останнім часом архівістами порушені питання про якісні зміни у під-
ходах до інформативної цінності подібних документів, зокрема, і до
проблем генеалогії як спеціальної історичної дисципліни в цілому.

Методичні рекомендації та правила публікації документів в
Україні та Польщі28  обстоюють здебільшого науково-критичний метод
передавання текстів. Проте такий підхід до наукових видань не завжди
може бути прийнятним. На нашу думку, при визначенні доцільності
методів передавання текстів документів слід виходити з мети і зав-
дань конкретної публікації, типу видання.

* На жаль, при укладанні генеалогії Замойських не мали можливості зіставити ін-
формацію з генеалогічними таблицями, що містяться в додатках до книги Т. Зєлінської,
виданих окремо.

** Йдеться в даному разі про документи, що утворилися впродовж життя, службової
діяльності членів родини Адама Міхала Замойського, а також ті, що відклалися в
родинному архіві Замойських (пор.: Архівістика: Термінол. словник / Упоряд.: К. Є. Но-
вохатський та ін. – К., 1998. – С. 28.).
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Документи, що пропонуються увазі читачів “АУ”, опрацьованo за
критично-дипломатичним методом зі збереженням особливостей
тогочасного правопису та стилю. У польських текстах прийменники
написані разом з наступним словом. У публікації їх подано окремо. У
документі XVIII cт. без змін лишаємо літеру y (замість і за сучасним
польським правописом), а також літеру і замість j. Відсутні подекуди в
оригіналі діакритичні знаки над літерами s, с, z відновлюємо, крім
діакритичних знаків над літерою с наприкінці дієслів, як-от: napisa√,
zezwoli√ etc. Загальноприйняті для досліджуваного періоду скорочен-
ня типу JWP, JM∂√ (Ja∂nie Wielmo≈ny Pan, Jego Mo∂√ etc.) не розкрива-
ємо. Великі літери, пунктуацію в польських і російських документах
виправлено за сучасним правописом. Текст, вписаний на друкарському
бланку від руки, в публікації набрано курсивом. Будь-які археогра-
фічні застереження щодо тексту подаємо в квадратних дужках [ ] або
в підрядкових примітках.

1 Собрание узаконений и распоряжений Правительства. – СПб., 1903. – Отдел
первый. – № 51, 23 мая 1903 г., ст. 584: Об обращении расположенного в Люблинской
губернии имения гр. Замойского в заповедное.

2 Див.: Polski s¬ownik biograficzny , t. VII, Kraków, 1948–1958, s. 57. Про історію палацу
див. також: Szczepaniak J. Koz¬ówka. Pa¬ac Zamoyskich, Warszawa, 1998.

3 ЦДІАК України, ф. 256, оп. 1, спр. 1421, арк. 40.
4 Там само, оп. 2, спр. 5, арк. 1. Чернетка.
5 Zieliñska T. Poczet rodów polskich arystokratycznych, Warszawa, 1997, s. 483; Szczepaniak J.

Koz¬ówka. Pa¬ac Zamoyskich, s. 4.
6 S¬ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s¬owiañskich, t. 4, Warszawa,

1883, s. 63.
7 Див.: Zbiory r•kopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce / Oprac. D. Kamolowa, Warszawa:

Biblioteka Narodowa, 1988, s. 69 (див. Koz¬ówka – Muzeum Pa¬ac).
8 Szowkowyj D. Dzieje i zawarto∂√ dokumentów z zespo¬u Potockich przechowywanego w

Centralnym Pañstwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie (zespó¬  49, inw. 1, 2, 3) //
Miscellanea historico-archivistica, 1997, t. VIII, s. 106.

9 Весь Киев за 1915 год. – Киев, 1915. – Стлб. 101. Йдеться про сучасну вул. Архі-
тектора Городецького.

10 ЦДІАК України, ф. 256, оп. 2, спр. 15, арк. 1–2.
11 Там само, спр. 160, арк. 1–2. Оригінал. Французькою та російською мовами.
12 Там само, спр. 4. Копія.
13 Там само, спр. 153, арк. 1, 2; спр. 125, арк. 1.
14 Szczepaniak J. Koz¬ówka. Pa¬ac Zamoyskich, Warszawa, 1998; Zieliñska T. Poczet rodów

polskich arystokratycznych, Warszawa, 1997; Zbiory r•kopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce /
Oprac. D. Kamolowa, s. 69 (див.: Koz¬ówka – Muzeum Pa¬ac).

15 Zieliñska T. Poczet rodów polskich arystokratycznych, s. 485.
16 Szczepaniak J. Koz¬ówka. Pa¬ac Zamoyskich, s. 10.
17 Òojek J. Potomkowie Szcz•snego: dzieje fortuny Potockich z Tulczyna, 1799–1921, Lublin,

1980, s. 247, 249.
18 Zieliñska T. Poczet rodów polskich arystokratycznych, s. 486.
19 Ibidem, s. 485.
20 Zbiory r•kopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce / Oprac. D. Kamolowa, s. 69 (див.:

Koz¬ówka – Muzeum Pa¬ac); Szczepaniak J. Koz¬ówka. Pa¬ac Zamoyskich., s. 8.
21 Див.: Zbiory r•kopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce / Oprac. D. Kamolowa, s. 69

(див.: Koz¬ówka – Muzeum Pa¬ac).
22 ЦДІАК України, ф. 337, оп. 1, спр. 70, № 91.
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23 ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2140, арк. 126–131.
24 Грімстед П. Кеннеді, Боряк  Г. Доля скарбів української культури під час Другої

світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. – К., 1991. – С. 64; Grimsted, Patricia
Kennedy. “Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the
International Politics of Restitution”, Cambridge, Massachusetts: HURI, 2001, p. 306.

25 Див.: Biblioteka PAN w Krakowie, Potoccy z Peczary (XVI–XIX w.) // Zbiory r•kopisów w
bibliotekach i muzeach w Polsce / Oprac. D. Kamolowa, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1988, s. 101.

26 Archiwum Pañstwowe w Lublinie, fond 84: Archiwum Ordynacji Zamoyskich w Koz¬ówce
(1863–1939), 225 j. a. Кореспонденція Александра Замойського, останнього козловецького
ордината, за 1929–1931 рр., а також дрібні праці французькою мовою та альбом XIX ст.
зберігаються у Варшаві в Музеї Народовому (див.: Warszawa – Muzeum Narodowe. – Archiwa
Rodzinne. Zamoyscy z Koz¬ówki // Zbiory r•kopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce / Oprac.
D. Kamolowa, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1988, s. 295).

27 AP w Lublinie, fond 85: Archiwum Zamoyskich z Podzamcza (1807–1889), 73 j. a.
28 Методичні рекомендації по передачі текстів документів XVI–XVIII ст. / Упоряд.

В. В. Страшко, У. Є. Єдлінська. – К.: Головархів України, 1986. Машинопис; Німчук В. В.
Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковно-слов’янською
української редакції. – К., 1995. – Ч. 1; Zasady wydawania tekstów staropolskich, Wroc¬aw,
1955; Instrukcja wydawnicza dla ≈róde¬ historycznych od XVI do po¬owy XIX wieku, Warszawa,
1955 тощо.

РОДИННІ ДОКУМЕНТИ ЗАМОЙСЬКИХ –
ВЛАСНИКІВ КОЗЛОВЕЦЬКОЇ ОРДИНАЦІЇ

№ 1

1786 р., лютого 20. – Уривок з листа К. Квасньовської, дружини коменданта
Замойської фортеці, генерал-майора коронних військ Антонія Квасньовського,

до Яна Замойського [?], ІХ замойського ордината, тестя великого коронного
маршалка Міхала Єжи Вандаліна Мнішка, з проханням бути посередником у

фінансових справах і повідомленням про домовленість з Францишеком
Бєлінським щодо продажу фільварку Насутув

[…] Pan marsza¬ek wiel[ki] koro[nny]1  awizowa¬ mnie, ≈e summe na Kr•pcu2  zostajåco
odda na Îw. Jan, y te summe do wyp¬acenia ma zlecenie JM∂√ Pan Blank, bankier warszawski.
Na fundamencie takim ja za tym staram si• o innå posesyjå przez zastaw, jako≈ mam ju≈ sobie
przyrzeczony konsens od JW Bieliñskiego, pisarza lit[owskiego]3  do wykupienia wsi Nasutowa
w lubelskim wojewodstwie4 , tylko jest takowa kwestyia, ≈e na te wie∂ summe trzeba liczyc na
Îw. Wojciech, w tey to okoliczno∂ci zanosz• ≈ådanie moie z naygl•bszå prozbå do JW WM∂√ Pana
Dobrodzieja, a≈eby∂ s¬owko jedno napisac raczy¬ do JW JM∂√ Pana marsza¬ka wiel[kiego] ko-
ron[nego], a≈eby zezwolic zechcia¬ na to, ≈e by JM Pan Blank wyliczy¬ summe na Îw. Wojciech. [...]

K. Kwasniowska
G[enera¬owa] W[ojska] K[oronnego]

ЦДІАК України, ф. 256, оп. 1, спр. 1421, арк. 40. Автограф.

1 Йдеться про Міхала Єжи Вандаліна Мнішка – зятя  Яна Замойського.
2 Мається на увазі с. Кремпець Красноставського повіту Холмської землі Руського

воєводства.
3 Так у тексті. Йдеться про Францишка  Бєлінського, коронного писаря.
4 Так у тексті.
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№ 2
1889 р., січня 31. – Свідоцтво про дворянське походження Адама Міхала

Замойського для подання до Ризького політехнічного інституту

Свид∆тельство
№ 22181

Согласно просьб∆ графа Станислава Замойскаго и на основаніи собранныхъ спра-
вокъ, дано сіе въ томъ, что какъ видно изъ явочныхъ книгъ дома №11/135а, въ гор. Вар-
шав∆, по Варецкой улиц∆, сынъ графа Станислава и графини Ружи, урожденной графини
Потоцкой, супруговъ Замойскихъ, Адамъ Михаилъ (2 именъ) происхожденія дворянскаго.

Свид∆тельство это выдается графу Станиславу Замойскому за надл∆жащею
подписью и съ приложеніемъ казенной печати, для представленія въ Ригскій поли-
техническій институтъ.

Гербовый сборъ уплаченъ.
Варшава, января 31 дня 1889 года.
За Варшавскаго оберъ-полицеймейстера,
помощникъ его, генералъ-маіоръ [Малюковъ]
Управляющій Канцеляріею [підпис]
[Відбиток гербової печатки]2

ЦДІАК України, ф. 256, оп. 1, спр. 2291, арк. 1. Оригінал.

№ 3

1916 р., січня 19. – Засвідчена копія указу Миколи ІІ від 23 травня 1903 р.
до Правительствуючого Сенату про утворення заказної маєтності

Козлувка графа Константина Замойського

Собраніе узаконеній и распоряженій Правительства
23 мая 1903 г. № 51

Отд∆лъ первый
584. Объ обращенiи расположеннаго въ Люблинской губернiи им∆нія гр[афа]

Замойскаго въ запов∆дное.

Именной Высочайшій указъ
Правительствующему Сенату

Снисходя ко всеподданн∆йшему ходатайству графа Константина и супруги его
графини Анели Замойскихъ, Всемилостив∆йше соизволяемъ на обращеніе распо-
ложеннаго въ Люблинской губернiи недвижимаго им∆нія въ запов∆дное и присоеди-
неніе къ нему находящагося въ город∆ Варшав∆ недвижимаго имущества по общимъ
о запов∆дныхъ насл∆дственныхъ им∆ніяхъ правиламъ законовъ гражданскихъ,
изложенныхъ въ первой части тома десятаго Свода законовъ изданія 1900 года, и на
сл∆дующихъ основанiяхъ:

І. Въ составъ сего запов∆днаго им∆нія подъ названіемъ “запов∆дное им∆ніе
Козлувка графа Константина Замойскаго” поступаетъ принадлежащее просителю
на прав∆ полной собственности недвижимое им∆ніе Козлувка, Любартовскаго у∆зда
Люблинской губерніи, состоящее: 1) изъ фольварковъ пространствомъ: Козлувка –
въ пятьсотъ пятьдесятъ десятинъ одну тысячу пятьсотъ сорок семь квадратныхъ
саженъ, Скробовъ – въ четыреста тридцать три десятины одну тысячу триста
девяносто четыре квадратныя сажени, Братникъ – въ сто восемьдесятъ три десятины

1 У тексті діловодний номер вписано на шпальті ліворуч.
2 Текст на відбитку: у центрі – герб Російської імперії, по колу напис: “Канц[елярія]

Варш[авскаго] оберъ-полиц[еймейстера] 2 Д∆лопр[оизводство]”.
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восемьсотъ пятьдесятъ семь квадратныхъ саженъ, Насутовъ – въ пятьсотъ шесть-
десятъ девять десятинъ шестьсотъ девяносто пять квадратныхъ саженъ, Сточекъ –
въ триста тридцать пять десятинъ четыреста восемнадцать квадратныхъ саженъ,
Пулько – въ дв∆сти семьдесятъ три десятины триста пятьдесятъ дв∆ квадратныя
сажени; Елизувка – въ дв∆сти дв∆надцать десятинъ дв∆сти пять квадратныхъ саженъ
и Дысъ – въ триста девяносто четыре десятины семьсотъ три квадратныя сажени;
2) изъ л∆сныхъ дачъ пространствомъ: Домбрувка – въ восемьсотъ пятьдесятъ дв∆

десятины одну тысячу девятьсотъ тринадцать1 квадратныхъ саженъ, Тартакъ – въ семь-
сотъ семьдесятъ четыре десятины одну тысячу триста квадратныхъ саженъ, Рудка –
въ восемьсотъ тридцать шесть десятинъ одну тысячу девятьсотъ сорокъ восемъ квад-
ратныхъ саженъ и Насутовъ – въ восемьсотъ семьдесятъ дв∆ десятины шестьсотъ
сорокъ девять квадратныхъ саженъ, и 3) изъ угодій въ л∆сахъ пространствомъ въ дв∆с-
ти двадцать дв∆ десятины одну тысячу сто восемьдесятъ девять квадратныхъ саженъ.
Всего же во вс∆хъ недвижимостяхъ, входящихъ въ составъ запов∆днаго им∆нія, за-
ключается шесть тысячъ пятьсотъ десять десятинъ одна тысяча сто семьдесятъ квад-
ратныхъ саженъ земли.

ІІ. Им∆ніе это обращается въ запов∆дное въ ц∆ломъ состав∆, со вс∆ми въ ономъ
строеніями, экономическими и промышленными заведеніями, л∆сами, водами и
прочими угодьями, безъ всякихъ исключеній.

ІІІ. Къ сему запов∆дному им∆нію присоединяются: 1)принадлежащія графини
Анели Замойской недвижимости въ город∆ Варшав∆, со вс∆ми возведенными на
оныхъ строеніями, числящіяся подъ № №1297,1297f, 1297g и обозначенныя въ одной
ипотечной книг∆, заведенной въ городскомъ ипотечномъ отд∆леніи Варшавскаго
окружнаго суда, и 2) движимое имущество, поименованное въ описяхъ, составлен-
ныхъ графомъ и графинею Замойскими.

ІV. Учредитель запов∆днаго им∆нія и его супруга при жизни своей влад∆ютъ
каждый своею частью въ им∆ніи; по кончин∆ же ихъ обоихъ запов∆дное им∆ніе
переходитъ къ двоюродному брату учредителя – въ должности церемоніймейстера
Двора НАШЕГО графу Адаму Замойскому и нисходящему отъ него потомству, съ
соблюденіемъ старшинства по праву первородства и представленія и съ предпочте-
ніемъ въ одинаковыхъ степеняхъ мужскаго кол∆на женскому, съ т∆мъ, однако, чтобы
по кончин∆ учредителя графа Константина или его супруги графини Анели Замой-
скихъ пережившему супругу или супруг∆ было предоставлено пожизненное влад∆нiе
вс∆мъ учреждаемымъ ими запов∆днымъ им∆ніемъ.

V. При вс∆хъ переходахъ запов∆днаго им∆нія къ насл∆дникамъ учредителя
должны быть соблюдаемы общіе о влад∆ніи запов∆дными им∆ніями и насл∆дованіи
въ оныхъ правила законовъ гражданскихъ, изложенныхъ въ первой части тома
десятаго Свода законовъ изданія 1900 года.

VI. Объ обращеніи им∆нія графа Константина Замойскаго въ запов∆дное (отд. І)
и о присоединеніи къ нему недвижимаго имущества графини Замойской (отд. III, п. 1)
вносятся въ подлежащія ипотечныя книги соотв∆тствующія отм∆тки.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлежа-
щее распоряженіе.

На подлинномъ cобственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:
“Николай”

Въ Царскомъ Сел∆

28 апр∆ля 1903 [года]
Съ подлиннымъ верно: Графъ Адамъ Станиславовичъ Замойскій
[Нотаріальне засвідчення:]

Я, нижеподписавшійся, удостов∆ряю, что предстоящая подпись сд∆лана соб-
ственноручно въ присутствіи моемъ, ВЛАДИМІРА АНДРЕЕВИЧА ТАРНОВСКАГО,
кіевскаго нотаріуса, въ контор∆ моей, находящейся Дворцоваго участка по
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Крещатику въ дом∆ № 17, лично мн∆ изв∆стнымъ графомъ Адамомъ Станиславови-
чемъ ЗАМОЙСКИМЪ, живущимъ временно въ город∆ Кіев∆, по Николаевской улиц∆ въ
дом∆ № 1-й. Г. Кіевъ. 1916 года января 19-го дня. По реестру № 690.

Нотаріусъ [підпис] [В. Тарновскій]
[Відбиток печатки нотаріуса]2

ЦДІАК України, ф. 256 , оп. 2, спр. 13, арк. 1–2. Засвідчена копія.

1 У тексті: тридцать
2 Текст на відбитку печатки: у центрі – герб Києва, по колу напис –  “Печать нотаріуса

Владиміра Тарновскаго въ Кіев∆”.

№ 4

Не раніше 1910 р. – Клопотання графів Константи та Анелі Замойських
до Миколи ІІ про дозвіл усиновити графа Адама Міхала Замойського

Август∆йшій Монархъ,
Всемилостив∆йшій Государь,

Не им∆я д∆тей ни нисходящихъ и стремясь восполнить отсутствіе потомства и
удовлетворить глубоко лежащую въ природ∆ челов∆ка потребность въ проявленіи
родительской привязанности, мы, Константинъ Яновичъ и Анеля θоминична,
урожденная графиня Потоцкая, супруги графы Замойскіе, дерзаемъ повергнуть къ
Август∆йшимъ стопамъ Вашего Императорскаго Величества настоящее всеподдан-
н∆йше наше прошеніе, умоляя о Всемилостив∆йшемъ Высочайшемъ разр∆шеніи
на усыновленіе нами по правиламъ о д∆тяхъ усыновленныхъ, изложеннымъ въ І-ой
части тома Х-го Свода законовъ гражданскихъ и въ статьяхъ 14608–146012 Устава
Гражданскаго Судопроизводства, двоюроднаго нашего брата въ должности церемо-
ніймейстера Двора Вашего Императорскаго Величества, состоящаго при Варшавс-
комъ генералъ-губернатор∆ графа Адама Станиславовича Замойскаго, женатаго на
бывшей фрейлин∆ Ихъ Императорскихъ Величествъ Государынь Императрицъ
Маріи Константиновн∆, урожденной графин∆ Потоцкой, племянниц∆ моей, гра-
фини Анели Замойской.

Каждому изъ насъ бол∆е 60 л∆тъ, мы оба старше графа Адама Станиславовича
бол∆е ч∆мъ 18 годами. Адаму Станиславовичу нын∆ 37 л∆тъ отъ роду, всл∆дствіе чего
вс∆ мы удовлетворяемъ вс∆мъ требованіямъ закона объ усыновленіи, преподаннаго
въ I-ой части тома Х-го Свода законовъ. Удовлетворяя означеннымъ требованіямъ
закона, мы вм∆ст∆ съ т∆мъ удовлетворяемъ въ общемъ требованіямъ закона объ
усыновленіи, обязательномъ въ губерніяхъ Царства Польскаго, не можемъ доказать
лишь факта, требуемаго 310 статьею Гражданскаго Уложенія Царства Польскаго,
что мы доставляли Адаму Станиславовичу въ теченіи трехъ л∆тъ во время его несо-
вершеннол∆тія нужныя средства къ жизни и что мы въ теченіи того-же времени
им∆ли постоянное о немъ попеченіе, ибо хотя мы и исполняли эти добровольныя
обязанности въ теченіи бол∆е трехъ л∆тъ, но уже посл∆ достиженія Адамомь Ста-
ниславовичемъ совершеннол∆тія.

Именнымъ Высочайшимъ Указомъ отъ 28 апр∆ля 1903 года, опубликованнымъ
въ № 51 I-го Отд∆ла Собранія узаконеній и распоряженій Правительства за 1903 годъ,
Ваше Императорское Величество Всемилостив∆йше соизволили на обращеніе въ
запов∆дное по правиламъ о запов∆дныхъ насл∆дственныхъ им∆ніяхъ, изложеннымъ
въ I-ой части Х-го тома законовъ гражданскихъ и необязательныхъ въ губерніяхъ
Царства Польскаго, принадлежащего мн∆, графу Константину Замойскому,
расположеннаго въ Люблинской губерніи им∆нія Козлувка и на присоединеніе къ
оному находящихся въ Варшав∆ недвижимостей, принадлежащихъ мн∆, графин∆

Анел∆ Замойской. По кончин∆ насъ обоихъ запов∆дное им∆ние переходитъ къ графу
Адаму Станиславовичу Замойскому.
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Уповая на монаршее великодушіе Вашего Императорскаго Величества, умолять
мы осм∆ливаемся вм∆ст∆ съ будущимъ нашимъ насл∆дникомъ въ запов∆дномъ им∆-
ніи графомъ Адамомъ Станиславовичемъ Замойскимъ о Всемилостив∆йшемъ да-
рованіи намъ вс∆мъ царской милости Высочайшимъ соизволеніемъ на усыновленіе
нами, Константиномъ и Анелею графами Замойскими, графа Адама Станиславовича
Замойскаго судебными установленіями Варшавскаго судебнаго округа по законамъ,
д∆йствующимъ въ Имперіи.

Вашего Императорскаго Величества
в∆рноподданные1

М∆стожительство просителей:
графовъ Константина и Анели Замойскихъ
городъ Варшава, улица Вокзалъ2 , № 2.
графа Адама Станиславовича Замойскаго
городъ Варшава, улица Вокзалъ, № 4.

Переписывалъ Францъ Ковальскій

ЦДІАК України, ф.256, оп. 2, спр. 12, арк. 1–2 зв. Оригінал.

1 Підписи Замойських відсутні.
2 Так у тексті. Польською мовою – ul. Foksal

№ 5

1898 р., липня 3/15 – 1899 р., березня 9/21 дня. – Свідоцтво та випис
з метричних книг парафії Святого Хреста у Варшаві про народження

7/19 червня 1898 р. Александра Замойського, сина графа Адама Міхала
Замойського та графині Марії Пелагеї, уродженої Потоцької

Въ употребленіе рекрутскаго набора
или книгъ народонаселенія

Городъ Варшава
Приходъ Св. Креста

№ 684/1898 г.
Свид∆тельство о рожденіи,

выданное на основаніи метрическихъ книгъ
Объявляетъ, что Александеръ, графъ Замойскій
родился                   дня седьмаго / девятнадцатаго
подъ № 410              м∆сяца іюня
                                   тысяча восемьсотъ девяносто восьмаго 1898 г.

отъ отца Адама Михала Людвика Марка
отъ матери Маріи Пелягіи Юзефы Каролины, урожденной графини Потоцкой.
Достов∆рность чего симъ свид∆тельствую.
Г. Варшава. Іюля м∆сяца 3/15 дня 1898 года
Чиновникъ гражданскаго состоянія [підпис]
[Відбиток гербової печатки]1

Приставъ Исполнительной полиціи … Участка
cобственноручную подпись ксендза симъ свид∆тельствуетъ
г. Варшава … м∆сяца … дня 189… г.2

Настоятель
прихода Св. Креста въ Варшав∆

Объявляемъ, что въ Книгахъ гражданскаго состоянія сего же прихода находится
за 1898 годъ подъ № 684 сл∆дующій
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Актъ о рожденіи3

Состоялось въ Варшав∆ въ приход∆ Св[ятаго] Креста іюля перваго / тринад-
цатаго дня, тысяча восемьсотъ девяносто восьмаго года, въ пять часовъ пополудни.
Явился Адамъ Михалъ Людвикъ Марекъ (четырехъ именъ), графъ Замойскій (Adam
Micha¬ Ludwik Marek, hrabia Zamoyski), камергеръ Высочайшаго Двора, пом∆щикъ,
двадцати пяти л∆тъ отъ роду, въ Варшав∆ подъ нумеромъ четыреста десятымъ
жительствующій по улиц∆ Краковское Предм∆стье, въ присутствіи Константина,
графа Замойскаго и Константина, графа Потоцкаго, совершеннол∆тнихъ пом∆щи-
ковъ, жительствующихъ въ Варшав∆, и предъявилъ Намъ младенца мужскаго пола,
родившагося зд∆сь, въ Варшав∆, въ его квартир∆, іюня седьмаго / девятнадцатаго
дня сего года, въ два часа пополудни, отъ законной его жены, Маріи Пелягіи Юзефы
Каролины (четырехъ именъ), урожденной графини Потоцкой (Maryi Pelagii Józefy
Karoliny, z hrabiów Potockich), фрейлины Высочайшаго Двора, двадцати л∆тъ отъ
роду. Младенцу этому при Св[ятомъ] Крещеніи, совершенномъ вчера, дано имя
Александеръ (Aleksander). Воспріемниками его были: Константы, графъ Замойскій
и Іоанна, графиня Потоцкая. Опозданная явка всл∆дствіе ожиданія на воспріемника.
Актъ сей, по прочтеніи отцу и свид∆телямъ, Нами и Ими подписанъ. – (подписано)
Кс. Петръ Михальскій, Adam Zamoyski, Konstanty Zamoyski, Konstanty Potocki.

