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РОЗДІЛІ 
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА як ГАЛУЗІ Історичноl НАУКИ 

ЛЕКЦІЯ 1 
ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА. 
ІСТОРИЧНІДЖЕРЕЛА ТА Іх ЮІАСИфlКАЦІЯ 

1. Проблеми визначення предмета та завдань історичного 
джерелознавства у вітчизняній історичній н·ауці 

для засвоєння курс)' історичного джерелознавства слід насамперед ово

лодіти комплексом джерелознавчого категоріального апарату. Середйоіо де
фінщій розглянемо такі фундаментальні категорії, як «історичне джерело», 

«історичний фaкr», «джерельна база» та ін. Перш ніж переходити до характе

ристики комплексу джерелознавчих дефініцій, звернімося до визначення пред
мета, змісту та завдань історичного джерелознавства як спеціальної галузі 
наукових історичних знань, як науки про історичні Джерела, теорію й праIcrИ
ку їх використання в історичних дослідженнях. 
. Хоча дЖерелознавство, як особлива J'8ЛYЗь історичної науки, сформува-
лося ПРfl~ЛИЗНО в другій половині ХІХ ст. (праці відомих російських та 
украУнських Істориків В. Й. Кm9чевського, В. Б. Антоновича, В. С. іконнико
ва,·о:с. Лаппо:.данилевського та ін.), проте в лоні вітчизняної спеціальної 
науковоїлітераТурИ всебі.чне визначення його предмета тазавданы�улоo пода
~o Щіцl~ упершоМуїіузівському підруч~ику із джерелознавства СРСР дЛя.іс
торичних факультетів «Источниковедение истории СССРс древнейших вре
мен до конца ХVШ века. Кур.с источниковедения ИС'rории СССР», опубліко

ваному 1940 р. Його автор М. М. Тихомиров визначив завдання курсу джере
лознавства як «огляд і критику джерел з історії СРСР», підкресливши, що 

«без вивчення історичних джерел та без критичного до них ставлення жоден 
дослідник не може розпочати своєї роботи». ці положення були розвинуті в 
другому виданні підручника від 1962 р., де, між іншим, зазначено, що джере
лознавство як дисципліна «однаковою мірою потрібне і для наукових праців
ників, і для викладачів вищої та середньої школи, і Для широкого кола чита

чів.,. оскільки воно Нt:РОЗРИВНо пов'язане з вивченням усього комплексу того 
матеріалу, на якому rpунтується наше уявлення про минуле». 

Важливим етапом розвитку історичного джерелознавСтва, визначення йо
го ролі й місця в струпурі історичної науки стали 1960-ті рр. ХХ. ст. Д1Ія, 
цього періоду характерне віднесення джерелознавства, разом з історіографією, 
архівознавством, археологією, етнографією, історичною географією, до допо~ 
міжних (спеціальних) історичних дисциплін. Водночас джерелознавство 
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вважалося провідною серед допоміжних дисциплін, оскільки воно розробля

ло і втілювало на практиці теорію та методику вивчення й використання істо
ричних джерел взагалі. Наприклад, у посібнику «Допоміжні історичні дисцип

ліни», опублікованому вченими Київського університету в 1963 р., зазначало
ся, щО «предметом вивчення джерелознавства є історичні джерела, закономір

ності Їх виникнення й від(!итгя в них об'єктивної реальності». Подібне ви

значення подано в навчалБНЬМУ посібнику В. І. Стрельського «Теория и мето

дика источниковедения истории СССР». А визначний український історик та 

джерелознавець академік І. П. Крип'якевич у студіях з методики історичних 
досліджень, опублікованих у 1967 р. в «Українському історичному журналі», 
зазначав, що «джерелознавство або гевристика займається розшукуванням та 

описом джерел». 

Подальший розвиток цих ідей у 70-х рр. ХХ ст. знаходимо в працях 
О. П. Пронштейна, де під предметом джерелознавства розумілася «вся бага

томанітність історичних джерел, які містять в собі інформацію і розгляда

ються як продукт суспільного розвитку». Щ:що пізніше в іншому посібнику, 

написаному разом зА. В. Лубським, Пронштейн наголошував, що історичне 

джерелознавство «має за предмет вивчення історичного джерела взагалі як 

онтологічного та гносеологічного феномену». 

у другому виданні підручника за редакцією І. Д. Ковальченка «Источни
коведение истории СССР» підкреслювалося, що «предметом джерелознав

ства є закономірності виникнення історичних джерел та об'єктивного від
битrя в них історичного процесу», а саме воно розглядалося як «наука про 

історичні джерела, разом з тим ЯК теорія та практика вивчення й використан

ня джерел в історичному дослідженні». 
Приблизно в цей же час О. М. Медушевська визначила джерелознавство 

як «науку про джерела», «предметом якої є, по-перше, усі джерела у цілісній 

сукупності, яка склалася історично, а, по-друге, загальні методи іх досліджен

ня, що спираються на принципову спільність властивостей джерел як соціаль
них історичних явищ cвoro часу». 

На дуМку М. Я. Варшавчика, «предмет джереіІознавства складають зако
номірності утворення джерел та відбиття в них об'єктивного процесу сус

пільного розвитку, їх функціонування в історичному дослідженні, а також 

функціонування джерелознавства в системі історичної науки». Розвиваючи 
ці положення у довіднику «Джерелознавство історіі України», виданому в 

1998 р., учений підкреслив: «Предмет джерелознавства становлять законо
мірності утворення історичниХ джерел і відображення у них реального істо

ричного процесу, принципи, методи й прийоми використання джерел в істо

ричних ДОс.іІідженняХ». 
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Ле~Ч!" 1. n~em mIlзавOmlюn}жерел03НalJстtlll. /сnw!'.".чni джерела mIllxJШt1.CUфIЮJЦIя 
., 
у цілому студентам слід пам'ятати, що ВИ3t1аченнSI предмета та завдань 

історичного джерелознавства продо~ь залишатися серед поки:щ~ .. ~~ ви
рішених остаточно, ДИСК'jсійних теоретичних проблем науки. Але, якщо спро

буваТи узагальнити всі існуючі визначення, можна сказати, що джерелознав

ство має своїм предметом: по-перше, критичний аналіз, 'Ul4сцФіщщі1Q, (:ис
тематизацію та опис історичних джерел, а також m.лylJ;fС1Че.нI:IJ.I}~ 3мi.cтYi~p
меневтику); по-друге, вивчення закономірносmeU.1Х.6Шtuюum};lfl, р!!з,ЦД/КJJ, ста· 

новлення та відбиття в них об 'Єl{muвТIИХ nрац.есів:іявuщ сус..nіл/;>НQf!()~3.виm-

1(Jl; по-третє, методологіlО, ,"Іетодuку й техШ1I:JI.дOCJlі~;ж:.8.lщя-та вщшрuсrnaння 
джерел. 

До найважливіших завдань історичного джерелознавства належать: 

1) розробка загальної теоріі''джерелознавства,.щр охоплює галузі системати
зованих знань про природу джерел, їх функціонуваннr. в історичному дослід

женні, про предмет джерелознавсrва, ЙОГО структуру та :завдання; 2) опрацК>
вання теоретичних проблем джерелознавства окремих історичних дисциплін 

(наук); 3) вироблення принципів та методів вивчення і наукового використ~н
ня джерел; 4) пошук і використання науково.обrpунтованих методичних при-

. йомів вивчення джерел, джерелознавчої методики, як провідної в методично
му арсеналі науки; 5) аналітико-інформативне вивчення джерел або їх 
комплексів; 6) забезпечення історичних досліджень r.ірогідними фактични
ми знаннями, що складають сукупність фактів як основу для подальших rpYH
товних і незаперечних висновків дослідника. 

Слід пам' ятаl'И, що поступовий розвиток історич;.tої науки по.стіЙно ста·· 

вить перед джерелознавством все нові й нові завдання. Серед них не лише 

уточнення, але й перегляд ключових понять та категорій, що раніше досить 
однобічно трактувалися з позицій здогматизованоro м~теріалістичнoro розу

міння історії, атакож вивчення джерел як своєрідних культурологічних фено
менів, що відбивають менталітет, духовне життя людства на різних щаблях 

розвитку цивілізації, розробка дієвої методики об'єктивного. використання 

джерел, які з різних причин не були раніше доступними для дослідників,.ство.

рення-банків даних для машинного прочитування та вдосконалення їх опра

цювання тощо. 

2. Структура історичного джерелознавства 
Як система ·НауКОВИJt зtЮнь джерелозиавс.'РВО почало складатися в епоху 

Просвітництва,'-КоintНt1громаджені· ЛІОДСТООМ історичні знання поступово на

бували хараriepу:Науки. З'розвитком історичної науки, розширенням кола вико

ристовуваних джерело удосконалювалося й саме джерелознавство як наука, 

утверджувалося стіЙІreй уевідомлене розуміння необхідності критичного став

лення до пам'яток історичного минулого. 
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· Підхід до джерелознавства як до системи знань про історичні джерела 
дозволяє виявити його складну структуру. Джерелознавство передусім вклю
чає в себе теоретичну C1(Jlaдoвy і джерелознавчу npa7anuкy. Теорія джерело
знавства- це сукупність систематизованих та перевірених на практиці знань 

про його предмет, структуру й місце в історичній науці. А джерелознавча 

практика - це, по-перше, аналітико-інформаційне джерелознавство, завдан

ням якого є спеціальне вивчення окремих джерел або їх груп (видів) з метою 

визначення іх інформативної цінності, значення для науки, по-друГе, - це.прак
тичне використання джерел у конкретних історичних ДОСЛ~JiНЯ~ тобто та 
повсякденна робота, яку виконує кожний історик, працюючи над .П.ещіОЮ 
проблемою. . 

Структуру історичного джерелознавства, на думку визначного сучасного 

українського історика-джерелознавця М. Я. Варшавчика, УТВОРЮlQТь чотири 
основних аспекти: логічний, предметний, фУН1щіональнuй та субдuсцunлінар

ний. Логічний аспект охопmoє теорію, методологію, методику та практику 

джерелознавства. Предметний аспект включає джерелознавство окремих іс

торичних дисциплін, історичних епох, юіасів і видів джерел та окремих про
блем науки. У сучасних теоретичних розробках прийнято виділяти дві його 
складові - суга предметну та суга проблемну. Функціональний аспеп.відби

ває такі етапи джерелознавчого дослідження, як виявлення 1'а відбір дЖере~. 
а також і'х аналітичну та синтетичну крнтику. А суБДИ:СЦИІЩЇJi~Рни.it .. щщект 
охопmoє І«>ЛО спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін,:без яких ду

же часто неможливо здійснити аналіз інформації, вміщеної в джерелах, на
приклад історичну хронологію, метрологію, дипломатику, сфрагістику, па

леографію, нумізматику тощо. Отже, саме в цьому аспекті розкриваються і 

чітко простежуються співвідношення між джерелознавством, як галуззю іс

торичних знань, та спеціальними історичними дисциплінами у структурі іс
торичноУ науки. 

Іноді у структурі джерелознавства виокремлюють ще один малострук

турний aC!reKm, який відтворює зовнішні зв'язки джерелознавства як систе

ми, дозволЯючи визначити як стосунки його з іншими галузями історичної 
науки, так і місце джерелознавства серед них. 

3. Історичне джерело - основна категорія джерелознав~тва. 

Різноманітність підходів до визначення ІСатегоріІ 

Одним із найбільш фундаментальних наукових понять у системі дефіні

тивного апара'!)' джерелознавства є термін «історичне джерело». Упершейо

го вжив ще у ХУІІІ ст. у праці про давньоруське дітописання Август-Людвіг 

Шльоцер, німецький історик та статистик, який тривалий час працював у Ро

сійській академії наук. Щоправда, у подальшому в істориків, хоча вони й спи-
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ЛЄlЩiR 1. Предмет та завдання джерелозна,cmва. lсmoрu'шl джерела та іх клаСllфIжщiR 

ралися у своїх наукових працях на різні джерельні комплекси і навіть намага

лися здійснити їх класифікацію, не було чіткого розуміння сутності історич

нихджерел . 
. Уперше визначення категорії історичне джерело дав визначний росій

ський історик і джерелознавець В. Й. Ключевський, який, п,?чинаючи з 
1884 р. читав курс лекцій «Исroчниковедение русской истории» студентам 
Московського університеІ}'. У своєму лекційному курсі під джерелами він про

понував підрозумівати «або письмові, або речові пам'ятки, у яких відбилося 
життя окремих осіб та цілих суспільств». Дещо пізніше, наприкінці ХІХ ст., 

з'явилося бiJtьш загальне й ширше уявлення про історичні джерела. Його подав 
у лекційному курсі історик права, професор Казанського університету М. За

госкін. на думку останнього, джерела - «це все те, що надає можливість пі

знати істини, розкриття яких становить ПРедМет даної науки, оскільки мета 

будь-якого людського знання - відкриття істиню>. Зазначимо, що таке широке 
тлумачення категорії «історичне джерело» довгий час залишалося не сприй

нятим у джерелознавстві. 

Понятrю історичне джерело значну увагу приділив інший відомий ро
сійський історик О.С. Лаппо-Данилевський, праці якого є краще надбання 

російського та в ціІlОМУ світового джерелознавства початку хх ст. На rpунті 

су6'ЄlСТивістського поглядУ щодо поняття «історичне джерело», він запропо
нував"виЗначати йОго як «реалізований продуlСТ людської психіки, придатний 
мk вивчення фактів з історичним значенням». 

Та все ж у 1920 - 19ЗО-х рр. хх ст. у працях з теорії та методики істо

ричного дослідження О. Большакова, О. Шестакова, С. Биковського та інших 

авторів утвердилося 'визначення джерел як пам'яток минулого. І лише 
Б. Греков у лекціях з російської історіі історичними джерелами назвав «бук
вально все, звідки можна взяти відомості про предмет, що нас цікавить», тоб

то «все, що може бути засобом історичного пізнання». Як бачимо, вчений від

стоював позицію більш широкого тлумачення категорії, як і свого часу 
М. Загоскін, проте запропоноване ним розуміння історичного джерела знову 
не було історіографічно засвоєне. Натомість у наукових працях, підручниках 

та посібниках 1940 - 1960-х рр. М. ТихомИрова, В. Стрельського та багатьох 
інших авторів переважно пропонувалося звужене тлумачення категоріУ істо
ричне джерело. 

У 60-х рр. ХХ ст. утверджується думка про те, що будь-яке джерело по

винне розглядатися насамперед як явйще, яке виникло за певних умов сус

пільного розвитку і яке органічно пов'язане зі своїм часом. Поширене тоді 

визначення історичного джерела знайшло своє відображення в «Радянській 

ісТоричній енциклопедії». У цьому виданні, у статті· Л. М. Пушкарьова, 

7 



· ..... ". 
«історичне джерело» трактується як «BC~; ЩQ, безпосередньо.відбиває iCTO~. 

ричний процес і дає можливість вивчати МИНУJlC.людськоro~успі;!lьства,-тоб~ 

то все створене раніше людським суспільством, що дійшло до наших днів». 

Важливим етапом у розвитку рамнсьkoго джереЛ@ЗНUC'l'в&було· видан~ 

ня у 1969 р. g/і'редахцією С. О. Шм.iJ:iтазбірника:·статеЙ·~Источниковедение:· 
теоретические ймerОДИ'l~С1СИе·npoблеМЬJ». Розглядаючиосновні проблеми 

джерелознаВСТ8а;редrocroр;видітІив два' підходи> до розумінни, сутнщ:ті ic~ 
ричноro джеj)ёіІlі:' 1) іС1'ориtfне джерело як продукт людської діЯЛЬН0сті таїі 
відбипи; 2J'історИЧf:Jещt<ереnо'ЯК все те; звідки черпаються відОМОС1:і про 
минуле, тб"6"rOflе'mitiJе Ві.ЦбиттЯ'·безnoсереднього історичного процесу, але й 
те, що ДОЛОМііt9єпізнатиИого хід у всіЙбаг.атогранності. 

Два різні'уявлення rtро'lcторичне джерело також містяться в першому 
виданні підручника «ИсточииковедениС> истории СССР» за редакцією 

І. д. Ковальченка/Зодноro боку, до' історичних джерел автори пропонують 

відносити все те, що пов'язане з історією' природи те. людського суспільства, 

а з іншого - в історичній науці, яка вивчає історію людського суспільства, під, .. 
джерелами слід розуміти ПIiМ'ятки минулого, що свідчать саме про історію 

людського суспільства, тобrt5 те; що:безпосередньо пов'язано з діяльністю 

людини. У другому виданні цього ж підручника підкреслено, що історичне 

джере.nо є діалектична єдність об'єктивного та суб'єктивного, це все, що від

биває розвит()к людського суспільства, становить ос·нову його наукового пі

знання, тобто все, що створено в процесі людської діяльності й містить ін

формацію про різноманітні сторони суспільного жи'rrя. У цьому визначенні . 
відбилася тенденція до розуміння поняття історичного джерела крізь призму 

зараз вже загальновідомої і досить поширеної теорії інформації. Уже у своїх 

подальших працях І. Д. Ковальченко визначав джерела як носії інформації, на 

підставі яких історик реконструює суспільно~політичну реальність. Саме цей 

підхід був творчо сприйнятий у сучасному вітчизняному джерелознавстві. 

Наприклад, у довіднику <<ДЖерелознавство історіі' України» зазначено, що 

-«джерело історuчне - це носій історuчноl' інформаці;; ЩО виник як продукт 

розвитку природи і суспільних відносин і відбиває той чи інший бік людСЬ1(()Ї 

діяльності», 

,/ 4. ПОНSJТТЯ про класифікацію джерел та 1у можливі принципи 
. Класuфі1«lцією називають поділ усієї багатоманітної сукупності джерел 
на певні групи за якоюсь спільною для кожної групи ознакою. Завдання кла~ 

сифікації як дослідницької процедури полягають у виробленні I1ринципів ca~ 

мої класифікації, виявленні внутрішньо властивих джерелам специфічних 

ознак, зведенні джерел за цими ознаками в групи (класи). Класифікація у по~ 

дальшому передусім дозволяє виробити й успішно застосовувати спільні для 
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ЛекцiJI 1.l1pet)мeт ",.:JIlIIfNUUUI джepenознмCllШl. Істоpuчнї 0жepгiuJ ",. ~ класuфiющlя 
~"' .. _. ~~-;=.'~~:.:..;:; ~=:~:::':'~~~~: .. ':~:'~~~~.~=;.;::::, ;:~;:::::~:';.::=.-;';.7": ~~:':~~.:::;:;..;.;:::;.:;;~~.;::; ... ~;..; __ ~. 
джерел J(OЖНої групи методи й прийоми дослідження. Оскільки характерні й 

повторювані ознаки переважно відбивають закономірності й обставини ство
рення джерел, то слід наголосити, що саме на пізнання цього й спирається ' 
наукова класифікація джерел. 