Выдавая настоящую выпись изъ м∆стныхъ книгъ, в∆рность оной удостов∆ряю
моею подписью съ приложеніемъ оффиціальной печати.

[Відбиток гербової печатки]4

г. Варшава. Марта 9/21 дня 1899 года.
Содержащій Книги гражданскаго состоянія

за настоятеля Петръ Михальскій [підпис]

ЦДІАК України, ф. 256, оп. 1, спр. 2294, арк. 1–2. Оригінал.

№ 6
1904 р., березня 4/17–9/22. – Свідоцтво, видане на підставі

метричних книг римсько-католицької парафії Святого Александра
у Варшаві, про народження 29 травня / 11 червня 1901 р.

Міхала Замойського, молодшого сина графа Адама Міхала Замойського
та графині Марії Пелагеї, уродженої Потоцької

Въ употребленіе рекрутскаго набора
или книгъ народонаселенія

Городъ Варшава
Рим[ско]-католич[еский] приходъ Святаго Александра

1 Текст на відбитку: всередині – герб Російської імперії і по колу напис російською та
польською мовами: “ ЧИН[ОВНИКЪ] ГРАЖД[АНСКАГО] СОСТ[ОЯНІЯ] ПРИХОДА
СВ[ЯТАГО] КРЕСТА ВЪ ВАРШАВÔ. URZ°D[NIK] ST[ANU] CYW[ILNEGO]
PARAF[II] Î[WI°TEG]O KRZYÙA W WARSZAWIE”.

2 Цей рядок не заповнено. Підпис пристава і назва поліцейської дільниці відсутні.
3 Текст написаний від руки на офіційному бланку. Документ пошкоджено, розірвано

посередині навпіл. Вгорі напис олівцем польською мовою [Адама Міхала Замойського]: Leszek
4 Текст на відбитку: всередині – герб Російської імперії і по колу – напис російською

та польською мовами: “ЧИН[ОВНИКЪ] ГРАЖД[АНСКАГО] СОСТ[ОЯНІЯ]
ПРИХОДА СВ[ЯТАГО] КРЕСТА ВЪ ВАРШАВÔ. URZ°D[NIK] ST[ANU] CYW[ILNEGO]
PARAF[II] Î[WI°TEG]O KRZYÙA W WARSZAWIE”.
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№ 721 cz. 1901
Свид∆тельство о рожденіи,

выданное на основаніи метрическихъ книгъ
Объявляетъ, что Михаилъ, графъ Замойскій
родился           дня двадцать девятаго мая
подъ №1713f                   м∆сяца / одиннадцатаго іюня

                                    тысяча девятьсотъ перваго года – 1901
отъ отца Адама Михаила Людовика Марка (4-хъ именъ)
отъ матери Маріи Пелагіи Юзефы Каролины (4-хъ именъ),
урожденной графини Потоцкой.
Достов∆рность чего симъ свид∆тельствую.
Г. Варшава. Марта м∆сяца 4/17 дня 1904 года

Чиновникъ гражданскаго состоянія [підпис]
[Відбиток гербової печатки]1

Приставъ Исполнительной полиціи … Участка
cобственноручную подпись ксендза симъ свид∆тельствуетъ
г. Варшава … м∆сяца … дня 189… г. 2

[На звороті документа штамп:]
Заявленъ подъ № 5/410
по улиц∆ Крак[овское] Предм[∆стье]
въ книгахъ народонаселенія
постоянныхъ.
Статья 2625.
Г. Варшава. Марта 9/22 1904 года
Управляющій домомъ [підпис]
[Печатка]3

ЦДІАК України, ф. 256, оп. 1, спр. 2299. Оригінал.

№ 7
1903 р., листопада 24 / грудня 7. – Засвідчений випис з метричних книг

парафії Святого Хреста у Варшаві про народження 22 листопада / 5 грудня
1902 р. Хелени Яніни Замойської, доньки графа Адама Замойського та

Марії Пелагеї, уродженої графині Потоцької

Настоятель
прихода Св. Креста въ Варшав∆

1

Объявляемъ, что въ Книгахъ гражданскаго состоянія сего же прихода находится
за 1903 годъ подъ № 612 сл∆дующій

Актъ о рожденіи2

Состоялось въ Варшав∆ въ приход∆ Св[ятаго] Креста, ноября двадцать перваго /
декабря четвертаго дня тысяча девятьсотъ третьяго года, въ три часа по полудни.
Явился Адамъ-Михаилъ-Людовикъ-Маркъ (четырехъ именъ), графъ Замойскій
(Adam Micha¬ Ludwik Marek, hrabia Zamoyski), церемоніймейстеръ Высочайшаго
Двора, пом∆щикъ, тридцати л∆тъ отъ роду, въ Варшав∆ подъ номеромъ четыреста

1 Текст на відбитку: всередині – герб Російської імперії і по колу – напис російською
та польською мовами: “ЧИН[ОВНИКЪ] ГРАЖД[АНСКАГО] СОСТ[ОЯНІЯ]
ПРИХОДА СВ[ЯТАГО] АЛЕКСАНДРА ВЪ ВАРШАВÔ. URZ°D[NIK] ST[ANU]
CYW[ILNEGO] PARAF[II] ÎW[I°TEGO] ALEKSANDRA W WARSZAWIE”.

2 Цей рядок не заповнено. Підпис пристава та назва поліцейської дільниці відсутні.
3 Текст на печатці: “Краковское Предм[∆стье] № 5/410 Х. Новосв∆тскій уч[астокъ].”
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десятымъ жительствующій по улиц∆ Краковскомъ Предм∆стіи3 , въ присутствіи
Іоанна, графа Замойскаго, пом∆щика, и Константина, графа Замойскаго, ордыната4 ,
совершеннол∆тнихъ, жительствующихъ въ Варшав∆, и предъявилъ Намъ младенца
женскаго пола, родившагося зд∆сь, въ Варшав∆ въ его квартир∆, ноября двадцать
втораго / декабря пятаго дня прошлаго года, въ семь часовъ вечера, отъ законной
его жены Маріи Пелагіи Юзефы Каролины (четырехъ именъ), урожденной графини
Потоцкой (Maryi Pelagii Józefy Karoliny, z hrabiów Potockich), фрейлины Высо-
чайшаго Двора, двадцати пяти л∆тъ отъ роду. Младенцу этому при Св[ятомъ]
Крещеніи, совершенномъ сегодня, даны (два) имена: Елена-Янина (Helena Janina).
Воспріемниками ея были: Іоаннъ, графъ Замойскій и Анеля, графиня5  Замойская,
урожденная графиня6  Потоцкая. Опозданная явка всл∆дствіе ожиданія на воспрі-
емниковъ и недостатка времени. Актъ сей, по прочтеніи Нами, отцомъ и свид∆телями
подписанъ: (подписано) Кс. Петръ Михальскій, Adam, hr[abia] Zamoyski, Jan Za-
moyski, Konstanty Zamoyski.

Выдавая настоящую выпись изъ м∆стныхъ книгъ, в∆рность оной удостов∆ряю
моею подписью, съ приложеніемъ оффиціяльной печати.

Г. Варшава, ноября 24 / декабря 7 дня 1903 г.
Содержащій Акты гражданскаго состоянія

за настоятеля К. Грондзкій [?][підпис]
[Відбиток гербової печатки]7

ЦДІАК України, ф. 256, оп. 1, спр. 2300. Оригінал.

№ 8
1912 р., грудня 6. – Декларація, укладена між Адамом Міхалом Замойським

і Євгеніушем Кендзерським, найманим на посаду старшого лісничого
Козловецької ординації, про посадові права та обов’язки

Deklaracja
Ni≈ej podpisany – Eugeniusz K•dzierski, b•dac zaanga≈owanym od dnia 1-go kwietnia

1913 roku przez JW hrabiego Adama Zamoyskiego, dzier≈awcå Ordynacji “Koz¬ówka”,
po¬o≈onej w gub[ernii] lubelskiej, powiecie lubartowskim, niniejszym przyjmuj• od 1-go
kwietnia 1913 roku powy≈czå posad• nadle∂niczego, przyczem1 o∂wiadczam, ≈e mi jest
wiadomem, ≈e w sk¬ad Wydzia¬u Lasów wchodzi ca¬a przestrzeñ le∂na, tartak parowy,
rybo¬owstwo, cegielnie, m¬yny oraz ¬owiectwo, na warunkach nast•pujåcych:

12 Stosujåc si• we wszystkich czynno∂ciach do wskazówek i rozporzådzeñ JW hr[abiego]
Adama Zamoyskiego, obowiåzkiem moim b•dzie w g¬ównych zarysach: 2 zamieszkiwa√ we
wskazanym mi domu i na ka≈de ≈ådanie przenie∂√ si• do innego; 3 pilnowa√ ca¬o∂ci przestr≈eni
le∂nych i ich granic; 4 szczególnå uwag• mie√ b•d• nad utrzymaniem budowli w sk¬ad Wydzia¬u
Lasów wchodzåcych, a specjalnie dachów; wszelkie reparacje nie przedstawiajåce wi•kszych

1 Напис вгорі олівцем польською мовою, зроблений рукою [Адама Міхала Замойського]:
Helena

2 Текст документа вписано від руки на офіційному бланку.
3 Так у тексті.
4 Так у тексті. Зважаючи, що йдеться про грудень 1903 р., у документі згадується

перший козловецький ординат Константи Замойський.
5 У тексті: Графини
6 У тексті: Графини
7 Текст на відбитку: всередині – герб Російської імперії і по колу – напис двома мовами,

російською та польською: “ЧИН[ОВНИКЪ] ГРАЖД[АНСКАГО] СОСТ[ОЯНІЯ]
ПРИХОДА СВ[ЯТАГО] КРЕСТА ВЪ ВАРШАВÔ. URZ°D[NIK] ST[ANU]
CYW[ILNEGO] PARAF[II] Î[WI°TEG]O KRZYÙA W WARSZAWIE”. На звороті
документа – напис олівцем польською мовою, зроблений [Адамом Міхалом Замойським]:
Micha¬ 2 1/2 u Îw. Aleksandra
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kosztów bezzw¬ocznie za¬atwia√, w razie gruntownych przeróbek lub nowej budowli winienem
odnosi√ si• o decyzj• do JW hrabiego Adama Zamoyskiego. 5 Prowadzi√ kultury le∂ne, nie
tylko na przestrzeniach przez gospodarstwo le∂ne przewidzianych, ale i przeznaczonych pod
zalesienie, a w tym celu powi•kszy√ istniejåc• szkó¬ki i produkowa√ swoje nasiona tak, a≈eby
sadzonki i nasiona potrzebne do zalesienia zbywajåco chodowane by¬y w Ordynacji. 6 Spo-
rzådza√ wszelkie szacunki le∂ne, projektowa√ i wynajdywa√ sposoby najkorzystniejszych
sprzeda≈y produktów le∂nych, materja¬ów, z rybo¬ówstwa. 7 Szcsególnå uwag• mie√ b•d• nad
drogami przechodzacemi przez lasy, nad utrzymaniem takowych i o ile mo≈no∂ci
wyœwirowaniem g¬ównej drogi – prowadzåcej z Nasutowa do Koz¬ówki. 8 Zaprojektowa√
nowy plan gospodarstwa le∂nego z prowadzeniem linii i podzia¬u lasów na sekcje. 9 Tr≈ebie≈
zagajników [b•dzie] pod osobistym moim dozorem. 10 Rachunkowo∂√ prowadzona b•dzie w
Wydzia¬u Le∂nym3 , przyczem wszystkie wydatki na rzecz innych wydzia¬ów winny by√
obrachowywane na gotówk• na zasadzie zatwierdzonego przez JW hrabiego Adama Zamoy-
skiego dziennika obrachunkowego, – raporta winny by√ sk¬adane JW hr[abiemu] Adamowi
Zamoyskiemu miesi•czne, ≈aden wydatek z Wydzia¬u Lasów nie mo≈e by√ inaczej uskutecz-
nionym jak na zasadzie sznurowej asygnacji. Raz do roku w m[iesiå]cu sierpniu winien by√
sporzådzonym bud≈et, który wraz z etatem winien by√ przezemnie przedstawionym do
zatwierdzenia JW hrabiego Adama Zamoyskiego; przy bud≈ecie winna znajdowa√ si• taksa
remanentów le∂nych oraz materja¬ów tartacznych; zmienia√ taks•, jak równie≈ oznaczenia
etatowe jest mi uzbronionem. 11 Wype¬niajåc w ca¬o∂ci instrukcj• dla stra≈y le∂nej, pilnowa√
b•d•, a≈eby instrukcja ta przez podw¬adnych moich by¬a ∂cis¬e wykonywanå. 12 Stra≈ le∂na
jest mianowanå przez JW hrabiego Adama Zamoyskiego i uwalnionå równie≈; w razie nad-
zwyczajnym wolno mi b•dzie zawiesi√ w obowiåzkach ka≈dego z moich podw¬adnych, o czem
winienem natychmiast zawiadomi√ JW hrabiego Adama Zamoyskiego. 13 Sprawiedliwie4 , ale
energicznie post•powa√ z w¬o∂cianami, na kradzie≈e, pasanie sporzådza√ protoko¬y policyjne –
prowadzi√ winienem ksiå≈k• defraudacji. 14 Mie√ b•d• pieczå nad ¬owiectwem, staraniem
moim b•dzie powi•kszenie zwierzostanu: w tym celu nale≈y na okolicznych gruntach w¬o∂-
ciañskich wziå√ w dzier≈awå prawo polowania, z policjå wej∂√ w porozumienie w celu ukrocenia
k¬usownictwa. 15 Wszelkie interesa potrzebujåce decyzji winny by√ przezemnie w krótko∂ci –
w formie raportu spisywane i tylko takie wolno mi b•dzie wprowadza√ w wykonanie, na które
otrzymam sankcj• JW hrabiego Adama Zamoyskiego w ksiå≈ce dyspozycyjnej. 16 Obowiåza-
nym b•d• przyjmowa√ udzia¬ w sesjach Zar≈ådu Ordynacji.

II5 . Tytu¬em pensji pobiera√ b•d• po rubli 1200 – wyra≈niej: tysiåc dwie∂cie w stosunku
rocznym, w ratach kwartalnych z do¬u, w naturze za∂ otrzymywa√ b•d•: mleka garncy cztery
(4), po które obowiåzanym b•d• na swój koszt posy¬a√ do folwarku Nasutowa, pszenicy korcy
dziesi•√ (10)6 , ≈yta korcy szesna∂cie (16), j•czmienia korcy osiem (8), po∂ladu korcy dziesi•c
(10), kartofli gotowych korcy osiemdziesi•t (80); u≈ytkowa√ mi wolno b•dzie ogródek
warzywny i owocowy, – za niewybranie pomienionych naturalii ≈adnego odszkodowania w
gotowiœnie pobiera√ nie b•d•, – konie otrzymane skarbowe.

III. Tytu¬em zwrotu kosztów7  przeprowadzki mojej do Ordynacji Koz¬owieckiej otrzymam
jednorazowo rubli dwie∂cie, oraz sze∂√ fornalek parokonnych dla zwiezienia rzeczy od stacji
kolejowej Bystrzyca lub Lublin.

IV. W razie wyjazdów moich w interesach s¬u≈bowych do miast jak: Warszawa, Òom≈a,
Grodno etc. otrzymywa√ b•d• zwrot kosztów biletu kolejowego II-ej klasy i tytu¬em dyjet i
kosztów poczynionych po rubli pi•√ (5) na dob•, do Lublina po rubli dwa (2); ka≈dy wyjazd
winien by√ poprzednio sankcjonowanym przez JW hrabiego Adama Zamoyskiego.

V. Bez otrzymania uprzedniogo8 ur¬opu z Ordynacji “Koz¬ówka” wydala√ si• mi nie wolno.
VI. Polowanie mi jest wzbronionem i obowiåzkiem moim jest tak osobi∂cie jak przez

moich podw¬adnych ∂ledzi√, aby nikt bez wyjåtku praw tych narusza√ nie ∂mia¬ – owszem
starania mam dok¬ada√ winienem celem powi•kszenia zwierzostanu.

VII. Ja∂nie Wielmo≈ny hrabia Adam Zamoyski lub przez Niego osoba upowa≈niona majå
prawo usunå√ mnie z zajmowanej posady, bez wymienienia przyczyn i bez ≈adnej winy z
mojej strony, za trzechmiesi•cznym wymówieniem lub te≈ bezzw¬ocznie – bez poprzedniogo8
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wymowienia, za wyp¬aceniem mi tytu¬em ca¬kowitej indemnizacji w kwocie rubli sze∂√set
(600); w razie bezzw¬ocznego usuni•cia obowiåzany b•d• zaraz po otrzymaniu jednej trzeciej
(1/3) indemnizacji, o jakiej wy≈ej mowa, wyprowadzi√ si• z mieszkania, zajmowanego
przezemnie, i zda√ s¬u≈b• osobie przez JW hrabiego Adama Zamoyskiego wskazanej, poczem,
t[o] j[est] po zdaniu s¬u≈by i wyprowadzeniu si•, otrzymam resztujåcå nale≈nå mi indemnizacj•,
przyczem mie√ b•d• prawo li tylko do cz•∂ci pensji za czas rzeczywi∂cie przes¬u≈ony, bez
dodatków, o jakich mowa w punkcie II-im niniejszej deklaracji. O ile za∂ ja bym zechcia¬
uståpi√ z zajmowanej przezemnie posady, b•d• obowiåzany na trzy miesi•c: przed 1-ym stycznia,
1-m kwietnia, 1-m lipca, 1-m pazdziernika, z¬o≈y√ na r•c• Ja∂nie Wielmo≈nego hrabiego Adama
Zamoyskiego lub osoby do tego upowa≈nionej odpowiednie pi∂mienne podanie w terminie, od
którego zwolnionym b•d• zda√ s¬u≈b•, przyczem mie√ b•d• prawo li tylko do pensji za czas
rzeczywi∂cie przes¬u≈ony, bez dodatków, o jakich mowa w punkcie II-im niniejszej deklaracji.

Eugeniusz K•dzierski
Dnia 6 grudnia 1912 roku

ЦДІАК України, ф. 256, оп. 2, спр. 85. Автограф.

№ 9
1915 р., вересня 4. – Засвідчена копія свідоцтва, виданого 30 вересня 1909 р.

Департаментом герольдії, про зарахування графа Міхала Замойського,
герба “Єліта”, до роду Замойських, визнаному в графській гідності

Копія
Свид∆тельство1

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, дано сіе изъ Депар[т]а-
мента герольдіи Правительствующаго Сената Михаилу Адамову-Михаилову-
Маркову2 ЗАМОЙСКОМУ, герба «ЕЛИТА» родившему[с]я двадцать девятаго мая
тысяча девятьсотъ перваго года, въ томъ, [ч]то опред∆леніемъ Правительствующаго
Сената 9 сентября 1909 года [о]нъ причисленъ къ роду Замойскихъ, признанному в
графскомъ до[с]тоинств∆ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 28 іюня 1844 года
мн∆ніемъ Го[с]ударственнаго Сов∆та, съ правомъ на внесеніе въ дворянскую ро-
[д]ословную книгу Варшавской губерніи. Установленныя пошлины за [с]вид∆-
тельство представлены. С[анктъ-]Петербургъ, сентября 30 дня 1909 [г]ода. Герольд-
мейстер (подпись). Оберъ-секретарь (подпись). И[сполняющій] д[олжность] [п]о-
мощника оберъ-секретаря (подпись).

№ 2843. (М. п.).

Я, нижеподписавшійся, удостов∆ряю в∆рность этой копіи съ подлинникомъ
ея, представленнымъ мн∆, Владимиру Степановичу Чайковскому, и[сполняющему]
д[олжность] могилевскаго нотаріуса Германа Васильевича Сущинскаго, въ контор∆

его, находящейся въ губ[ернскомъ] гор[од∆] Могилев∆, по Дн∆провскому проспекту
въ дом∆ Каптелева, графомъ Адамомъ-Михаиломъ-Людвикомъ-Маркомъ
Станиславовичемъ-Ивановичемъ-Андреевичемъ-Адамовичемъ Замойскимъ, живу-
щимъ временно въ губ[ернскомъ] гор[од∆] Могилев∆. При сличеніи мною этой копіи
съ подлинникомъ ея, на которомъ им∆ется надпись объ уплат∆ установленныхъ
пошлинъ, въ посл∆днемъ подчистокъ, приписокъ, поправокъ, зачеркнутыхъ словъ

4 У тексті: sprawiodliwie
5 Так у тексті. Збережено структуру документа.
6 Замість закресленого: osiem (8)
7 У тексті: kosctów
8 Так у тексті.

1 Так у тексті. Тут і далі мало б бути: przy czym
2 Збережено структуру документа.
3 Так у тексті.
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и никакихъ особенностей не было. Тысяча девятьсотъ пятнадцатаго года сентября
четвертаго дня. По реестру № 2782.

И[сполняющій] д[олжность] нотаріуса Чайковскій [підпис]
[Відбиток печатки нотаріуса]3

ЦДІАК України, ф. 256, оп. 2, спр. 2. Машинопис. Засвідчена копія.

№ 10

1915 р., вересня 4–15. – Офіційне листування графа Адама Міхала
Замойського щодо зарахування його синів: Александра – на прискорені

офіцерські курси та Міхала – до пажів-кандидатів російського
імператорського Двору

Ваше Императорское Величество
Самодержецъ Всероссийскій,
Государь Всемилостив∆йшій

Осм∆ливаюсь повергнуть къ Стопамъ Вашего Императорскаго Величества свою
в∆рноподданническую просьбу о принятіи сына моего Александра Адамовича За-
мойскаго, добровольца ефрейтора1  Лейбъ-гвардіи Уланскаго Вашего Величества
полка, кавалера Св[ятаго] Георгія 4-й степени 2- на  ускоренные курсы Пажескaго
В[ашего] И[мператорскаго] В[еличества] корпуса-2, за заслуги прад∆да его, действи-
тельнаго тайнаго сов∆тника, члена Государственнаго Сов∆та, кавалера вс∆хъ рос-
сійскихъ орденовъ и Алмазныхъ знаковъ къ Ордену3  Равноапостольнаго Андрея
Первозваннаго, Станислава Андреевича, графа Замойскаго.

В∆рноподданный Вашего Императорскаго Величества
корнетъ Лейбъ-гвардіи Уланскаго Вашего Величества полка,

ординарецъ Верховнаго Главнокомандующаго4

графъ Адамъ Станиславовичъ Замойскій
4 сентября 1915 [г.]
г. Могилевъ

Его Высокопревосходительству
Начальнику Штаба

при Верховномъ Главнокомандующемъ

Ординарца Верховнаго Главнокомандующаго
Лейбъ-гвардіи Уланскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка

корнета графа Замойскаго

Рапортъ
Его Величеству благоугодно было 14-го  сего сентября посл∆ об∆да милостиво

ко мн∆ обратиться и сказать, что всемилостив∆йшемъ желаніемъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
есть, чтобы сынъ мой, Александеръ Адамовичъ Замойскій, ефрейторъ5  Лейбъ-гвар-
діи Уланскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка, кавалеръ Св[ятаго] Георгія 4-й ст[епени],
ординарецъ при командир∆ Гвард∆йскаго корпуса “представился СВОЕМУ ШЕФУ”.

О вышеизложенномъ считаю долгомъ доложить Вашему Высокопревосходи-
тельству, покорнейше прося приказать вызвать въ Ставку Верховнаго Главнокомандую-
щаго ефрейтора6 графа Александра Замойскаго, ординарца при Гвардейскомъ корпус∆.

Корнетъ графъ Замойскій
15 сентября 1915 [г.]

1 Текст документа пошкоджено. Вирізані перші літери рядків. Їх відновлено в квад-
ратних дужках.

2 Так у тексті.
3 Текст на відбитку: у центрі герб міста і по колу російською мовою напис: “Печ[ать]

нотаріуса Германа Сущинскаго въ г[убернскомъ] г. Могилев∆”.
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Главное Управленіе
Военно-Учебныхъ
Заведеній
Отд∆леніе 1
Столъ 2
15 сентября 1915 г.
№ 29214
Петроградъ

Копія
Ординарцу Верховнаго Главнокомандующаго,

корнету Лейбъ-гвардіи
Уланскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка

графу Адаму Замойскому

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 6-ой день сего сентября, ВЫСОЧАЙШЕ
повелеть соизволилъ

1) Принять Вашего сына Александра, вольноопределяющагося Лейбъ-гвардіи
Уланскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка, теперь же на ускоренные офицерскіе курсы
при Пажескомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА корпусе, и

2) Зачислить младшаго Вашего сына Михаила въ пажи-кандидаты къ Высо-
чайшему Двору.

Объ изложенномъ сообщено директору Пажескаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА кор-
пуса, а также телеграфировано командиру Лейбъ-гвардіи Уланскаго ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА полка о7  немедленномъ командированіи Вашего сына Александра въ
Пажескій корпусъ.