Однак за всієї c~ї важливості й необхідності, класифікація джерел має 
. дещо проміжний, допоміжний характер для кращого вивчення різних сукуп
но'стей джерел, підвищення ефективності іХ ВИКDристаиня. Тому залежно від 
завдань досліджеННJI ті або інші об'єктивні ознаки джерел можуть набуввrи 

пріоритетного характеру, тобто можливе обрання різних (за різними крите
ріями) класифіtcaЦiйних систем. При цьому утворюються різні-за універсалЬ-
ністю й обсягом класифікаційні групи джерел. - ' 

Однією з наАстаріl.iIИХ класифІкаційних схем є поділ джерел за ступенем 

Ух наближеності' до відображуваної реальності на «історичні залишкu» 
(<<рештки») й '«істоpUЧНУ традицію». «Залишки» виникають безпосередньо 
у процесі конкретних подій, відбитих джерелами на першопочатковій стадії 

їх існування, другі - на підставі вражень, що відклалися у свідомості авторів 
джерел через СПРИЙНJIТТЯ ниМИ явищ процесів, подій.' Оскільки (<З8JIищки» 
більш блиЗькі до події, то вонквважаються більш вірогідними джерелами, 

ніж tpltДиції. Слід зауважити, що звернення до такої класифікаційної схеми 

потребує зваженості, бо одне й те хс джерело іноді може бути віднесене і до 

першої, і до другої з означуваних груп. 

Джерела можytь класифікуватися також і за походженням, ПРИ'lому і В 

цьому разі пiдrpуитя для класифікації можуть змінюватися. за цією класифі'

кацією можНа виділити джерела одноособовоro й юзлективного походження. 
Але можлива також К.і1асифікація джерел за належністю Їх авторів до різних 
соціальних і національних груп суспільних верств, організацій та іншихсу
б'єктів історичного процесу. До цьoro подібна класифіКація джерел за aвrop~ 

~~ " 

3а ознаКDЮ riризначення джерела подїJwoться на нормативні, ві фіксу- , 
ють іІеані людські наміри; життєві норми, настанови (заКDнодаВчі акти;-ука

зи, накази, плани, резолюції тощо ), а також ВИКDнавчі, "кі відтворюютьте,ЩО 
дійсно, насправді відБУЛdСЯ (звіТний матеріал, опеparивні доиесенНJI й листу-

, ВанНя, анал:ітичні жанри газетної публіцистики тощо). 
Поширеною є класифікація джерел за їх внутрішньою формою, cтpyктy~ 

рою та способом зв'язКу елементів змісту на види (акти, листуВання, статис
тичні матеріали, мемуари і т. д.), оскільки методика опрацювання джерел за 

-видами вціло~у найбільш розроблена. Вона (рунтується на основних прин- і 
, ципа,х найбільш загальНdприйияroї заразтИполоro-видової класифікаціїдже
рел, які були вироб.liені у 70-х - 80-х РІ". ХХ ст. Типи джерел виокремлються ' 

,,' за об'єктивно притаманною їм ознакою, а саме за способом кодування ; 
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(фіксування) інформації. Основними типами джерел є речові, словесні, зо

бражувальні та ін. У зв'язку з цим дехто із сучасних. вчених, спеціалістів у 

галузі теорії джерелознавства навіть пропонує використовувати термін «ти

nологізацїл», замість «1(JIасифікацїл» стосовно комплексу історичних джерел. 
Останнім часом розширилися можливості поді1.ry джерел на поодинокі й 

масові. Останні характеризуються повroрюваністю.інформації, яка є ознакою 

закономірності відображуваних явищ. Вони піддаються статистичній. оброб

ці за депомогою СУЧ!іСНОЇ обчислювальної та комп'ютерної техніки . 
.Існує такоЖ практика поділу джерел за змістом на джерела, скажімо, з 

історії економіки, політики, культури тощо. Однак фактично здійснити кла
сифікацію всіх джерел саме, за цим принципом неможливо, оскільки БІль

шість з них містить інформацію з різних сфер діяльності людей. Водночас 
групування джерел зазміст.ом особливо потрібне для створення емпіричної 
основи доолідження, хоч ЦВ.npоцедура часто виходить за меж! суто дЖерело-

зна~ї,роботи. . .. . ' .. 
?' Від наукової класифікації прийнято відрізНJIТИ різноманітні допqміжilі 
,', клаСJ:'!фікації, я!'і враховують ознаКQ предме:гів (скажімо, класифіющія книг 
" :щ алфавітнимiЩl'алогом у бібліотеках; фондів ap~iBiB за номерами' тощо). 
\ . Т,акою.ж є і ~ас.~ф'ікаціяджеРeJJ на «apxi(JНi» та «музей"і», яка лише допома
'>JA,Є вказати Н,а міСіІ;е зберігання джерeJiа, ~ не на його І.Ірироду. 

о- '-,;,' '; J 

5. Спроби впорвдкуваннв та систематuзаціУ джерельних 
. , ,,КОмплексів іеториками.в минулому 

.,', Уже в перших узаnщьнюючих працях російських та українсі.Ісих історц
ків XVIII - ПО'lатку ХІХ С.т. (В. Татищева, ~. Кара~зіна, д .. Бантиша
Каменського, М. Маркевича) перелічені OCHOB~i групи джерел, якими ско
ристалися ух аВ'tOри. Факти'іНО це були перші спроби систематизацl~ і клас~
фікації джерел. ТрадиціЙI.f.О ПРJiЙ!;lЯТО 9у./1.0 відділяти_вітчизняні дЖерcmа від 
ін()земних і досить прискіпливо здійснювати ·nоділ саме писемних джерел. 

Одним із перших поділ джерел на «залишки» й <<Традиції» (як і вживання цих 

термінів взагалі) запропонував офіційний російський історик М. УСТРJIJIОВ. 
ЙОГО сучасiJИК М. Нздєждін вважав за необхідне ЦО[(JJасти.в основу класифі
каціїджерел 'іх «навмисність» або «ненавмисністЬ», то6то врахувати Той факт, 
чи призначалися вони саме ДЛJIlJащадків, чи просто .без BiдQMa людей зали

шилися вісниками їх існування, відобразивши частКово ідеї, звичаї та уподо
баЮІЯ людей. 

Цілісну й досить розроблену систему поділу джерел подав у першій кии
.зі другого Т!Щу «ОПЬ1та русской историщрафии» визначний історик Володи
мир ІJ<PННИI<OВ, який тривалий час Q:рацював у .Київському університеті. У цій 

·.праціt. між іншИ,t>« • .цосить детально виклад~но основні системи поділу дже-

.0;-
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рел, які були прийняті H2~ той час у західноєвропейській історіографії (Дрой- .. 
зен, Бернгейм, Пертц, Естерлей, Фінкель) та в російській історичній науці. 

Водночас В. lконников запропонував власну систему поділу джерел на іс.ТО

ричні матеріали, до яких відніс пам'ятки, що є вираженням приватної (літо

писи, літературні твори) і урядової діяльності (дипломатичні акти, законо-. 

давство, юридичні акти), а також допоміжні джерела (географічні, етногра- . 
фічні дані; речові пам'ятки). Щоправда, вчений не навів принципу поділу іс

торичних матеріалів і не врахував того, що, скажімо, ті ж літописи, акти та· 

справочинні матеріали можуть бути одночасно і приватними, і державними. 

Свою класифікацію писемних історичних джерел запропоНУ8аВ і відомий 

російський історик В. Ключевський у курсі лекцій «Источники русской исто
рии», які він читав починаючи з 1891 р. студентам Московського архівного 
інституту. Учений ПРОПОНУ8ав поділяти джерела на пам'ятки, тобто залишки· 

життя та діяльності людей певного часу, куди відносив речі й витвори слова в 
усіх їх проявах та спогади-спостереження сучасників, які у письмовому або 

усному слові передають явища та подіі часу (літописи, записки, сказання, опо

відні листи, пісні, прислів'Я, перекази, вислови). ця сисreма поділу історич

них джерел В. Ключевським дозволяла досить точно визначатися з віднесен
ням того чи іншого джерела до певної групи, причому всю літерtrrypу історик· 

пропонував відносити до залишків, а окремі сказання до традицій (спогадів). 
Щоправда, досить важко відрізнити сказання-спогад від сказання-художнього 

твору, а спогади, як і акти та правові папери, є витвори слова. Тому й ця кла
сифікація не може вважатися вичерпною. 

Важливим кроком у формуванні вітчизняноro джерелознавства як науки 

стала праця о. Лаппо-Данилевськоro «Методологія історії», у якій зазначе

но, щО системи поділу історичних джерел залежать від мети дослідження. На 

думку вченого, одне й те ж джерело моглq бути і залишком, і переказом. Він. 

подав детальніший поділ зазначених двох груп, віднісши до залишків «від.; 

творення» (мова; мораль, звичаї, установи), «пережитки» (деякі елементи мо

ви, ігри, звичаї, обряди ТОЩ0), «витвори культурю> (предмети давнини, літе

ратурні твори, документи та ін.). До історичних переказів о. Лап по

Данилевський· пропонував віднести «чисті», -тобто Та!<і, що rpунтуються на 

особистому сприйнятті (малюнки, розповіді очевидців, мемуари, сказання то

що)~ «змішані», тобто ті, що спираються на опосередковане сприйняття (жи

тія, біографії, літописи).·«Чис:гі» перекази вчениЙ,.у свою чергу,· поділяв на 
опйсові (аннали. щоденники) та оцінювальні (мемуари. сказання), а «зміша

ні» - нt1Похідні та складені. При цьому поділ за формою відбиття на письмо

ві, усні, образні він вважав неправомірним, бо цим не підкреслюється й не 

виявляється джерелознаича сутність джерел. Проте це не вплинуло на уявлення 

багатьох істориків, які в подальшоl\ofУ розробляли теоретичні проблеми 
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джерелознавства. Скажімо, В. Пічета та О. Большаков все ж поділяли джере
ла на речові, усні та писемні. 

у 20 - 40-х рр. хх ст. з питань класифікації історичних джерел бу.цо 

запропоновано й втілено у ЖИ1ТЯ дві основні ідеї: 1) можливіс.т-ь, поділу;дже
рел за різними ознаками (походженням, змістом, характеtmМ,місцем збері- . 
гання тощо); 2) започатковано застосування тематичного групування дже
рельного матеріалу. Наприклад, у першому,вузівс!>кому підручнику із джере

лознавства 1940 р. М. Тихомиров пропоНував подimmf·джерела на п'ять 0(>, 

новних типів: 1) речові; 2) етнографічні-;;3) лінгвістичні; 4) усні; 5)писемні., 
Згодом він дійшов висновку, що з розвитком науки й·техніки З~JlВИJJИСJl' Й нові 
типи джерел, але все ж для істориків ос .. овними залиїпилиСJiе4ме nиеемні.' . 

·'Багато уваги питанням класифікації джерел приділяв визначний УІфаїн
ський радянський історик В. Стрельський. Наприклад, ЩОД0 джерел з історії 
доби імперіалізму він пропонував вирізняти такігрупи: .1) 8ІСТОвий та архів
ний справотворчий матеріал; 2) соціально-економічна статисmкa;.3) законо
давчі матеріаmі;4) мемуарна та епістолярна література; S)періодика; 6) па
м'ятки худОжньої, пуб.ліцистичноїтанаукової·думки; 7) ОlЦlси reoграфічних 

. J:І<Спедицій і мандрівок. Ав колективному навчальному посібнику <<Допоміж
ні історичні дисципліни», виданому за заnшьною редщщією.В.Стрельсько

го, переліченоп-'ять основних видів історичнИх.джерел: речові, етнографіч

ні, лінгвістичні, усні та писемні. Останні, у свою черl)', поділено на дві групи: 

І) актові матеріали. історичні акти, які 'є безпосереднім свідченням про фак-' 
ти, подіі, ЯВИЩа, їх відбиттям; 2) пам:'ятки, які є опосередкованим відобра';:' 
женням історичних фактів; подій, ДІП, або інакше - літературні пам'ятки. 

Інший Відомий український історик та джерелознавець І. П. Крип'яке

вич у СІудіях з методики історичних досліджень, опублікованих у 1967 р. в 
«YкpaiHCf;>КOМY історичному журналі», навів поділ джерел, відомий ще з праць 
О. Лаппо-Данилевського, вирізнивши дві їх основні групи: 1) «залишки» або 
«рештки» (матеріал, який зберігся безпосередньо з минулого часу і виник без 

будь-якого наміру цілеспрямованого збереження пам'яті про історичні подіі); 
2) традиція або переказ, як джерела, створені з наміром передати майбутнім 
поколінням знання про минулі події. Водночас історик визнавав, що в прак
тичній роботі важко визначити, до якої з названих груп можна віднести те чи 

інше джерело, хоч поділ джерел на залишки й традицію має значення лише 
для Ух критичної оцінки. Оскільки залишки є прямий наслідок або відобра
ження подій, які дійшли до нас не випадково і не призначалися для викорис

тання їх майбутніми поколіннями, тому їх можна визнаа.ати вірогідними сві
доцтвами минулого, а традиціі, натомість, мають переважно тенденційне. за

барвлення, впливають на людину і орієн1)1ОТЬ fi в якомусь напрямку. З прак
тичного погляду І. Крип'якевич пропонував поділяти джерела на три групи: 
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1) nисе.мuі (публічні й приватні акти, грамоти, закони, міжнародні договори, 
угоди, листущflS[, спогади, біографії, літописи, історичні твори, пам'ятки 
письменства, друку); 2) речові (фізичні рештки лЮдйни і тварин, городищ': ' 
фортифікацій, могили, давні будинки, фОТофафії, кінофільми тощо); З) УСН( 
Й noбуmові (історичні перекази, думи й пісні, анекдоти, мова вціnом)', фоль,К':, 
лор, народна міфологія тощо).' . . . .,'~ , .. , .' 

у сучасному джерелознавстві класифікація й систематизація дЖёр~jj'б~~' 
ЗyютJ>ся на основних властивостях їх внутрішньої природи і структури. Вони 
є важливиl:t щап у розкритті закономірностей виникнення джерел, сприяють 
розробці принццпів іх вивчення та використання. . . 

6. ТИЦОJlоro-ВlІДова lCJIаеифіющіи історичиих джереJl. 
Поияття про rипи, роди та види історичних джерел 

Основні загальнонаукОві засади типолоГ()-видової класифікації історич~ 
них джерел, яка у сучасноМу дЖерелознавстві вважається найбілыli: загально
прийнятою і найширше використовується у процесі конкретно:історичних 
досліджень, були викладені в працях відомого історика-дЖерелознавця 
радянської доби Л. м. Пушкарьова, серед яких особливе місце належить мо- .. 
нографії «Классификация русских письменнЬJX исТочников Ііо отечественн<>й' . 
ИCТQрии»(М.: Наука, 1975). Проаналізувавшиїснуіочі на той :час'критеРI)'j" 
спосо.би класифікації джерел, учений розробив теорію і методикУ тіщ:qjIOГіч~ 
ної (Т.І.Іпо.лого-видовоі) класифікації історичних джерел, основним приіщи
пом якоіЄ.СПQсіб-кодування наявної в них інформації (у писемних джерелах

знакової системи), як наслідок втілення та одночасно відбиття в нихісТорич~ 
ної дійсності. Саме в цьому й полягає одна з найбільш загальних, найсуттєві~' 
ших властивостей, притаманних будь-якому джерелу. 

Л. М. Пушкарьов розробив також дефінітивний класифікаційний апарат, . 
визначивши такі класифікаційні поняття, як тип, рід і вид історичних дже

рел. Під типами він пропонував розуміти такі найбільш широкі категорії джё--',
pe.n, які відрізняються між собою за самим принципом зберігання та кодуван
ня інформації, за най3агальнішою властивістю, яка визначає їх наукову вар

тість. Саме від того, у якій формі закодовано в джерелі інформ~ію, залежить 
методика його вивчення 'га можливі напрями використання в іСТ9РИЧНОМУ дО
слідження. за Л. М .. ПУЦІкарьовим, слід виділяти такі типи джерел: fJJff!!!'Ш, і 
речові, усні (фолЬЮlоuuі), еmно?рафіЧUі, лінгвісmичні, 15і,!офото@КJ!J'rtlt!!!J!JЬ.-) 
фоuодокументи., : .. 

Класифікація джерел за типами ~i дещо умовна: І на це звеpтaJ}И 
увагу історики, спеціалісти в галузі теорії й методології науки ще у 80-х рр. 
ХХст. Наприклад, зрозуміло, що прaкrи<іно будь-яке етнографічне; усне 

(фольклорне) та лінгвістичне дж~рело може бути представлене у письмовому' 
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Pи.Юln 1. OcHtНlHi meоретино-меmодологlчш' проблеми джt!pell03навсmва 

виг.пяді або у формі Фонодокумента, а етнографічне - ще й у вигляді речової 
пам'ятки або фотокінодокументів. Тому, на думку видатного джерелознавця 

І. Д. Ковальченка" з погляду форм фіксації соціальної інформації правомірно 
виділяти такі типи джерел: реЧові, художньо~бразотіюрчі ~ графічно-об
разотворчі, nuсемні й фонодО'о/ментu. Інший відомий спеціаліст у цій галузі 
С. О. Шмідт зaiJpопонУїїав виділяти такі типи джерел: 1) речові (від пам'яток 
археолоriУ до сучасних машин та предметів побуту); 2) образотворчі (твори 
мистецтва, фотодокументи, Kiнoкaдp~ тощо); 3) словесні (мова, фонодокумен
ТИ, пам'ятки усної творчості, письмові джерела): 4) звукові (безмовні або у 
поєднанні зі словом); 5) джерела поведінки (звичаї, обряди, танці тощо). Слід 
зазначити, що кожна типологічна класифікація не може бути вичерпною, ос
кільки щоразу окремі класи джерел не знаходять у ній свого чіткого місця, 

утворюючи проміжні, змішані або комплексні групи джерел. 

, "Звичайно, головним, найважливішим типом джерел більшість істориків 
. ~вважає писемні джерела, а вони, у свою чергу, можуть бути поділені на дві 
-"<,великі групи: документальні та наративні (оповідні) джерела, хоч, зрозуміло, 
'що між ними різкої, нездоланної межі й не існує. Самі ці дві групи вчений 
запропонував' назвати родами письмових історичних джерел. Поділ писем
них джерел за родами випливає з об'єктивних властивостей, які відповіда
ють сутності джерел, пов'язаних з процесом відбиття та втілення в них реаль-' 
ної дійсності. Якщо ця дійсність відбилася у джерелі безпосередньо, без будь
якої оцінки ії автором або людиною, яка зафіксувала на письмі відомості про 

подію, то це джерело є документальне, якщо ж фіксація віДбулася через сві-
\ тосприйняття автора, а сама подія отримала його власну оцінку, то це джере
\-л.о...наративне. 

-"у свою чергу, роди писемних -джерел поділяються на менші групи, які 
Л. М. Пушкарьов назвав видами писемних історичних джерел. Видам назива
єтЬСЯ такий історично сформований комплекс письмових джерел, для Я/(IJго 

характерні схожі ознаки ух структури, іХ внутріШНЬОf форми. При цьому 

вчений визнавав, що значно складнішим завданням є не саме визначення цієї 

категорії, а вміння після точного аналізу структури джерельної бази для кож
ного конкретного дослідження практично застосувlПИ свої теоретичні знання 

для їх чіткого виділення. Це ПОЯСІІЮєrься тим, що види джерел існують не 

ізольовано, не окремо один від одного, а у rnибокому орГанічному взаємо
зв'язку. Ще у вузівському підручнику з джерелознавства, створеному колек

тивом учених Московського університету за редакцією І. Д. Ковальченка, бу

ло запропоновано інше визнвчення категорії виду: під видом там розуміється ' 
сукупність джерел, які історично утвориЛися й хараicreризуюТься єдиною вну
трішньою формою (СТРУктУРОЮ), що має витоки з єдності походження, змісту 

.. , та призначення під час його утворення. У колективній праці «ДокументалІ» 
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Лен:цUI 2. Осно,ні джерелознавчі ЖUnе2opl1 
':;"'~" -, 

ныe памятники» (М.: выш •. шк., 1988)~ вццані~'заредііКцією С. О. Шмідта, 
видами історичних джерел названо такі їх групи, які об'єднує спільність ознак 

за~містом та структурою (тобтсі внутріІіІньою формою), що обумовлена 
спільним походженням, 'призначеннЯм та фУifкціонуванням джерел. Основ
ними видами письмових джерел можна вважати літописи, законодавчі акти, 

діловодну докуменriщію, приватніапи, стпистичні джерела, періодику, дже
рела особистоro походження, ліТературні пам'ятки, публіцистику та пОлітич~ ... 
ні твори, наукові праці. з8лежно 'віД теми й мети дослідження коло видів дже~ 
рел, які в ньому використовуються, може коригуватися й уточнюватися. 

у свою чергу кожен з 'вИдів джерел може поділятися на різновиди. Скажімо, 
серед ~аісонодавчих аю.lв такими різновидами є декрети, універсали, ПОСТІ!:'.' 

. HQJ3~. ріщ~~~, маf:iіфести, накази,КОНСТИ'І)'Цlї, закони тощо~ . ~. ,~.. .. ". '. '. . 

ЛЕКЦІЯ 2 
ОСНОВНІДЖЕРEJIОЗНАВЧl КАТЕГОРІl 

1. Історичиий факт нк категорfя джерелозиавства 
Поняття «ісmoрuчнuй фаюn» f; найважливіше серед Категорій історично

ro джс;релознавства. Історик, вивчаючи зміст джерела, відшукує факт або по
відомлення про HЬOro, відбиття сукупності фактів !,бо ж, У крайньому випад

,.К)S. спираючись If.a повідомлення із джерел, сам стВорює факт; Тому, врешті, 
будь-яке історичне ~epeJ'Їo можна розглядати як ісТоричний факт. 

Історичний фаicr, за А. Гуревичеft'l, має подвійну природу, являючи собою 
єдність загального (закономірноГо) та індивідущn.ноro (неповторюваноro). То
му· історичним фактОм прийlfЯтО називати Т~JІOдiю-aБEнtвИtцC"'МtfнyзtO!'6';·
повідомлення. про ~]:tоиТfіудЖёрелах більшою чи меншою мірою 
Щ(екваltre1Гп~~~§Т~.,PJШДШ1,:ОтРИМі.іщ QАЩ"&.Т~§Р~~~."F~.і~}Щ>'9:t()<іУ~ 

... f;fЬея ПР-Об.ііеми, яка ними вивчається, іkrерriретується у світлі тих аспектів, 
що до'Спіджyютr;а,"'ВЮfRfчrєтьсяв'сисreму заКОНОМГРНИJ(ЗВ"ЯЗКі'lr. '3гад&Ний 
вище А. Гуревич розглядав проблему типологІї історичних фактів і пропону
. вав вирізняти факт-под!ю та факm,:nроцес, фо1(#z ;'оодUНQКUЙ та факт _140СО
вий або mиnoвuU. Процедура добору ісТоричних фапів у наукових дослід
женнях подвійна. З одного боку, вона йДе від гіпотези та теорії, якими керу

ється історик, з іншого - від вЛасне ~e відоМ:~фактів. При цьому окремі 
факти не «нанизуються» дослідником на заздалегідь "наТЯГJ{УТУ нитку, 
а.між ними виявлЯЮться об'єктивні зв'язки, внутрішні стосунІ(И, ОСкі.riьки 
кож~щй)~риrший факт динаМічний за своєю природою; Для того щоб уста
IJО~иТИ факт., ~едостщ:ньо мати добру ерудицію та вміt:и ві,црізнятисправжній 
,,ц~щум~цт від фальпіиооro, правДиве свідоЦтво' від помилкОвого або джерело 

'. " оо, .' • • • ~. 0'0 _, • . _# ., ...... ., • 

..... • ~;: о. 
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Розділ 1. Ос/108ні nreорeтuко-.мemодологlчнl nроб!/ємu джеРЄЛОЗНQВC17UJа 

''3 п'ізнішими нашаруваннями. Для ць()го також потрібні система тонких ідеа- ' 
лі~ацій, спрошень, узагальнень, своєрідних «мі"ровинаходів», а також 
конструктивне мислення. 

Слід пам'ятати, що будь-яке дослідження не лише розпочинається з 

фаКту (або фактів, якими можуть бути й самі джерела), але й закінчується 
встановленням нового факту. Лише внаслідок залучення всього комплексу 

теоретичних конструкцій вирішується завдання відтворення історичного 

факту як моменту реального історичного процесу. Це особливо актуально ДЛЯ 

історнчної науки, оскіnьки насправді факт - це фрагмент дійсності, який пе

редує дослідженню, але водночас він може бути встановлений у 
процесі активної, творчої, конструктивної й цілеспрямованої роботи 
історика. ' ' 

Історичні факти, як складні явища, можуть класифікуватися за різними 

критеріями. Так, скажімо, російські вчені О. Пронштейн та І. Данилевський 
пропонували поділяти історичні факти на три групи (категоріі): 1) об 'Є'І\тивні 
факти дійсності, які існують незалежно від нас, знаходяться у певних межах 
простору й часу і мають матеріальне втілення (це історичні події, явища та 

процеси як такі); 2) факти, які ЗНайШllи своє відбиття у дЖерелі, roбто пода
ють інформацію про подію; 3) нау1<Ові факти, здобуті й інТерпретовані істо
риком у процесі дослідження. 

Сучасний український історик-джерелознавець М. Варшавчик зазначав, 
що під історичним фактом, по-перше, розуміюТь фрагмент історичної дійс
ності, те, що відбулося (у цьому випадку його визначають як «факт-подію», 
«решtьний факт», «факт історії», «історичний фаюn»), а по-друге, факт озна
чає певку форму людського знання, його елемеНт, ідеальну осмислену модель 
«факту-події». Фактичні знання, сукупніСТЬЗИliНЬ про реальні факти стан()в

лять основу для наукових висновків. Длйпозначення факту як форми знання 

вЖиваютЬся терміни «факт-знання», «нdj.JішвиЙ факт», «науково-історичний 
факт». ' 

Між «фактоМ-подією» і «фаt<inом-знанням» існує прямий зв'язок, оскі

льки останній є пряме відображення першого. Але в історичній науці навіть 
прямий зв'язок не є безпосереднім: між об'єктом і суб'єктом стоїть джерело, 

яке є відображенням «фаіСту-події» у свідомості автора джерела. Таким \іН
ном, як стверджує М. Варшавчик, упізнавальний ланцюг «фаt<т-nодія» -
«факт-знання» в історичніЙ науці вплітаЄться проміжНа ланка - факт у відо
браженні джерела (<<факт-джерело»). ця спеЦифічність історичної науки ха

рактерlfЗУЄ особливість процесу історичного пізнання, але не може бути при

водом для заперечення об'єктивної природи історичного знання, бо в основі 

«факту-джерела», як первинноroзнання, лежать реальні події, а джерелознавчі 
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засоби дозволяють встановити достовірність цього знання й на його основі 

виробити знання наукове. 
Усі три різновиди факту мають спільні риси й відмінності. Спільність 

полягає в тому, що всі вони об'єктивні й постійні відносно всіх можливих 

здійснюваних з ними логічних операцій, зміст їх незалежний від будь-яких 

інтерпретацій, вони «баЙдУЖі» до будь-яких тлумачень. У разі фальсифікації 
факТи зникають, вмирають. Безперечно, на їх змісті позначається позиція ав
тора, авторська концепція. Але якщо і первинне джерельне і вторинне дослід- . 
ницьке знання не автентичні відображуваній події, ії фактична цінність є ну-

льовою або навіть від'ємною. ' 
Найбільше відрізняються між собою факти-події і факти-знання. Усе зво

диться до різниці між Реальністю і свідомістю у цих двох різновидах факту. 
Як і факт-подія, факт-джерело виникає й існує незалежно від суб'єкта-дое

лідника, але відрізняється тим, що він є, по-перше, не сама подія, а абстраго

ване відображення останньої, яке склалося в уявленні автора джерела й у са
мому джерелі набуло конкретної форми, а, по-друге, своїм змістом джерело, 
навіть якщо воно об'єктивно відбиває подію, бідніше, ніж ця подія, не може 
вичерпати її остаточно, оскільки знання авторів джерел мають певною мірою 
відносний характер. . 

Факт-джерело і факт-знання мають схожі риси. Обидва є абстрагована 

форма факту-події, відображення останнього у свідомості людини. Обидва 

утворюються у процесі практичної діяльності людини (автора джерела або 

історика-дослідника). Але головна відмінність між ними полягає в тому, що у 

процесі формування наукового фактичного знання відбувається вторинне аб
страгування фактів-подій, які набувають форми наукового опису й у такій 

формі включаютЬся до наукового дослідження. Відрізняється також практика 
утворення факту-джерела й наукового фактичного знання. Факт-джерело утво
рюється в результаті «безпосереднього спілкування» людей з подіями, відби

тими в ньому, а факт-знання створюється у ході практичної діяльності дос

лідника, позбавленого можливості безпосередньо спостерігати явища, що вив

чаються. Звідси випливає основна відмінність факту-джерела від факту-знання 

або джерел від літератури (бо саме остання містить наукові знання, наукові 

факти). Джерела відбивають реальні явища переважно безпосередньо, а нау

кова література - опосередковано, на підставі вивчення джерел. 

Проблема факту, з'ясування сутності цієї категорії має першорядне ме

тодологічне значення взагалі для історичної науки. Визнання чи, навпаки, 

невизнання об'єктивноУ природи факту й ствердження чи заперечення мож

ливості його об'єктивного пізнання, об'єктивно-істинного його відображення 

істориком - все це становить основу поділу істориків на різні наукові школи, 
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течії й напрями. В цілому тлумачення цієї категорії належить до числа диску

сійних проблем історичної науJ.<И. 

2, Перmо~рело та вторинне джерело 
Усі джерела, яким~ користуються сучасні ДОСJ1ЇДНИКИ, не можуть бути 

визнані рівноцінними або рівнозначимими міжсоБQЮ. Ще відомий росій
ський вчений-правознавець, професор Казанського університету М. Зaroскін 

у Cj!oix лекціях «История права русского народа» (1899 р.) зазначав, що за 
«способом свого походження» джерела можуть бути «neРШОnОЧШn1<Овuмu» і 
«noхіднuми», причому перші він визначав як такі, у яких «безпосередньо, так 

би мовити з перших рук, відобразилися відомі сторони ЖИТІя за ту чи іншу 

епоху». Подібний підхід можна простежити в наРИС2іХ з методики історцчних 

досліджень українського історика й джерелознавця академіка І. П. Крип~яке

вича, який вказував, що серед джерел «слід розрізняти джерела оригінальні 

(тобто самобутні, незалежні від інших) або першоджерела». ці ідеї певною 

мірою відповідають сучасному тлумаченнюкатегорії «першоджерело». . 
_ Цині першоджерелами вважаються такі джерела, ЩО містять XP01tOJl.Q

гічно l1~PfJPHHy' й незалежну від іншщ: джерел фіКl~аЦію історичних noдіЙ. 
Згідно з визначенням відомого історика радянської доби Л. М. ПУШІФрьова, 
nеplЩ)дж:ерело є Qб 'єжт, створений людин.ОЮ на підставі суб 'єюnивНQfnoдQ

. би 09 'ЄЖ11,'щвного світу. І1ри цЬому будь-яке першоджерело за своєю приро
дOlО i:l:аближаєтьСя до іс:roРИЧНОІ;<) факту, я.киЙ його породив, а між фактом та 
самим джерелом знаходиться лише свідомість автора першоджерела. 

. І10НЯ1'ТЯ «(Першодж~рело» тісно пов'язане з іншою кareгорією - Щt:Г9-
рією «вторинне джерело». Останнє згаданим вище Л. М. І1ушкарьовим виз

нцчаєТЬ'lя ,!К засноване .на інш~х джерелах джерело, яке є діалектичною єд
ністю відобраЖення та реальної дійсності й суб'єктивної подоби першодже
рела. Вторинне дЖерело, з ОДНОГ9 боку,. своїм змістом відображає суму пер
шоджерел, на яких воно. rрунтується, а з іншого -ту ж саму реальну діЙсність. 

яка відбилася у перщоджерел!1Х, але вже інакше, оскільки автор будь-якого 
вторинного джерела':" не простий спостерігач: його. свідомість збагачена сві
ДOЦTBaм~, отриманими з багатьох першоджерел, і він може зіставляти та ана
лізуваги їх, синте;3)'вати.отриману з. них інформацію тощо. TOr>fY, як правило, 
втopиHHUМ джерелам притаманний більший ступінь узагшьнен1tЯ. noрівю, • 

. но з nерщод~реламu. Водночас обсяг відображення у вторинному джерелі 
вищий, воно повніше характеризує явище, подію чи сукупність фактів. Од

нак це зовсім.не означає, що вторинне, узагальнююче джерело може замінити 
собоjo ·перШоджерело.. . . 

у пе.ВИ9МУ сенсі з.лодібним ви;щаченням узгрджується поняття <<похідне 
.джерелО»), окреслене М. Загоскіним, який вважав, що до нього повинні бути 
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НeRцill 2. Оснооні ожерелОЗНQsчll«lnte20рl! 

віднесені ті, у яких «відомі сторони народного життя відоБРазилися лише-, 
опосередковано, через запозичення й переробку джерел першого роду, roму, 

аналізуючи ці похідні джерела, ми завжди можемо дійти до віднайдення тих 
першопочаткових джерел, які були покладені в їх основу». 

3. Позаджерельне знання 
Проблема nозаджерельного знанняв історичному дослідженні тісно по

в'язаназ філософською Пpdблемою співвідношення знання апріорного таем

піричного. Історик У своїй дослідницькій роботі незалежно від того, усвідом

лює він це чи ні, керується вже надбаним або певним чином інтерпретованим 

знанням npo минуле й сучасне. Стосовно історичної науки ~~!>!!e з~. 
н~чати Я*3ИaНWl. я,кемає..Й,.вш«;)риє:rooyє,деєлідНик,вив.чаю-. 
чи на підставі джерел минулу дійсність:Струюура ЦЬОГОЗН!1А:НЯ в загальних 

рисах 'Flftёa:Т}СПРИїfНЯfідос.rіТдlїИКОМ судження про історичні фaкrи (суджен
ня як результати спостереження); 2) сприЙнятtтеоретичні тверДження; 3) сфо
рмована на підставі цього знання система' цінностей. Слід особливо мати на 
увазі, що позаджерельне знання у будь-якому випадку має відносний харак
тер, оскільки знання людини врешті rpУНТУЮТJ>СЯ на джерейах, якими можуть 
бути в тому числі й спостереження. . 

Поззджерельне знання, незалежно від постійного процесу його збагачен
ня, <<Живе» у свідомості історика, зазнає різноманітних транСформацій, бере 

участь у процесах, які за.галом можна назвати теоретично~твірНими. Це над

звичайно важливі процеси, особ,1lИВО яКщо вони стосуються Процедури 3 'ясу
вання істориком причинних залежностей, коли слід посилатися на закони, 

почерпнуті з буденного знання. ' 
Рольпозаджерельного знання на різних щаблях історичного досліджен

ня може бути різною. Вибір галузі д~слlдження та постановка досліджуваної 
проблеми насамперед пов'язані 3 проблемою відбору. Критерії цього відбору 
знах!:lДяться у тісному зв'язку з певною системою цінностей, яка є'функція 
людського знання. При виборі галузі ДОс.іІідЖе'ння історик ще не має 'справи з 
інформацією, яка rpуНТується наджерелах, бо ще не сформульовано саму про

блему (питання). Формулюючи і'і, звичайно також керуються критеріями від
бору, ІІкі rpунтуюri.ся на системі цінностей і щонайменше використовують . 
власні знання про історичні факти й частково теоретичні знания. Отже, у та
кому випадку кожному питанню відповідає певна система передумов; або, 

інакше кажучи, питання має свою модель. 