Помощникъ начальника Управленія
Генералъ-отъ-артилеріи Яковлевъ

ЦДІАК України, ф. 256, оп. 2, спр. 5, арк. 1–3. Чернетки, копія.

1 У тексті: ефрейтера
2-2 Замість закресленого: “въ пажи-кандидаты къ Высочайшему Вашего Величества

Двору”.
3 У тексті: къ Орденену
4 Далі підпис закреслено.
5 У тексті: ефрейтер
6 У тексті: ефрейтера
7 У тексті: и



ТЕРРІ ІСТВУД

ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ*

У сучасних умовах комп’ютерні технології та засоби зв’язку мають
поєднатися, щоб перетворити рутинну процедуру під час ведення справ
у будь-якому секторі суспільства на миттєвий доступ до інформації.
Люди цінують останнє, очікуючи найкращої інформації і постійно ви-
магаючи найновіших технологій для отримання і проведення цього.
Частина такої інформації тісно пов’язана з діями, необхідними для ве-
дення справ, але більшою мірою це просто спричинене соціальною ам-
бітністю. За таких умов нерідко важко розрізнити архівні документи та
інші носії даних й інформації. Також важко поводитися з документа-
ми таким чином, щоб вони лишалися “неперекрученими”, у просторі,
який засадничо існує для того, щоб забезпечувати зв’язки та маніпу-
лювання інформацією зі зростаючою продуктивністю. Подібне сере-
довище створює незліченні перешкоди реалізації архівного завдання
щодо довготривалого зберігання автентичних документів.

Автентичність документа оцінюється відношенням між його іден-
тичністю (тобто, чи був він написаний особою, яка претендує на ав-
торство) та “правдивістю” (тобто чи був він змінений у будь-який спо-
сіб після створення і, якщо був, то чи суттєво це позначилося на його
сутності). У традиційному середовищі, де існують стабільні носії, такі,
як папір, оцінка автентичності залежить від “неушкодженого” існуван-
ня фізичних об’єктів. У електронному середовищі ми втрачаємо оче-
видні критерії автентичності, що можуть походити від вивчення фі-
зичних характеристик документа. В оцифрованому світі, власне, взагалі
не існує можливості зберегти сам електронний документ. Єдина мож-
ливість зберегти його властивості полягає у відтворенні електронного
документа. Необхідно завжди відновлювати в машинній пам’яті бінар-
ні цифри, з яких складається документ, і пропускати їх через відповід-
ні програми з метою їх отримання або представлення. При будь-яко-
му переміщенні та технологічній обробці, навіть під час найпростіших
операцій, не можна гарантувати повного відтворення в усіх випадках.
Що ж у цих умовах слід робити, якщо ми бажаємо ставитися до елек-
тронних документів з такою ж самою мірою довіри, як до традиційних
документів, а вони щоб слугували нам таким же чином, як традиційні?

Ця стаття є коротким викладом найважливіших здобутків проек-
ту InterPARES у царині експертизи цінності електронних документів.
InterPARES – абревіатура Програми міжнародних досліджень постійно

© Т. Іствуд, 2002

АРХІВНА СПРАВА ЗА РУБЕЖЕМ

* Переклад з англійської Г. В. Папакіна.
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автентичних документів в електронних системах (International Re-
search on Permanent Authentic Records in Electronic Systems). Цей про-
ект як міжнародна, міждисциплінарна і спільна дослідницька ініціатива
розпочався в січні 1999 р., з прогностичним завершенням першого
етапу наприкінці 2001 р. Його метою були розвиток теоретичних та
методологічних знань, суттєвих для зберігання електронічно народже-
них документів, та формулювання на підґрунті цих знань моделі стра-
тегії, політики та стандартів, здатних забезпечити їхню збереженість.
Дослідження проводилися робочими групами за такими трьома напря-
мами: автентичність, експертиза, зберігання. Остаточні звіти за напрям-
ками зараз доступні для ознайомлення і коментування на спеціальному
веб-сайті проекту http://www.interpares.org/draft_reports.htm. Мета
дослідження робочої групи з напрямку “експертиза” полягає у визна-
ченні, чи повинна оцінка електронних документів базуватися на ін-
ших теоретичних критеріях, ніж ті, що використовуються при роботі з
традиційними документами, і яким чином цифрові технології вплива-
ють на методологію експертизи цінності. Автор цієї статті є керівником
згаданої робочої групи. Іншими її членами є Барбара Крег (факультет
інформаційних наук Торонтського університету), Філ Єппард (Інфор-
маційний факультет Олбанського університету Державного універси-
тету Нью-Йорку), Джіджіола Фіорованті (Генеральна дирекція архівів
Італії), Норман Форте (Національний архів Канади), Марк Гігуере
(Національна архівна та діловодна адміністрація США), Кен Ханіган
(Національний архів Ірландії), Пітер Хорсман та Агніс Юнкер (Ар-
хівна науково-дослідна школа Амстердамського університету), Ду Меї
з Центральної архівної адміністрації Китаю.

У процесі своєї діяльності робоча група створювала функціонуючу
модель різних дій, які здійснюються у процесі відбору електронних
документів, з метою виявлення виникаючих при цьому теоретичних і
методологічних проблем. Модель відтворювала сутність цієї діяльності
як в архівних установах, так і в адміністративних підрозділах інститу-
цій, відповідальних за довготривале зберігання електронних докумен-
тів. Модель визначила чотири головні напрями відбору. Ними є: 1) уп-
равління функціями з відбору; 2) оцінювання електронних документів;
3) опрацювання електронних документів, відібраних для зберігання;
4) власне зберігання електронних документів.

Здійснення селективної функції встановлює правила та умови для
зберігача, який керує оцінкою та зберіганням. Двома складовими уп-
равління відбором є стратегія експертизи та правила зберігання. Стра-
тегія експертизи полягає у визначенні належних умов, що включають
таке: критерії експертизи, настанови, як задовольнити вимоги щодо
автентичності, процедури проведення експертизи та звітування про
здійснення експертизи та її результати. Правила зберігання охоп-
люють такі питання: процедура розміщення для зберігання, включаючи
настанови для причин і умов передавання; процедура звітування про ро-
боту зі зберігання. Звіти про роботу з експертизи і зберігання містять
відомості, які суттєво впливають на процеси управління, спричинюючи
їх перегляд і вдосконалення у світлі набутого досвіду. У загальних ри-
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сах управління селективними функціями щодо електронних докумен-
тів збігається з такими ж функціями щодо традиційних документів.

Багато проблем, що виникають у процесі архівного життя елект-
ронних документів, випливають зі змін в їхньому технологічному та
інших контекстах, що створюються протягом життєвого циклу таких
документів. Ці зміни свідчать про обов’язок зберігача регулярно пере-
віряти, що ж відбувається з електронними документами, виділеними
для зберігання. Ми розглядаємо це як певну діяльність, спрямовану
одночасно як на забезпечення зберігання, так і на збирання інформації
про документи, виділені для довготривалого зберігання, і відповідно
до якої рішення щодо відбору підтверджується або, якщо це необхідно,
переглядається. У випадку, коли експертиза залежить від дизайну
електронних систем, подібно до переліку документів, або коли вона
проводиться вже після того, як система завершила своє функціону-
вання, моніторинг документів, відібраних для зберігання і внесення
необхідних змін, стає частиною процесу відбору. Навпаки, оцінювання
електронних документів, уже давно вилучених з активної системи, де
вони колись були створені, як правило, дуже ускладнене, оскільки до-
тична інформація про їхні технологічний та інші контексти нерідко
вже недоступна або її важко отримати. У такому моніторингу змін і
його вирішальному впливі на селекційне рішення немає нічого нового.
В електронному середовищі потреба в цьому ще посилюється.

Справжня експертиза цінності електронних документів істотно
відрізняється від експертизи традиційних документів. Подібно до тра-
диційної експертизи, оцінювання електронних документів залежить
від того, наскільки повно експерт зібрав інформацію про самі доку-
менти та їхній зміст з метою оцінювання їхнього значення і можли-
вості зберігання. Оцінка значення електронних документів полягає в
оцінці їхньої здатності слугувати тривалим інтересам їхнього творця
та суспільства, їхньої тривалої цінності, з одного боку, а також в ана-
лізі і винесенні судження щодо здатності документів бути автентич-
ними, тобто їхньої автентичності, з іншого. У роботі з традиційними
документами наступний крок в експертизі цінності є рідко однозначно
визначеним. Здебільшого експерти, володіючи інформацією про збері-
гання документів та міру контрольованості їхнього створення і підтри-
мання, без подальшого клопоту просто припускають, що документи
лишатимуться автентичними. Виходячи ж із мінливої природи елект-
ронних документів, такий наступний крок слід всебічно зважити. Ре-
зультатом цього, другого кроку стає оцінювання автентичності з ура-
хуванням причин, що дозволяють електронним документам лишатися
автентичними в умовах, які вимагають від них автентичності. Робоча
група з напрямку “Автентичність” опрацювала набір критеріїв–вимог
до оцінки автентичності, які використовуються в цьому аспекті ек-
спертизи цінності. Ці вимоги вміщено на веб-сайті проекту Inter PARES
як додаток до підсумкового звіту робочої групи.

Немає нічого складнішого за складання концептуальної характе-
ристики тих показників, які визначають досягнення збереженості ав-
тентичних електронних документів. Нічого подібного не трапляється
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з традиційними документами. Засадничо, ми виділяємо в цій діяль-
ності три послідовні стадії. Перша – визначити  або ідентифікувати ті
елементи документа, які потрібно зберегти для встановлення ідентич-
ності й “правдивості” документа. Ідентичність документа визначається
його характером, який відрізняє його від інших, тобто тими атрибутами
документа, що притаманні лише йому і допомагають вирізнити його
серед інших документів. “Правдивість” документа визначають його
повнота та неушкодженість: документ є “правдивим”, якщо він цілісний
і неперекручений в усіх своїх суттєвих аспектах. Коли ми оцінюємо
електронний документ, то беремо до уваги передусім його повноту і
неперекрученість, якщо повідомлення про його готовність до зв’язку з
метою ознайомлення з його змістом однозначне.  Під елементами ми
розуміємо зовнішні та внутрішні елементи відповідно до вимог ди-
пломатики. Вони є більш суттєвими, ніж ті елементи, які названі у
двох перших пунктах списку критеріїв.

Друга стадія визначення можливостей реалізації цього завдання
підводить нас до необхідності з’ясувати, як ті елементи документа, які
потрібно зберегти, заявлені в електронному середовищі. У більшості
випадків ці елементи виставлені як атрибути документа, але дуже
часто вони  лише засвідчені в технологічному контексті документів, у
самій системі. Тому така ідентифікація полягає не тільки в ідентифі-
кації заявлених простих компонентів, а, скоріше, пов’язана з визна-
ченням, як і де їх заманіфестовано в якості цифрових компонентів або
в самій системі. Цифрові компоненти є “цифровими об’єктами – час-
тиною електронних документів, або такими, що містять один чи біль-
ше електронних документів, зі своїми специфічними методами збері-
гання та відтворення”. Невизначеність у питанні, в якому саме з еле-
ментів оцифрованого об’єкту приховано таку інформацію, лише під-
креслює важливість ідентифікації того, що треба зберегти з метою
увічнення елементів, що окреслюють ідентичність документа. Деталі
й результати цієї частини процесу є серцевиною експертизи електрон-
них документів, оскільки саме вони в технологічних термінах специ-
фічно визначають, що ж конкретно потребує зберігання.

Оскільки це вже зроблено,  наступною стадією є узгодження зга-
даних вимог щодо зберігання з реальними можливостями зберігача.
Чи має зберігач можливість отримати знання, технології та програмні
продукти для роботи з таким специфічним цифровим матеріалом? Ре-
зультатом цього узгодження є інформація про цифровий матеріал, що
має зберігатися, та інформація про вартість і технічні можливості, яких
вимагає постійне зберігання наданих видів електронних документів в
їхній автентичній формі, що разом з оцінкою постійної вартості складає
експертне рішення. Як це не сумно, але вся ця будова руйнується, як-
що зберігач втрачає можливість зберігання електронних документів, і
таке трапляється частіше, ніж загалом в архівному світі.

Наступним кроком є виконання умов, визначених експертизою.
Він полягає, серед іншого, у спорядженні документів, відібраних для
зберігання, супутньою інформацією, потрібною для їх зберігання, вклю-
чаючи умови передавання, ідентифікації тих цифрових компонентів,
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що зберігаються, та дотичною архівною і технічною документацією,
необхідною для їх постійного зберігання. Найголовніше при цьому те,
що ми не можемо просто надати спеціалістам усю інформацію, зосе-
реджену в різних документах, пов’язаних із процедурою експертизи
цінності, і запропонувати їм вибрати тільки те, що стосується вико-
нання їхнього завдання. Втім, передавання електронних документів
означає направлення їх у стані готовності до переміщення, з чітко
виокремленою супровідною інформацією, потрібною для постійного
зберігання, до особи, яка відповідає за їх зберігання.

Відбір електронних документів дещо різниться від того, що ми
розуміли під цим процесом стосовно традиційних документів, а саме
відносно визначення їх цінності. Таким чином, природа технологічного
контексту привносить додаткові оціночні виміри, які не проявляються
у традиційних документах, у підґрунтя експертизи електронних доку-
ментів: оцінка автентичності і визначення засобів до збереження елект-
ронних документів у автентичній формі. Як уже наголошувалося, це
переважно справа дуже детального розроблення процесу, пов’язаного
з більш інтенсивною документаційною процедурою, ніж та, яка знайо-
ма більшості архівістів, ніж схвалення революційних теоретичних
ідей. Є зрозумілим і очевидним одне: розгортання селективної діяль-
ності – це перші життєво необхідні кроки на шляху довготривалого
зберігання автентичних електронних документів.
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“МІКРОІСТОРІЯ” ЗА ДОКУМЕНТАМИ
НАДЗВИЧАЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ ПРИ РНК УРСР

ДВА ПОГЛЯДИ НА ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ВІЙНОЮ

№ 1

[Не раніше вересня 1944 р.]. Одеса. – Заява до Надзвичайної
Державної комісії при РНК УРСР старшого викладача

Одеського державного університету кандидата географічних
наук Ф. Є. Петруня*  про втрату бібліотеки і архіву в його

помешканні в Одесі під час румунської окупації міста

Старшего преподавателя Одесского
Государственного Университета,
кандидата географических наук,
ПЕТРУНЯ Федора Евстафьевича,
жительствующего в г. Одессе
по ул. Подбельского, № 41, кв. 20

ЗАЯВЛЕНИЕ

В июле 1941 г. я, по распоряжению директора Одесского Педаго-
гического Института, в котором я тогда работал, выехал из Одессы
совместно с указанным институтом в порядке эвакуации последнего.
В квартире моей по ул. Подбельского, д. № 41, кв. 20, помимо моего
личного бытового имущества оставалась также моя библиотека в сос-
таве 6000 единиц по вопросам географии и истории, а также собран-
ный мною научный архив, представляющий собою подбор рукописей
и выписок преимущественно в области географии и истории Причер-
номорья, равно как и УССР в целом (в составе около 30 папок). Сверх
того там же хранились многочисленные печатные и рукописные карты,
частично мною же составленные, копии карт и чертежей на кальке, а
также в фотоснимках, в количестве около 200 единиц; имелся также
фонд фотоснимков географических объектов по Причерноморью (свы-
ше 500 объектов). По условиям эвакуации я был лишен возможности
вывезти хотя бы ограниченную часть моего научного собрания.

* Див. біобібліографію відомого українського географа та історика: Федор Евстафьевич
Петрунь (1894–1963): Биобиблиографический указатель / Сост. В. В. Самодурова. Науч.
ред. Ю. А. Амброз. – Одесса, 1981.

.

.
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Во время румынской оккупации румыны вывезли мою библиотеку,
научный архив, собрание карт и фото, как представлявшие для них
“трофейный интерес”, поскольку фонд этот был посвящен в значитель-
ной степени именно оккупированным землям. Мой научный фонд,
легший в основу ряда моих печатных трудов, а также подготовленных
к печати крупных сводных работ по Причерноморью и Украине, был
мною собран на протяжении 25 лет (с 1919 года) в результате дли-
тельных изысканий в библиотеках, музеях, архивах Ленинграда, Моск-
вы, Киева, Харькова, Одессы и Симферополя. Без преувеличения мо-
гу сказать, что он представлял собою уникальный подбор материалов,
относившийся к Причерноморью, в частности к району, оккупирован-
ному румынами. В научных кругах Одессы его состав был хорошо из-
вестен. Румыны получили о нем сведения через своих агентов в Одессе,
в частности от бывшего при румынах директором историко-археоло-
гического музея гр. СЕЛИНОВА Валентина Ивановича, уехавшего
вместе с оккупантами. В мою квартиру явились представители румын-
ской трофейной комиссии, в том числе некий профессор ВУЛЬПЕ, и
при содействии военных румынских властей, несмотря на протесты
моего родственника ЛИСОВЕНКА Павла Федоровича, на попечении
которого оставалось мое имущество, вывезли мой научный фонд. Мои
книги, рукописи и карты были переброшены в помещение Одесского
историко-археологического музея, а отсюда, после некоторого просмот-
ра и отбора, отправлены в Румынию, как “трофеи”.

По возвращению моем в Одессу в сентябре 1944 г. совместно с
Одесским Государственным Университетом, в котором я ныне работаю,
мною были получены оставшиеся в музее 1711 номеров книг из моей
библиотеки, вся же остальная часть библиотеки, рукописи, карты и
фото оказались увезенными из Одессы. Я затрудняюсь дать совершен-
но точную оценку моего фонда в денежном исчислении, ибо в опреде-
ленной своей части собрание мое было уникальным и неповторяемым.
По моим расчетам, восстановление подбора копий архивных материа-
лов, получение фотокопий, изготовление (вычерчивание) оригиналь-
ных карт, приобретение фонда литературы по указанной выше тема-
тике в рамках ранее имевшегося у меня собрания, должно было бы по-
требовать около 160 тыс. рублей (сто шестьдесят тысяч руб.), а именно:

1. Приобретение литературы 4000 единиц х 25 – (по средним
расценкам антикварных наших книгопродавческих организаций)
100 000 руб.

2. Снятие заново копий с архивных материалов, составление вы-
писок из источников, возобновление ранее изготовленных печат-
ных на машинке текстов моих средних научных работ всего на расч.
100 печ. листов, т.е. 2500 стр. на машинке (со стоимостью материалов) –
25 000 руб.

3. Изготовление заново карт, снятие фотокопий и копий на кальках,
приобретение печатных старинных карт – 200 ед. х 100 – 20 000 руб.

4. Составление подбора фото географических объектов (со стои-
мостью материалов) 500 ед. х 25 – 12 500 руб.
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Я считаю, однако, что материальные компенсации не смогут обес-
печить надлежащей полноты и систематичности нового собрания, так
как ряд материалов Государственных хранилищ СССР, копии с кото-
рых я в свое время получил, погиб во время Отечественной войны.
Вот почему я прошу, в интересах сохранения для нашей страны со-
бранного мною научного фонда, принять меры к возвращению из Ру-
мынии в пределах СССР моей библиотеки и научного архива в цель-
ном виде.

Прямые указания к установлению места нахождения похищенно-
го моего фонда должен дать вышеупомянутый румынский деятель
ВУЛЬПЕ, равно как и прочие члены румынской “трофейной комис-
сии”, действовавшей в Одессе, и их приспешники, как напр. Селинов
Валентин Иванович, бывший директор Одесского Историко-археоло-
гического музея, уехавший вместе с оккупантами. Возможно, что мой
фонд, посколько он был после пересмотра оттранспортирован в Ру-
мынию из помещения Одесского Историко-археологического музея,
мог числиться у оккупантов среди “трофеев”, похищенных из указан-
ного музея, и разделил их долю.

Опознавательными знаками моей библиотеки являются: проста-
новка инвентарного номера в левом верхнем углу обложки или ти-
тульного листа, а также обозначение моей фамилии – в правом верх-
нем углу жирным цветным карандашом, трудно стираемым (пример-
ное обозначение: 4772 Ф. Петрунь).

Папки с рукописями и выписками также обычно носили на об-
ложках мои пометки – “научные материалы Ф. Е. Петруня”, а также
указание периода, к которому относятся материалы (напр.: 1559–
1600 гг.).

Подтвердить факт вывоза моей библиотеки и архива румынами
из моей квартиры могут следующие лица:

Смотритель дома № 41 по ул. Подбельского, в г. Одессе – ЛИСО-
ВЕНКО Павел Федорович.

Мои соседи по квартире № 20 в д. № 41 – ПОПОВ Харлампий
Павлович и ПОПОВА Александра Петровна; бывший сотрудник Одес-
ской Государственной научной (публичной) библиотеки, ныне старший
преподаватель Одесского Государственного Университета – ГУСАК
Семен Иванович, бравший на учет мою библиотеку во время моего
отъезда, а также сотрудники Одесского Историко-археологического
музея и своевременно принявшие меры к спасению остатков моей биб-
лиотеки после варварской операции румынских экспертов и их аген-
тов над нею, в том числе Юркевская Елена Епифановна, ныне сотрудник
библиотеки Одесского Университета и ДОКОНТ Григорий Иванович.

Сообщая о всем вышеизложенном, я прошу учесть во время пере-
говоров с румынским правительством при выяснении объема куль-
турных ценностей, подлежащих возвращению в СССР, также и похи-
щенный у меня научный фонд в составе 4000 книг, 30 папок рукопи-
сей, 200 карт, 500 фото, ориентировочной оценкой в 160 тыс. рублей.
Я прошу также принять меры к своевременной отсылке этого фонда в
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Одессу и выдачу его мне. Моя научная тематика, разрабатывавшаяся
мною на протяжении четверти века, может быть плодотворно продол-
жена разработкой лишь при условии наличия в моем распоряжении
столь систематически подобранного фонда. Я считал бы желательной
мою командировку в Бухарест и Яссы для розысков моего фонда и
обеспечения возвращения его в возможно более полном виде. О полу-
чении настоящего моего заявления и принятых Вами мерах по этому
поводу прошу не отказать поставить меня в известность.

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОДЕССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,

КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК Петрунь Ф. Е.

Адрес: г. Одесса, ул. Подбельского, 41, кв. 20.

ЦДАВО України, ф. 3538, оп. 1, спр. 12, арк. 46–47. Оригінал.

№ 2

25 вересня 1944 р. Махачкала. – Заява до Надзвичайної
Державної комісії при РНК УРСР начальника секретного
відділу Наркомату охорони здоров’я Дагестанської АРСР

Л. І. Леонідова про втрату майна в його помешканні
в Дніпропетровську під час окупації*

25 сентября 1944 г.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
при СНК СССР г. Москва.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
при СНК УССР г. Киев

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
г. Днепропетровск

Леонидова Льва Исаевича, проживающего
в гор. Махач-Кала Дагостанской АССР

по ул. Котпова № 30.

ЗАЯВЛЕНИЕ

12 августа 1941 года я вместе со своей семьей, состоящей из жены
и двое детей, был эвакуирован из г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА, где я
проживал долгие годы по ул. Дзержинского № 24, кв. 44 (дом проку-
ратуры). Условия эвакуации не давали возможности вывезти свое
имущество, нажитое мною и моей женой за долгие годы трудовой
жизни при Советской власти.

Вся обстановка квартиры и часть домашних вещей остались. Я
получил сведения, что вся обстановка моей квартиры и оставшиеся
вещи были вывезены немцами, а весь дом перед их бегством из города
был сожжен.

* Збережено стиль і орфографію оригіналу. Пунктуацію осучаснено.
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Вот список вещей, оставшихся в моей квартире:
Кабинетный рояль фирмы “ШРЕДЕР”
Буфет дубовый – зеркальный
Диван со спинкой и зеркалом на пружинах – дубовый
Письменный стол дубовый на тумбах
Обеденный стол дубовый, раздвижной
6 стульев, дубовых с мягкими сиденьями
Кресло-качалка, гнутого дерева
Этажерка для книг, дубовая на 4-х полках
Тумбочка из красного дерева
Кресло из красного дерева с мягким сиденьем
Одна двуспальная кровать полуникелевая с сеткой
Детская полуникелевая кровать с матрацом на пружинах
Тахта на пружинах, крытая ковровой материей
Трильяж – дубовый
Шифонер – дубовый
Радиоприемник СИ
Патефон – Ленинградский и 150 пластинок
Швейная ручная машина
Одна перина с чехлом
Две подушки – пуховые с наволочками
Одно одеяло ватное – сатиновое
Две портьеры суконные
Один ковер большой
Одна скатерть – льяная
Две плитки электрические
Один чайник – электрический
Четыре кастрюли – эмалированных средних
Одна ванна – цинковая
Один умывальник мраморный
Две пары ботинок с коньками
Две пары детских туфель с галошами на 12 лет. реб.
Два чайных сервиза – фарфоровых
Тарелок разных 30 шт.
Один стеклянный сервиз – водочный, прибор на 6 человек
Четыре рамы (большие для портретов) широкого багета
Шторы – две пары
Карнизов для портьер и занавесок – 8 шт. дубовых
Библиотека из 200 книг (в том числе соч. ЛЕНИНА – 24 кн. Боль-

шая Советская Энциклопедия – 24 книги, Малая Сов. Энц. 10 книг,
Сочинения М. Горького, Л. Толстого, Чехова и др. писателей, научные
и полит. книги, соч. К. МАРКСА – 6 томов)

Нотная библиотека: Партитуры с фортеп. Евгений Онегин, Пико-
вая дама, Кармен, Отдельные вещи: Итальянское каприччио – Чай-
ковского, Времена года – Чайковского, Вальсы – Шопена, Штрауса,
Попурри из оперы Демон, Князь Игорь, Травиата, Фауст, Соч. Грига,
Балет – Лебединое озеро – Чайковского, Отрывки из оп. Руслан и Люд-
мила. Для фортепиано: Сонаты Бетховена – 2 тома, и много других.
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С Ноября 1941 г. я и моя семья живем в г. Махачкала, я работаю
Начальником Секретного Отдела Наркомздрава ДАССР. Жена – На-
чальником Спецчасти и отдела кадров Даг. Мединститута, продолжаем
трудиться, дочь занимается на 4-м курсе Мединститута, сын в 7 классе
средней школы. Однако нанесенный нам ущерб немецкими захватчи-
ками сильно отражается на нашем благополучии.

Прошу при предъявлении претензии виновникам войны учесть и
мою претензию.

О том, что все эти вещи были оставлены могут подтвердить сле-
дующие жит. г. Днепропетровска: 1) ВДОВИНА В. Д., ул. Свердлов-
ская, 75/8, ГЛАДКОВА Г. С., ул. 8 марта № 8, кв. 20, БЕЛАЕНКО И.,
Октябрьская площадь № 7, кв. 28.

В случае необходимости можно будет представить еще много
свидетелей из гр. г. Днепропетровска, уже вернувшихся туда.

(ЛЕОНИДОВ)

ЦДАВО України, ф. 3538, оп. 1, спр. 12, арк. 1–1 зв. Оригінал.
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ЕПІЗОД ІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОРОСІЙСЬКОГО
І БЕССАРАБСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

М. С. ВОРОНЦОВА

Специфіка Південної України, регіону, що входив до складу Ро-
сійської імперії, управління яким у 1823–1854 рр. здійснював новоро-
сійський і бессарабський генерал-губернатор М. С. Воронцов, знайшла
яскраве відображення ще в одному документі1, нещодавно виявленому
в Російському державному історичному архіві у Санкт-Петербурзі. Він
заслуговує на увагу, оскільки підтверджує думку про особливості пів-
денного генерал-губернаторства (1822–1874) та містить вагому інфор-
мацію про формування взаємовідносин центру й окраїн у першій по-
ловині ХІХ ст.

У відношенні до управляючого Міністерством фінансів Ф. П. Врон-
ченка, що пропонується увазі читачів “АУ”, М. С. Воронцов, особа-
посада в структурі регіональної влади, висловлює сумнів у доцільності
та застерігає центральний уряд не поспішати з поширенням загально-
російської відкупної системи на губернії, що входили до Новоросій-
ського і Бессарабського генерал-губернаторства.

Лише на перший погляд може здаватися, що ця соціальна проблема
була не дуже важливою. При прискіпливому розгляді з’ясовується,
що насправді вона посідала поважне місце в соціально-економічному і
політичному розвитку Російської держави, зокрема в першій полови-
ні ХІХ ст., хоча це поки що й не знайшло ґрунтовного відображення в
сучасній українській історіографії. Для нас важливо відзначити, що
загальнодержавна відкупна система не поширювалася повною мірою
на приєднані землі і, таким чином, засвідчується незавершеність інте-
граційних процесів неросійських територій в імперському просторі.
Право на вільне гуральництво, що його відстоювала місцева еліта, бу-
ло одним із залишків економічних привілеїв, з якими змушений був
рахуватися уряд і які він прагнув ліквідувати при проведенні уніфіко-
ваної міністерської управлінської системи.

Відкупна система торгівлі спиртними напоями в Росії майже не
відрізнялась від європейської – з тією різницею, що, скажімо, у Франції
вона була ліквідована 70-ма роками раніше. Російський “Статут про
вино” 1781 р. встановлював монопольне право держави на продаж го-
рілки у визначеному регіоні (від повіту до декількох губерній). Його
набував у результаті домовленості з урядом шляхом купівлі з торгів

© В. С. Шандра, 2002
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на об’єднаному присутствії губернського правління і казенної палати
відкупник, котрий сплачував наперед на чотириріччя певну суму дер-
жаві, після чого заводив власну торгівлю, встановлював ціни, навіть
митну охорону на кордонах. Наступним статутом – про питні збори
1817 р. – при казенних палатах засновувалися питні відділення, в яких
і зосереджували нагляд та контроль за питним підприємництвом2.

Відкупна система на виготовлення та продаж горілчаних напоїв
до 1847 р. діяла переважно у внутрішніх російських губерніях. Її гли-
бинна суть полягала в тому, що статки від неї становили значний від-
соток у державній скарбниці. Доходи від її впровадження перевищува-
ли розміри всіх інших прямих і непрямих податків, навіть подушного.

Кілька разів уряд намагався вдосконалити систему відкупів. Так,
1827 р. дещо змінювалися умови проведення торгів у 29-ти великоро-
сійських губерніях. 1839 р. цар розглянув записку аноніма “Огляд фі-
нансової справи в Росії” з гострою критикою відкупної системи, що й
стало приводом до заснування урядового комітету на чолі з графом
В. В. Левашовим. Його членам вдалося з’ясувати справжню картину
здирства відкупників та технологічні тонкощі, за допомогою яких во-
ни завдавали серйозних збитків державі: відкупники постійно обма-
нювали скарбницю, вдаючися до “подвійної” бухгалтерії: кількість
проданого “горячего вина” не відповідала звітам, вони використовува-
ли відра з неоднаковим поділом (восьмимірні замість десятимірних).
Міцність напоїв, як і до того, вимірювалася випалюванням (спирт ви-
горав, вода залишалась), а не за допомогою гігрометра Траллеса. По-
всюдно відкупники самовільно завищували ціни, продаючи горілку на-
селенню, і т. д. Новий, на цей раз таємний, комітет, створений 1844 р.,
який не припиняв діяльності впродовж усього періоду царювання Ми-
коли І, запропонував замінити систему відкупів уведенням акцизно-
відкупного комісіонерства, апробація якого відбулася в Орловській
губернії. Тепер місто з повітом складало окремий питний округ, в яко-
му збір так званих акцизних статей (з пива, меду, горілки, тютюну то-
що) віддавався з торгів. Відкупник продавав напої по визначеній ціні
і лише після розрахунку з державою, міг за продаж понад норму зали-
шати собі 50% коштів від проданого. На таких умовах відкупи були
укладені на 1847–1852 рр.3

Акцизно-відкупна система 1847 р. лише вдосконалила, дещо змі-
нила та впорядкувала через урежимлення спосіб стягування податко-
вих зборів з виноторговців і таким чином стабілізувала надходження
коштів. Проте у зв’язку зі зростанням державних витрат на утримання
та оснащення армії урядові кола мали намір поширити її й на приві-
лейовані губернії. Починаючи від 1851 р. останні помірно підпадали
під чинність питного статуту4.

М. С. Воронцов, незважаючи на те, що вже отримав додаткові пов-
новаження із призначенням головнокомандувачем військ на Кавказі і
кавказького намісника (27 грудня 1844 р.) і виїхав до Тифлісу та роз-
почав підготовку до військового походу проти Шаміля, ознайомившись
із далекоглядними намірами уряду реформувати питейну торгівлю,
вважав, що насильницьке введення на південних землям державної
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акцизно-відкупної системи порушить вільне місцеве шинкування, яке
сприяло колонізації й економічному розвитку краю. Пояснюючи свою
точку зору, генерал-губернатор із натхненням деміурга доводив, що
особливості Півдня полягають у наявності та подальшому збереженні
і в цих губерніях давніх пропінаційних привілеїв, що існували в захід-
них порубіжних губерніях. Поширення казенного відкупу боляче вда-
рить по місцевій людності, що на Півдні не є поміщицьким селянством,
і комерційна та підприємлива діяльність якого базується на вільному
гуральництві. Зовнішня морська торгівля, що вимагала підвозу до пор-
тів величезної кількості збіжжя, покликала до життя чумацький про-
мисел. Чумаки, відірвані від місць постійного проживання, також будуть
потерпати, оскільки постійно користуються послугами корчмарів, і т. п.

На думку австралійського дослідника Д. Крісчна, дореформена
відкупна система в Росії була малопродуктивною, не сприяла капіта-
ловкладенню в такі перспективні для економічного зростання галузі,
як транспорт, зокрема залізничне будівництво, видобувну чи перероб-
ну промисловість5. З цим можна погодитися, але слід підкреслити, що
для приєднаних територій гуральництво, звільнене від жорсткого дер-
жавного регулювання, було тією галуззю господарювання, яка дозво-
ляла привілейованим станам бути менш залежними від центрального
уряду. Для південного регіону з притаманним для нього середнім та
дрібним капіталом воно було одним із способів нагромадження пер-
вісного капіталу. Ось чому генерал-губернатор, добре знаючи ввіре-
ний його управлінню край, піддав сумніву пропозиції центру пошири-
ти в повному обсязі на Півдні питні відкупи, які перешкоджатимуть
становленню місцевого господарювання. Не варто відкидати й еконо-
мічних інтересів самого М. С. Воронцова, заможність якого вразила
навіть Миколу І. При відвіданні 1837 р. Алупкинського палацу він
зауважив, що граф може змагатися навіть із царями. Підприємливість
та розмах господарювання генерал-губернатора були вражаючими.
Так, він закупив у Франції найкращі сорти винограду, що призначали-
ся для американських власників, заклав на власних землях виноград-
ники, за приживленням яких стежили французькі та німцькі фахівці,
що найбільше зналися на той час на виготовленні виноградних вин,
зокрема шампанського6.

Позиція М. С. Воронцова, що відображала регіональні інтереси, не
співпадала з новим витком централізаторської політики уряду. Доку-
мент, що публікується, дозволяє констатувати неодностайність уря-
довців та зауважити існування принаймні двох підходів до управління
місцевим економічним розвитком. Пропонована генерал-губернатором
єдина система оподаткування, при якій винокури сплачували б акциз,
а гуртові продавці та продавці вроздріб – патентний збір, була все ж
таки введена в Росії з 1 січня 1863 р. на розвиток великих реформ
1860-х років.

1 Див. детальніше: Захарова О. Ю. “Генералы своих судеб”. М. С. Воронцов – генерал-
губернатор Новороссийского края. – М.,1998; Шандра В. Новоросійський і бессарабский
генерал-губернатор М. С. Воронцов (1823–1854) // Укр. іст. журн. – 2002. – № 1. –
С. 57–78.
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1845 р., травень1. – Відношення головнокомандуючого окремим Кавказьким
корпусом, новоросійського і бессарабського генерал-губернатора

генерал-ад’ютанта графа М. С. Воронцова до управляючого Міністерством
фінансів2  Ф. П. Вронченка3  з проханням враховувати особливості південних

губерній при запровадженні загальноросійської відкупної системи

Копия с отношения главнокомандую-
щего отдельным Кавказским корпусом
генерал-адъютанта графа Михаила Се-
меновича Воронцова к управляющему
Министерством финансов Федору Пав-
ловичу Вронченко от мая 1845 года, №

Из рапорта генерал-лейтенанта Федорова4  я осведомился о переписке его с
Вашим превосходительством на счет проекта перемен откупной системы в при-
вилегированных губерниях5  и о желании правительства найти возможность
подвести вообще все откупа в империи в одно положение. Говоря о сем, Ваше
высокопревосходительство упоминаете о некоторых мерах, которые бы необхо-
димо принять для вознаграждения помещиков западных и южных губерний в
случае, если теперешние привилегии сих губерний будут отменены. Генерал-лей-
тенант Федоров сообщил мне все, что он писал Вашему высокопревосходи-
тельству о сем предмете, как по Бессарабии6, так и по новороссийским губер-
ниям7. Я считаю долгом в столь важном деле и по званию моему и по долгому
пребыванию в западных и южных губерниях8 почтительнейше представить Ва-
шему высокопревосходительству мои мысли по сему предмету.

Так называемые привилегии в западных губерниях, по большей мере ра-
спространенные и на Новороссийский край, с самого начала образования оного,
суть предмет столь важный, столь сопряженный со всеми интересами того края и
с ценностию вообще всех имений, по каковой ценности всегда составлялись и со-
ставляются продажи и покупки недвижимых имений и употребление капиталов,
как на покупки, так и на заведения всякого рода, что отмена или потрясение сих
постановлений может иметь самые пагубные последствия.

Ваше высокопревосходительство, признавая сие начало, предлагаете найти
способ вознаграждения за убытки, неизбежные при перемене таковой системы.
Может быть, что во внутренних губерниях, где ценность имений определяется
почти везде по числу душ, с некоторыми пожертвованиями, сие бы было возмож-
но, но в Новороссийском крае и Бессарабии обстоятельства совершенно различ-
ны, крестьян помещичьих там весьма мало9, а иногда в самых доходных имениях
вовсе нет, народонаселение в большой мере прибавляет промышленность также;
десятки тысяч подвод ходят во все стороны с товарами всякого рода к портам
дунайским, Черного и Азовского морей, разного рода хлеб, уголь и другие
потребности развозятся для нужд всего края10, дороги везде устраиваются и
новые открываются11; владельцы земель снабжают волов и подводчиков

2 Ерошкин Н. П. Местные государственные учреждения дореформенной России
(1800–1860 гг.) – М.,1985. – С. 77.

3 Министерство финансов. 1802–1902. – С.Пб., 1902. – Ч. 1.– С. 299–300, 302.
4 Судейкин В. Вронченко Ф. П. // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и

И. А. Ефрона. – С.Пб., 1892. – Т. 7. – С. 376–378.
5 Крисчн Д. Забытая реформа: отмена винных откупов в России // Великие реформы в

России. 1856–1874 / Под ред. Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. – М.,1991. – С. 127.
6 Герлігі П. Одеса: Історія міста, 1794–1914. – К., 1999. – С. 64, 123.
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подножным кормом и водою, иногда даром, иногда по низким ценам, за то
получают доход от питейных домов12, которые имеют право держать на своей
земле и продают, хотя умеренною ценою, но с большою для себя прибылью
напитки, необходимые для огромного числа подводчиков; все состояние сих
владельцев земли, все их расчеты при покупке и обзаведении на этом основаны,
а большею частию в самых больших таковых имениях, число крестьян находится
только то, которое в Новороссийском крае положено законом для предоставле-
ния права продавать водку; в Бессарабии же и вовсе крестьян не имеется. Каким
образом возможно будет вознаградить хотя приблизительно все это число бо-
гатых и полезных помещиков и владельцев земли или по разложению на души,
которых мало, или вовсе нет, или каким либо-другим способом?

Мне кажется, что сие совершенно невозможно, но при разведении у них ка-
зенного откупа, разорить же одним ударом столь многочисленный и полезный
класс людей было бы, по-моему мнению, мера пагубная и совершенно противная
прямым пользам государства. Естьли же нужно, как конечно, оно есть жела-
тельно установить одну систему для продажи горячих напитков во всей импе-
рии, то надобно изыскивать другие средства, но до того, по крайней мере, до исте-
чения 4-х лет, начинающего с 1847 года, не трогать теперешнего положения откуп-
ной системы в южных губерниях.

Не смею себя считать довольно знающим по сей части, чтобы решиться
представить какое-либо мнение на счет преобразования вообще в России системы
откупов и продажи горячих напитков. Ваше высокопревосходительство, и по
месту, Вами занимаемому, и по долговременной опытности, имеете на то лучшее
способы, но смею думать, что ежели вводить во всей империи какую-нибудь об-
щую единообразную систему, то надобно ввести систему хорошую, полезную, а
непорочную и почти всему государству вредную, какова теперь существующая во
внутренних наших губерниях. Конечно, желательно ввести единообразие, но не
такое единообразие, которое только усугубит теперешние неудобства и притес-
нения и введет оные в те места, которые им еще неподвержены.

Естьли бы можно было без большой видимой потери ввести систему, кото-
рая бы везде облегчила это дело и устранила вовсе пагубное влияние на ввесь
край откупщиков, то это было блаженство для всей империи и мнимая потеря на
одной бумаге существующая, была бы непременно в несколько крат вознаграж-
дена, не говоря уже о благодетельном моральном содействии таковой перемены
уменьшением всякого рода расходов, уничтожением недоимок и успокоением це-
лых народонаселений, отчего и прямые государственные доходы непременно бы
увеличились. Если, например, сделать расчет о нужном количестве горячего ви-
на13 для всей империи при свободном винокурении обложить каждое винокурен-
ное ведро суммою в сувокупности недалеко менее той, котороя вообще получа-
ется от откупов, казалось бы, что обложив всех продавцов такого вина, где бы то
ни было патентовою таксою за право продажи водки, каковая и теперь платится
за кабаки, можно бы обеспечить казну в получении необходимого для государст-
ва по сей части дохода и вместе с тем избавить всю империю от откупов, откуп-
щиков, корчемств14, экстренных законов для поддержания откупа, пагубного
влияния откупщиков и их агентов на местные градские полиции и словом ска-
зать от всех несчастных последствий теперешней системы, столь живо ощущае-
мых и столь единогласно признанных во всей России. Конечно, я не имею спосо-
бов сделать таковой расчет, и уверить не только других, но даже и себя, что сие
будет и легко, и выгодно, но мысль сию во всяком случае долгом считаю по-
вергнуть на обсуждение Вашего высокопревосходительства. Вы же имеете все
средства расчитать математически возможность оной, во всяком случае расчет
сей нетруден и потому-то даже по ограниченным сведениям, которым я имею на
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счет общей суммы, действительно поступающей в казну, с одной стороны, а с
другой, о нужном для всей империи количества горячего вина, и о могущем быть
примерном количестве желающих платить умеренную патентную сумму за сво-
бодную продажу того вина, мне кажется, что сие дело не представляет большого
затруднения, а наипаче невозможности.

Впрочем, Ваше высокопревосходительство, может быть уже имели этот
способ в виду, может быть и другой и лучше этого; мой долг был только кроме
представления сей мысли на постоянно благосклонное Ваше ко мне внимание и
более всего убедительнее просить Вас, милостивый государь, войти в положение
губерний, неподверженных теперь откупу, и сие решить в таком скором времени,
как назначено для составления кондиций15 на будущий откуп, ибо уже с начала
1847 года вся недвижимая собственность в тех губерниях потрясется и почти все
доходы от употребленных столько лет на покупки и заведения капиталы будут
невозвратно потеряны. При возможности принять предлагаемую мною здесь
мысль или по рассмотрению Вашему, чего либо другого в том же смысле, будет
еще и то благодетельное последствие, что виноделие и вольная продажа вино-
градного вина избавятся от притеснений и вредного влияния откупщиков и что
важная сия отрасль государственной промышленности, которая теперь в столь
успешном ходу, еще более усилится. Теперь же, несмотря на все желания прави-
тельства, на беспрестанно включаемые в кондиции параграфы для покрови-
тельства виноделию и на объявленную высочайшую волю и поддержать виноде-
лие даже с пожертвованиями со стороны казны и с каждым новым 4-х летием
откупщики находят более и более средств к притеснению вольной продажи ви-
ноградного вина и одна только непрестанная борьба с ними о сем предмете выс-
ших в полуденном краю полицейских лиц, хотя несколько спасает виноделие от
непрестанных притеснений и разорений.

Предавая все сие и особливо убедительную покорную просьбу во всяком
случае не приступать так скоро к мере устрашающей, вверенные моему управле-
нию новороссийских губерний и Бесарабию на благоуважение Вашего высоко-
превосходительства, покорно прошу принять уверение в совершенном моем поч-
тении и преданности.

Верно.

РДІА, ф. 1643, оп. 1, спр. 74, арк. 1–4. Копія.

1 На копії цього документа відсутні повна дата та діловодний номер, оскільки зні-
малась вона для ознайомлення та обговорення чиновниками апарату Міністерства фі-
нансів і членів Комітету міністрів. У нашому випадку можна стверджувати, що пропозиції
М. С. Воронцова вивчав Я. О. Ламберт (1788–1849), управляючий урядовою комісією
погашення боргів (з 1829 р.) і директор департаменту зовнішньої торгівлі Міністерства
фінансів, в особовому фонді якого й “осіла” копія цього документа.

2 Міністерство фінансів, створене 1802 р. для однакового управління “казенними і
державними частинами”, що надавали уряду необхідні джерела фінансування, серед яких
вагоме місце належало питним зборам. Управління та контроль за цим напрямом
діяльності здійснював департамент податків і зборів цього міністерства.

3 Вронченко Федір Павлович (1779–1852), російський високопоставлений сановник,
змінив відомого фінансового діяча Є. Ф. Канкріна, політика якого на посаді міністра
впродовж 21 року, з 1823 по 1844 роки, вже не задовольняла урядові кола. Микола І
даремно сподівався, що новий міністр поліпшить фінансову стабільність у державі.
Ф. П. Вронченко, виходець із купецької родини, здобув освіту в Московському універ-
ситеті, і, хоча й служив в канцелярії М. М. Новосильцева та Міністерстві внутрішніх
справ В. П. Кочубея, проте не зміг реалізувати нових ідей управління державою на службі
в Міністерство фінансів, оскільки перебував під впливом політичного курсу Канкріна.
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Він зарекомендував себе спадкоємцем попередньої економічної політики, що базувалася
на нерівності у сплачуванні податків, левова частка яких припадала на селянський стан.
Він намагався утриматися на посаді не завдяки вдосконаленню податкової політики, а
створюючи видимість фінансового благополуччя, проте неврожаї 1844, 1845 і 1847 рр.
довели слабкість державних статків і викликали зростання недоїмок при сплачуванні
податків. 1846 р. за його ініціативою був удвічі збільшений допоміжний земський збір із
селян, міщан і купців, проте найбільша увага зосереджувалася на добування коштів через
удосконалення відкупної питної системи.

4 Павло Іванович Федоров, бессарабський військовий губернатор, який уже один
раз виконував обов’язки головного начальника Новоросійського краю, зокрема з 13 серп-
ня 1838 р. по 4 жовтня 1839 р., коли М. С. Воронцов був у від’їзді. З 27 грудня 1844 р.,
після від’їзду М. С. Воронцова на Кавказ, тимчасове управління генерал-губернаторством
знову передавалося П. І.Федорову, 49-ти років, генерал-лейтенанту (з 1840 р.), дворянини,
віросповідання греко-російського; маєтків у власності не мав. Освіту здобув у Другому
кадетському корпусі (1808). У його формулярному списку про освіченість сказано, що
він російської грамоти читати і писати знає, арифметику і геометрію також, з іноземних
мов володіє німецькою. 1819 р. залишив військову службу в чині прапорщика і обіймав
такі посади: поліцмейстера м. Миколаєва (1820–1829), комісара Чорноморської госпо-
дарської експедиції (1830-1832), бессарабського цивільного (1834–1835) та військового
губернатора (з 1836 р.). Був одружений із донькою адмірала Митькова, Катериною.
Ф. Ф. Вігель характеризував його як людину витончену, всезнаючу, невтомної енергії
(Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 249, спр. 771, арк. 8–12; Вигель Ф. Ф. Записки. –
М., 2000. – С. 510).

5 Статус привілейованих, тобто губерній з особливими правами, мали з українських
ті, що входили до складу генерал-губернаторств: Малоросійського (1802–1856) – Чер-
нігівська, Полтавська і Харківська; Новоросійського і Бессарабського (1822–1874) – Кате-
ринославська, Херсонська, Таврійська та Бессарабська область; Київського (1832–1814) –
однойменна, Подільська і Волинська. На ці губернії не поширювалася відкупна система,
місцеве населення мало пільги щодо виготовлення й продажу спиртних напоїв.

6 Історичний регіон Пруто-Дністровського межиріччя був уведений до складу Росії
на автономних правах 1812 р., управлявся тимчасовим урядом Бессарабії. Очолював його
губернатор, молдавський боярин С. Стурдза. До його департаментів та експедицій вхо-
дили місцеві й російські чиновники у співвідношенні 7:5. Судочинство здійснювалося
за молдавськими традиціями. Діловодство велося двома мовами – молдавською і росій-
ською. Автономні права Бессарабії підтвердив і “Статут утворення Бессарабської області
1818 р.”. М. С. Воронцов узяв чіткий курс на ліквідацію автономних відмінностей та
заміну місцевих органів управління російськими губернськими установами (Националь-
ные окраины Российской империи: Становление и развитие системы управления. –
М., 1997. – С. 172–175).

7 До українських губерній належали Катеринославська і Херсонська, Таврійська та
частково Бессарабська.

8 М. С. Воронцов, обійнявши посаду новоросійського і бессарабського генерал-губер-
натора 1 травня 1823 р., змінив політичний курс в управлінні південним регіоном. (Де-
тальніше див.: Шандра В. Новоросійський і бессарабський генерал-губернатор М. С. Во-
ронцов (1823–1854) // Укр.іст. журн. – 2002. – № 1. – С. 67–79).

9 Абстрагуючись від нюансів і окремих поглядів, сучасні історики, в основному,
входяться на думці, що кріпосне право на Півдні не мало значного поширення і не набуло
усталених форм, таких, як у центрі Росії. Південні землевласники не поспішали “садо-
вити” селян на землю, оскільки втрачали б при цьому значну частину родючої землі,
зменшуючи таким чином її продуктивність. “Чим менше кріпаків, тим вища її цінність”, –
вважав російський економіст О. І. Кошелев, який сам, до речі, збагатився на виноробстві.
Тут поміщики не були подібними до маєтного дворянства внутрішніх російських губерній,
бо більше покладалися на найману працю. (Герлігі П. Вказ. праця. – С. 87; Крисчн Д. Вказ.
праця. – С. 131).