Після постановки питання закінчується виключна РОЛ!) позаджерельно

го знання, і у пошуках відповіді на запитання історик звертається до інфор
мації, яку вміщено у джерелі. Але роль цієї інформації різна на різних етапах 
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пошуку відповіді на поставлене питання. Під час аналізу джерела (дослід

ження його автентичності та вірогідності) історик насамперед звертається до 

знання, здобутого із джерела. З'ясувати автентичність або вірогідність можна 
лише шляхом порівняння. Навіть якщо не виходити за межі джерела, інфор
мація, яку воно містить у собі (як про факти, так і про саме джерело), сприй
мається лише тоді, коли вона визначається з погляду певних канонів, яІсі ста

новлять зміст нашого.знання. Коли ж не можна погодитися з цією інформа
цією або ж наявне протиріччя, подальші пошуки продовжуютьСя для того, 
щоб вирішити, чи не слід змінити позаджерельне знання. 

Історик встановлює факти на підставі джерел, хоч зрозуміло, що немож

ливо отримати відносну інформацію з джерела без допомоги позаджерельно
го знання. Щоб одерЖln'и інформацію з джерела, треба у буд~якОму раЗ(вЖе 
знати певні своєрідні коди (лінгвістичний, термінологічний та ін.). 

у процесі з'ясування причинних зв'язків роль позаджерельного знаннЯ 
висувається на передній план, оскільки дуже рідко в джерелах можна відНай
ти прямі вказівки на те, що спричинило подіі, які нас цікавлять. для з' ясуван

ня причин подій чи явищ потрібна складна дослідницька процедура, яка пе
редбачає, у першу чергу, використання історико-порівняльного методу. Під 
час з'ясування причин фактів історик поєднує Ух, спираючись на закони або 

на позаджерельне (теоретичне) знання. Позаджерельне знання також дозво

ляє формулювати закони й давати синтетичне тлумачення наслідківдослі

дження. Оцінка історичних фактів здіЙснюється на підставі позаджереЛьно-
го знання, яке у цьому випадку виступає як система цінностей. . . . 

4. Джерельна база, П структура та рівні . 
Ще у 20-х рр. ХХ ст. почав використовуватися термін «джерелознавча 

, база» саме для розуміння сукупності джерел. Цим терміном послуговуються 
\'іноді й зараз. Але у 1 960-х рр. С. О. Шмідт запропонував його замінити термі
ном «джерельна база», оскільки останній більш адекватний мовним нормам, 
якщо намагатися усвідомити сукупність історичних джерел, а не джерелозна
вчої літератУри, що більш характерно для першого терміна. З того часу тер- . 
мін «джерельна база» набув широКого розповсюдження, хоча чіткого визна
чення йому довгий час ніхто з істориків не давав. Лише з 80-х рр. хх ст. 

джерельна база почала розглядатися остаточно як система, cyкynнicть ком
nЛЄ/(С)І джерел, Я1«l вЮlючає іХ різні види та різновиди. Цей термін тісно по

в'язаний з понятrям стРУl(1fl)lра джерельноfба3и, яку, за визначенням видатно

го сучасного українського джерелознавця М. П. I<овальсьІ<ОГО, «складають дже

рела різних родів, видів і різновидів, які володіють різним ступенем оригіна
льності (оригінали,.СПИСКИ, варіанти, редакції, копії, копіаріуші тощо), на

громадженням акумульованої інформації (сумаріуші, реєстри, реrести та ін.), 
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Лекція 3. Найвll:ЖЛlІвїші меmодолоzі'lН; mаМЄіlwдuчні асnєtш/U джерелознавсnюu 
,-- . . -.' .~-., ... ,~.... . -

інтенсивністю побутування, повторюваністю і т. д.» CTpyкrypa джерельної 

бази перебуває у прямій залежності від особливостей соціальних функційдже

рел, соціальних та правових відносин. Вона зумовлена особливостями ієрар
хічної структури соціуму, а отже, охоплює ті компоненти та складові, у яких 

документи відігравали найактивнішу роль, одержували своєрідний юридич

нийстатус. 

Прийнято вирізняти різні рівні джерельної бази. У першу чергу, це пер

шопочаткова джерельна база, яка формувалася безпосередньо в ході історич

них подій, відображених у джерелах, а також реальна джерельна база, тобто 
сукупність джерел, які реально збереглися й дійшли до нашого часу. Остан

ній рівень,у свою чергу, поділяється на актуалізовану базу, тобто історіофа~ 
фічно засвоєні різними способами історичні джерел~ та потенційну джере

льну базу, яка об'єктивно існує і може в перспективі бути виявлена та введена 

до наукового обігу. При цьому весь час неухильно відбувається розширення 
актуалізованої джерельної бази. як за рахунок вияВJ1е;н1Я реально існуючих, 
але ще не відомихіСТЬРFіКам джерел, так і поповненю('їУ новими джерелами, 

які постійно відкладаються в процесі людської діяльності. Шляхи введення 

джерел до наукового обігу, тобто Їх перетворення з потенційних на актуалізо

вані, моЖуть бути різні, Це, у першу чергу, археографічні публікацї{, здійсне

ні на сучасному археографічному рівні, з урахуванням всієї багатоманітної 

специфіки джерел, а також корпусні, тематичні й фрагментарні цитування, 

згадування та посилання на загиблі й втрачені джереJJa, які іноді дають під

стави й можливість для реконструкції першопочатковоro складу як окремих 

рукописних джерел, так і в цілому джерельної бази з уоикретної проблеми. 

ЛЕКЦІЯ З 

НАЙВАЖЛИВІШІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 

1. Наукова критика (аналіз) історичних ... жер.м, їі основні еl'ашн 
Вивчення будь-яких історичних джерел обов' ЯЗI<ОЧО потребує Їх наукової 

критики, яка є одним із найбільш важливих елементів ;{ауково-дослідницької 

роботи, оскільки дає можливість не лише правильно прочитати джерело, але 

й адекватно зрозуміти його зміст, практичну мету, заг,шьиі тенденції', які в 

ньому відбилися тощо. 

Довгий час вважалося, що аналіз джерел повинен передбачати, перш за 

все, зовнішню й внугрішню історичну критику. До за,щань зовнішньої кри

тики, або критики походження джерела, включалося здійснення таких КOHK~ 

ретних джерелознавчих завдань: встановлення часу й місЦЯ виникнення дже-
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рела;.з'ясування особи його автора (авторів); вивчеН.ня обставин, за яких ВO~ 

но виникло; виділення з первинного тексту пізніших нашарувань, тобто 
авторських, редакторських і цензурних виправлень, розшифрування незрозу~ 

мілих місць, умовних позначень, скорочень, пояснення сУтності специфіч
них термінів; встановлення й виправлення помилок у тексті; вивчення зовні
шніх ознак джеpe.1l; розв' язання питання про оригінальність та виявлення під

робок. Усі ці завдання спр~мовані на визначення вірогідн9сті як усього зміс
ту джерела, так і окремих фактів, наведених у ньому, тоБТо зовнішня крl:fТика 

повинна з'ясувати походження джерела, вивчити lст()рію його Створення. 
Іншими словами, цей вид критики зводився до того, щоб виЗначити походжен~ 
ня пам'ятки, провести первинну обробку тексту ДОl<Умента й вірно його 
прочитати. 

Наступним етапом наукового аналізу джерел вважалася внутрішня кри

тика, спрямована на виВчення його змісту, інтерпретацію (тлумачення), вCTa~ 
новлення вірогідності, з'ясування ідейного задуму, розкриття політичноітен

денціі. Отже, внутрішня критика допомагає встановити фактичну цінністі., 

вірогідність фактів. викладених у джерелі, тоБТо відповідніСть змісту джере
ла реальніJi історичній дійсності. На цьому етапі повинна .встанОВJПOватися 
повнотаджерела, виявлятися наміри замовчувань t перекручень, можливі при
чини неповноти його відомостей, невідповідності окремих повідомлень.Пра
вильна інтерпретація й наукова критика джерел мають своїм головним зав

данням встановити найбільш важливе й значуще в них, з'ясувати, чи вірно в 

них визначена суть історичної дійсності, чи не підмінена вона другорядними 
деталями. 

Аналіз історичних джерел у цілому органічно пов'язаний з іх відбором, 

а останній, у свою чергу, - із синтезом. Синтез як прийом дослідження взага

лі має своім призначенням з'ясування зв'язків між різними сторонами дослі

джуваного цілого, міЖ його елементами, щоб врешті розкрити внутрішню 

взаємозумовленість і сутність явища. Синтез дає можливість узагальнити да

ні, отримані в результаті зіставлення ряду джерел одного виду з джерелами 

інших видів різних періодів. Усе це дає змогу з'ясувати значення кожного 
джерела для вивчення об'єктивних закОномірностей історичного процесу. 

2. Методи джерелознавства JlIС істОрично' дисципліни: 
загальна характернL.'ТИка 

Методи джерелознавства - це теоретично засвоєні й логічно обrpунтова

ні способи зв'язку елементів пізнава.ііьної діяльності дослідника дЖерел, які . 
призначені для отримання з них вірогідної інформації. Розробка теорії цих 

методів, тобто системи знань про Їх зміст, структуру, принципи й мету засто-
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сування. входить до числа безпосередніх завдань методології джерелознав

ства як наукової історичної дисципліни. 

Підхід до джерел як 'до історичних суспільних явищ у цілому дозволяє 
застосовувати для іх вивчення загальнонаукову методологію. Система мето
дів, що використовуються у джерелознавстві, як і в ціломУ у будь-якій науці, є 
строго ієрархічною. За ступенем універсальності всі методи можна поділити 
на чотири групи: 1) загальнонаукові; 2) міждисциплінарні; З) загальноісто
ричн;; 4) cymоджерелознавчі. 

До першої групи входять, наприклад, історичний та логічний методи з 

властивими їм аналізом, синтезом і системним підходом, які здійснюються 

як на рівні окремих дЖерел, так і їх сукупностей. Якщо кожне окремо взяте 
джерело спочатку сприймається як цілісний феномен. а потім, для mибшого 

вивчення, воно розкладається, поділяється на частини, а вже потім, на ново

му рівні знання, знову розглядається ЯК цілісність. Джерела з конкретноі' дос
лідницької проблеми також можуть поділятися на окремі складові, які після 

вивчення можуть бути синтезовані в комплекси, оптимальні для отримання 
сукупностей наукових фапів. Отже, аналіз і синтез зас~совуються як при 
вивченні окремого джерела, так і їх комплексу, ЯК до певної системи, що має 

свої інтегративні якості (властивості). 

Друга група методів властива цілому ряду суміжних дисциплін або наук. 
Такі методи 3Щ10чатковуються, як правило, у рамках однієї науки, а згодом їх 

використання поширюється на інші науки й галузі. д9 них, наприклад, нале
жатьмеmoди математичної статистики, соціології, лінгвісти'«u, nсuxoлогіі; 

'«риміналістики, nриродничux нау'«, причому окремі з них настільки.твердо. 

укорінилися .в джерелознавстві, що вже й не сприймаються як запозичеfJі. 

Загальноісторичн; методи властиві у цілому всьому комплексу історич

них дисциплін. Це, напр.иклад, nорівняльно-іст.оpuчнuЙ, ретроспективний, 

сиН1СроністичниЙ,д;щронічний та ін. Саме через них безпосередньо забезпе

чується підхід до історичних явищ, якими, безумовно, є й окремі джерела ~бо 

іх сукупності, з позицій вивірених і апробованих багатовіковим досвідом іс
торичної науки принципів пізнання. 

Нарешті, суто д:жерелознавчими методами можна вважати методи ви

явлення, відбору, 1(JIОCUфі1ШЦіі' джерел і формування іХ комплексів, атрибуції; 

встановле1:lНЯ часу й місця іХ мми, мотивів створення, т(!7<Сm.ологічного й 

герменевтuчого вивчення, зіставлення, виявлення іХ об 'Є1<:тивщJЇ цінності для 

конкретного дослідження тощо. Переважна.біJlьшість цих методів lфнкрети

зу}оть або поглиблюють загальнонаукові чи універсальні методи. сУІ<Упністю 
найзагальнішихджер~лознавчих методів є д:жерелознавча критика, яка є шля

хом д.rJЯ отримання, сукупності наукових фщстів як емпіричної основи будь

якого історичного дослідження. На відм:іну від наукових принципів, які за-
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стосовують-ся комплексно, методи можуть викор~стовуватися в конкретному 

дослідженні вибірково, залежно від специфіки форми й змісту джерел, що 

вивчаються, а також дослідницьких завдань. Методи реалізуються через при

йоми, конкретні дослід~дькі операції, процедури, ЩО в сукупності склада
ють методику роботи з",Ьжерелами. 

3. СутгЄВИЙ змk'1Г джерелознавчих категорій «вірогідність», 
«репрезеитатйнвністЬ), «автентичність» та «оригінальність» 

При вивченні історичних джерел обов'язковою умовою є з'ясування їх 
правдомовності, як у цілому щодо ступеня адекватного відбиття історичного 
процесу, так і відтворення окремих історичних фактів. Необхідність цього 

чітко усвідомлювали ще історики й джерелознавці ХІХ - початку ХХ ст. На 

ХХ ст. припадають перші спроби визначити сенс терміна «достовірністЬ>і 

або «вірогідність» історичного джерела, І на сучасному етапі це питання є 
одне із центральних у джерелознавчій критиці, а сама вірогідність, услід за 

такими відомими вченими, як С. Каштанов, О. Тартаковський, С. Шмідт, ви
значається як необхідllUU і достатній ступінь відповідності між явищем та 

його відбuтmям (тобто описом) в історичному джерелі. Філософський під
хід до розуміння вірогідності розкрив Л. М. Пушкарг.ов, який розглядав це як 

питання про адекватність подоби, яку відбито у свідомості суб'єкта, 
об' єктові й об' єктивній реальності. ОтЖе, вірогідність визначає відповідність 
джерела дійсному змісту відображуваних у ньому явищ, історичних фактів, 
процесів. Однак слід пам'ятати, що знання, вміщене у будь-якому дЖерелі, як 
і взагалі людське знання, певною мірою відносне, оскільки не 6хоплює всієї 
багатоманітності властивостей j зв' язків реальної дійсності, є дещо абстраго
ваним відображенням. Фактична вірогідність джерела залежить від багатьох 
обставин: від можливостей автора джерела безпосередньо спостерігати з'а по
діями, від його компетентності, спроможності й бажання точно й неупере

джено відобразити історичні реалії, від об'єктивності його поглядів тощо. 
Іноді дЖерело може містити цілком вірогідні свідчення щодо другорядних і 
випадкових фактів, але не подавати необхідного уявлення про головний зміст, 

наЙСуТгєвіші риси й особливості відображуваного явища. Тому визначаючи 

об'єктивну наукову цінність джерела, джерелознавча критика повинна з'ясо

вувати його вірогідність у тісному зв'язку із встановленням його повноти шля

хом порівняння з іншими ;ДЖерелами тощо. 

Іншою, не менш важливою джерелознавчою категорією методико

методологічного рівня є термін «репрезентативність», який надійшов до цієї 
галузі історичної науки з теорії вибіркового методу, виробленого у матема

тичній статистиці. як і в статистиці під репрезентативністю спочатку розу

міли властивість вибіркових даних ((вибірки») правильно й рівномірно 
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відображатu 06 'єкт у цілому ((генеральну сукупність»). Дещо пізніше у дже
релознавстві поняття репрезентативності поширилося і на всі джерела, які 
збереглuся, по відношенню до тих, що будь-коли створювалися взагалі. Голо

вним же завданням ДJlJI з'ясування репрезентативності того комплексу дже

рел, який вивчається, є визначення того ОПТИМ8J!ЬНОГО обсягу джерел, ЯКИЙ' 

міг би еУти гарантом від дещо однобокого заангажованого підбору, запобігти 
ігноруванню даних, які не відповідають загальноприйнятій концепції. Orже, 

репрезентативність 'допомагає таким чино.м забезпечувати одну з умов вартіс

ногО наукового до.слідження, а саме врахування практично. всього існуючого 

комплексу джерел, який стосується певної проблеми. Репрезентативний ком

плекс джерел обов Язк.ово noвинен відnoвідатu та1(UlИ вимогам, ЯК'nовнота, 

системність, точність, доказовість, наявність незаперечних фактів. 

Ще однією важливою ознакою будь-якого джерела є надійність зосередже

ноі в ньому інформаціі з погляду генетичноі~ близькості цих джерел до істо
ричних реалій, які спричинили їх появу. Через складність та·хронологічну 

багатошаровість джерел, які збереглися, одна й та ж подія часто фіксувалася в 
багатьохіз них, але все ж такі тексти могли виникнути в різний, у тому числі 

й у віддалений один від одного час. Різним ступенем близькості джерел до 
описуваних у них фактів пояснюється їх різна джерелознавча вартість. Усі 
означені аспекти акумулюються ще в' одній джерелознавчій категорії, а саме в 

категорії автентичності. Під автентичними джерелами npийняmо розуміти 

такі джерела, як; ymворuлисяяк система залишків різних соціаль"их дій (ос

новних або noбічнux стосовно предмета вивчення),·які збігаютьсяхронологі

чно та перетинаються у просторі. Тому до автентичних джерел не можна 

віднести хоч і близькі за часом утворення до описуваної події, але які виник

ли поза безпосередніми сферами діяльності їх авторів. Наприклад, не можна 

визнати автентичними такі свідчення учасників подій, які створені через до

сить довгий проміжок часу піСля того, як вони відбулися. Це, у першу чергу, 
переважна більшість спогадів, матеріали, здобуті в процесі слідства, оскіль

ки вони є ретроспеIcrИВНИМИ переказами само.видців, залишками особливого 

походження, більш пізнього часу появи. Таким чином, автентичні джерела 

акумулюють найбільш наближену до дійсності, похідну від очевидцівінфор

мацію, яка, на відмінувід ретро~пективної, ще не деформована дією часу. 

Orже, автентичність історичних джерел тісно пов'язана з такими категорія

ми, як «першоджерело» та «оригінальність» джерела. 