У Бессарабії також були значні відмінності: місцеві селяни –  царани – зберегли
статус вільних хліборобів. За положенням 1834 р., яке складалось чиновниками Канце-
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лярії М.С. Воронцова, вони у встановлений термін укладали добровільні “умови” на ко-
ристування землею, за що зобов’язувались виконувати певні повинності, мали право на
перехід до маєтків інших поміщиків, однак без права поселятися на державних землях.

10 Ідеться про чумацький промисел.
11 М. С. Воронцов чи не найкраще зрозумів вимогу Миколи І поліпшити шляхи

сполучення в імперії. “Ми потерпаємо від надлишку відстаней”, - вважав імператор, тому
в Міністерстві шляхів сполучень 1833 р. була укладена програма будівництва доріг, котрі
поділялися на 5 категорій. До першої, головної, відносилися шляхи державної значимості;
до другої – сполучення на великі відстані, третьої – звичайні поштові, із губернії в гу-
бернію, четвертої – повітові торговельні та поштові, до п’ятої – сільські та польові шляхи
сполучень. На Півдні державного значення надавалося шосе на узбережжі Кримського
півострова, спорудження якого практично було закінчене 1829 р., зокрема сполученню
Сімферополь-Севастополь, Алушта-Сімферополь, Алушта-Сімеїз. (Краткий историчес-
кий очерк развития и деятельности ведомства путей сообщения за сто лет его существо-
вания (1798–1898). – С. – СПб., 1898. – С. 71; Воспоминания Андрея Михайловича Фа-
деева: 1790–1867 гг. – В 2-х ч. – Одесса, 1897. – С. 102.

12 Так називалися шинки, корчми та кабаки.
13 Одна з назв горілки, що вироблялася переганянням заквашеного хліба.
14 Монополія держави у справі контролю за питейною торгівлею вела до поширення

у великих масштабах корчемства, таємного, нелегального виробництва, провозу та збу-
вання горілчаних напоїв. Останні зменшували статки державної скарбниці й змушували
вводити застави для не пропускання цих товарів із “привілейованих” губерній до цент-
ральних.

15 Так називались умови, що їх укладав уряд з відкупниками на кожне чотириріччя.

Т. Г. БОРЯК

“ВАШ УНІВЕРСИТЕТ – В І Л Ь Н И Й УНІВЕРСИТЕТ...”
(До історії УВУ за часів німецької окупації)

У січні 1921 р. за підтримки віденського Союзу українських жур-
налістів і письменників та інших громадських кіл у столиці Австрії
було засновано Український вільний університет (УВУ). Його зав-
дання – “плекати і подавати українській молоді науки в рідній мові і
з усіх областей людського знання з особливим оглядом на україно-
знавство. Він має підготовляти нашу молодіж до діяльності серед рід-
ного народу, в своїх інституціях та майбутніх урядах”* (ЦДАВО Ук-
раїни, ф. 3859, оп. 1, спр. 136, арк. 22). Перший семестр тривав із січня
до кінця травня 1921 р.

Керівництво УВУ прийняло рішення про перенесення його до
Праги, де навчалася значна кількість української молоді. Спеціальна
депутація на чолі з ректором УВУ Олександром Колессою та деканом
правничого відділу Станіславом Дністрянським звернулася з клопотан-
ням до Президента Чехословацької республіки Томаса Масарика і
розпочала переговори з владою Карлового університету в Празі, яка
погодилась надати приміщення. У меморандумі депутації до Т. Маса-
рика, зокрема, зазначалося: “Прага... як столиця малої Антанти стала

© Т. Г. Боряк, 2002
* Тут і далі документи цитуються мовою оригіналу.
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тепер великим політичним осередком... з давна є осідком замітного
культурно-політичного руху славян. Тому сам факт істновання Україн-
ського вільного університету в Празі підносять престіж нашого наро-
ду перед чужинцями і є вимовною маніфестацією культурної само-
стійності і суверенності нашої нації” (там само, арк. 23). У зверненні
до ректора Карлового університету Богуміля Нємца депутація проси-
ла про “приділення викладових саль в університетських будинках в
днях і годинах вільних від викладів Карлового університету. При тім
зазначуємо, – йшлося в листі, – що наші виклади будуть відбувати ся
в таких годинах, щоби не колідували із викладами анальогічних фахів
Карлового університету” (там само, арк. 91).

Перенесення УВУ, природньо, було з ентузіазмом зустрінуто укра-
їнською “академічною молоддю” в Празі.

Міністерство закордонних справ дало дозвіл на перенесення УВУ
16 вересня 1921 р.; Міністерство шкільництва і просвітництва – 30 ве-
ресня 1921 р. Згідно з постановами Академічного сенату та деяких фа-
культетів Карлового університету з 5 жовтня 1921 р. УВУ почав функ-
ціонувати у Празі (там само, арк. 88–108).

Статутом Українського вільного університету (на жаль, не вдало-
ся встановити його дату. – Т. Б.) передбачалося існування трьох фа-
культетів: “факультет права і суспільних наук; факультет філософіч-
ний; природописно-математичний” (там само, спр. 132, арк. 8 –
порівн. виноску 4 до документа).

Урочисте відкриття УВУ в Празі відбулося 23 жовтня 1921 р. у
великій залі природописного інституту Карлового університету. Ва-
жливим свідченням визнання навчального закладу академічними ко-
лами Чехоссловаччини стала офіційна участь його професорів у кон-
гресі вищих шкіл країни, який відбувся 13–16 травня 1922 р. Тим самим
було визначено місце УВУ як рівного серед інших університетів ЧСР.

Колектив викладачів УВУ, крім наукової роботи, провадили знач-
ну науково-просвітницьку діяльність, що сприяла ознайомленню гро-
мадськості країни з історією та культурою українського народу. У
1919–1920 рр. завдяки їхнім зусиллям та за допомогою дипломатич-
ної місії УНР у Празі було випущено українською, чеською та інши-
ми мовами понад 20 науково-популярних брошур. Професори УВУ
брали також активну участь у підготовці деяких енциклопедичних
видань1.

Держава докладала значних зусиль для матеріального забезпечен-
ня університету. Так, протягом двох академічних років (1921/1922,
1922/1923) щомісячне урядове фінансування становило 100 тисяч
чеських крон (далі – ч. к.). У різні роки розмір субсидії коливався в
межах 40–70 тис. ч. к. щомісяця2. У середині 20-х років фінансове
становище університету значно погіршилося. Щоправда, серйозною
підтримкою була спеціальна президентська субвенція на утримання
УВУ, без якої, зрештою, університет навряд чи зміг би існувати3.

З кінця 20-х років умови діяльності українських центрів, які
працювали в Чехословацькій республіці, змінилися, що пояснювалося
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суттєвою зміною політики уряду щодо біженців. Степан Віднянський
виокремлює три основних фактори, що призвели до цього:

1) Зростання у другій половині 20-х – на початку 30-х рр. впливу
чеських національних соціалістів у чехословацькому парламенті і уря-
ді з проросійським вектором зовнішньої політики;

2) Загострення міжнародної обстановки і зростаюча загроза фа-
шизму, в результаті чого між ЧСР та СРСР було укладено у 1935 р.
договір про взаємну допомогу. Зрозуміло, що правлячі кола Радян-
ського Союзу категорично негативно ставилися до діяльності українців
за кордоном. У свою чергу, чехословацькі урядові чинники, що мали дані
про контакти деяких політичних діячів української еміграції з представ-
никами німецької влади, змінили своє ставлення до українців у ЧСР;

3) На Закарпатті з кінця 20-х рр. за активної участі українських
емігрантів посилювалися самостійницькі прагнення, що розцінювалося
Прагою як загроза цілісності ЧСР4.

Після підпорядкування УВУ в 1928 р. Міністерству шкільництва і
народної освіти ЧСР річний бюджет університету було скорочено до
500 тис. ч. к., а наприкінці 30-х р. – до 200 тис. ч. к. До того ж, ці
кошти з 1929 р. видавалися помісячно, на покриття окремих статей
університетського бюджету, що ускладнювало фінансову ситуацію
закладу. Для покращання матеріального становища університету за
ініціативою Міністерства шкільництва і народної освіти ЧСР у 1932 р.
було засновано Товариство приятелів УВУ, до якого увійшли його
керівники, представники Карлового університету і деяких інших ви-
щих шкіл ЧСР, міністерств закордонних справ та шкільництва і на-
родної освіти ЧСР. Виконавчим органом Товариства була Кураторія,
яка контролювала матеріально-господарську діяльність УВУ, фінансу-
вала різні науково-організаційні заходи, розподіляла міністерські суб-
сидії, дбала про додаткові фінансові надходження. Щоправда, мате-
ріальне становище УВУ не поліпшилося5. Так, у 1931–1932 рр. УВУ
отримав 425 303 ч. к., у 1932–1933 рр. – 345 996 ч. к., а в 1933 р. його
бюджет було знову зменшено на 12 290 ч. к.6 У 1938 р. УВУ отримав ли-
ше 200 тис. ч. к. (там само, спр. 200, арк. 266). Не зарадило справі й за-
снування в 1933 р. Допомогового Фонду української університетської
науки на чолі з ректором УВУ Іваном Горбачевським7.

З 1930 по 1938 рр. продовжувала виплачуватися й президентська
субсидія (її було запроваджено ще з 1921 р.) у розмірі від 80 до 100 тис.
ч. к. на рік. Крім того, Президент ЧСР Т. Масарик іноді виділяв кош-
ти і на конкретні потреби УВУ8. Так, президентська субсидія універ-
ситетові в 1938 р. становила 72 тис. ч. к. (там само, спр. 200, арк. 266).

Наприкінці 30-х рр. робилися спроби покращити становище про-
фесури УВУ, зокрема встановити пенсійне забезпечення для акаде-
мічного складу університету9.

У 1931 р. існування університету знову опинилося під загрозою, і
лише завдяки міжнародному авторитетові і зусиллям ректора УВУ
І. Горбачевського становище вдалося виправити10.
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Від 1934 р. Міністерство шкільництва і народної освіти ЧСР під
тиском загальної економічної кризи та міжнародних обставин (ідеть-
ся, зокрема, про зближення Чехословаччини із СРСР та Польщею)
відмовилося підтримувати емігрантські організації, у результаті чого
фінансове становище УВУ стало, по суті, критичним. Керівництво уні-
верситету звернулося до багатьох інституцій з проханням про допо-
могу. Але більшість із них, зокрема НТШ, на той час також переживала
фінансову кризу і не мала можливості допомогти УВУ.

З окупацією та ліквідацією ЧСР, в умовах протекторату Богемії і
Моравії (16 березня 1939 р. – 3 травня 1945 р.) фінансування УВУ
взагалі припинилося. Лише завдяки зусиллям професорів університету
О. Колесси, О. Мицюка, І. Борковського та А. Волошина, який після
захоплення Закарпаття Угорщиною і ліквідації незалежності Закар-
патської України перебрався до Праги, а також прихильному ставлен-
ню до УВУ представників Міністерства шкільництва і народної освіти
і деяких відомих німецьких учених він продовжував діяти: у 1939 р.
йому було надано кредит (100 тис. ч. к.), а в 1940 р. відновлена дота-
ція (200 тис. ч. к.). Через закриття окупаційною владою наприкінці
1939 р. чеських вищих шкіл лекції читалися в Музеї Визвольної бо-
ротьби України (МВБУ) та в конвенті Мальтійського ордену в Празі.
Німецькою владою були висунуті певні вимоги до Сенату УВУ, зо-
крема університет позбавили “права публичності на території Протек-
торату Чехії і Моравії” (таким написом слід було позначати всі доку-
менти, що виходили з канцелярії УВУ), тож університет продовжував
діяти як приватна установа11.

Виникає питання: чому, ліквідуючи чеські та інші слов’янські то-
вариства, німецька окупаційна влада залишила таки українські уста-
нови? Переконливою видається відповідь Я. Рудницького: вони як
маргінальні “нейтральні” установи й товариства, “не були в орбіті
чесько-німецького безпосереднього конфлікту”, до того ж належали
до антирадянського фронту, “зорганізованого втікачами... з-підсовєт-
ської України”. Чималу роль відіграли при цьому особисті зв’язки
діячів УВУ й інших установ та організацій із німецькою адміністра-
цією (професори О. Колесса, І. Мірчук, Освальд Бурґгард (Юрій Клен),
В. Кубійович та ін.)12.

Наведений нижче документ, як і інші матеріали архіву Україн-
ського вільного університету в Празі (1921–1945) (ЦДАВО України,
ф. 3859), містить важливі фактичні дані щодо історії УВУ, зокрема, за
часів окупації. Подається стенографічний запис промови куратора уні-
верситету д-ра Ганса Йоахима Баєра перед зборами викладачів та сту-
дентів 28 липня 1943 р. Оберштурмбанфюрер, Г. Баєр з травня 1942 р.
обіймав посаду “особоуповноваженого” Рейхспротектора для славі-
стичних наукових інституцій у Празі (ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 1,
спр. 317, арк. 47; 130; спр. 318, арк. 19). Був також директором Інсти-
туту імені Гайдріха в Празі12. Замінив на цій посаді проф. Заура,
ректора Німецького Карлового університету, який був призначений
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13.11.1940 (ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 1, спр. 400, арк. 617). За по-
відомленням ректора УВУ О. Мицюка, посада “особоуповноваженого”
вводилася німецькою владою задля того, аби “...чинність тих інститу-
цій в майбутньому розвивалася так, щоб відповідала теперішнім дер-
жавно-правовим умовам...”13.

Нам, як і С. Віднянському, не вдалося знайти жодних документів
щодо розмежування сфер компетенції між особоуповноваженим та
Міністерством шкільництва і народної освіти. Коло функціональних
обов’язків Баєра як куратора університету можна окреслити, виходячи
з поданого нижче та інших документів (див. виноску 2 до тексту).
Витримана в академічному стилі, промова Г. Баєра свідчить про високу
освіченість й ерудованість автора. Викладені ним засади організації
викладів та науки в університеті орієнтували українську професуру
на досягнення високого академічного рівня, в якому, зрештою, важко
відмовити німецьким університетам тих часів. Вражає проникливість
німецького професора, добре обізнаного з українською справою й ти-
повими (не лише для тієї епохи) українськими проблемами, основну з
яких промовець вбачав у відсутності єдності й внутрішніх конфліктах
між різними угрупованнями в середовищі української професури.
“Коли сьогодні існує конфлікт між різними панами, то йде тут про
чисто українську справу”, – зауважує Г. Баєр. Цей висновок прозвучав
на зборах як попередження, до якого, очевидно, не прислухалися.

Зрозуміло, нацистам було вигідно мати в Празі осередок високо-
освічених українців, налаштованих проти радянського режиму. Ціл-
ком зрозуміло й те, що з боку окупаційних властей був встановлений
тотальний контроль за науковою та викладацькою діяльністю викла-
дачів, за їхньою лояльністю до нацистського режиму. Це була платня
за право на існування на окупованій території Українського вільного
університету. Наведений документ може спонукати також до роздумів
щодо вічної проблеми ступеня свободи за часів тоталітаризму.

Документ є, очевидно, скороченим перекладом стенографічного
запису промови Ганса Баєра, передрукованим начисто на друкарській
машинці, без підпису й дати. Текст відтворено мовою оригіналу, зі
збереженням орфографічних та синтаксичних особливостей. Збереже-
но власний заголовок оригіналу.

1 Саган Г. В. Мости єднання (співпраця української та іноземної науки 1918–
1939 рр.). – К., 1999. – С. 55–59.

2 Див.: Саган Г. В. Мости єднання... – С. 57; ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 1, спр. 140,
арк. 37–38.

3 Див., наприклад, “Книгу реєстрації одержання субсидії від президента Чехосло-
вацької республіки та витрати цих грошей на потреби університета УВУ в Празі”; 25.02.1925–
01.06.1926 (ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 1, спр. 17).

4 Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в
Чехо-Словаччині: Український вільний університет (1921–1945 рр.). – К., 1994. – С. 34–35.

5 Там само. – С. 32–33.
6 Наріжний С. Українська еміграція. – Ч. І. – Прага, 1942. – С. 134.
7 Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції... –

С. 32–33.
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8 Там само. – С. 32.
9 Наріжний С. Українська еміграція. Ч. І. – С. 134.
10 Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції... –

С. 33.
11 Там само. – С. 29–36.
12 Там само. – С. 37.
13 Цит. за: Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української емі-

грації... – С. 37.

ВИТЯГ ІЗ ПРОМОВИ ПРОФ. Д-РА ГАНСА ЙОАХИМА БАЄРА
ПЕРЕД ПРОФЕСОРСЬКИМ ЗБОРОМ ТА ПРЕДСТАВНИКАМИ
СТУДЕНТСТВА УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В ПРАЗІ ДНЯ 28 ЛИПНЯ 1943

Вас, мої Панове, цікавитимуть засади, які керують мною при моїх порадах у
справах Українського Вільного Університету. Перша і найголовніша засада між
ними, це безумовно помагати українським студентам як теж українським науков-
цям, що чесно й пильно працюють. Мою настанову до української нації я нераз
достаточно задокументовував1 і тому знаю, яку відповідальнісь я несу в цьому
напрямі. Але ж моє українофільство, це ніяка сліпа симпатія, що нікому не по-
може. Навпаки, вона виростає з вгляду в конечності історичного життя, що в
теперішньому й майбутньому вестиме німецький та й український народ до що-
раз тіснішої співпраці. Отже тут не йде тільки про симпатію, але про реальне ро-
зуміння фактів.

В академічному секторі випливає з цієї речевости моє рішення, попирати все,
що корисне й конечне з наукового й педагогічного становища, але теж: боротися
з усім, в основі чого лежать не серіозні наукові мотиви, але особисті капризи,
партійно-політична боротьба, чи неречеві роздумування. Вирішальні тут: наукова
продуктивність та особиста дисципліна.

 По лінії цих засад я обстоював, щоб Уряд Праці2 не брав на роботу асистен-
тів УВУ, я старався впорядкувати пересилання грошей із Галичини3 й узагалі про
багато інших дрібних справ, що мали вплив на життя Вашого Університету, я
змагав передусім до того, щоб скріпити розвиток професорського збору, який
почав занепадати. Адже ж академічний поступ залежить [по] суті речі від того,
щоб правильно вишколювати й своєчасно притягати до праці академічний
доріст*. Тільки при цьому одна пер[е]думова, а саме, щоб і в УВУ респектували
засади, прийняті в усіх європейських університетах. Не годиться габілітувати
молодого академика, що студіював тільки на цьому університеті, що не погли-
блював своїх студій в ніякому іншому університеті, не здобув академічних
ступнів на ніякій іншій високій школі і т. д. Не лежить у Вашому інтересі, мої
Панове, бути надто поблажливими супроти цього доросту.  Ваш  університет –
в і л ь н и й** університет; він буде так довго існувати, як довго він буде взагалі
дійсним у н і в е р с и т е т о м. Коли ж він звільниться занадто від європейських
засад академічного життя, то немає ніякого сумніву, що він відпокутує цю “віль-
ність” своїм існуванням. УВУ може виказувати право на своє існування тільки
продуктивністю; я смію Вас, мої Панове, просити, щоб Ви не спускали з ока цьо-
го мого становища.

 З цих речевих міркувань я відмовлявся в деяких випадках дати свою згоду.
Коли, н[а]пр[иклад], філософічний факультет4 проєктує катедру німецької

* Підкреслено в тексті.
** Тут і далі розрядка в тексті.
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і[с]торії й пропонує на її директора проф. Шульгина з Парижа, то це мене
заскакує: проф. Шульгин працював над  українською та французькою історією, а
не над німецькою. А з факту, що він у 1939 р. підписав заклик проти Німеччини5,
не повинно випливати, що він визнається добре в німецькій історії… Що я при-
хильно ставлюся до розбудови германістики в УВУ, то цього не потребую окремо
підкреслювати. Ось я негайно погодився з пропозицією дати наукову доруку для
німецької літератури проф. Бурґгардтові6.

Мені ясно, що на правничому факультеті, який втратив в останніх роках
багато професорів наслідком смерти чи недуги, існують окремі труднощі. Але ж
до усунення цих труднощів не веде н[а]пр[иклад], те, що робиться правничими
асистентами інженерів. Від асистента при якомусь факультеті треба вимагати,
щоб він мав докторат із св[оєї] спеціяльности. Мій асистент має самозрозуміло
докторат із філософії, а не з дентистики. Але труднощів правничого факультету
не можна теж усунути тим, що приймається габілітаційні праці з 40 сторінками
тексту, чи теж праці без наведення джерел. Теж не лежало в інтересі поваги прав-
ничого факультету робити історика літератури з філософічним докторатом про-
фесором історії права. Це теж остаточно під великим знаком запиту, чи доцільно
когось підвищувати на надзвичайного професора десять місяців після габілітації.
Я стверджую, що проф. Шрамченко7, як декан, намагається усувати найбільші
недостачі. Але нeмає сумніву, що на правничому факультеті треба перев[ес]ти ос-
новні реформи, якщо цей факультет має відповідати умовам, які висувають наука
й практика. Тому що в публічному житті всіх народів правники грають велику
ролю, мені здається, що реформа правничого факультету має окрему вагу // для
української нації8. Я готов приймати до відома проєкти, що торкаються вишко-
лення доросту, стипедійних справ, докторатів на німецьких високих школах
тощо. Ясна річ, що в теперішню пору провід високою школою може мати тоді
вислід, коли йому не стоять на перешко[д]і колотнечі й сварки*. Мені відомо, що
в професорському зборі є два табори. Знаю теж, що остаточна причина цих терть
це політичні й особисті мотиви. Я не переоцінюю цих мотивів, зокрема ж
політичних, тому що я не вірю в те, щоб поважні мужі стриміли невольницьки в
партійному угрупуванні з-перед 20 чи 25 років.

Коли б німецька сторона схотіла шкодити УВУ, то вона поглиблювала б
конфлікти й із цього робила б перманентний стан. Але ж ми маємо зовсім проти-
л[е]жний інтерес: побороти ці конфлікти й привернути академічний мир. Я
сверджую тут передовсім таке: я не настановляв ані ректора проф. Борковського9

ані інж. Гальки в їхніх функціях. Я не йменував жадного з деканів, ані теж про-
ректора. Дальше я підкреслюю з притиском: інж. Галька отримав свої теперішні
функції на пропозицію з українського боку, з окрема ж за порадою теперішнього
ректора. З актів відомо дальше, що вибір пана ректора Борковського випливає з
пропозиції, що її інж. Галька зробив і подав на письмі дня 12.6.41. Отож коли
сьогодні існує конфлікт між різними панами, то йде тут про чисто українську
справу. Щоб усунути цей стан, я робив різні пропозиції, зокрема ж я покликав
роз’ємний суд під головуванням одного правника10. Я стояв на становищі, що
Ваш інтерес у цьому, щоб цю справу полагодити і н т е р і м11 в обсягу україн-
ської високої школи. А все таки  зроблено спробу перейти на судову дорогами з
позвами, зн. зацікавити теж зовнішні установи цими спорами. Але тому, що в
кожному випадку передавано мені акти (теж адвокат д-р Ульберт скомунікувався
негайно зо мною), мені байдуже, якими б і ч н и м и ходами ходитимуть деякі
панове УВУ. Певне в цьому одне, а саме те, що така нездисциплінована поведінка
деяких панів приносить шкоду Вашій високій школі.

* Так у тексті.
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Щоб на майбутнє виключити такі перешкоди, я пропоную зміну ректорату
на зимовий семестер12. Рівночасно впорядкується відносини на адміністративно-
фінансовому відтинку. В майбутньому матимуть і ректор і шеф адміністрації ясну
відповідальність, без тих багатьох перехрищень і неяснощів, що на цьому полі досі
панували. Ректор послуговуватиметься при нарадах виключно Академічним се-
натом, шеф адміністрації підпадатиме під контролю комісії, що в ній рішатиме
урядом покликаний німецький рахунковий контролер (рехнунґспрюфер).
Академічний Сенат13 розбудується за засадами, що панують у Великонімеччині.
На майбутнє належатимуть до Сенату: 1) Ректор як предсідник, 2) Проректор,
3) й 4) обидва декани, 5) Представник Українського Центрального Комітету Кра-
ків-Львів, 6) Представник доцентів, 7) Представник студентства. Число “7” є в
фолькльорі майже всіх європейських народів щасливе; сподіюся, що воно прине-
се щастя теж і УВУ. З притягнення проф. Кубійовича випливає й те, що важливі
справи Академічного Сенату можна буде полагоджувати теж пер роллям14.

Сподіюся, що ці й деякі інші заходи забезпечать Вашому Університетові
плідне академічне життя. Я очікую рівночасно, що з цієї психологічної санації
випливуть сприятливі основи для співпраці теж із німецькими професорами.

ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 1, спр. 412, арк. 67–68. Оригінал.

1 В архіві УВУ відклалася низка документів, що опосередковано відбивають
настанови Баєра щодо організації діяльності університету. Їх можна звести до таких
інструкцій:

– після створення 16 березня 1939 р. Протекторату Богемії і Моравії викладачі УВУ,
а також бажаючі вступити до нього мали надати довідки про своє арійське походження і
про те, що вони не одружені з єврейками (ф. 3859, оп. 1, спр. 305, арк. 6, 7, 9–14; спр. 200,
арк. 590); посвідки абітурієнтам УВУ видавали різні установи (там само, спр. 411, арк. 519,
526, 559, 604);

– наукова молодь для продовження наукової та викладацької діяльносі в УВУ по-
винна була обиратися з-поміж найздібніших (розпорядження ректора Борковського де-
канам двох факультетів 29.10.1942: там само, спр. 317, арк. 47);

– професори не мають права самочинно викладати предмети, з яких вони не
отримали ґабілітації, формально право на дозвіл цього було надано колегії професорів
та Сенату, а “в дійсності належить до компетенції тільки Особоуповноваженого, так само
як щодо іменування [надання звань. – Т. Б.] професорів і доцентів” (там само, спр. 317,
арк. 47). Як виняток, викладання предмета, “чужого” викладачеві, підлягало обов’язко-
вому обумовленню в програмі викладів;

– для одержання ступеня доктора права, філософії чи медицини закінчення лише
УВУ (або іншого університету) було недостатнім; необхідно було закінчити студії
“щонайменше на двох університетах”. Зрозуміло, другим мав бути німецький університет
(там само, спр. 317, арк. 47). До речі,  керівництво УВУ не визнавало диплому про вищу
освіту, отриманого в Радянській Україні;

– дати початку й закінчення семестрів, записів студентів на навчання узгоджувалися
з відповідними датами в Німецькому Карловому університеті (там само, спр. 317, арк. 221),
що його було створено на базі закритого, ймовірно 17.11.1939, Чеського Карлового уні-
верситету (там само, спр. 399, арк. 3);

– підвищення наукових ступенів викладачів УВУ відбувалося за погодження і згоди
“особоуповноваженого” (там само, оп. 2, спр. 35, арк. 246; оп. 1, спр. 416, арк. 25);

– на вимогу Баєра викладачі УВУ були зобов’язані надавати “особоуповноважено-
му” дані про себе особистого характера (там само, оп. 1, спр. 410, арк. 9);

– дозвіл ректору на скликання засідання колегії професорів давав “особоуповнова-
жений” на клопотання деканів факультетів; при цьому мав прикладатися порядок денний
засідання (там само, оп. 1, спр. 411, арк. 325);

– право на навчання отримували лише ті студенти, що мали посвідку – дозвіл на
проживання в місті від “Академічного Заграничного уряду” в Празі (розпорядження
“особоуповноваженого” від 20.07.1942: там само, оп. 1, спр. 407, арк. 79).
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В архіві УВУ можна знайти також низку інших “вимог і побажань”; ми їх не наво-
димо, оскільки частина їх припадає на час кураторства Заура; інші датуються пізнішим
часом; авторство частини інструкцій встановити не вдалося.

2 Припускаємо, що йдеться про Бюро праці при Українському республікансько-
демократичному клубі у Празі. Встановити точні дати його існування, на жаль, не вдалося.
За свідченням С. Наріжного, активна робота бюро велася в перші роки існування клубу,
заснованого 21.12.1925 (Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української
еміграції між двома світовими війнами. Частина 2. – К., 1999. – С. 86). Бюро праці шукало
роботу для українців – випусників вищих шкіл у ЧСР переважно у Франції, Канаді,
Польщі (ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 233, арк. 8). Перші документи Бюро праці,
які вдалося виявити, датуються 1927 р. Його Головою до від’їзду в 1928 р. до Варшави
був голова УРДК О. Лотоцький (там само, спр. 233, арк. 85; спр. 234, арк. 100), згодом,
імовірно, – К. Мацієвич; з 1931 р. – М. Славінський. Спочатку Бюро лише шукало роботу
та залагоджувало різні питання; пізніше було створено допомоговий фонд на кошти тих,
кому вже було надано відповідну допомогу. Бюро надавало позики, маючи гарантії щодо
їх повернення (там само, спр. 239, арк. 52).

З інших відомостей про уряд Праці: в новому статуті Товариства прихильників УВУ
в Празі від 30.12.1942 зазначалося, що одним із вирішальних для Кураторії УВУ
розпоряджень є “розпорядки соціальних установ та уряду Праці”; попередній статут
Товариства “не відповідає нинішнім відносинам і духові часу” (ЦДАВО України, ф. 3859,
оп. 1, спр. 411, арк. 25).

3 Імовірно, йдеться про те, що частина коштів, яка зберігалася в банках Галичини,
була втрачена для УВУ після вступу радянських військ у Західну Україну у вересні 1939 р.
Саме частину цих коштів намагалася  повернути німецька влада під час окупації
Галичини.

4 УВУ складався з двох факультетів: 1) філософського, “з особливим узглядненням
українознавства”, з двома відділами  – історично-філософським та природописно-
математичним; 2) факультету права і суспільних наук (ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 1,
спр. 132, арк. 8).

5 Олександр Шульгин (1889–1960), професор УВУ і Українського високого педа-
гогічного інституту ім. Драгоманова в Празі (1923–1927); викладав загальну історію і
філософію історії; з 1927 р. жив у Парижі. У 1940–1941 рр. був заарештований, імовірно,
за зазначений заклик. Помер у Парижі 1960 р.

6 Освальд Бурґгардт – псевдонім Юрія Клена (1891–1947). 19 липня 1943 р. Колегія
професорів філософського факультету УВУ за пропозицією декана Д. Дорошенка та за
згодою проф. Баєра одностайно вирішила запросити до викладання історії німецької
літератури і культури на факультеті Освальда Бурґгардта,  колишнього професора
Київського університету, лектора Німецького Карлового університету в Празі. Сенат
погодився, і справу було вирішено позитивно (ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 1, спр. 412,
арк. 60–61). У програмі викладів на літній семестр 1944 р. за проф. др. Освальдом
Бурґгардтом був закріплений курс “Загальний огляд німецької літератури та практичні
вправи” (там само, спр. 416, арк. 112–113); на зимовий семестр (1944/1945) – “Класицизм
і романтика в німецькій літературі” (там само, спр. 415, арк. 98–100).

7 Леонтій Шрамченко (1877–1954), професор, декан факультету права і суспільних
наук УВУ (1937–1945).

8 Встановити обставини проведення і наслідки планованої реформи правничого
факультету не вдалося. Напевно, викладені нижче міркування Г. Баєра стосувалися й
правничого факультету. Натомість очевидні причини, що, на думку автора промови,
вимагали її проведення, – ідеологічні, політичні й особистісні конфлікти в середовищі
української професури.

9 Борковський Іван (1898–1976) – археолог, ректор УВУ (1939/40, 1941–1943).
10 Ідеться про створений Г. Баєром “мировий суд” для полагодження конфліктів серед

професури на “високому рівні”, головою якого було призначено проф. А.  Яковліва
(ректор УВУ в 1930/31 та 1945 рр.). Показовим є приклад, коли в 1941 р. розбиралася
справа обвинувачення С. Наріжного О. Мицюком. Проф. Гамперл ознайомився зі
справою і запевнив, що це більше не повториться. Згодом у журналі “Пробоєм” за квітень
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1943 р. було вміщено рецензію Мицюка на працю Наріжного “Українська еміграція”, що
вийшла друком у Празі в 1942 р. У рецензії, на думку автора праці, вміщено неправдиві
свідчення з метою дискредитації останнього. Тому  Наріжний звернувся до Д. Дорошенка
як до декана філософського факультету з проханням розібратися з вищеназваною
рецензією (ЦДАВО, ф. 3859, оп. 1, спр. 412, арк. 387, 390).

11 Між тим (лат.).
12 31 липня 1943 р. ректор Борковський надіслав деканам обох факультетів листа, в

якому зазначав, що Баєр хоче бачити в Академічному Сенаті замість двох продеканів,
яких призначав ректор, – В. Кубійовича (від професорів) та Я. Рудницького (від доцен-
тів), інших осіб (ЦДАВО, ф. 3859, оп. 1, спр. 412, арк. 55), що й було зроблено.

13 Встановити поіменний склад Академічного Сенату за 1943–1945 рр. не вдалося.
Первісно ж, Статутом Українського вільного університету передбачалася така структура
Сенату: ректор, проректор, декани і продекани: ЦДАВО, ф. 3859, оп. 1, спр. 132, арк. 2.

14 Так у тексті. Per – через, завдяки (лат.); rollam – [?].

І. Б. МАТЯШ

ОСТАННІЙ АВТОГРАФ ОЛЕКСАНДРА ГРУШЕВСЬКОГО

Останнім часом грушевськознавство поповнилося працями біо-
графічного характеру, автори яких роблять спроби вивести постать
Олександра Грушевського “із тіні великого брата”. Аналіз творчої
спадщини вченого, а також архівних документів, пов’язаних із його
життям і науково-організаційною діяльністю, дають підстави стверд-
жувати: попри дещо іронічне ставлення до нього В. О. Романовського,
Н. Д. Полонської-Василенко та деяких інших сучасників, майже пов-
не забуття впродовж 1950–1980-х рр., постать О. С. Грушевського в
українській науці є самодостатньою, а його внесок у розвиток архіво-
знавства, джерелознавства, історіографії, історичної географії, історії
української літератури важко переоцінити. Діапазон творчих зацікав-
лень і горизонти діяльності О. С. Грушевського були дуже широкими:
дійсний член НТШ, Історичного товариства Нестора-Літописця, това-
риства “Бюро труда для интеллигентных”, УНТ у Києві, Історико-фі-
лологічного товариства при Новоросійському університеті, Імпера-
торського російського географічного товариства, керівник бібліотечної
комісії Українського народного університету, директор Педагогічного
музею Київського учбового округу,  голова бібліотечної секції Архів-
но-бібліотечного відділу Головного управління у справах мистецтв та
національної культури, директор Постійної комісії для складання іс-
торично-географічного словника українських земель, член Тимчасового
комітету для заснування Національної бібліотеки Української Держа-
ви, заступник Голови історичної секції ВУАН, керуючий історичним
циклом Вищого інституту народної освіти ім. М. П. Драгоманова, ке-
рівник Секції історії українського права при Правничім товаристві,
член бюро УНТ у Києві, член Археологічного Комітету при УАН, ке-
рівник Секції соціально-політичної та економічної історії Науково-
дослідної кафедри історії України, дійсний член Археографічної комісії
ВУАН, член Всесоюзного добровільного товариства пролетарського

© І. Б. Матяш, 2002
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туризму і екскурсій, редактор “Історично-географічного збірника”,
член редколегії журналу “Україна”, “Записок історико-філологічного
відділу ВУАН”. Однак і досі спадщина вченого сповна не вивчена, хоча,
безумовно, його доробок і праці заслуговують на справедливе визнання.

Найважливішим джерелом дослідження життя й діяльності істо-
рика, літературознавця, архівіста є фонд родини Грушевських (ф. 1235)
у Центральному державному історичному архіві України в Києві. Са-
ме тут зберігається останній із відомих автографів ученого. Зміст до-
кумента пов’язаний із найтрагічнішим періодом його життя.

Активна наукова, педагогічна й організаційна діяльність національ-
но свідомого вченого була насильствено припинена в серпні 1933 р. –
його звільнили з посади у ВУАН “за повний саботаж у науковій робо-
ті”, а 9 серпня 1938 р. заарештували як “одного з керівних учасників
антирадянської української націоналістичної терористичної організа-
ції”.  Засуджений у жовтні 1939 р. до п’яти років заслання, О. С. Гру-
шевський  відбував його в Іртишському р-ні Павлодарської області
(Казахстан), працюючи рахівником. Усі намагання з боку Олександра
Сергійовича і його дружини Ольги Олександрівни довести абсурдність
і несправедливість вироку були марними. Весною  1943 р. “висланий
Олександр Грушевський”, котрий з юнацьких років страждав на пен-
хоневроз і не міг витримати ні психологічних знущань, ні тих умов іс-
нування, у яких опинився, пішов із життя.

За три роки до смерті О. Грушевський зробив останню спробу ще
раз довести непричетність до  злочинів, у яких його звинувачували, й
домогтися перегляду справи. Чорновий варіант листа, що зберігся у
фонді 1235 ЦДІАК України, без зазначення конкретного адресата, свід-
чить про життєву трагедію талановитого вченого (док. № 1).

Вперті намагання Олександра Грушевського та його дружини, яка
теж надсилала до Москви численні запити, домогтися справедливості,
їхні прагнення змити чорну пляму з чесного імені науковця не мали ус-
піху. Відповідь, що не забарилася, була безжально короткою (док. № 2).

Причини відмови, як і обставини смерті вченого, ще належить до-
слідити. Вважаємо це, як і створення монографії про О. С. Грушев-
ського, справою невідкладною.

Вміщені нижче документи подано мовою оригіналу, зі збережен-
нями стилістики й орфографії документів.

№ 1
Высланного по ОК

Грушевского Александра Сергеевича
прежде профессора и сотрудника

 Академии Наук Украинской СРР
Павлодар, ул. Фрунзе, 189, б

1940 г., февраля

Больше  трех месяцев томлюсь я в далеком холодном Павлодаре [,] оторван-
ный от обычного круга работы.

Меня лишили пенсии (незаслуженно) и я, хотя мне и тяжело, не берусь за
подсчеты счетовода.



270 ПОШУКИ ТА ЗНАХІДКИ В АРХІВАХ

Историк и историк литературы, я буду мало полезен как счетовод, и верю,
что ошибка (по отношению ко мне) будет исправлена, и я последние годы прове-
ду в своей обычной (за сорок лет) работе [,] встретившей сочувственную оценку
в специальных комиссиях.

Прошу помощи и исправления ошибки, утомившей меня и подорвавшей мне
здоровье.

Пятнадцать месяцев тюрьмы и арестантского вагона тяжело легли на меня.
Дело начали по необоснованным указаниям прежних матери УГБ (привле-

чено и указание о моем собирании газет ), по лживым доносам бытового характе-
ра, по неверным оговорам терпевших на следствии весь разгул методов воздей-
ствия. Меня самого следственная власть принуждала беззаконными способами
воздействия принять на себя различные преступления: и шпионаж в пользу
Польши и Германии, и планомерное вредительство в научной и преподаватель-
ской деятельности, и связь с бандитами и участие в подготовке террористичес-
ких актов.

Ничего не было такого в моей работе, постоянной и упорной.
Меня ославили беспокойным руководителем местной университетской и

ученой деятельности за мою постоянную критику ошибочных урезок, неверных
сокращений, ограничения программ.

И за эти 10–15 лет многие эти намеченные изменения, урезки и сокращения –
осуждены и отменены.

Меня оговорили подпавшие методам воздействия на следствии, выдумывая
небывшие или извращая бывшие.

Я прошу исправить допущенную в отношении меня ошибку.
Я прошу снять незаслуженное пятно.
Я прошу вернуть меня в обычные условия, к моей ученой работе.
Я прошу вернуть мне пенсию, несправедливо задержанную – символ призна-

ния полезности моей работы и материальную мою опору.
Я прошу ускорить, потому что здоровье мое слабеет в непривычных условиях.

Александр Грушевский

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1070, арк. 1–1 зв. Оригінал, рукопис, чернетка.

№ 2
1 Спецотдел

9/13 – 104 878
Начальнику 1 спецотд. НКВД Казахской ССР

г. Алма-Ата
1940 г., 27 ноября

Просим об’ъявить Грушевскому Александру Сергеевичу, 1877 г. рождения,
осужденному  Особым Совещанием при НКВД СССР от 5.Х.39 г. к 5 г. ссылке в
Казахстан [,] о том, что постановлением НКВД СССР от 9.IX.40 г. в пересмотре
дела по его заявлению ему отказано.

Начальник 4 отд. 1 спецотд. НКВД СССР
лейтенант госбезопасности  Воробьев

Старший оперуполномоченный Девкин

ЦДАГО України, ф. 263, оп.1, спр. 64688 ФП, арк. 184. Оригінал, телеграма на
бланку.
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ДО БІОГРАФІЇ ПРОФЕСОРА В. К. ПІСКОРСЬКОГО
ТЕКСТ ВСТУПНОЇ ЛЕКЦІЇ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ

У ВЕРЕСНІ 1905 р.

Відомий вітчизняний учений, доктор всесвітньої історії, член-ко-
респондент Барселонської королівської Академії наук, член Фран-
цузького Історичного товариства проф. В. К. Піскорський (1867–1910)
свого часу закінчив Київський університет св. Володимира. Невдовзі
після захисту дисертації його було запрошено до alma-mater, на поса-
ду приват-доцента. Одним із слухачів його семінару став майбутній
академік Тарле. Учитель В. К. Піскорського, відомий учений, професор
Київського університету І. В. Лучицький передбачав у майбутньому
передати йому кафедру.

1903 р. В. К. Піскорський згодився на пропозицію стати професо-
ром Історико-філологічного інституту ім. кн. Безбородька (м. Ніжин).
Він плідно працював тут і як учений, і як педагог. Власне, саме в цей
час він отримав відзнаку своїх наукових досягнень з боку закордонних
фахівців – був обраний членом-кореспондентом Барселонської королів-
ської Академії наук.

Проф. В. К. Піскорський користувався великою популярністю се-
ред студентів інституту. Разом із ними йому довелося пережити тра-
гічний 1905 р., коли події 9 січня відгукнулися в провінційному Ні-
жині спочатку непокорою студентів владі інституту і страйком, перер-
вою в заняттях, потім – надіями на конституційні зміни в Росії і про-
грес, що не виправдалися, і, нарешті, розгулом реакції, погромами єв-
реїв, насильством натовпу над революційно настроєними студентами і
проф. Піскорським, що не залишив їх у важкий час.

Спогади про ці події подано у праці вченого “История моего про-
фессорства в Нежине”1. Їм присвячено й кілька невидрукуваних ма-
теріалів того часу (фонд проф. Піскорського (№ 605) у Рукописному
відділі Російської Національної бібліотеки, м. Москва). Серед них –
вступна лекція В. К. Піскорського перед студентами за вересень 1905 р.,
що публікується нижче.

Адміністрація Ніжинського інституту на переговорах зі страйкую-
чими студентами пропонувала кілька термінів відновлення навчання,
зокрема 1 березня та 1 вересня 1905 р.

Проф. Піскорський посилається в лекції на згадані трагічні події,
у ній ідеться про піднесення суспільної свідомості, надії на конститу-
ційні зміни у зв’язку із царським маніфестом 18 жовтня, які не поли-
шали вченого і на момент читання вступної лекції.

Документ публікується зі збереженням правопису оригіналу.

Публікацію підготувала О. О. НОВІКОВА.

© О. О. Новікова, 2002

..

1 В. К. Піскорський. Вибрані твори та епістолярна спадщина. – К., 1997. – С. 206–234.

..
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В. К. Пискорский. Вступительная лекция
(сентябрь 1905 г.)

После небывало продолжительного перерыва мы приступаем с
Вами к прерванной работе. 8 месяцев тому назад в последний раз мы
занимались здесь с Вами изучением общественных и политических
переворотов, происходивших когда-то в чуждых нам странах, и то, что
8 месяцев тому назад представляло для нас чисто теоретический ин-
терес, в настоящее время полно жгучего интереса современности: на-
ша родина переживает великий исторический момент, мы вступаем на
путь конституционного развития...

Кажется, не так много времени (8 месяцев) прошло с тех пор, как
встречались мы с Вами в последний раз здесь за научной работой, а
сколько за это время было пережито и испытано всем русским об-
ществом вообще, каждым из нас в частности! Сколько изменений
произошло в наших чувствах, понятиях! Господа, мы стряхиваем с
себя ветхого человека, мы обновляемся к новой жизни. Вашему поко-
лению по преимуществу принадлежит будущее нашей Родины, вам
предстоит работать и служить общественному благу в живительной
атмосфере политической свободы...

Пока ее еще нет, пока порядки наши, по-видимому, остаются преж-
ними, однако уже и теперь русское общество может праздновать ве-
ликую нравственную победу, одержанную им над темными силами,
которые сковывали его жизненный рост, подавляли его законнейшие
стремления к свободе, правде и прогрессу. Прошлое осуждено беспо-
воротно. Старый порядок доживает последние дни, и скоро уже над
русской землей воссияет солнце свободы... Нет нужды, что устарелые
законы, совокупность которых привела нас к Порт-Артуру, Мукден-
скому и Цусимскому поражениям, еще отказывают нам в свободе сло-
ва, печати, собраний и т. д. Фактически мы пользуемся всеми свобода-
ми, и наше развитое правосознание усматривает в этом пользовании
не преступление, а осуществление элементарнейших и священнейших
прав человека и гражданина. Нам не страшны теперь ни преследова-
ния, ни кары: мы сознаем свою правоту, мы выросли духовно, мы не
миримся больше с бесправием и политическим закрепощением лич-
ности. И если сегодня мы еще лишены гарантии личной свободы и
неприкосновенности, если над нами еще продолжает висеть Дамоклов
меч в виде административного произвола и полицейского вмешатель-
ства в нашу жизнь, то удар этого меча нам не страшен, и мы верим,
что завтра добъемся недостаточных нам гарантий.

Уже скоро соберутся народные представители. Правда, возвещен-
ное указом в августе народное представительство, в виде Государст-
венной Думы, нас не удовлетворяет, как акт бюрократии, пошедшей
на половинные уступки требованиям общественного мнения. Вместо
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования мы получили
сложную избирательную систему, основанную на высоком имущест-
венном цензе, на двух–трех и даже четырехстепенных выборах и ли-
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шающую политических прав огромную массу населения Российской
Империи, вместо Законодательной палаты мы получили Законосове-
щательное собрание... Но от нас зависит сделать из этого законосове-
щательного собрания учредительное, которое произвело бы все недо-
стающие нам политические реформы и которое установило бы у нас
гражданскую и политическую свободу и равенство.

Разделяя мнения земского прогрессивного большинства и Акаде-
мического Союза, я убежден, что надо воспользоваться данной изби-
рательной системой так, чтобы в состав Государственной Думы вошли
прогрессивные элементы русского общества, а для этого надо, чтобы в
предвыборной кампании все прогрессивные элементы соединились и
дружно работали над проведением своих кандидатов в Думу. Тогда у
нас будет парламент, тогда мы вступим на путь закономерного разви-
тия, тогда тысячи неотвязных, жгучих вопросов экономических, соци-
альных, национальных и т. д. получат надлежащее разрешение.

Вот, господа, как рисуется мне ближайшее будущее нашей страны.
Она испытала ряд тяжелых потрясений. Пора положить им конец.

Иначе наша Родина погибнет, может лишиться своей политической
самостоятельности или темные силы реакции снова одержат верх. Во
избежание этого [нрзб…]

Примемся же, господа, теперь за творческую работу, исполним
свой гражданский долг перед родиной на поприще самом близком
нам – научной работы.

(Исполняя свой гражданский и профессиональный долг, я при-
глашаю вас, господа, во имя воодушевляющей всех нас горячей любви
к родине и науке, приступить к нашей совместной научной работе,
которая должна быть тем интенсивнее, чем важнее задачи предстоящей
вам общественной деятельности)*.

1905 г.

Российская Национальная библиотека. Рукописный отдел. Ф. 604, картон 1,
ед. хр. 30.

* Абзац взято в дужки в документі.

В. В. ТУРКОВ

НЕВІДОМЕ АРХІВНЕ ДЖЕРЕЛО ПРО
ПЕРЕСЕЛЕННЯ З УКРАЇНИ НА ДАЛЕКИЙ СХІД

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-х рр.

Сучасна історіографія міграційного руху на теренах СРСР у 20–
30-ті роки представлена дослідженнями лише його окремих проблем1.
Комплексних праць з питань переселення з України в міжвоєнний пе-
ріод як представників корінного населення, так і груп національних

© В. В. Турков, 2002



274 ПОШУКИ ТА ЗНАХІДКИ В АРХІВАХ

меншин і досі немає. Між тим, залишилися поза увагою чимало неві-
домих архівних документів, які детально висвітлюють міграційні про-
цеси з колишніх радянських республік, зокрема УСРР, у другій поло-
вині 20-х років.

Одним з документів, що дають змогу дослідити процес переселен-
ня з України у цей період, є “Звіт Уповноваженого Наркомзему УСРР
по переселенню на колонізаційні фонди Далекого Сходу про стан
переселення в 1927–1928 рр.” (ЦДАВО України, ф. 27, оп. 10, спр. 810,
арк. 1–72. Далі в посиланнях зазначатимуться лише номери аркушів).
Звіт було підготовлено свого часу уповноваженим Наркомземсправ
УРСР Бурбе.

Укладач документа, відповідальний працівник Наркомату земель-
них справ республіки, виконавець відповідних доручень керівництва,
інструкцій і директив, що стосувалися його функціональних обов’яз-
ків, висвітлив у чималому за обсягом звіті ряд важливих питань: про-
сування переселенських груп з України, їхнє розселення на визначе-
них земельних ділянках, забезпечення людей житлом, сільськогоспо-
дарським реманентом, насінням, тягловою силою. В поле зору Бурбе
потрапили й питання розвитку шкільної справи серед переселенців,
стану їх медичного обслуговування тощо.

Особливістю документа є його комплексний і дослідницький ха-
рактер. У представленому звіті не тільки висвітлено міграційні рухи з
України, але й наведено статистику цього процесу. Уповноважений
Наркомземсправ подає у звіті й значний довідковий матеріал з геогра-
фії Далекого Сходу, аналізує особливості природного ландшафту ре-
гіону, клімату, висвітлює специфіку адміністративного устрою призна-
чених для заселення територій.

Автор звіту зі знанням справи робить висновок: “...форсоване за-
селення краю без попередньої... підготовки фондів і започаткувало йо-
го нераціональне заселення...” (арк. 21). Таким чином, мова йде про те,
що уповноважений Наркомземсправ УРСР уже від початку кампанії
побачив суттєві недоліки в організації справи, що були наслідком не-
прорахованих рішень відповідних виконавчих структур як в УСРР,
так і СРСР загалом.

У документі розкрито причини, що стали на перешкоді переселен-
ню. Однією з них Бурбе назвав труднощі, пов’язані з майном пересе-
ленців на місті виходу (арк. 30). Цікавою є теза відповідального пра-
цівника наркомату про те, що “фонди Далекосхідного краю більше
всього цікавлять українців та білорусів” (арк. 45).