Використовуючи будь-яке історичне джерело, дослідник обов' язково по
вине.н з'ясувати його оригінальність, на підставі чого вже можна roворити 

"про ступінь вірогідності окремих повідомлень, які в НЬОМУЗі1фіксошіці. Лід 
оригінальністю розуміється справжнє nоходження джерела (індивідуальне 
аБQ колективне авторство), яке прямо noзначене, припускається або може 
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бути з 'ясоваliе на підставі неnрямux вказівок за текстом джерела. Ідея про 
оригінальність джерел була відображена ще у працях вітчизняних істориків 
першої ПОЛОВИНИ хх СТ., згодом вона знайшла свій розвиток у пізніших тео

ретичних розробках, скажімо у «Нарисах з метОДИКИ історичних ДОС./ІЇ;ЦЖень» 

І. П. Крип'якевича, у яких розрізняються джерела ориriнальні, тобто самобутні, 

або незалежні від інших (інакше - першоджерела), ,а також джерела, які спи-' 

раються на інші. . 
У цілому поня'1'rЯ оригінальності є підпорядкованим щодо автентичнос-· 

ті, однак слід пам'ятIПИ, що й неавтентичні джерела можуть бути оригіналь

ними. Але вивчення писемноro джерела обоВ'ЯЗКО1!о повинне починатися із 

встановлення Йогоориriнальності. Для з'ясування оригінальності джерела 

насамперед звертають yвarYHa час і місце ЙОГО'створення, ЙОГО форму, мате
ріал; на якому воно збереглося, специфіку Його термінології, авторство тощо. 

Оригінальність джерела зовсім не визначає вірогідності його змісту, оскільки 

в ньому можуть бути спотворені або певною мірою перекручені окремі істо

ричні факти.Обов'язкоlЮ повинні враховуватися зовнішні особливості дже

репа, особливості мови й стилю, формуляр та СТРУІСтура, хронологія Й· метро
логічні дані, згадувані 8 ньому події, особи, орraнізації, устаНО8И, географіч
ні об'єІСІ'И·ТОll.\О. ця робота потребує використання даних і залучення теоре
тИко~Мetо;цологічного 'потенціалу спеціальних історичних дисциплін, У пер

шу чергу палемрафії, хронології, метрології, дипломатики, лінгвістики, то
понімікИ; історичної географії й картографії та ін. Отже, для з' ясування ори- , 
гінальності іСТОРИЧ8:0ro джерела обов' язково слід ВР8ХОВУмrи всі його особ··· 
ливості в комплексі. 
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РОЗДІЛ 2 
НАЙДАВНІШІ mОЗЕМНІ ДЖЕРЕЛА 
З ІстоРtlПРАУКРА1нських ЗЕМЕЛЬ 

ЛЕКЦІЯ 4 
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІІ ПРИЧОРНОМОР'Я ТА ПРИДНІПРОВ'Я 

З vст.дон Е. ПОХСт. НЕ. 

у першу чергу студентам слід знати, що комплекс найдавніших писем
них джерел з історії наших земель у иайдавніші часи складають різноманітні 
епіграфічні пам'ятки, а також праці а1fТИЧНИХ грецьких і римських істориків, 
географів та мандрівників, твори арабських і західноєвропейських вчених та 
мандрівників доби раннього середньовіччя. В епіграфічних пам'ятках, яки
ми є надписи на камені, знамені на території Причорномор'я та Греції, 
зафіксовано окремі відомості 3 історії грецьких колоній та їх стосунки з насе
ленням прилеглих територій (у першу чергу зі скіфами та сарматами). Ціка
вими епіграфічними пам'ятками є, наприклад, текст присяги, яку давали юнаки 
Херсонеса, коли досягали повноліття, або так званий «Декрет про Діафанта», 
прийнятий херсонеською радою і народом на честь полководця, який відзна
чився в боротьбі зі скіфами та таврами і заклав декілька міст. У цілому надпи
си на камені дають можливість у загальних рисах СК)lасти уявлення про рабо
власницьке господарство в містах-колоніях, стан рабів, приватне життя віль
них громадян, стосунки з кочівниками тощо. 

1. Твори цавньогреЦЬКJlХ та РИМСЬКИХ істориків і географів 
як джерела цля вивчення історіІ Східноl ЄВрОпи в античні часи 

Звичайно, епіграфічні джерела за ступенем своєї інформативності 
поступаються іншим писемним джерелам. Тому для вивчення намавнішої 
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Лекція 4. Джepe!lll З іcmoріІ ЦРU'lОРIІОМОР'я та ПрuiJні1ІJЮ6 'Я,;r,V,l;щ. оо н. е. по Х сm. н. е. 

іс'!оріїукраїнсь!Чf:1'. земел~ велике значення мають т.,ВQр'~давньогрецьких та 
римсьКих істориків і геОJ:l'афів. Одним із найдавнішW' джерел з відомостями 
про населення СХЩНQЇЄВрОпи є «Історія» ГероДота (народ.'мfж 490 - 480 рр. 
- помер між 430'':': 424 рр. до н. е.). ,., , 

Ще веліністич~ій традИції александрійськими В'1ени~и «Історія» Геро.
дота була Умовно поділена на 9 книг, Кожна з яких Qтримала' СВ~Ю!іаз!;lУ за 
іменем однієї з грецьКих муз:нatiбільше відQмостей з історіі пlвнічнргоПри
ЧОРНQМОР;Я міститься У 4~Й КНИЗІ, прис~яченій музіwагедіУ МельпО~еНі.Тут 

, у цеНтрі' уваги' іёторика перебуваюТь 'ОQДРРQиці скїфсько-персыcQо прОти
стояння v ст: Дo'~:'e., але таКDЖ вміщено. ~цііЩві віДQмості про. природу краю T~ 
наРQДИ~Які йогО населяють. Цікаві; хоч'чщоЙ маЛОЙМОВІрні, вIДОмо.~тrза
,фІксуВав Геродот про. ку.IJЬТУРУ Й звичаї скіфі!;}, Ї~ бої'ів і жертвоприношёння 
. тощо.. Особливо. історик наголо.сив на ~оію)ІСОМУ стаВJIеині скіфів до. ЧуЖин-
ства, зазначивши, що. тих, хто лише нам8Г!lВСЯ Перейняті.! чух(і Звичаі'. нещад
н() вбивали, навіть якщо. це були царі. у'цій П.р.ацj можна знайт~ й p~д інших 
історичних фактів, цінних для вивченніїСте,ріїїlівнічн()го ПРИ'l()рномор'я 
того часу. ' ," '~".' .'.' .... 

Звичайно., слід враховувати, що. ДQСИ'ТЬСКЛадним Є питання про. досто
вірність усіХ відомостей, наведених грець~им iCTOP~KOM, оскіJЦ~КИ джерела
ми його праці стали ОСQбисті сп()стереження під ч~с Мау.дріВ (але д()стеменн() 
невідомо., чи був Геродот у Північно.му Црич()рном~р'ї та скіфських c~пax), 
усні розп()віді сучасників та ()кремі писем~і географічні й етн()графіЧНІ пра
ці. Д()свід д()слідження «ІСт()рії» Геродота сучасними вченими свідчить" що. 
незВажаючи на певну тенденційність, неточності, п()милки, наведений ним 
reorpафічний та етнографічНий матеріал м()же ВИКDриcmвуватис;я для вивчс<ння 
історії народів Прич()рномор'я та Придніпр()в'я. 

Більш пізній пері()д в історії Скіфії часТКDВО від()бражено у праці іншо.го 

грецьrroго вчено.го Гіппократа (460 - 377 рр. до. н. е.) «Про. п()вітря, ~()дy й 
місцев()сті», де ПQдано характер~«Тику побутових умов життя скіфів. Згідно з 
Гіпri()іфa;ro~, скіфи немалибудинїсів,а жили в кибитках на 4 - 6 колесах, у 
які вriряniлисSl 3 паРи'волів. Під час пересування в них знаходилися жінки й 
діти, а чол()вікиJхали верхи. По~аду о.бозу гнали ()вець, коней та КDpiB. При 
ч()му 'H~ ОДНCJ.му lI:fісчі сюфи перебували доти, д()ки Еистачі1ЛО їжі худобі, а 
потім пересувалися на інші пас()вища. 

Не менш важливе значення мають праці іншо.го давньогрецькоГо істори
ка й письменника Арріана (близьrro 95 р. н. е. -середина ІІ ст. н. е). Серед них 
()собливе місце належить 'l'в()р()ві «Анабасіс Олександра», написаному ним 
на ()снові праць попq)'еДf:lиків та сучасників, у т. ч. Птолемея - п()лкОводця 
Олександра Макед()нськ()го, та ПРИДВ()РНQГQ щоденника ()станнього. 

В «Анабасісі», між іншим, д()сить д()кладНQ ОfI()відаЄ1:ЬСЯ про. ПОС()ЛЬСТВІ;> 
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скіфів до Олександра. В іншій свОїй iJpаці«об'їзд Евксінського ПОНТу»Аррі- . 
ан подав своєрідний звіт про інспекТування ним (тоді намісником римської 
провіНції Каппадокіі) укрімень і гарнізонів у ПричорНомор'ї. 

Цінні відомості для вивчення історіі народів, що населяли узбережжя 
Чорного та Азовського морів на рубежі Старої Й новоУ ери, містяться в «Гео
графії» грецького вченого Страбона (близько 63 р. до н. е. - 20 р. н. е.). Його 
об'ємна 17-томна праця була першою спробою створити історико
географічний опис територій, з якими ІСЬнтактуВ8В античний світ. Опис окре

мих земель у Страбона відрізняється rрунтовністю й досить високою точніс
тю, яка підтверджується іншими джерелами. тут багато уваги приділяється 
опису шляхів сполучень і торгівлі, взаємостосунків r-fіж грецькими містами і 
скіфами, військових походів кімерійців тощо. Найбільше відомостей про При

чорномор'я міститься в 7-й книзі, де уВага автора зосереджена на описі Бос

пора й ХерсонеСа. ЗгадуЄ Страбон також народи, які жили на схід від Дніпра: 
роксоланів, язигів і царських ургів. Під назвою аланів він об'єднав племена 

сарматів, аорсів і сіраків, які мешкали за Доном, а так званих східних скіфів 
він розташовував за Каспійським морем. 

Слід особливо Нагол'осити, що достовірність географічного, етнографіч

ного та історичного матеріалу «Географії» Страбона значною мірою визнача

ється тим, що вона повинflа була стати своєрідним пр8:ктичним посібником 
для римських державних і військових діячів та адмінісТраторів, торговців. 

В «Історії» римськогоnисьменника, географа та історика Плінія Стар
шого (23 - 79 рр. н. е.) праКТifЧНО вперше під назвою венедів на схід від Вісли 
та на північ від Дунаю ~гадуються племена східних слов'ян. Однак Пліній 

некритично поставився,ДО джерел, які були в його розпорядженні, тому слід 

мати на увазі, що йогі> твір містить багато неточ:ностеА та: помилок. 
у «геОграфії» птОлемея Клавдія (друга половина 11 ст. н. е.) багато мате

ріалу стосується історії Сарматії, яку автор поділяє на європейську та азіат

ську. Щоправда, у його творі багато запозичень з праць Геродота. Особливий 
інтерес становлять відомості, що сТосуються географічної локалізації' окре
мих племен Причорномор'я. 

Відомості про Східну Європу є таI<DЖ в «Анналах» (<<Літописах») Корне. 
лія Таціта (близько 55 - 120 рр; Н.е.),де подана римська історія від смерті 
Августа до смерті Нерона, наведено ціісаві відомості про вторгнення слов' ян
ськоГо племені роксоmtнів у римську провінцію Мезію (близько 70 р. н. е.), а 
також про життя й поБYJ; сарматів та венедів. 

Територія, прилегла до Чорного моря, була об'єnом вивчення і римсько
го історика Амміана МарцеЛJiіна (близько 330 - 400 рр.). Його праця <<Діяв· 
ня» в 31 книзі була, по суті, продовженням <<Анналів» Таціта. Щоправда, до 
нашого часу збереглися лише фрагменти 18 книг. В основі твору - писемні 
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Лt!1щія 4. Д:нщenа 3 іcmорilПPUЧОРНОМОР'/lmtl OpaдHiIIptн'/l3 V ск ()о н. е. ,,0 Х cm. н. е. 

джерелІ, відомі Марцелліну, особисті спостереження, свідчення очевидців .. 
Це зумовило високий ступінь достовірності «Діянь», особливо стосовно пові

домлень про гунів та їх пересування через Східну Європу до окраїн Рим

ської імперії. 

Окремі відомості про наші землі в давнину можна знайти й в інших пра

цях античних авторів, але вони в основному мають уривчастИЙ, випадковий 

xapaкrep і часто не дозволяють однознаЧIiО трактyвarи ті чи інші подіі, ЩО 

стосуються історії найдавнішого населення України. 

2. Візавтііські джерела про ранню історію східних CJlов'вн 
Від УІ ст. н. е. спостерігається помітне розширення кола джерел, які сто

суються історії східних слов' ян, . що стало наслідком .і'х активних кomamB з 
Візантійською імперією. Одним із перших найвідоміших творів, що безпосе

редньо стосуються цього періоду, є «Історія війни з готами» (у 8 томах) Про
копія Кесарійського (народився між 490 і 507 рр. - помер після 562 р.). Деякий 
час він був особистим секретарем візантійського полководця Велізарія. У своє
му творі автор виділив численні племена антів і склавінів, зазначивши, що 

вони користуються подібною мовою та законами, описав їх суспільний устрій, 
який визначив як народоправство або демократію ТОЩО. Слід відмітити, що у 

цьому творі слов'янам дані досить виважені характеристики. Окрім.цьоro, 

історик також писав про готів, які мешкали понад Азовським морем, булгарів 

(їх він; щоправда, практично ототожнював з гунами), про укріплення обо

ронних споруд Херсонеса за часів імператора Юстініана тощо. У цілому відо
мості, наведені Прокопієм Кесарійським, відрізняються досить високим сту

пенем вірогідності й достовірності. 
На рубежі УІ - УІІ ст. н. е.виникла важливаДJIЯ вивчення ранньої історії 

слов'ян анонімна праця «Стратегікон». У ній фаКТИЧНQ пропонувалися мето

ди боротьби зі слов'янами,які тоді являли собою чи не найбільшу небезпеку 

ДJlяВізантії. Зокрема, вважалося за слушне вдаватися до залучення їх на свій 

бік шляхом обіцянок та подарунків, запобігати їх об'єднанню, намовляючи 

одні слов'янські племена на інші тощо. Окремі дослідники вважають, що ав
тором твору був візантійський імператор Маврикій, але це не доведено оста

точно~ тому іноді цю людину в .наукових прац~х називали. ще Псевдо

Маврикієм. 

До ІХ - Х ст. відноситься цілий ряд праць візантійських авторів, які так . 
чи інакше Стосуються ісТорії русичів. Більшість з них торкається зовнішньо
політичних подій, наприклад походів русичів на Візантію. Найбільш ранні 

такі відомості збереглися у бесідах та посланнях Константинопольського па

тріарха Фотія (ІХ ст.) і в «Житіях» візаю'ійських святих. В одному з творів 

патріарха Фотія викладено Причини та перебіг походу русичів на.Бізантію у 
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· Рuздlл 2. Найд«tJII;ші іlluземнl джерела, історіІ nраунрriiнсышхєммь 

860 p~ в іншомупоспанні під 867 р. вміщено розповідь про хрещення русичів' 
і про становлення руської єпархії. Фотій характери~уt русичів як численний, 
раніше невідомий,а нині славний, щоправда ДИКИЙ, ~уворий і підступний . 
народ. Подібну інформацію містить твір невідомого автора ІХ ст. «Житіє Геор
гія Амастрідського», де, між іншим, йдетвся про Н81Іадрусів близько 840 -
842 рр. на південне Чорноморське узбережжя,яке закінчилося підписанням 
вигідного для них мирного ДОl'Овору j хрещенням ВОЖДЯ·.русичів. ЗвИчайно," 

ці відомості не позбавлені певної тенденційності та фаIcrИЧНИХ помиnокі по

требують перевірки за іншими джерелами, однак вони мають важливе зна

чення для вивчення ранньої історії східних спов'ян. 

Декілька творів з відомостями про русичів приписується візантійському 

імператору Костянтину Багрянородному (Порфирородному) (905 - 959 рр.). 
В одному з них під назво,.ю «Про управління імперією» є відомості про ранню 
історію КиївськОї держави, в іншій праці «Про церемонію візантійського дво

ру» описується поїздка київської княгині Ольги в Константинопоп~ 957 р. з 
метою зміцнення торговельних та політичних відносин, прийом ії при дворі 

імператора тощо. Досить складно визначити, що саме написано в цих творах 

самим Костянтином, а що зроблено за його наказом. Крім uLoro, не підда
ються розшифруванню деякі географічні назви, подані в згаданих творах, а 

окремі відомості, що були запозичені з якихось інших праць, сприйняті авто'" 

ром некритично або викривлені. 

Перу візантійського хроніста Лева Диякона належить написана близько 
990 р. «Історія в десяти книгах», яка охоплює 959 - 976 рр. Нёрша частина 
праці є фактично переказом якогось твору неаідомоro сучасника хроніста (це 
так звана «Історія Фою», а друга - оригінальна за змістом і написана на ос
нові особистих спостережень та свідчень очевидців. Особливо багато відо

мостей стосуються часу правління київського князя Святослава. Як безпосе

редній свідок, Лев ДИякон розповідає про війни між русичами та Візантією, 

про підписання миру й особисту зустріч на березі Дунаю Святослава з імііе- . 
рвтором Цимісхієм. за описом Лева Диякона вчені реконструювали зовніш

ність давньоруського князя Святослава. Його Диякон зобразив безбородим, з . 
майже оголеною roловою і довгим чубом спереду, широкоплечим і кремез

ним, і з сережкою в одному вусі, але водночас якимось понурим і диким. Лев 

Диякон також переказав слова, з якими Святослав звертався до своєї військо
вої дружини, закликаючи ії або жити переможцями, або, здійснивши подви
ги, померти зі славою. У цілому ця праця є досить інформативне джерело з 

історії раннього періоду державності на Русі. 

Ще одним цікавим джерелом є так звана «Записка rpeцькoro топарха», 

що являє собою подорожні замітки невідомого візаатlйського чиновника, який' 
здійснив подорож разом із заroном воїнів наприкінці Х ст. вздовж Дніпра. 
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Ан()німним автором описано труднощі зимових мандрів через Крим та 
Придніпров'я, розповідається про небезпечність переправ через річку, опи
суЮться зносини Візантії з Руссю в період походів Святослава в БолгаріЮ 
тощо. 