Відчувається доволі критичне ставлення Бурбе до окремих аспек-
тів міграційної політики, яку проводили відповідні структури як в
Україні, так і загалом у СРСР.

Організація переселенських товариств названа ним “радянським
винаходом”. Свою точку зору автор звіту пояснює тим, що, за його
спостереженнями, переселенські товариства розпадаються вже після
переселення і “за рідким винятком ...не переходять у колективні това-
риства”. Укладач документа висловлює думку, що місцем створення



275ПОШУКИ ТА ЗНАХІДКИ В АРХІВАХ

вищезгаданих об’єднань були канцелярії райземвідділів, а часом ство-
рення – момент видачі переселенських документів. Єдино прийнят-
ною формою діяльності в цьому напрямі, на думку Бурбе, мали бути
“гніздове виселення” й “організація групового переселення” (арк. 39).

Звіт містить цікаву інформацію статистичного характеру. Так, за
підрахунками Бурбе, у 1927–1928 рр. з України прибуло на Далекий
Схід 11 480 переселенців, а повернулися звідти 1 089, що складає 9,5 %
(арк. 41). Що стосується окремих округ, то найбільша кількість пере-
селенців прибула з Київської округи – 1 611 чоловік. Другою за чи-
сельністю групою були вихідці з Глухівської округи, яких налічува-
лось 1 212 чоловік. Третє місце посідали переселенці з Коростенської
округи – 1 161 чоловік (арк. 35).

Укладач звіту наводить і кількість переселенців, що були розподі-
лені по регіонах Далекого Сходу. За підрахунками Бурбе, у 1927–1928 рр.
найбільше переселенців прибуло до Амурської округи – 6 500 осіб.
Друге місце за заселенням займала Хабаровська округа, де налічува-
лося 2 732 переселенці. Третьою в цьому переліку була Велико-Вос-
тонська округа, на землі якої прибули 1 693 особи (арк. 36).

Уповноважений Наркомземсправ УСРР, акцентуючи увагу на труд-
нощах, що супроводжували пересування переселенців залізницею
(арк. 42), порушує питання й про незадовільне обладнання переселен-
ських пунктів у місцях висадки людей, що прибували з України та ін-
ших регіонів СРСР. Так, зазначається, що “... бараки, які вміщують
40 чоловік, стають місцем тимчасового проживання 100 і більше осіб”
(арк. 44).

У документі відбито й питання забезпечення переселенців жит-
лом. Звернено увагу на те, що переселенці, які не мають змоги звести
для себе будинок, орендують житло у місцевих жителів по завищених
цінах (арк. 48).

Не лишилися поза увагою й питання організації освітянської спра-
ви. Наголошується на відсутності в селищах переселенців шкільних
приміщень, через що заняття з учнями проводилися в одній із хат
(арк. 52). До того ж, із 40 вчителів, направлених сюди Крайовим відді-
лом народної освіти, “...17 чоловік виявились малограмотними” (арк. 53).

Щодо проблем розвитку в регіоні національної школи уповнова-
жений Наркомземсправ УСРР зазначив: місцеві органи освіти не ба-
чать різниці між навчанням російських та українських дітей. Укладач
документа констатує, що діти переселенців з України розглядалися
“як складова частина російського населення”. Бурбе пише про неба-
жання місцевих органів освіти відкривати для українських переселен-
ців національні школи та надавати їм учителів, що володіють україн-
ською мовою (арк. 53). (При цьому відповідальні за переселення союз-
ні органи не мали й на думці розробити відповідні інструкції і доку-
менти, які б гарантували отримання національної освіти дітьми пере-
селенців. – В.Т.)

Заслуговує на увагу висловлена Бурбе думка про основні причи-
ни, які спонукали певну частину населення України до переселення.
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На його думку, такі дії пояснювалися передусім економічними чинни-
ками, відсутністю у сімей достатньої кількості землі, необхідної для
ведення господарства. Ці висновки підкріплено інформацією статис-
тичного характеру. За підрахунками Бурбе, 82 % переселенців з Украї-
ни мали до прибуття на Далекий Схід на одне господарство лише до
5 десятин землі (арк. 59).

Документ, що розглядається, містить цікаву інформацію про ста-
новище єврейських переселенців з України, що заселяли території
Єкатерино-Семенівського та Михайло-Семенівського адміністративних
районів. Вони, за спостереженнями Бурбе, як правило, були змушені
займатися господарством у місцях, де відповідні підготовчі роботи
взагалі не проводились. Йдеться, зокрема, про ремонт шляхів, меліо-
ративні роботи, житлове будівництво. Усе це ускладнювалося для єв-
рейських переселенців несприятливими погодними умовами, нерідки-
ми зливами, повенями, поширенням епідемії сибірки та ін. (арк. 67).

Попри значні недоліки, виявлені уповноваженим Наркомземсправ
УСРР при вивченні переселенського руху з України на Далекий Схід,
загальні висновки укладача звіту мали в основному позитивний ха-
рактер. Бурбе наголошує на ролі переселенців з України в господар-
ському освоєнні вищезгаданого регіону, а також можливості активіза-
ції міграції з українських земель (арк. 71).

Загалом документ, виявлений у фондах ЦДАВО України, переко-
нує: переселенці з України, незважаючи на численні труднощі, своєю
наполегливою працею активно сприяли освоєнню земель Далекосхід-
ного краю.

1 Бородкин Л. Й., Максимов С. В. Крестьянские миграции в России / СССР в первой
четверти XX века // Отечественная история. – 1993. – № 5. – С. 124–143; Киселев И. Н.
Статистические источники по движению населения в СССР в 1920–1926 гг. // Со-
циально-экономическое развитие советского общества. Проблемы историографии и ис-
точниковедения. – М., 1982; Ковалев С. А. Географическое изучение сельского расселения. –
М., 1960; Національні відносини в Україні у XX ст. Збірник документів і матеріалів. –
К., 1994; Платонов Н. И. Переселенческая политика Советского государства в СССР (1917 –
июль 1941 гг.). – Томск, 1976; Рыбаковский Л. Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. –
М., 1990; Турганинов Н. Потребность в миграциях сельского населения в связи с его диф-
ференциацией в Центрально-Земледельческом, Западном, Центрально-Промышленном
и Северо-Западном районах // Материалы по вопросу об избыточном труде в сельском
хозяйстве СССР (Труды Государственного Колонизационного научно-исследователь-
ского института. – Т. 3). – М., 1982; Шелестов Д. К. Демография: история и современность. –
М., 1983.
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Думка досвідченого науковця

В анотації до путівника по фондах Держархіву Чернігівської об-
ласті, який щойно побачив світ, зазначається: з часу виходу першого
путівника (1963 р.) архів збагатився новими надходженнями; відбулися
значні зміни в нашому суспільстві. Отже, назріла необхідність нового,
сучасного видання. До путівника вміщено відомості про історію ство-
рення, функції й завдання Державного архіву Чернігівської області та
його відділів у містах Ніжині і Прилуках.

При цьому наголошується, що інформація про склад і зміст фон-
дів доповнена відомостями про основних фондоутворювачів, розсе-
кречені фонди, матеріали колишнього партійного архіву, фото-, фоно-,
кінодокументи.

Довідник розрахований на істориків, архівістів, викладачів і сту-
дентів, учителів шкіл, краєзнавців, широке коло дослідників.

Найпомітніша ознака значних зрушень у суспільно-політичному
житті нашої країни, яка нещодавно відзначила 10-річчя свого відрод-
ження як держави, – зростання історичної свідомості всіх верств на-
селення України, поглиблений інтерес до її минулого і майбутнього.
При цьому слід уникати надмірної, а то й штучної політизації та ідео-
логізації минулого, використання історичного знання заради сього-
денних інтересів. Найкращий засіб проти різного роду перекручень
нашої історії – об’єктивна історична та соціально-політична інформа-
ція, позбавлена суб’єктивного тлумачення. З цієї причини державні
архіви, документи, що зберігаються в них, незалежно від часу, способу
та техніки відтворення, мають важливе політичне, наукове, економічне
і культурне значення.

Поява нового видання путівника по фондах Держархіву Чернігів-
ської області – визначна подія в суспільно-політичному житті краю, а
також за його межами. Путівник складається з двох частин: 1) фонди
установ до 1917 р., в якій 19 розділів, 2) фонди установ після 1917 р. –
22 розділи. Він має ґрунтовну передмову, додатки і науково-довідко-
вий апарат. Сьогоднішній Державний архів Чернігівської області –
одна з найбільших скарбниць документальних пам’яток історії України,
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адже станом на 1 січня 2001 р. в ньому на-
лічувалося 11 тис. фондів, 1,75 млн. оди-
ниць зберігання. Уже навіть те, що ми
маємо справу із документами, датовани-
ми ХVІІ ст., свідчить про його належність
до історичних архівів. Найдавніші доку-
менти зберігаються у фонді Чернігів-
ського губернського дворянського депу-
татського зібрання. До них належать
універсали українських гетьманів, доку-
менти з печатками Чернігівської полкової
канцелярії, полку Малоросійського вій-
ська та ін.

У фонді Ніжинського грецького ма-
гістрату (1723–1870) містяться відомос-
ті про представників цієї народності, які
мешкали на теренах нинішньої Чернігів-
ської області, їхні привілеї, культуру,

побут, торговельні зв’язки з Туреччиною, Італією, іншими державами.
На особливу увагу заслуговує фонд 128 – Канцелярія Чернігівського
цивільного губернатора. У ньому налічується 14 834 одиниці збері-
гання, охоплюється період з 1798 по 1918 рр. Створена в 1801 р. як ви-
конавчий орган при Чернігівському губернаторі у зв’язку з ліквідацією
Малоросійської губернії і натомість визначенням меж Чернігівської і
Полтавської губерній, канцелярія підпорядковувалася губернаторові,
який безпосередньо призначався царем і очолював усю поліцейсько-
адміністративну владу, стояв на чолі губернського та інших найважли-
віших органів управління.

Фонд 127, “Чернігівське губернське правління”, що налічує 187 759
од. зб., охоплює період з 1800 по 1919 рр. Це був вищий адміністратив-
но-поліцейський орган губернії. Формально він підпорядковувався Се-
нату, фактично – губернаторові, який його очолював. До основних фун-
кцій правління входили обнародування указів Сенату та інших органів
влади царського уряду, нагляд за адміністративно-поліцейськими,
фіскально-фінансовими, судовими органами державного управління.

До найдавніших належать також архівні фонди Чернігівського гу-
бернського по земських і міських справах присутствія (ф. 145), в яко-
му налічується 5 692 од. зб., Чернігівського губернського у селянських
справах присутствія (ф. 143), Чернігівського губернського присутствія
(ф. 147), Чернігівської губернської земської управи (ф. 140). Вони є над-
звичайно інформативними стосовно питання створення Чернігівської
та Полтавської губерній (1801–1802), підготовки та проведення селян-
ської реформи 1861 р., економічного та політичного стану міст і селищ
Чернігівщини, збору коштів на спорудження пам’ятників Г. Державіну,
Єрмаку, М. Карамзіну, І. Крилову, І. Сусаніну. Серед унікальних доку-
ментів архіву – листи М. Кутузова, автографи М. Барклая-де-Толлі,
М. Глінки, Т. Шевченка, Л. Глібова, Б. Грінченка та ін.
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З передмови до путівника читач довідається, що вже наприкінці
ХІХ ст. у Чернігові були сконцентровані значні архівні багатства. З
метою налагодження архівної справи в губернії 1896 р. започаткувала
роботу Чернігівська вчена архівна комісія, яка зробила значний внесок
у вивчення історії Чернігівщини та України загалом. До комісії входи-
ли відомі історики, краєзнавці, фахівці-архівісти, у тому числі Г. Мило-
радович, П. Добровольський, П. Дорошенко, М. Могилянський, В. Мод-
залевський, В. Шугаєвський, А. Верзилов, Ф. Уманець та ін. Членом
комісії був і перший завідуючий губархівом Я. Жданович. Губернська
вчена архівна комісія проіснувала до 1919 р. і була одним з провідних
наукових центрів України. Дослідження чернігівських істориків увій-
шли до скарбниці української історіографії. Кращі традиції комісії були
сприйняті та розвинуті наступними поколіннями працівників архівних,
музейних і бібліотечних установ регіону. Члени комісії зробили ваго-
мий внесок у розбудову архівної справи на Чернігівщині.

Дотримуючись Закону України “Про Національний архівний фонд
та архівні установи”, упорядники путівника поставили за мету якнай-
краще ознайомити дослідників зі структурою і змістом фондів, описа-
ми, каталогами, покажчиками Держархіву Чернігівської області. За-
снований у січні 1923 р. як губернський історичний архів, він існував
у такому статусі до 1933 р., коли в його структурі було утворено два ок-
ремих відділи: новітній та історичний. Станом на 1 січня 1941 р. в архі-
ві вже було сконцентровано 6 274 фонди, 2 260 тис. одиниць зберігання.

Важливе значення для дослідницької роботи має науково-довідко-
ва бібліотека архіву, де зберігаються, зокрема, Повне зібрання російських
літописів, Повне зібрання та Звод законів Російської імперії, збірники
законів і розпоряджень українського та союзного урядів, зібрані твори
відомих українських та російських істориків – М. С. Грушевського,
О. Я. Єфименко, В. В. Винниченка, С. М. Соловйова, В. Й. Ключев-
ського, М. М. Покровського, Є. В. Тарле, О. Ф. Шафонського, М. І. До-
монтовича, О. О. Русова. Тут є також матеріали першого російського
загального перепису населення (1897 р.), довідники з адміністратив-
ного поділу СРСР, путівники по архівах СРСР та УРСР, календарі
Чернігівської губернії, словники, довідкова та краєзнавча література.
Загалом бібліотека архіву налічує понад 13 тис. унікальних книг,
комплектується сучасними часописами. Путівник характеризує в за-
гальних рисах склад фондів бібліотеки.

Запропонована упорядниками нова редакція путівника виокрем-
лює масові джерела як основу архівних фондів. У Держархіві Черні-
гівської області, історичному за змістом і формою комплектування,
увагу пошукувачів привертають передусім фонди місцевих органів
державного управління та самоврядування, фінансів, освіти, культури
і охорони здоров’я, громадських і благодійних організацій.

Аналіз характеризованих у путівнику фондів свідчить про їх соці-
ально-економічну спрямованість. До таких належать насамперед фон-
ди 156 (Чернігівська межова палата), 169 (Чернігівський губернський
землемір), 178 (Чернігівська губернська дорожна комісія), 179 (Чер-
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нігівська губернська будівельна комісія), 172 (Чернігівська губерн-
ська комісія народного продовольства), а також фонди підприємств,
сільськогосподарських організацій, об’єднань і товариств.

Важливе значення мають фонди з матеріалами демографічної,
транспортної, бюджетно-податкової статистики, дрібного промислово-
го виробництва, виробничою документацією місцевих органів управ-
ління (губернських, повітових, волосних та ін.).

Характеристика фондів кожного із 41 розділу путівника містить
повну останню назву фондоутворювача, номер фонду, кількість оди-
ниць зберігання, крайні дати документів. Завершується характеристика
переліком фондів і додатковими даними про кожен фонд, віднесений
до певної групи узагальнення. Важливо, що до основної частини ха-
рактеристики входить коротка історична довідка про час існування,
функції, підпорядкованість фондоутворювача та анотація, яка розкри-
ває зміст документів. Анотування найбільш цінних документів здій-
снено із зазначенням пошукових даних (номера фонду, опису, одиниці
зберігання). Безумовним позитивом путівника стали додаткові розділи:
про фото-, фоно-, кінодокументи, списки неанотованих фондів і ско-
рочених слів, довідка про адміністративно-територіальний поділ Чер-
нігівщини, географічний, іменний і природно-тематичний покажчики.

Путівник по фондах Державного архіву Чернігівської області за-
свідчує, що в його документах широко представлена історія Чернігів-
щини. Структура путівника, його інформативна наповненість переко-
нують у важливості дослідження чернігівських архівних фондів. Без
вивчення минулого ми не осмислимо в повному обсязі і нашу дійсність.

Відмічаючи велику роботу колективу упорядників і редакційної
колегії по підготовці до друку нового видання, водночас зауважимо,
що, на нашу думку, в путівнику все ж варто було по можливості уни-
кати групових храктеристик, оскільки це знижує рівень видання. Сам
текст путівника потребує більш ретельної вичитки.

Утім, зазначені зауваження не знижують загальної позитивної оцін-
ки путівника “Державний архів Чернігівської області”. Як науково-
довідкове видання, він виконаний на належному рівні, в тому числі й
поліграфічному, є обґрунтованим і достовірним.

В. М. ПОЛОВЕЦЬ

Путівник по фондах Державного архіву Чернігівської області про-
довжує серію науково-довідкових видань подібного типу, нещодавно
започатковану Державним комітетом архівів України. На сьогодні во-
на вже знайшла своє вираження у виданих путівниках по фондах двох
вітчизняних центральних архівів: ЦДАГО та ЦДІАЛ. Друге видання
чернігівського путівника є першим у цій серії відносно обласних дер-
жавних архівних установ України.

Окрім накопичення документальних матеріалів, архів, як відомо,
виконує ще ряд важливих функцій, однією з найважливіших серед

Точка зору молодого дослідника
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яких є задоволення науково-пошукових потреб користувачів. Відтак,
при значному об’ємі документальної бази виникає потреба в систем-
ному ознайомленні з фондами архіву з метою полегшення пошуку та
відбору необхідної інформації. Саме таку мету поставили перед собою
упорядники зазначеного науково-довідкового видання: ознайомити ко-
ристувачів зі складом і змістом фондів, які зберігаються в Держав-
ному архіві Чернігівської області та його відділах у мм. Ніжині та
Прилуках, полегшити пошук ретроспективної інформації1.

Спробуємо визначити, наскільки укладачам видання вдалося впо-
ратися з поставленою метою.

Від часу появи першого видання путівника2  минуло майже 40 ро-
ків. З огляду на ряд об’єктивних причин – зміни в суспільному житті
країни, збільшення кількості фондів Чернігівського архіву, поліпшен-
ня стану їх науково-інформаційного опрацювання, посилення уваги
до них з боку дослідників тощо – нагальним стало питання про підго-
товку до друку наступного, оновленого видання.

Порівняно з путівником 1963 року, нове видання помітно “зросло”
за обсягом – з 430 до 600 сторінок. Це пояснюється передусім збіль-
шенням кількості фондів (з 6 789 у 1963 р. до 11 тис. у 2001 р.), а та-
кож, відповідно, розширенням науково-довідкового апарату путівника
та додатків до нього.

Першою суттєвою перевагою нового видання путівника є вміщен-
ня “змісту” [contents] на початку книги, що дозволяє відразу  отри-
мати більш-менш цілісне уявлення як про фонди архіву в цілому, так
і про науковий апарат путівника.

Перший том другого видання путівника Держархіву Чернігівської
області побудований за хронологічно-тематичним принципом. Дві
його основні частини вміщують характеристики фондів установ до і
після 1917 р., котрі, у свою чергу,  групуються за галузевою ознакою.
Схема розподілу й індексування архівних фондів на “до 1917 р.” та
“після 1917 р.” (відповідно, з відсутністю літерації в першому випадку
і наявністю літери “Р” у препозиції шифру фонду в другому) є на сьо-
годні загальновживаною в Україні, особливо в обласних держархівах,
і запозичена з порядку індексування фондів за радянської доби. Цей
принцип, до певної міри штучний, відповідає скоріше ідеологічним
вимогам, аніж науковим. На разі постає питання: фонди, які містять
документи після 1991 р. слід продовжувати індексувати літерою “Р”
чи варто придумати для них нову позначку, що відповідала б сучас-
ному статусові української держави? Але не слід забувати, що путів-
ник констатує наявний стан речей, а не визначає його.

Без сумніву, позитивним є розширення змісту основної частини
путівника за рахунок належного наукового опрацювання раніше неа-
нотованих фондів та приєднаних до фондів облдержархіву матеріалів
колишнього Чернігівського обласного партархіву (індексованих літе-
рою “П” у шифрах). Частина анотованих фондів, про які з’явилися ві-
домості в путівнику, введена до вільного користування порівняно не-
давно і становить колишні закриті фонди. Йдеться про фонди деяких
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установ часів Російської імперії, доби Української революції, установ
періоду нацистської окупації (1941–1943). Щоправда, при “вживлен-
ні” частини цих матеріалів до основних частин укладачі дещо поруши-
ли задекларований ними загальний принцип тематичного розподілу
фондів. У другій (“після 1917 р.”) частині кожне нове вкраплення об’єд-
нано в окремий розділ з власним поділом на підрозділи, а не розподіле-
но за галузевою ознакою, як це зроблено з новими документами часів
Російської імперії та матеріалами колишнього партархіву.

При характеристиці фондів, можливо, доцільно було б зазначати
кількість описів, якщо їх нараховується у фонді більше одного, вка-
завши при цьому крайні дати опису, – це значно спростило б орієнту-
вання користувача в матеріалах фонду3 .

На жаль, в путівнику зустрічаються окремі (фактологічні та меха-
нічні) помилки, неточності й непорозуміння. Так, поряд із наявністю
“власного” фонду держархіву області відсутні як серед анотованих,
так і серед неанотованих “власні” фонди його реґіональних відділів у
мм. Ніжині та Прилуках, які акумулюють документи про історію і ді-
яльність цих архівних установ до часу їх входження до структури
Держархіву Чернігівської області. Можливо, це зроблено з огляду на
перспективу повної централізації фондів, але тоді варто було б позна-
чити їх у власне “чернігівському” фонді, оскільки загальні фонди ма-
ють власний шифр і постійний науковий “попит” серед дослідників.

Загалом виникає питання про виправданість розмежування архів-
ного матеріалу за ступенем наукового та практичного значення, а та-
кож інформаційним рівнем характеристики, що визначено в передмові
до путівника4. Адже цінність, значення і ступінь корисності кожного
конкретного документа, групи документів, фонду тощо для кожного
користувача визначається власне самим користувачем. Найменша ін-
формація, що стосується означеної теми, може бути для нього набагато
важливішою за іншу, що, у свою чергу, набуває за тих же умов іден-
тичного значення для іншого користувача. Тобто критерії відбору є
суто суб’єктивними.

Розуміння цього є важливим і при подальшому розгляді путівни-
ка, тобто його допоміжної частини: науково-довідкового апарату та
додатків.

Найбільшу незручність при ознайомленні з матеріалами архіву за
допомогою нового путівника викликає значна кількість неанотованих
фондів. Їх нараховується на сьогодні 7 778, із котрих 356 у першій –
колишній “дожовтневій” – частині. Без сумніву, позитивним є загальна
тенденція до скорочення списку таких фондів за рахунок їх анотуван-
ня; це  особливо помітно у тій-таки, колишній “дожовтневій”, частині:
в 1963 р. їх було 717 із більш ніж 6 тис. фондів. І це при загальному
збільшенні об’єму цієї частини архіву. Значно утруднює пошук наяв-
ність згрупованих неанотованих фондів, де замість шифрів цих фон-
дів вказано тільки їх сумарну кількість.

Знову ж, до певної міри непереконливими є підстави неанотування
фондів “з невисоким інформаційним рівнем характеристики”. Як уже
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зазначено, об’єктивне визначення такого інформаційного рівня вкрай
складне.

До списку неанотованих увійшли особові фонди й архівні колек-
ції, серед яких фонди таких відомих науковців, громадських діячів, як
К. Харлампович, В. Рєзанов, І. Шраг, І. Турцевич, О. Кушакевич. Що-
правда, упорядниками путівника зазначено, що вичерпну інформацію
про ці фонди можна знайти в окремому нещодавно видрукуваному
довіднику5 . Але включення інформації з останнього до нового видан-
ня путівника, безсумнівно, додало б йому практичної ваги, цілісності.

Науково-довідковий аппарат путівника містить також, крім списку
неанотованих фондів, список скорочень та кілька покажчиків. Імен-
ний, та предметно-тематичний покажчик, а також покажчик геогра-
фічних назв упорядники привели у відповідність з основною частин-
ною нового путівника, що кількісно позначилося на їх об’ємі. Інтерес
викликає покажчик до фондів, що з’явився в цьому виданні. Ідея
спрощеного пошуку шифру фонду за його назвою заслуговує на ціл-
ковите схвалення. Однак, не до кінця зрозумілим є принцип укладан-
ня цього покажчика. Власне, його текст повністю копіює текст змісту
[contents] путівника, де номери сторінок замінені на шифри фондів.
Неанотовані фонди до покажчика не ввійшли. А за наявності і в по-
кажчику поділу на фонди “до 1917 р.” та “після 1917 р.” єдиною пере-
вагою покажчика до фондів є можливість досить швидко візуально
вичленити із загального списку фонди колишнього партархіву (за лі-
терним індексом). Можливо, упорядникам варто було відсортувати
фонди загалом або в межах окремого розділу за назвою в алфавітному
порядку або за місцезнаходженням документів: у Ніжині, у Прилуках
тощо, – це полегшило б роботу користувача при подальшому озна-
йомленні з описами конкретних фондів. І, звичайно, бажано, щоб до
такого покажчика ввійшли всі фонди архіву, а не тільки анотовані.