Подібну епізодичну і невпорядковану інформацію про перші століття іс

нування Київської держави можна знайти й у деяких інших творах візантій

ського походження., 

3. Західноєвропейські джерела 3 історіі східних CJJов'ин 

з найбільш ранніх західноєвропейських джерел, що стосуються історії 
Східної Європи, найвідомішим та ІІайважливішим є твір готського історика 
lордана «Про походження й діяння reтiB». Іордан був секретарем при дворі' 

готських королів в Італії, возвеличував і'х, особливо короля' Германаріха. 
В основу праці, була покладена «Хроніка», складена в V - на початку VI ст. 
іншим ІФИДВОРНИМ істориком готських королів КассіоДором. А сам Іордан 
посТавив сОбі за меТу викласти історію готів від їх переселення із Скандинавії 
до ьійни остготів з Візантією. Праця доведена до подій 551 р. У творі Іордана 
є досить розлогий історико-географіl:lНИЙ ОПИС, який умовно можна поділити 
на три частини, першу з ЯКИХ складають стислі й недостатньо достовірні ві
домості про давню е'поху, другу - докладні географічні описи ІУ -
V ст., а третю - відомості про суЧасні автору події. У творі наведено опис 
племен і народів, підвладних або сусідніх з готами в період найвищого підне
сення готського племінного союзу в ІУ ст. за короля Германаріха. Іордан вперше 

виділив три основні групи слов'ян, назвавши склавінів, які займали землі від 

Дунаю до Карпат та Бескидів. Далі за ними починалися землі венедів, що 

ТягЛися на схід від Дніпра, а ще північніше жили анти. Слід зазначити, що 
окремі географічні назви у творі Іордана встановлююТься з великими трудно
щами, оскільки переклад їх із слов'янської мови на латину призвів до великих, 

перекручень. Наведено тут також багато малоймовірних і невірогідних відо
мостей. у зв'язку з цим важливо зіставляти відомості твору Іордана з анало

гічною інформацією, яку наводить його сучасник Прокопій Кесарійський. 

Певний інтерес являють також так звані «Бертинські аннали» ІХ ст. неві
домого автора, де під 839 р. вміщено повідомлення про народ" рос, посли яко
го Прибули до візантійського імператора Феофіла. Це свідчення може розгля-' 
датися як одна з найбільш ранніх згадок про Русь у Західній Європі. 

Серед 8 книг хронік німецького автора Тітмара мерзеБурзыlог0 (976 -
1018 рр.) особливо цікавими є «Хроніки» кінця Х - початку ХІ ст., де автор 

висТупає як сучаtник і очевидець подій, що тоді відбувалися. Хоч ценТраль
ною подією цього часу була боротьба німецьких феодалів з Польщею, особлиВе 
місце у хроніці відведено опису походу польського короля Болеслава 
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Рщділ 2. HnйдIl.1l,iиii іl/озє",nі джерела з історіІ' nрауf<роіItсы<х 3~!lель 

.хороброго в КИЇВСЬJ<у Русь, хрещенЮІ Русі, опис Києва, що постав перед очима 
німецьких найманців, які входили до складу вШськ короля, великим 

місТом із численним населенням, багатьма церкВами і ринками. Автор пере
повідає чимало подробиць з ЖИТТЯ князя ВолодlсІмира, про гріхи йоro моло" 

дості, які він частково стер «щ,щрістю милостині», а також про його похован

ня в ДесятиннІй церкві. Тітмар Мерзебурзький зазначив, що OДffOMY З нащад

ків Володимира Святополку допомагали зав0J10діти містом найманці, серед 
ЯКИХ було 300 німців, 500 ytpiB і близько 1 ооо печенігів, Згідно з цим aвto
ром, у самому місті Києві тоді налічувалося понад 800 церков, 8 ринків, мещ
t<aла велика кількість жителів. ОціlfkИ окр~мих подій У «)(роніці»суто тен

денційні, але!:! цілому вона є важливим джерелом ДJ1Я вивчення історії Киів
ської Русі часів князя Володимира {. 

Відомості про часи князювання Володимира збс:регJtIiСЯ також у листах і 
посланнях архі~пис/{опа Бруно з Кверфрут~ ніl\fець.lСОМУ iMJ1epaTopopi Генрі· 
ху 11, які датуються 1008 р. Бруно здійснив поїздку через Київ у печеніЗі,кі 
степи, причому до кордон)'j яkий !le~aB за дlщ дні шляху від міста і являв 
собою укрІплення з валі!}j засік, йоro Ііібито супроводжува!} сам Володимир 

Із с!:!оє!О дружиною. АрхієпискЬп Бруно даВ досить розгорнуту хараlcrеристи
ку князю Володимиру, доволі шанобливо до нього сТавиться, що напевно 
визначилося наданим йому roС'ГИННJfМ ПРliЙОМОМ. Особливу уваГу в цьому 

творі звернено на досить міцні укріПЛёНЮІ, збудоваНі РУСl1чами на кордонах 
своєї дер~ви за часі!:! князювання Володимира, Ух п()()tійні військові. сутички 
з кочівниками. 

Деякі відомості про слов' ямські країни, прилеглі до Балтійського моря, є 
у творах північно-німецького хроніста ХІ ст. Адама БремеliСЬКОro; найвідо
міШIiМ серед яких є «Діяния гамбурзьких єпископів». У цілому, незважаючи 
tщте, що ці та інші джерела містятьmtше епізодичні відомості з історі! схід
них слов'ян 1'6 їх держави, тенденційність, а також окремі перекрученЮі й 
помилки в іХ тексті, праці західноєвропейських авторів можуть використову

ватися ДЛЯ вивqеНRЯ означених питань. 

4. Арабські джерела 3 історіі східии~. CJ10n·йJt 
Значну групу джереJI з історії Давньої' Русі CTвнoвiuiTЬ праці східних ав-. 

торІв, які відрізняlOТЬСЯ я!< заоБСяroм, так і за достовІрністю повіДQмлювано
го матеріалу, Більшість з них є комnіляпщними праі~ями, що rрунтуються на 

відомостях, отриманих, як правило, через багато рук, частково ~мінених або 
Ilереопр:ацьованих. Слід ~аroлосити на сn~ц~фіЦісхідних рукописів, особпи
во мовній, з якою пов'язані СКJ1аДнощі щодо розшифруваНііЯ I:ІЛ;іСНИХ імен, 
географjчнихназв, деяких ~pMiHiB тощо. Серед ЦИХ ДЖі:рел, у першу чергу, 

Iщр:ізняJ01'ЬСЯ своєю значимістю географічtiі твори, які с'tаля своєрідним 

34 



Лекція 4. ДжeJ1fдQ 3 icInoріІ llРuчорlt.tU;ор'Я пщ Прuuнinров'я з V с",. оо н. е. ilо Х cm. но е . 
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результатом значної у~ftrи ара6с~ких уtJеи11Х саме ДО пиtань ~Офафії й . 
історії. 

ОДJlIt з перших за ~OM rЩ)1ЬИ серед ТaJФХ nl?аць є «Книга Шля~ів j дер
*а8» іРа1іСЬКОro teограф~ 16н" хордаАбеха (близ\'ко 82'0 - близько 9 ~ 2/9.13 рр.), 
яка була JiаПIiСЩІа 846 р. ri автор був начальником пошти В'рдній із прові",ціli 
на піВКіЧQОМУ заході Ірану. Крім цьoГQ, ДО йогО .обов'Язків входили нагляд За 
діялыіст19 прави'tеля оБJJасті, СКЛ!ІДацЮІ t<артдоріг на ви.riадОк війни. «Книга 
ШJ)Яхів І держаВ» - перщиЙ reографічниl:t твір; S(КI1Й дійшов до. нас і містить 
окремі стислі BiДOM~CTi про слов'ян у цщому і РУС!1чів зокрема, написаний 
арабською мовОю. . 

Важливе зНачеННЯ.JІК дЖерело 3 історії народів ПоВо.rtЖЯ і слов'ян має 
твір Іншоro арабського aвropa Іt)н-фодnана, який протягОм 920 - 921 рр., як 
пОСОл ХМіфа Мухтадіра, ;щіЙСfJИВ подорож 3 Багдада через Середню Азію та 
баі1l1щрські землі у ЦОЩl>ко.Камсj,КУ БУЛl'8рію. йому tlале~ить одиfi з найці
кавішifX описів русичів, їх зовиfщньоГ9 вигляду, одяty, зброї, ж!ночих.qрИ
крас, вірува.нь, тoproвЄ.Jt~JtJfX з.щча~в Т()ЩQ. Ймовірно, що Ібl-l-Фодлан зустрі
чався з РУСЬКИМИ, куіІця~и в Йyriгаріі і передав СВО] особисті. враЖення. 

Цікаві відомості з історії' Русі ~істять твори зраБСІ,КОro reQграфа. істори
кі\ і манДрівника Аль-Масуді (gінеЦI> ІХ ст, .,- 956 або 957 pp.)~ Відомо, що він 
написав 7 праЦь. Окремі j 'ІIfХ не збереглися, а деякj в шфе9працьоВан.іЙ 
формі дійфли у фр'агм~щтах у сммі Інших творів. Серед H}JX «3вісrки часу», 
«Середня КНИга», «Промивальні золота Т8 рудні 1:амоцвіrів». «Книга tюпе
р~дЖеfiЬ і переrляд)'» (" ОGтаНJJій стисло В!'fКладено щ:j праці Адь-Масуді). 
«tlромиваль"і ЗОЛОТ~, •• » є фактично своєрідна історико-геоtpафіЮіа еtЩик
лЬrtедія, у якій 'подаfiО (mИСJi і<раін, розселення Hapoдi~, відомості про їх сус
пільний устріЙ, ~ВlJчаї, побут, Ймовірно, ЩО Аль-М8суді особисто відвід3В 
nОВОJiжЯ і слов'ЯНСI1Ю ~Mдi, що дало йому можливість описатИ їх. у творі є. 
ОПиС походу 913 - 914 рр. рущічів В АзербаЙДЖЗJl по КаспіЙСЬJ<QМУ морю, де 
ВОНИ з'$ІвtlJtися »іі 500 чрilнах по 100 чоловік у кожному, наведено відомості 
про а.лаIiСЬКИn nпемlнний СОЮЗ, про занЯтrЯ8Jl8ців. ЕКСІСУРСИ Аль-Масуді ці
каві з Фг.rrяДУ їх :ііcrаменняз даНI1МИ іншИх дЖерел. Нanриклзд, арабський 
історик свіДчить ПрQ схіДН()СЛОВ'ЯНСЬJ(і премінні об'єднання, J!Ki утворилися 

. в ПРlJкарпahі (дулібів тв. Ін.), У т:Вop~ Аль-М~уді є також не дУЖе т~чні, але 
ДОСИТl':. оригінальні віДомості про розсе.іІення слов'ян. 

Більш достові,щі відомості np(j слрg'ян зnах~дим() в іншого f;iрабськоro 
автора A.Jiь-ДщаЙіщні (J(j.яець ІХ -JIочаТОk Х ст.); згідно з ЯКі{М русичі поділя
ються .на три tіЛІ<.И: 1) ті, ща Мt:lUЮUОТЬ БДИЖlfе до .. Булгара,' а Їх володар 
щ:рcroуває у місті І<уяб; 2.) РУСlfliИСJ1авії; 3) руеинИ Танії. Більщість сучасних 
ДОСJ1ідників вважaЮrь, що згадаНifЙ І<уяб -: це КИїв. Славія - Новгородське 
кня~івство, а Танія ~ ТмутаР!Ща1іь. До Ta~oї думки ~epeд інших вітчизняних 
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Ро:Юіл 2. На4даtJн1шJ іноземні джерела зісmopй' npaytqJillRCbl(UX земелl> 

істориків схилявся й М. С. Грушевський. У сучасних підручниках ,3 історії . 
України також можна знайти вказаний поділ давньоруських земель. 

До подібних історико-географічних творів належить написана в Х ст. 

праця арабського географа Ібн-Русте (Ібн-Дасте) «Книга дорогоцінних оже

рель», де, між іншим, подано досить докладний опис Чорного й Каспійського 

морів, Вірменії, Азербайджану, деяких районів Середньої Азіі .. Крім того, 
Ібн-Русте навів відомості про хазарів, слов'ян, про Волзько-Камську Булга

рію. В останній він був сам, і тим цікавіші його спостереження про розпов

сюдження ісламу у булгар, їх заняття, торгівлю з Руссю тощо. Так, арабський 

автор зазначав, що слов'яни практично не займаються землеробством, не ма. 

ють виноградників, а випасають переважно свиней та овець, розводять бджіл 

і .роблять напій з меду. Описує Ібн-Русте і житла слов'ян. Однак численні 

розбіжЯості та' неточності в його описах (як, до речі. і в працях решти араб

ськИх авторів) примушують обережно й критично використовувати наведені 

в них відомості. 

На думку істориків, на підставі праць арабських авторів досить складно 

зробити достовірні висновки щодо слов'ян взагалі j русичів зокрема, окрім 

одного. Усі ці автори одностайно свідчать, що ці великі, численні народи на

селяють простори на північ j захід від Чорного моря. Досить суперечливими 

є відомості арабів про основні заняття слов'ян, адже єдине, на що всі вони 

вказували у своіх творах, це широкі торговельні зв'кзки русів, як сухопутні, 
так і ВOДH~ з хазарами, булr'аРами, Візантією, країнами Закавказзя і навіть 

арабським світом. отже, твори арабських авторів ДОЗВОШІЮТЬ підтвердити тезу 

про те, що Русь відігравала визначну роль у тодішніх міжнародних політичних 

та економічних відносинах, але щодо решти.їх повідомлень доводитьск кон

статувати, щов них часто досить складно відрізнити істину від фантастич
них повідомлень і вигадок. 
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Розділ З. Д~ел(/ 3 істор/У КUУfJсьЮ)l Русі та nlbtJeh"'O-РУС/JКuX КНllзі/lcnit!. .. 

РОЗДІЛ З 
джЕРЕЛА З ІСТОРІЇ КИVВС~КОІ РУСІ 
ТА ПіВДЕННО.РУСЬКИХ КНЯЗІВСТВ 

(Х...,. пероі!! ПОЛОВ"". XIV ст.) 

ЛЕКЦІЯ 5 
. ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДжЕРЕЛА З ІСТ()РІ! 

КИJВСЬКQl РУСІ ТА ПЕРІОДу ПОЛІЦЕНТРИЗМУ 

'о ,: ••• ~ 
..,.'і" . 

3гіщіо із загальноприйнятою в джерtlлознавстві Т~ОJiоro-ВИДОilОЮ Кла~ 
сифікаціЄЮ,законодавчі ши виділяються ~K Qщ)емий вид докумеНТliльноro 
родУ історичних джерел. до ЗаКОНОДавчих аКтів пеРеважно відносять юри
дичні документи, що видані верховними органаМи державної влади і визна
ЧalOтr. оБОВ'ЯЗКОВІ норми, nкі регуліоють найгщroвніші асnекtи взаємовідно
син лЮдей усусrtіЛЬСТВі. закони, хоч і створені волею Jiюдей, зазвичай не 
можуц. бути випадковими; адже певною мірою вони відбиаШоть об'єктив
ний процес . розвИтку суспілЬСТlЩ., в"'р~ють і своєрідним чином rфотоко
люЮть поJiіТИЧіlі й соціальцо-економічні рідносини. 'у будь-якому соціально 
неодІюрідному суспільстві законодавч і акти виражають волю панівної верстви, 
і"і nрагнеНtlЯ зміцнити свЬї позиції, тримати в покQрі реш't'y членів суспільст
ва; Зрозуміло, ЩО в період феодалізму вони 'були спрямовані на зміцн~ння 
феодально-кріПОСНIiЦЬкОго ладУ, розширенЩІ прав і nj,"вілеїв бояр, Щляхти; 
магнатів. дворяцства, підtфренНя їм усіх стсфін сусhільного ЖМ'Гl'я. Тому в 
заl<Oнодавствl віддзеі>Калилися соціально-економічні. правОві, політичні відно
сlfни тоГо часу, а самІ ці акти є яскраво 8~раженими соціальними дЖерелами. 

1. <<Руська п,,-ма.> .к пам9ктШl законОдавства та іетОРИЧilе 
ДilCереЛ(): peдaKцii~ kx .. ас СТ80рення, Сilецtlфіка та зміст 

. УкраїнсьJ<и(t·trарод у Перший період своєї державності (княЖої Руси -
України) не мав власного nИсаного ЗIЦ«)fJ)' Щ>нституційно-державноГо харак
теру, однак З!рслав тоді певне підфУнт,. дlIЯ ПодaJJЬЩОГО рЬзйитКу політико
правовkx ідеіі Щі уlфаУнсЬJ(ИХ З.еf\{л,ях. У цілому сцме звичаєве npаВQ було єди
ним дЖерелом правових норм У'переддержавну еl:ЩхУ, а таtroж npоrягом пер· 
шого періоду украі'нсьrroї деРжаВflОС1:і. Звичайно, наЙlщжливішою па
м'яткою, яка з~р'егла даіщі НОРМИ звичаєвого. "рава і дійшла до наniОГQ часу. 
є ((РУСЬ1«і'праffi)а» - перш"й збірник законів. у_анНя якого було започат
коване за часів ЯРОCJiава Мудрого. Збірник був орієн:roваний на вреГулюван
ня відносин земJiевласників і nідд.аноro наСеленюі та інших сторін сусіІілЬJ{О
го~ття. 
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«Руська llpaiДQ» має три peД~KЦii': коротку, простьру (широку) Й серед
ню (або скороч~ну). Перша редакція цієї паМ'ятки праВа збереглаСJI; у Свою 
чергу, у двох основних спискаХ ХУ ст. - Академічному й Археографічному. 
Крім ЦЬОГО, існує ще понад 1 о списків короткОї редакЦії, cтвopeHнJI яких дату
ється ХУІІІ - XJX ст. Датою виникнення першої редакції вважається 1036 
рік. За своїм СlЩадом «Пращ» поділяється н!\ ЧОТИрИ струКтурні часТИНИ: 
Правда Яросла~ Пр/!.вда (Статут) Ярославичів, ПОI<DН вірниlt і Урок мОСТ
никам. ПерІіІа Ч/іСТИНL\ містить 17 перших стт-ей джерела. Слід зазначити, 
що у самих списках нумерація вl.ziсутня, вона була зanjщлоноваlЩ вже дос
лідникам" «PyCl1oкoї Правди». При цьому вчені враховуіЩЛИ своєрідні сиr
надьні моменти: червоний рядок, заголовна літера, догjчне завершення дум

ки, вичлеНуванняокремої норми права, новий об'єкт пр~ва тощо, ПраВ.lI.а 
Ярослава продовжується до <Щів: «Правда уставлена руськой зеlVlЛИ, егда с1. 
с'ЬвоК()упил'Ь ЙЗJiслаВ'Ь, 8севолод'Ь, СвяtoсmlJl'b, І<осняч~, Перенег. миI<ы
фор, КЬІЯНИН, Чюдин. Микула». Розрив цей у тексті поміtниЙ йе лише тим, 
що вказує безпосереДffЬО на нову частину Правди, а й специфікою терміноло
гічних особливостей перших 17 ·та усіх настyhіІих статс". У Правді Ярослава 
вчені виділяють два окремі ХРОИЬЛQгічні шари: давній ta більш пізній. У най
давніщому шарі зафіксоВані неписані llOрМИ звичаєвого nрава, ~Ki rpунтують
ся і:щ nP!інципі «Око - за око; зуб - за зуб», У пізніших нормах праВQ кровної 
по~сти criillicнy~ із заміною ії викупом. Яі(ЩО ж пригадати ДОl'OвориРу'сі з 
Візантією більш ранньоro часу, то в них l3изнаєтьсJi лише кровна помста. Boд~ 

ночас деякі tеКСТУlЩьні О~Q.nивості перших с:tатей ПраlЩИ можуть свідчити 
про іх виникнення на основі бі'1ЬЩ раИfiЬОЇ пам'ятки, ЩО дозволило ви.!фJИТИ 
навіть таК звану НаЙДij.внішу Правду. 
. Ось кілы(а витягів із статей. Правди Ярослава щодо кРим.інал'ьного пра-
ва: «Якщо уб'ють ОГЩіЩlщина (у~Рі18Ителя), то вбивця плаtить за нього 89 
гривень ... , а за князівсьКого пі4'і'зд~оro - 80 Гривень ... А за князівського тіуна 
(виконавця князівських завдань) - М фивен~ .•. А за вбитого смерда або хо
лопа - 5 гриВень ... ЯКщо )!< спадить стодолу, то 8ИДається з Голоіокі князеві з 
усім майно~, з якоГО переДусім відшКодовуєtься збиток roсп6дареві, а реш
ТЩО розпоряджається J<HSQ~ ЯК він хоче. Так само вчинити з тим, хто спалить 
двір». 'отже, «Руська Правда» юридично закріпляда nepiBHiCtb у суспільстві й 
оформлвла панування феЬдалів над залежними селянами. . . 
. Час виникнення друГої частини короткої редакції «Pyc~кoї ПраВд~'», а 
CItМ~ Правди ЯРОСJ1аВИЧЇIІ, датується за згадкою у 3ar()Ji:o"кy синів Ярослава 
Мудрого - lзясла!lа, Всеволода і С~toслаlЩ, а також осіб, які з.находмися в . 
їхоточеині і, ймовірно, брми безпосередню учаctь у їі складанні. З Tr;:.lCCТY 
преамбули стає ;фозум!Лим, що ЯрославИЧl спеllіалрно збирали:ся у ДНІ вста
новлення {(ПраI!ДI!РУСЬІ<Ої~емЛі». Такий з'їзд HF\neBHe міг відбуТиtя міЖ 1054 
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Розділ 3. Джерела з lcmopl1 Ku'hJc61«J'( Русі та nlвденно-рус"ішх кннзі«тв 

... ' "'''''~:'.' .... ' -"'-".-.'~"'--' -- -.;\: "';': 

(смерть Ярослава Мудрого) та 1 076 РОJ(aМИ, коли помер перший із ЯросЛави
чів Святослав. Можливо, ЩО відбулося це саме 1072 р., оскільки в «Повісті 
минулих літ}) під цим роком зафіксоване повідомлення, що Ярославич і та ін

ші Князі руські збиралися у Вишгороді на урочистості на честь перенесення 
мощів Бориса іГЛіі5а~олодимировичів у зв'язку з їх !WI()нізацією православ
ною церквою~ І хоч цей з'їзд був присвячений суто релігійному питанню і в 
літопису неМає прямої згадКи про вироблення на ньому новиХ сТатей Правди, 
але логічно припустити, що саме тоді Ярославичі обговорюваЛи ту частину' 
норм давньоруськоrо права, яка згодом увійшла до короТКО1РеДакції. Можли
вотакож, що це було пов'язано з народними повсТаНнями у і<иєвіl068 та 
1071 рр., оскільки в цих статтях передбачено ~e жорстокі покарання за ' 
вбивство княЖих людей. Деякі матеріали'для датування часу появи Правди 
Ярославичів можна отримати, проайanізуваВlші імена, згаданих разом із 
Ярославичами людей. Вони теж вказують на 1072 р;, як рік моЖливого укла-
дення цієї частини «Руської Правди». . 

Особливе місце в короткій редакції Правди займаЮть дві ї{ заключні 
частини - Покон вірний та Урок мостнИкам. ПершиЙ;іМ6вірно, є стаТуТ' для 
вір~,иків - збирачів данини на користь князя і, можливо, виник ще за 'часів 
яРослава мУдрого, а другий більшість дослідників вважають правилами для 
мостників або ремісників, які настилали й ремонтували дерев'яні мости в 
містах, інші ж припускають, ЩО тут йдеться про будівельників мостів через 
ріки. ' 

Серед сучасних дослідників не було й немає до цих пір одностайності 
щодо часу остаточного укладення короткої редакції <<РуськоУ Правди». Одні 
вчені вважали ії пам' яткою к!нця ХІ ст. Зокрема, таІ<ОЇ думки дотримувалися 

М. Д. Присьолков та С. В. Юшков. Інші пов'язують виникнення короткої ре
дакції з подіями у Новгороді 1136 р. Orже, можливими міСЦЯМJІ укладення ЇЇ 
розглядаються Київ і Новгород. ' 

, Широка редаКція Правди дійшла до нашого часу біл~ш ніж у 100 спис
ках. Вона значно більша від короткої за оБСягом і складом. У всіх списках 
широка редакція поділена кіноварними заголовками на дві структурні части

ни - «СуД'Ь Ярославль Володимиричь. Правда РусьсІСаЯ» и «Уставь Володи
мерь ВсеволодИЧа». Обидві ці частини у таКому вигляді виникли одночасно. 

. Одним із джерел широкої редакції була [«>роТка редакція «РуськоУ Прав
ди», окремі статті якої увійшли до неі практично дослівно аБО в дещо переоп

рацьованому вигляді в обидві структурні частини. Іншим джерелом є статут . 
Володимира Мономаха,з якого були включені дві статті з друroїчастини'про 
рези (проценти) та закупів. Час створення цього статуту можна пов'язати з 
нарадою, що відбулася напередодні першого в'їзду ВолодИми"а вІ<ИЇI! після 
повстання 1113 р., спрямованого, перш за все, проти лихварства. Саме цим, 
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на думку відомого російського історика радянської доби Б. Д. Грекова, пояс

нюється поява статей про рези. Досить складним є питання про можливе третє 

джерело широкої редакції Правди. М. М. Тихомиров вважав, що ним був про

тограф скороченої Правди, який виник у другій половині ХІІ ст. Інші ж дослі

ДНИКИ вважають, що він виник значно пізніше, тим більше, що обидва-спис

ки, які збереглися, датуються ХУІІ ст. С. В. Юшков відносив їі виникнення до 

першої половини ХУ ст., коли нові правові потреби Московського князівства 

змушували Вlfлучати з тексту широкої редакції ті :стапі, які втратили своє 

практичне значення, натомість замінюючи їх новими. На думку дослідників, 

які спеціально вивчали широку редакцію «Руської Правди», окремі ії етапі, 

у т. ч. статут прохолопів, розділ про спадщину, спочатку виникли як самостійні 

актц, які були згодом включені до загального тексту. 

Час виникнення звідного протографа широкої Правди М. М. Тих()миров 

іЛ. В. Черепнін пов'язують з повстанням 1209 р.,у Новгороді npотилихвар
ства (слід зазначити, ОД1іак, що за уточнен:ням В. Л. Яніна, воно відбулося 

у 1207 р.). 
Середня, або скорочена, редакція «Руської Правди», на думку більшості 

дослідників, які сщщіально займалися її вивченням, є скорочення широкої, а 

тому не має самостійного значення. Вона була призначена для використання 

у церковних судах, де як збірка законів ПРОДОВЖ)'ВІЩа використовуватися ще і 

вХУст. 

у цілому «Руська Правда», яка відобразила поступові зміни правових 

норм, дозволяє ознайомитися із соціальним, економічним та політичним жит

тям руських земель у ХІ - XV ст. Зазначимо, що найдавніша «ПраВДа» у відо
мостях з історії Давньої Русі першої половини ХІ ст. не містить достатніх 

відомостей про диференціацію суспільства в цілому, а Правда Ярославичів з 

додаткойими сталями відобразила ці зміни для другої половини ХІ ст. Окрім 

цього, У широкій редакції «Руської Правди» йдеться про господарство, кате

горії залежних людей (холопів, закупів, смердів), про систему юридичного 

оформлення цієї залежності, поглиблення соціальної, класової диференціа" 
ції, у ній знайшли відображення політичні подіі, вона частково вводить в ат
мосферу побуту феодальної міської верхівки та купецтва .. 

у період феодальної роздробленості тексти «Руської Правди» (особливо 
в широкій їі редакціі) часто перероблялися відповідно до конкретних потреб, 

а також допов'нювалися численними посібниками для церковних і громадян

ських суддів, що мало наслідком широке розповсюдження списків пам'ятки. 

Характерно, що більшість списків широкої редакції переважно піВІіічно-русь

кого t10ходження, тому не випадково, що її вплив більшою мірою простеж<)'

ється в інших юридичних джерелах Новгородської та Псковської земель, а 

також Володимиро-Суздальського князівства. Однак «Руська Правда» досить 
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суттєво позначилася і на розвитку правової думки в тих південних і західних 

землях Русі, які увійшли згодом до складу Великого Литовського князівства 

та Речі Посполитої. 

2. Складові акта як історнчноro джерела. 
ОСНОВИ ДНПJJоматнчноro аналізу 

Важливим видом джерел з історії Київської Русі є акти. Слово це багато
значне. З одного боку, під ахтами розуміють документи, які надають будЬ-ЯКі 
права і є доказом таких прав; з іншого - це ділові і службові записи, які міс
тять інформацію про ту чи іншу подію або процес, стан майна тощо. Іншими 

словами, до актів у широкому сенс; СЛQва належать усі тексти, які eUI«JHY
ють функцй' документів. При цьому вони фактично перетворюються у над

видове поняття, яке об'єднує велику кількість різноманітних за своїми Функ
ціямита пРизначенням джерел. Тому в сучасному вітчизняному джерелознав
стві, за визначенням відомого російського теорt:тика джерелознавства 

С. М. Каштанова, під актами у вузы«Jуy сенсі розуміють не весь комплекс 

документів, а лише ті з них, яхі встановлюють певні правовідносини або .між 

контраіента.миУгОдu, або.між автором та адресатом. При цьому принци
повО· важливо відокремИти акти від законів (тим більше, що <:істанні часто 
називаються законодавчими актами). на відміну від законів, які всТановлюють, 
формулюють правові норми, акти лише ВИКОрИСТОІI)'ЮТЬ їх; відносини, які 
закрімюються актами, не повинні порушувати прийняті законодавчі норми. 

За умови вузького визначення поняriя «акти», до них відносимо три гру
пи документів: 1) публічно~ і приватНОIlpаВові договори; 2) постанови й роз
порядженні різноманітних органів влади,' які мають індивідуальну чи колек
тивну адресу або аДресовані всім, аЛе торкаюТься конкретного юридичного 
чи фізичного контрагента автора; 3) розпорядження власників, адресовані 
агентам, яЮ знаходяться у ниХ'на службі. Ці групи документів об'єднуЮТЬСЯ в' 
один вид завдяки наявності спільних зовнішніх доКУментальнО-Юридичi.rих· 
ознак: їх походЖення - результат угоди контрагентів; змісТ - визначення вза':' 
ємних умов; форма - кОмбінація стійких статей та формул. На відміну від 
них, реєстраційні, інформаційні, jвіТИttа іifші різновиди документів, у разі 
відсутності в них, окрім основної, договірно! чи розпорядчої функцій, 
С. М. Каштанов пропонував не відносити до актів. Але зараз все ж доволі 

часто при широкому тлумаченні поняття «акти» до них відносять таКож ,ціло

водні, приватно-публічні докумёнти і навіть приватне листУванні. 
АКти як історичні джерела вивчає спеціальна джере.іюзнавЧадИtЦиnлі

на':" диnломаmШ«2. На нашу .цумку, у даному випадку мова все ж більшеповИfI
нь . йти саме,ПРО дипломатичні методи аналізу як один з найбільш 
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цінних і добре розроблених складників загальної джерелознавчої методики, 

а не про дипломатику як про дисципліну, що є до певної міри натяжкою. 

Давньоруські акrи являють собою досить різноманітний, але нечислен

ний комплекс джерел. Без урахування міжнародних договорів часів Русі та 
церковних уставів, до цього часу збереглися лише 8 оригіналів приватно- й 

публічноправових aкriB, які датуються ХІІ ст. П'ятнадцять таких.актів відно

СЯlться дО ХІІІ ст., а ще 163 - дО ХІУ ст. 

Назва «aICr» щодо документів юридичного характеру стала вживатися 
лише з ХУІІІ ст. До цього всі різноманітні за змістом і правовим призначен

ням документи називалися грамотами. Причому грамотами називалися і до

кументи з певною юридичною формою, і звичайні ділові абр навіть привіпні 
листи. Усе це вимагає Bla; дослідника особливої уваги у разі віднесення окре
мих грамот до числа актів. Вище вже зазначалося, що всі актові джерела при

йнято поділяти на публічноправові та приватноправові. Також їх класифіку-

ють на окремі групи залежно від значущості для різНОСТОРОННЬОl"о вивчення 

суспільних відносин. 
, , 

, Майже всі акrи у розвиненому вигляді містять три основні частини: nро
то1<ОЛ (nочат1<Овий npomO}(lJJ/), основний текст і остаточний nроmоl<OЛ. У 
протоколі (початковому протоколі) виділяється релkійна присвята (lнвока
ція), вказується ім 'я й титул особи, від якої виходить документ (інтuтуля
ція), окреслюється I<Оло осfб, Я1ШМ адресаваний документ (інскриnція) та при
вітання (салютація). Основний текст включає преамбулу (3 формулюванням 
вищої мети складання аІаа), формулу публічної об ~и, виКладення обставин 
справи, розпорядження rю суті справи, своєрідну релігійну заборону порушу
вати під загрозою божої кари або штрафу дане розпорядження, а також посвід
чення про с/(ріnлення до"Умента підписом, nечат1<ОЮ тощо. До остаточного 

протоколу входять в/(азів/(а місця й часу видання документа і релігійна фор

мула вдоволення з приводу завершення його, написання. Підпис і печатки при

микають безпосередньо до кінцевого ПРОТОІСОЛУ. 
Слід зазначити, що на ранньому етапі функціонування актових джерел 

було досить багато відхилень від такого розвиненого формуляра. Остаточно 
завершеної форми формуляр aкra досяг у діловодстві пізнього середньовіччя, 

коли цей вид документів набув усіх характерних для нього рис, які дозволя
ють вирізняти aкroBi джерела з-поміж джерел інших видів 

Використання запропонованої струкrури умовного формуляра акта особ

ливо важливе при попередньому аналізі його тексту. Метод членування тек
сту al<.ma на сюшдові елементи умовною формуляра називається умовнодо
кументознавчuм. На підставі аналізу конкретного акта, згідно із запропоно

ваною схемою, встановлюється його індивідуальний формуляр. Індивідуальні 
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формуляри подібних апів дозволяють побудувати абстраl\тнuйформуляр, а 

на його основі - типову схему кожної частини, з яких складається акт цього 

різновиду. Отримана у таl\UЙ сnoсіб схема Є технічним засобом,. ЯI\UЙ дозво

ЛЯЄ вивчити еволюцію внутрішньо/' форми аl\тів у часі Й просторі. 

Наступне пряме порівняння текстів апів дозволяє виявити формуляри 

груп джерел, з яких складається той чи інший різновид. тобто вивести кон
кретні формуляри. Відтворення історії конкретних формулярів - основне заВ

дання дипломатичного аналізу внутрішньої форми актів. С. М. Каштанов роз

робив детальну схему членування акта, коли весь його текст поділяється на 

статті (закінчені вислови, фаJcrичноокремі речення). Якщо CTmтinpeДCTaB

лені складними реченнями, то вони поділяються на звороти,:аті, у СВОЮ'чер

ГУ, на елементи (прості статті поділяються на елементи безпосередньо). 
у кожній:з частин можуть виділятися ще дрібніші складові -харaюnерuстu

I\U Йвідділи. Серед елементів і характеристик вирізняють реалії, форми й опи
си. До перших належать імена осіб і топоніми, до других- стійкі вирази, 

клішовані звороти мови, а до третіх - більш-менш оригінальні вирази, які 

характеризують якісь особливі обставини чи умови, а тому відрізняються від 

звичних штампів. Таке членування тексту на складові є його попередньою 

інтерпретацією, тлумаченням і називається граматuчно-дUnТlOматичним ме

moдом. Отримані з ЙОГО допомогою результати багато в чому залежать від 

того, наскільки детально й rpYНТOBНO здійснено формулярний аналіз - вивчення 

струюrypи тексту апа. Такий аналіз може бути плідним не лише при вивченні 

апів, ай пам'яток законодавства, агіографічних творів тощо. 