Ще однією частиною путівника є додатки. Їх призначення – нада-
ти допоміжну інформацію для кращого розуміння основної частини
видання. Нижню межу історичної довідки про адміністративно-терито-
ріальний поділ Чернігівської області опущено до ІХ ст. – часу виник-
нення Чернігівського князівства – і в ретроспективному огляді доведе-
но до сьогодення. Відтак користувач путівника може краще орієнтува-
тись у адміністративній приналежності окремих реґіонів безпосеред-
ньо на час появи документів фонду, з яким він працює. Попередній
путівник містив такий огляд із 1782 р., що утруднювало ознайомлен-
ня з певною частиною фондів, особливо середини – другої половини
ХVІІІ ст. Інший додаток містить словник архівних термінів та заста-
рілих понять. Матеріал є дуже доречним і корисним, зважаючи на
необізнаність частини користувачів путівника (дослідники-аматори,
краєзнавці) зі специфічними архівними термінами, а також своєрід-
ними поняттями в діловодстві, службових відносинах тощо в різний
час, за різних політичних режимів та суспільних відносин.

На жаль, у додатках до другого видання путівника не вміщено,
порівняно з першим виданням, дуже цікавий матеріал щодо розмі-
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щення архівних фондів фондоутворювачів сучасної Чернігівської об-
ласті, що зберігаються в інших архівах (передусім у центральних).
Розширений і доповнений, такий список архівних фондів, можливо –
і матеріалів рукописних відділів наукових бібліотек, став би в нагоді
багатьом користувачам, зокрема тим, що використовують матеріали
Чернігівського архіву при дослідженні певних регіональних тем або
персоналій певних історичних діячів.

Загалом же, слід відзначити, що нове видання путівника формує
при роботі з ним досить повне і цілісне уявлення про фонди Дер-
жавного архіву Чернігівської області – від основних, документальних,
до кіно-, фото- і фонодокументів та потужної науково-довідкової біб-
ліотеки (понад 13 тис. книг та брошур). Копітка кількадесятирічна
праця з укладання та доповнення видання заслуговує на високу оцін-
ку. З точки зору поставленої упорядниками мети можна констатувати,
що їм вдалося стовідсотково ознайомити користувача зі складом ар-
хівних фондів. Що ж до змісту фондів, то тут досягти мети вдалося
лише частково, – користувач має змогу ознайомитись із характерис-
тиками частини фондів, інша частина залишається неанотованою.
Упорядники путівника доклали чимало зусиль для полегшення відбору
необхідних матеріалів для подальшого наукового опрацювання. Хоча,
в разі урахування висловлених зауважень і побажань, пошук у фондах
архіву ретроспективної інформації був би ще більш ефективним і
максимально спрощеним.

Загалом путівник по фондах Державного архіву Чернігівської об-
ласті є надзвичайно необхідним у науково-дослідній роботі виданням,
що покликане забезпечити належною інформацією кожного користу-
вача фондів архіву.
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ALMA MATER: Університет св. Володимира напередодні та в добу
Української революції, 1917–1920. Матеріали, документи, спогади:

У 3 кн. / Упоряд.: В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. – К.: Прайм, 2000. –
Кн. 1. Університет св. Володимира між двома революціями. – 697 с. [5 с.].

Останнім часом серед безлічі нових явищ в історичній науці вираз-
но постає, як одна з найзначніших, тенденція пошуку макроісторії в
мікросвіті. Вона відтворюється в міркуваннях про співвідношення за-
гальної, регіональної історії, історичного краєзнавства, в персонологіч-
них енциклопедіях, бібліографічних словниках. Саме її покладено в ос-
нову побудови тих історичних схем, що доводять вузько “приватний” ха-
рактер загальної історії.

Закликом ad fontes – до джерел! – закінчує передмову до першого
тому науково-популярного видання “Alma Mater: Університет св. Во-
лодимира напередодні та в добу Української революції, 1917–1920”
ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
акад. НАН України В. В. Скопенко (с. 6). Ми ж словами ad fontes по-
чнемо огляд видання, яке безпосередньо його укладачі, доктор історич-
них наук, проф. В. І. Ульяновський і кандидат історичних наук,
доц. В. А. Короткий, резюмували як “макроісторію України в мікрови-
мірах Університету св. Володимира” (с. 7).

Книга становить собою зібрання офіційних документів, приватного
листування, спогадів сучасників про діяльність київського Універси-
тету св. Володимира на початку ХХ століття (до 1917 р.). До збірника
ввійшла лише невелика частина документів і матеріалів, що зберіга-
ються в ЦДІАК України, ЦДАВО України, Держархіві Київської об-
ласті, Держархіві м. Києва, Інституті рукопису Національної бібліо-
теки України ім. В. І. Вернадського. Багато з них вперше залучено до
наукового і суспільного обігу, що додає книзі ще більшої значущості.

Для укладачів книги Університет св. Володимира – це і Alma Ma-
ter, і мікросоціум у всіх його виявах (безпосередніх, опосередкованих,
метафоричних), і явище у вітчизняній культурі, в якому зароджується
і ним же рухається наука в її глибинному гуманітарному осмисленні.
Задум авторів – передати настрій суспільства через внутрішній стан і
зовнішнє побутування Університету початку ХХ століття і водночас
знайти їм аналогії в сучасності.

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

© В. В. Бездрабко, 2002



286 КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Усі документи і матеріали збір-
ника об’єднані в десять розділів. Пер-
ший із них – “Свідчення діячів і сучас-
ників: мемуари, есе, документи”, на
думку В. І. Ульяновського та В. А. Ко-
роткого, є особливим, оскільки “скла-
дає своєрідний “супертекст”, який “пе-
рекриває” весь багатотомник” (с. 10).
Унікальні документи, зібрані в першо-
му розділі, “виводять” читача за межі
сучасних трафаретів і догм. На осі
синхронного порівняння мемуаристи-
ки пізнішого походження, що розгля-
дає події 1917–1920 рр. в Україні, з
документами поточного моменту, ви-
мальовується історія Університету
св. Володимира.

Оповідачами про події універси-
тетського життя початку ХХ століття у Києві стали знані суспільні
діячі, учені: Є. В. Спекторський, М. Г. Холодний, В. П. Петров (Домон-
тович), Н. Д. Полонська-Василенко, М. М. Бубнов, М. В. Довнар-Заполь-
ський, М. П. Василенко, В. Н. Андрієвський, В. Ф. Асмус, Б. Д. Круп-
ницький, В. А. Романовський, С. П. Тимошенко й ін. Навіть звичайний
перелік прізвищ дає уявлення про масштабність попереднього історіо-
графічного аналізу персоналій, проведеного В. І. Ульяновським і В. А. Ко-
ротким при доборі документів, які змогли б наочно “спружинити” в
одній точці постійні, що йдуть у минуле й у майбутнє, історичні теми.

Мемуари цікаві насамперед своїм внутрішнім, духовним началом.
Це не аналітичні звіти, спогади про суто наукові проблеми, а  щирі
роздуми, сердечні відгуки, своєрідний життєпис вдумливої, спосте-
режливої і вболіваючої за улюблену справу, своїх учнів і науку, долю
України людини. Саме це дозволило укладачам книги дійти висновку
про найбільш значуще для професорського середовища Університету
св. Володимира початку ХХ століття – особистість, яка розвивається,
вільну індивідуальність, висококультурного інтелектуала.

Документи оповідати неможливо. Їх слід читати. Тільки так можна
сприйняти різні лики історії українського суспільства, Університету
св. Володимира і своєрідно детермінуючих їх носіїв: професуру (розд. I),
ректора (розд. V), студентство (розд. VII), наукові товариства (розд. IX),
політичні рухи (розд. IX). Кожному з них присвячено окремий розділ
книги. Документи, зібрані в них, дозволяють вдумливому читачу про-
вести цікаві аналогії між минулим і сьогоденням. Мимоволі виходиш
на досить багатий аналогічний ряд: організація наукового, навчального,
громадського життя в університетській корпорації, втілення в життя
наукових досягнень, реакція на події життя суспільства періоду ви-
звольних рухів напередодні Української революції та ін.

Але в цьому минулому, відбитому в документах, є феномени, яким
не знайдеш подібності нині. Про них із ностальгією і смутком, натяком
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на потребу поновлення втрачених традицій пишуть у передмові уклада-
чі. Це стосується широких прав автономії Університету (с. 9), ювілей-
них зборів на честь пам’ятних історичних подій (с. 11), змістовного
наповнення навчального плану важливими для історика і нині відсут-
німи дисциплінами (с. 12), розмаїття форм університетського життя
“в організаційному та науково-особистісному розумінні” (с. 12), правил
поведінки студентів, заснованих на принципах любові, братерства,
поваги, взаєморозуміння, порядку (с. 13), іменних стипендій (с.13) та ін.

Відчути час допомагає вдала композиційна схема групування
документів. Так, розділи ІІІ (“Пошуки шляхів розвитку вищої шко-
ли”) та IV (“Структурні зміни в Університеті: навчальний процес”),
документи яких оповідають про пошуки шляхів реформування
системи і змісту освіти, конструктивних перетворень, змінює розділ
“Ректор”, що містить документи про ректора університету періоду
1905–1919 рр. проф. М. М. Цитовича, який уособлював старий імпе-
раторський університет, певну сталість.

Відчуття динамізму історичного часу постійно зростає. Книгу за-
вершують документи, що стосуються складної боротьби за права ук-
раїнської мови та відкриття українознавчих кафедр в Університеті
св. Володимира (розд. VIII), політичних українських, антиурядових,
монархічних студентських організацій (розд. IX), життя Університету
часів Першої світової війни (розд. X).

Публікації документів супроводжуються фотографіями героїв спо-
гадів та їх авторів, Університету та його приміщень, що привносить у
“наукоподібну суміш”, за висловом укладачів книги, “віртуальний” еле-
мент, який вдало доповнює текст, що розширює межі його прочитання.

Книга вийшла в гарному художньому оформленні, якісної полі-
графії.

І хоча рецензії на наукову працю за жанром і стилем, як правило,
не містять художніх прийомів, все-таки, цього разу слід, мабуть, зро-
бити виняток, адже рецензована праця вимагає виняткового ставлення
до себе. Перефразовуючи Ф. де Кеведо-і-Вільєгаса, зазначимо: книги,
як і монети, – одна варта багатьох, а багато не варті й однієї. Можна з
упевненістю сказати, що перша книга із серії “Київський університет
у документах, матеріалах та спогадах сучасників” варта багатьох.

Р. В. РОМАНОВСЬКИЙ

ЖУРНАЛ ТОВАРИСТВА ПОЛЬСЬКИХ АРХІВІСТІВ
“ARCHIWISTA POLSKI”

(№№ 1, 2, 3–4 за 2001 р.)

Від 1996 року почав виходити у світ щоквартальник Товариства
польських архівістів “Archiwista polski”. Часопис став наступником
бюлетеня цього Товариства, який виходив понад 20 років під назвою
“Archiwista”.

© Р. В. Романовський, 2002
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Згідно з концепцією, викладеною свого часу в першому числі ча-
сопису, видання має висвітлювати теоретичні та практичні аспекти
архівної проблематики та одночасно виконувати функції друкованого
органу Головного управління Товариства польських архівістів. Протя-
гом 1996–2001 рр. у журналі публікувалися проблемні статті з актуаль-
них питань розвитку архівної справи в Польщі в контексті міжнародно-
го архівного життя, висвітлювалась діяльність архівів Польщі різного
відомчого підпорядкування. На сторінках журналу обговорювались
питання підготовки архівних кадрів, сучасних технологій в архівній
справі, проблеми комп’ютеризації польських архівів. Значна увага
приділяється інформації про найважливіші події в житті світового ар-
хівного співтовариства (зокрема, в 1996–1997 рр. публікувалися мате-
ріали, присвячені ХІІІ Міжнародному конгресу архівів у Пекіні), між-
народному співробітництву польських архівістів. Журнал регулярно
ознайомлює читачів з досвідом роботи архівістів країн Європи та світу,
в тому числі республік колишнього СРСР, передусім України, Росії, Лит-
ви. Особлива увага приділяється питанням, пов’язаним з виявленням
та поверненням архівної спадщини Польщі, яка знаходиться за кордо-
ном. Всебічно висвітлюється діяльність Товариства польських архівістів.

Матеріали часопису згруповано за розділами: “Студії та матеріали”,
“Aбетка відомчого архівіста”, “Хроніка”, “Рецензії”, “Повідомлення”.

Розглянемо детальніше “Archiwista polski” за 2001 рік (№№ 1, 2,
3–4).

Українських архівістів зацікавить широкий спектр проблем, по-
в’язаних зі станом та перспективами комп’ютеризації польських архі-
вів, що обговорювалися під час редакційної дискусії (Торунь, 12 черв-
ня 2001 р.) (№ 3–4). Учасники дискусії підсумували досвід комп’юте-
ризації польських архівів, обговорили проблеми професійної підго-
товки архівістів у контексті впровадження в архівну справу новітніх
технологій, визначили напрямки діяльності польських архівів в май-
бутньому, серед яких: створення архівів електронної документації;
об’єднання в єдину систему електронних баз даних різних архівів, за-
безпечення широкого доступу до них користувачів, в тому числі через
мережу Інтернет; створення єдиного стандарту описування архівних
документів в електронних базах даних.

Стаття Болеслава Рассальського “В напрямку архівів завтрашнього
дня” (№ 3–4) торкається надзвичайно актуального питання – ство-
рення електронних архівів. На думку автора, сучасні архівні зібрання
мають стати основою майбутніх віртуальних архівів: кожен користувач
зможе з цифрових копій архівних документів створювати власні тема-
тичні архіви. Проте існують два принципові бар’єри на шляху до ство-
рення та ефективного управління цифровими архівами: 1) цифрова
копія документа має безпомилково відтворювати оригінал, а також
повністю зберігати зміст та інші риси першоджерела; 2) повинен за-
безпечуватись довготерміновий доступ до цифрового запису та єди-
ний формат запису інформації. На сьогодні ці умови важко забез-
печити в глобальному (наприклад, загальноєвропейському) масштабі,
хоча певні кроки в цьому напрямку вже зроблено.
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Про цілі та досягнення Європейського форуму з електронних но-
сіїв інформації повідомляє стаття Петера Бернінгера (№ 1).

Джерелознавчий характер притаманний публікації Генріка Барто-
шевича (№ 2), що містить огляд картографічних джерел до історії
мазовецьких міст і містечок кінця XVIII – першої половини XIX ст.
Аналіз великомасштабних мап та планів 8 мазовецьких міст (більшість
досліджуваних картографічних джерел зберігається у фондах Голов-
ного архіву давніх актів у Варшаві) дозволив автору відтворити кар-
тографічний образ цих населених пунктів кінця XVIII – першої поло-
вини XIX ст. та визначити головні тенденції розвитку міст Мазовії в
зазначений період. Проте повноцінна реконструкція історичного роз-
витку міст даного регіону, вважає автор, неможлива без залучення інших
джерел, зокрема люстрацій, інвентарів, описів міст, міських актів та ін.

10-літньому ювілею Спілки архівістів України присвячена публі-
кація заступника голови САУ, директора УНДІАСД Ірини Матяш
(пер. Е. Росовської) (№ 2). Автор детально висвітлює історію створення
Спілки архівістів України, головні напрямки роботи цієї організації
протягом останнього десятиліття, визначає перспективи її діяльності,
зокрема необхідність всебічного розвитку міжнародного архівного
співробітництва.

У контексті реституції українських архівів видається цікавим оз-
найомлення з проблемами ревіндикації польської архівної спадщини з
Німеччини та польсько-німецького співробітництва в галузі архівної
справи, які стали провідними темами інтерв’ю зі Стефаном Хартманом,
заступником директора Таємного державного архіву пруської куль-
турної спадщини (Німеччина) (№ 2). На думку німецького фахівця,
архівні зібрання, які походять з колишніх східних німецьких земель,
становлять спільну історичну спадщину двох країн, тому ревіндикація
не є найоптимальнішим варіантом вирішення цієї проблеми. Важливі-
шім за ревіндикацію оригіналів є обмін описами і путівниками, мікро-
фільмами і цифровими копіями документів, а також створення спри-
ятливих умов для праці польських і німецьких дослідників.

Значну частину № 3–4 журналу складають матеріали розділу “Ар-
хівна освіта в Польщі в порівнянні”. Тут подаються матеріали науко-
вої конференції, присвяченої проблемам архівної освіти, яка відбулася
в Торуні 8–9 вересня 2001 року. Серед численних публікацій розділу
заслуговує на увагу стаття Галини Робутки, працівника університету
Миколая Коперніка в Торуні, присвячена світовим тенденціям у під-
готовці архівістів. Джерелами для статті стали дві публікації Міжна-
родної ради архівів: “Розширений список центрів підготовки архівіс-
тів” (1992), що містить інформацію про 119 центрів архівної освіти в
45 країнах світу, та “Рапорт про принципи архівної співпраці в Євро-
пейському Союзі” (1994). Детальний аналіз цих документів свідчить,
що більшість існуючих центрів архівної освіти виникли за останні
30 років. Серед них переважають ті, що функціонують у рамках уні-
верситетів (75 % від загальної кількості). Домінуючою світовою
тенденцією залишається підготовка архівістів на історичних факуль-
тетах університетів. Автор відзначає гнучкість навчальних програм, їх
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швидке реагування на появу нових технологій в архівній справі та
потреби ринку праці, включення до програм підготовки архівістів та-
ких дисциплін, як інформатика, наукова інформація, право, економіка,
наука про організацію та управління. У цьому ж розділі Януш Тан-
децький, керівник Відділу архівістики університету Миколая Копер-
ніка в Торуні, ознайомлює читачів з історією та науковим доробком
цього провідного польського центру підготовки архівістів, 50-річний
ювілей якого відзначався в 2001 р. (№ 3–4).

Для українського читача буде цікавим дослідження працівника
Історичного інституту Варшавського університету Стефана Цяри,
присвячене професійній підготовці архівістів Галичини наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. (№ 3–4).

На сторінках “Archiwista polski” значна увага приділяється проб-
лемам створення та зберігання документів вищих навчальних закла-
дів країни. Серед публікацій цієї тематики заслуговує на увагу рекон-
струкція архівотворчого процесу у Вищій педагогічній школі в Кєль-
цях, здійснена Монікою Марцинковською на прикладі документів
навчального відділу цієї установи (№ 2). Вибір дослідницею саме цієї
організаційної одиниці зумовлений ступенем повноти та  цінністю її
документів, що відображають різнобічні функції відділу. Дослідниця
розглядає організацію та функції навчального відділу, простежує про-
цес створення його документів та формування архіву, який у вищих
навчальних закладах Польщі має свою специфіку (так, архіви вищих
навчальних закладів країни можуть виконувати одночасно функції як
поточних, так і історичних архівів та не передавати своїх фондів до
державних архівів), подає характеристику утвореного архівного фон-
ду та наукової цінності документів, які він зберігає.

У розділі “Aбетка відомчого архівіста” Еугеніуш Бородій публікує
перелік найважливіших відомчих правових документів, що регулюють
документообіг у Польщі (№ 1–4). Казимір Нобіс представляє “Класи-
фікатор та кваліфікатор конструкторської та технологічної докумен-
тації” (№ 2).

Розділ “Хроніка” повідомляє про події архівного життя Польщі,
зокрема V Конференцію архівів наукових установ (№ 3–4), ІХ Сим-
позіум джерелознавчих дисциплін (№ 1), V Загальнопольський з’їзд
студентів-архівістів у Торуні (№ 2), а також VII Міжнародну архівну
конференцію країн Центральної та Східної Європи (№ 3–4).

Традиційні для часопису розділи “Рецензії” та “Повідомлення”
інформують про нові видання в галузі архівної справи, документознав-
ства, історії, що вийшли як у Польщі, так і за кордоном. Привертають
увагу рецензії на монографію німецької дослідниці Маріанни Штанке
“Католицькі церковні книги в Західній та Східній Прусії (станом на
1999 р.)”, Бонн, 2000 (№ 2), та на “Путівник по архіву Ягеллонського
університету” під редакцією Урсули Перковської, Краків, 2001 (№ 3–4).

Огляд основних публікацій “Archiwista polski” свідчить, що дане
видання становить значний інтерес для українських фахівців у галузі
історії та архівної справи.
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А. А. НЕПОМНЯЩИЙ

НОВЕ ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ
З ІСТОРІЇ НАРОДІВ ТАВРІЇ

Немецкое население Таврической губернии = Die Deutsche Bevolkerung
des Taurischen Gouvernements / Сост. Л. П. Кравцова, Е. В. Каркач;

Предисл. Л. П. Кравцова, О. В. Коновалова.– Одесса:
Астропринт, 2000.– Т. 1: Аннотированный тематический перечень дел:

Канцелярия Таврического губернатора, 1803–1917 гг.; Таврическое
губернское правление, 1803–1917 гг. – LIV, 576 с.

Історія народів мультикультурного Криму почала активно розроб-
лятися тільки в останнє десятиріччя. Підсумком наукових і дилетант-
ських досліджень стали сотні статей, надрукованих у новоспечених
краєзнавчих виданнях. На жаль, багато з них переповнені фактологіч-
ними неточностями й історичними помилками. Ось чому все більш
очевидною стає суспільна потреба в ретроспективній інформації, що
включала б як бібліографію опублікованої спадщини в галузі регіоно-
знавства, так і значні масиви архівних документів. Це висуває перед
дослідниками завдання звернення до першоджерел. Для колишньої
Таврійської губернії, звичайно, провідну роль відіграють виявлення,
систематизація, вивчення та введення до наукового обігу документів
із фондів Державного архіву в Автономній Республіці Крим, пов’яза-
них з історією й культурою народів, що проживають на Півдні України.

Науковими співробітниками цього архіву протягом останніх років
проводиться робота над створенням переліку документальних пам’я-
ток історії кримських вірмен, греків, євреїв, караїмів, кримських татар,
кримчаків, росіян, українців1 . Найрезультативнішим серед інших ста-
сло вивчення німецьких колоній Таврійської губернії.

У 1995 р. німецька громада “Відергебурт” звернулася до архіву з
проханням підготувати огляд архівних фондів для міжнародної нау-
кової конференції “Російські німці: Проблеми історії, культури, мови
й сучасного стану”. Оприлюднений на цьому науковому форумі дже-
релознавчий огляд (доповідач Л. П. Кравцова) викликав жвавий інте-
рес у Геттингенському інституті німецьких і східноєвропейських дос-
ліджень. На той час названою вченою корпорацією спільно з держав-
ними архівами Дніпропетровської та Одеської областей вже велася
інтенсивна робота над створенням банку даних з історії німців в Ук-
раїні. У 1996 р. Інститут уклав з Держархівом при РМ АРК довго-
строкову угоду про творчу співпрацю. Таким чином було започаткова-
но планову роботу з виявлення документів, пов’язаних з історією нім-
ців у Криму, Херсонській та Запорізькій областях.

Підсумком першого етапу цієї роботи стало фундаментальне ви-
дання – перший том переліку анотованих документів “Немецкое насе-
ление Таврической губернии”. У передмові (автор Л. П. Кравцова), яке
має самостійну наукову цінність, відтворено картину адміністративних
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змін у регіоні, історію колонізації Кри-
му німцями. Детально розглянуто струк-
туру організації керівництва колоніями
із зазначенням наявності фондів цих
установ у різних архівах України, пи-
тання зміни статусу колоністів. Пода-
ється характеристика фондів Канцеля-
рії Таврійського губернатора (ф. 26) і
Таврійського губернського правління
(ф. 27), окреслені коло занять і струк-
тура цих установ. Подається інформа-
ція щодо збереженості рукописів.

Основу довідника, що рецензуєть-
ся (402 с.), складає анотований пере-
лік справ вищеназваних фондів (відпо-
відальний укладач Л. П. Кравцова). Ви-
дання також містить додаток, де впер-
ше наведено перелік усіх Таврійських

губернаторів із 1802 по 1917 рр., губернських комісарів (березень 1917 –
січень 1918 рр.), крайових правителів (квітень 1918 – квітень 1919 рр.),
губернаторів (червень 1919 – листопад 1920 рр.). Для зручності до-
слідників книга містить ґрунтовний науково-довідковий апарат (с. 411–
506) – іменний та етно-географічний покажчики, а також перелік
планів і креслень (с. 507–514), уведених до анотацій.

Кожна позиція переліку включає номер опису, справи та його за-
головок згідно із записом на справі (або в опису, якщо справа втраче-
на). До окремих справ складено пояснювальні заголовки, які виділено
курсивом. Крайні дати визначалися на підставі вивчення документів
de visu. Указано обсяг справ. Анотації вміщують короткий зміст до-
кумента. Наведено варіанти написання прізвищ російською та німець-
кою мовами. У разі відсутності анотації подається посилання на ано-
тації однотипних справ.

Проведена кримськими архівістами скрупульозна робота із систе-
матизації матеріалів, пов’язаних з колонізацією регіону німецькими
поселенцями, безумовно, уможливить більш глибоке вивчення різних
аспектів історії Новоросійського краю до 1917 р. Таким чином, і істо-
ричне джерелознавство збагатилося дуже цікавим та корисним видан-
ням. Можна привітати укладачів книги та дослідників із виходом
цього збірника, підготовленого з урахуванням найвищих наукових ви-
мог. Продовженням праці стане другий том цього видання, над яким
завершують роботу наукові співробітники архіву. Його основу складуть
справи, що стосуються ліквідації німецького землеволодіння й земле-
користування після початку Першої світової війни.

1 Кравцова Л. П. Документы архива в реализации основных направлений социальной
политики Украины по созданию базы данных по истории национальных меньшинств //
80 лет, 1919 г. – 1999 г.: Материалы юбилейной научной конференции, посвященной
80-летию Государственного архива при Совете Министров Автономной Республики
Крым. – Симферополь, 1999. – С. 21–24.
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