На стадії вивчення конкретних формулярів граматично-дипломатичний 

Memoд повинен поєднуватися з методом юридичного членування тексту за 
змістом, де кожний закінчений· виклад норми, на яку спирається укладач ак
тв, є постановою, а остання, у свою чергу, може поділятися на-пункти. Такий 

захід дозволяє підійти до вирішення питання про соціальне й політичне по

ходження як усього різновиду актів, так і кожного окремого акта. Ці питання, 

як правило, вирішуються з- допомогою методів текстології, які дозволяють 

відстежити еволюцію текстів актів того чи· іншого різновиду, порівняти іУ з 
розвитком формулярів споріднених груп актів; встановити відмінності кож

ного окремого акта. Особливо це важливо при вивченні публічно правових 

аІСГів. Завершується робота з актом логічним аналізом його тексту: інтерпре
тацією, встановленням логічних ррзбіжностей, «темних місць» тощо. 

Характеристика акта rpунтується на його походженні. При цьому слід 

з'ясувати, де він створений, як засвідчено 'його текст, а також які причини 

викликали його появу. Проблеми походження ДОСИТЬ.СІ<Ладні й не завжди мо

жуть бути з'ясовані. В їх основі лежать істориКО-lОpuдuчний(порівняння ак

та із законодавчими пам'ятками свого часу для з'ясування того, які норми в 
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I:J~MY відбилися), історuко-географічний (ідентифікація ТQПЩіЇмів з геогра
фічними реаліями), істОPU1({)-noліmuчнuй. (зіставлення відомq~тей акта з ві
домостями в інщих вида:~ джерел - літопнсах, родовідних тощо) та icmopU1({)
Є1({)номічнuu (зіставлення норм, які відбилися в акті, з інформацією інших 

дЖерел, що висвітлюють економічну історію .цаноїтериторіі).аналіз умов ство
рення тексту, що вивчається .. 

Найскладніше при вивченні актового матеріалу визначити ступінь ДQС

товірності його іНфQрмації. До цього часу методика й пракТика з'ясува~IНЯ 
тоГо, наскільКlf вона відповідає реальнtfм подіям і обставинам, слабко роз
рQблені. Однією з причин такого становища є те, що традиційно акти BiДH~ 
сиЛися до категоріі' джс::рел, яка найменше, порівня~1О з іНЦJимивидами, по
требув~!\ критики зміс:гу~ Тому основна увага тут приділялася встановленню 
вірогідності актового матеріалу. Але BipH~ розуміння. історичної інфQPмації, 
вміщеної в будь-якому акті, неможливе без її культурологічного .тлумачеНl:fяJ 

всебічного зіставлення з відомими реаліями минулого. 
Узагальнення всієї отриманої інформації про умо!3и появи акта, Його.зміст 

та соціальні функції може дозволити повністю відтворити історіЮ. актів пев

ного різновиду яl< складного історичного явища. Зі свого боку, історія. aктi~ я!' 
договірних документів є наслідок і складова історііРРЗВИІКУ ДOГOBipH~X, вїд,.
носин У суспільстві. Вона відображає становлення й еволюцію прав рj,З!,ИХ 

сОціальних груп, їх стосунки між собою, а також між суспільством і !щадни
ми структурами, державою. 

3. Міжнародні договорн вк джерела з історіі Київсь{(оі Русі 
У ра"1ній період цревалююче знцчення мали публічноправові акти, го

ловним ЧИНQМ ті, що фіксуВали відносини між світською і церковною гілка
ми .влади, а такОж.різноманітні жалувані грамоти на землю та інші об'єкти 
власності. Останнім часом доведено, що приватні акти існували з ХІІ ст., але 

дуже багато актів не дійшли до нашого часу; 

До групи актових джере1! доби Давньої Русі на.цежать міжнародні дoгo~ 
вори князів з імператорами Візантійської iM~epiї. Тексти окре~их, із ни~ 
частково збереmися в «Повісті минулих літ», інших лlтописах.IJершиЙ Ta~ 
кий договір було укладено між київСьким князем Аскольдом та імператором 
Василем І Македонянином у 87~ - 874 рр. Про нього є зrадка у праці Костян
тина Порфирородного «Проуцравління імперією>;; але орИГііщльний текст 
договору не знайдено. 

До найдавніших рус.ькиХ актів вщносять перщі МіЖI~ародні.ДОГОВОРИ Ру
сі з Візантією 907, 911, 944 і 971 рр. Оригінали іх звичайно не збереmися, але 
їх зміст відомий завдяки уривкам з них, уміщеним у «Повісті минулих ліn>. 

Хоч у цьому літопису є бс~зпосередні вказівки на договірні сТатті 907 р., однак 
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більшість дослідників не вваЖає Ух реаІіьно існуючими. Яким чином вони 
потрапили до літопису доtтеменно невідомо. Можливо, це були перекладені 
копії з. грецьких ОрИгіliалів. У всякому разі, здійснений в4еними дЖерело
знавчий аналіз, дозвОлив зробити висновок про пряМу залежuість тексту до
говору 911 р.вїД грецькОго оригіналу. 

Усі чотири дого йори буди підписані після війс~кових зіткнень,у перших 
двох випадках успіщних для Русі, у двох інших - невдалих для,неї~ Це відо

бразилось у зміщі статей. Тa~ договір 911 р. BCTalfoвJIioB!lB по~ядок викупу 
п.олонс;них, покарання за карні злочини, здІйснені Грецькими та руськими куп
цями у Візантії, порядок судочинства. Згідно з ним руським купцям надава
лося праро безмиТної торгівлі у Царгороді, вИрішувалася ще ціла trизка спір
них пи'гань. H!itoMicTb договір 944 р. підтверджував дещо зміuеНl норми кар
ноro j процесуальноro права договору 911 р., іще водночас встановлював де
яt<і обмеження для РУСьКИХ купців, вводив сисТему княжих грамот для русь
КИХ послів та куrtців тощо. Згідно з Договором, Ігор :Jрікався володінь Русі 
понад Чорним морем і у гирлі Дніпра, зобов'язувався нцда.ваtи військову до
помогу Візантії у р;іЗі нападу кочівників. Окрім того, договОри 944 і 97] рр. 
встановлювали пеВlfі обов'язки Русі H~ rtретендувати наотриманffЯ викупних 
платежів і не нападати на володіння Вlзан:ГЇї. Договір 97] р. між князем Свя
тославом та Iміт.ератОром Цимісхієм ПідтверджуВав умови попередніх дого
ворів, оскільки ri()переднlй похід русичів На Візантію Ife був однозначно вда
ЛИlv\. Останній із в.i.ltОМих Д9ГОВОl'ів Русі з Візантією був укладе;ний Яросла
вом Мудрим у ] 043 р. і закріплений шлюбом йоn> синаВс~волода з царівною 
Анною MottoMax. Qригінальний його тeкcr tакож не виявлено. 

Однак сучасні досліДН"Кft засвідчуlOТЬ автентйчність усіх текстів дого
ворів, які в уривках збереглися в літописах. Оскільки ж будь-які ДС/ГОВОРИ 

візантійсыiоїї імперії з іншими державами обов' язково уІЩа,Цалися у двох при
мірниlЩX; то це ItI\QЧНО підтВерджує існування у tлов'ян цисемності вже при
нalJMRi на ПОЧ!lТку Х ст. Слід відмітити, що в ДОГО90РахРусь виступає як 
рівнозначна Візантії держава, яка має вл~ну поліtичну орraііізацію й устале
не пра!Ю (у teiroTi згадує'і'ьРЯ «закон русыQ1» j, а отже, це одні з rtерших Дже
рел, які засвідчуЮть вихід русиqів на міжнародну історичну арену. 

4. Давньоруські цеРКЩlul уєтави і жалувані гpa~OTH, 
іх осоБЛИl~ості як історичних д*el»eJi 

До найдавніших РУСЬ1<йх актів також Нa,J1ежать церковні устави (Стату
ти). Н:айвідоміwий серед НЩ «Устав князя Володимира СВЯ'):ОСJJавовича», який 
є IiКТОМ, що визначив правовий стан православної' церкви на Русі. В8аХ«\єТь

ся, що зЩести його пізніших редакцій, які збереглися, Jlринаймні перщі дві 

'були складе~і наприкінці хп - на початку ХІІІ ст. В основу «УстаВу» іЩК.І1аде-
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на устаВна грамота князя Володимира, яка дагуЄТЬС.я кінцем Х - початI<QМ 
ХІ ст. і яка за формою була зоБ.ніШиьОполітичнИм актом. Це tіюєрідна шлюб
на угода Володимира:З ііого остан~ьью дружиною Анкою; сеСТРОIO візантій
ського імператора. Це джерело M~Є еелике значення .Фія вивчення історії дав
ньоруськоro права та стосунків між державЬЮ й церквою. Згодом подібні уста
ви укладалися Й іншими руськими князями - ЯРОСJJ8ВОМ Володимировичем 
(хІ ст.), Рост.иСЛliВом Мстиславовичем (1136 р.), СвяТ()славоМ· ОJtьговичем 
(1137р.). КНязі часто затверджували устави кОжного монастиря. 

СІЩЖіМо, устав князя Ярослава Володимировича зберіrcя в редаІЩіях 
ХIV - ХУ ст. У цілому численці Його сt!исklf поДіляються на дві редакції. 
Одна· з НИХ є короткоЮ і, як вважають вчені, вона ближча до початкового 
текст,.; а тому віДображає правові норми ХІ - :ХІІ ст. Цьому «Уставу», як і 
прпередньому, пер'едуіщла уставна фамота~доroвір .кНязя з перuщм РУ(fЬКИМ 
l'rіИТРOnОJtитом Ілларіоном. Наце € безпосередня вказівка на Щ::lчатку джере
ла: .«ее яз, Князь великий Ярослав, cын Воло.dимерь, по данью отца своего 
сгадал ееМь с МИТР(jПОЛИТОМ Ларионом». 

у ХІІ ст. виникаю~ також мІсцеві цеРКОВНі устави, які мають більш регі
ональне З/іачення. Слід зазtlачити, що в цілому такі джерела ще не містили 
розвине'ньї ПРQТOКО.ijЬНQЇ часТини та інших складовИх акТових дЖереJ1, нато
Мість у них часто превалювадо суто нормативне, розпоря,цче над виконав

чим. Тому за своїм хараКтером вони близькі до законодавчих актів і за~мають 
проміжие положення між цим видом джерел та актОВиМИ джерелами. 

. Суто актовими пам'ятками РОЗГЛJiДУlJaНОro періоду Є різноманітні жалу
вані грамоти, окремі з яких збереглися ще з ХІІ ст., хоч У цілому цей різновид 
особливого розповсіодження набув у ХІУ - ХУІ ст., коли з'явилися його чис
ленні форми, але таким доКумеНтам ПРОДОЮі!:увало JiалежатИ: кліочове місце 

серед іНlЩIХ діЛоВодних матеріалів і в пізніший час. Сутність буді.-ЯКОїЖалу

ваиоі rpамоти зводиться до tIOЗt!Oридження І<зязівської влади про надания 

земелі?, піДданих та різном~ітни:?' ціnЬГСВ\ТсЬkИМ і ,цухоВJlИм феодалам. Від 
ХІІ ст. дО иailiого часу дійшли ор»гінали 4 жалуваних грамОт монастирям, 
які свідчать, що у той час ГОД!>Вlцім видом пожалування -була земЛя, але в 

OДHi~ з них згадуються як «об'єкти ПО)J(aлування» люди й Коні, в іншій -зале

жні сеЛЯНІ! (смерди), у тperiЙ -срібне блюдо. Окрім цього, дві гр~оти,жалу
вали звільнення від податків. 

Серед Дf!НQro вИду грамот є найдавніший руський акт, який зберігся в 
оригіналі на qерraменті зі CJIідами прикріменої печатки. Це жалувана грамо

T~ МсТислава Володимировича HOBГ()p0Д~ЬКOMY Юр'єву монасТИРЮ, яка дa~ 
'l'Y.ється 1 і 30 р. Окрім .цього, багато актів ХІІ - хні ст. дійшли до нас у більш 
пізніх списках ХУ - ХУІІ (:Т., які виникали часто в ре:3Ультаtі здійснення 
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судових СJiЩСТВ і процесів. Оригінальними паМ'ЯТIШМИ, які являЮть собою 

актові джерела,'Є ~рестяні грамоти. 

З ХІІ ст. ПОВ'ЯЗ-Зt'lі ще два акти, які відомі під назвою данна (дарча аб() 

j(упча) .і духовна (заповіт) Антонія РиМJ!ЯНИhа. Обидві грамоти відомі в 

списках 1573 р. Відомий дослідник В. Янін вважав, що духовна Аirtонія 
могла виникнути до 1131 р. Що ж стосується дaHHoi~ то цеJt же вчений вва·' 
жає моЖЛИвйм часом 'й' складання між кінцем ХІІІ і сереДИIfОЮ XlV ст. 

До найдавніших в,Ісгів належать вкладна (данна) Варлаама Хутинськоro 

Новгородському Спасо-Ху:гинському монастирю, нatlисана на liергаменті, яку 

за naлёографічними особливосtям'И відносять ДО кінця ХІІ - початку ХІІІ ст. 
(хоч дехто з істориків і піддає сумніву 11 вірогідність). Цеtt аn дaТ)'lC>TЬ аб() 
1192 р., піД яким у иОвroродському.іІіtопИсанні є запис про побудову згада
ним Варлаамомцеркви на Хутині, \\бо121 1 р.,коли останній помер. До най
давніших пергаментнJfX віроriдни)( та оригitrальниХ неriі/.фОбиихактіВ вщно~ 

сять' і духовну грамоту новгородцяkлиме!іТа, складеliУ не пізніше 1270 р., та 
псковську зroвіриу грамсту. , 

Отже, на,йдавніші акти, які ДІЙШЛИ Ас нашого часу, виникли переваЖно у 
сфері зовніШНЬQПоліl'ИЧНИХ та соціально-політичних віДНОСI:ІН. Актів, У яких 
відби'ro соціально-економічні відносини, ЩО тілЬt<И-НО зароджувалися, та ори~ 

гіналів, які б дату,валися ХІ - ХШ СТ., не збереглося. данніграмоти фіксували 
nepeAatiy (віддання) нерухомо.го майна,цуховному закладу ttбо приватній осо
бі. Якщо ж така Грамота надавалася монастирю або'митропOJlИТУ, то вона' 

називалася вкладН4 грамота і переважно. мала відповідний запис ПРС) Ііере

дання майна «на пом ин душі». Однак між ЦИМИ різновИдами не було чітКої 
різниці. 

ЛЕКЦІЯ6 , 
лtrолиси х ~XIII ст. як істопfЧН/ ДЖЕРЕЛА 

1. ПОНJI..,.. про літопис та .JiітопиеН"Й38ід. 
РедакціУ та списки J1ітописіа 

Літописи ціJПюмсправсщливо вважаються однm.lИ з найВ8ЖJ1ивіших:дже
реп з історії давньої Русі. Саме в них учені знахо.дять основний фЗ[(І'ИЧНИЙ' 
матеріал дnя реКЩlструкціlподій того часу. Зараз !!ідо.мо. понад 200 спиtків 
літописів, і переважна їх більшість ony6:rIiKOBI:1HP. в «Полном со6ра:нии рус-' 
ских летописей» або. окремо. КожниЙ JtіТОПИСIiИЙ списо.к:має'с!Юю умовну 
назву. Частіше вона дааалася за l\fiCueM зберіган"я (Іпаті>ївіський, Кенігсбер- ' 
зький, АкадеМічний, СИНОЩU!ЬИИЙ, Археографічн~ сnис~), за:і1рїзвищем 
попереднього власника (РадзивиліIlСЬКИЙ, список Оболенського, 
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Хрущовський ТОЩО), за іменем замовниК8; укладач&. редактора. переПЩ:У.І!а

ча (Лаврентіівський, Никоиівоький), за місцем створення (ки1всыGfй' Нов

roродський; Московськи-й). Однак такі назви часто даються не оtфемим спис

кам, а цlлйм редакціям·, у які об' єднуються деКілька сі1иск1JJ. Якщо ж декілька 
списків називаються· однаково, то до іх назви додаrtься ще й порядковий 

номер (1, 11, ІІІ і Т. Д.), причому ця нумерація аж ніяк не ~lдтворює послідов
ноСТі іх створення. 

у зв 'язку з невrtорядкованіctю flоменкдатури літоПисів деякі списки мо

жуть мати декілька назв. Наприклад, Радзивилisськиli і Кенігсберзький 
списки (літописи) тощо. Неоriубліtroвані списки літоrtисів прийнято називати 

за архівосховищем, у якому вони ЗН!lXодяtься; і шифром, під яким вони там 

містяться. Неодноразово здійснювалися спроби систематизувати нцзви літо

писних списків і реДlU<цій, але вони не дали позитивних результШ'ів. Як свід
чить практика, це призвело лише до появи додаткових назв, Ііов'язаних з 

кожним рукописом, що значно ускладнювало розуміння посй.rnНIНЯ: на кон

кретний літопис і НaJJіть ЙОГО ідентифікацію. 

Літописи є досИть специфічні історичні дЖерела непростого складу, іс

торіЯ Ух походження перевзЖ}fО іІедоста,тньо з'я(:ована. Як 'Зводи попередніх 

текстів, літописи МОЖуть містити хр<,нікальні записи подій зІ! рік (так звані 

порічні записи), окремі·документи (міжнародні договори, публічноправові і 

rq;иватноnpавьві акти), самостійні літерагурні твори (різноманітні (товісті»; 
«слова», аtіофil.фічні матеріали, сказакня) або їх фрагменти, фольклорні за
писи тощо. Воднояас, почиНаючи з праць О. О. шахматова. який заклав під

в~ини сучасного літопJtсозНавств&. КОЖf!нА літописний звід прийнято роз
ГJ1ЯДШ'И як самосtійний літературний твір, що Має свій замисел, структуру, 

ідейну спрямованість. 

Додаткові ускладненюt в термінологію ліtoписознавчих досліджень ВНО

снлоп.обутове вживанЮі слів «літопис) та «ліtoписання», У давній Русі літо

писанням називалася ІІавіТь новозавітна книга дiJI.НЬ апостолів, тобto під лі

тописом розумівся ОЩІС діяНь як таких, а не обов'язково течІЮ датовані запи
си про те, що відбувaJtрся, розтащовані у хронологічному порядку. У ·сучас

них . Історичних та джерелознавчих домідженнях допуска-ється Т81ЮЖ ви:ко
РИС~НIfЯ цих термінів для позначення літопи(:ної' традиЦії, що склалася Jta 
певній території (літописання київське, галицько-волинське, московське, 

новгородське). 

Однак традиційно літописами у широкому сенсі називають ісmoРUЧilі 
твори, виЮlадення rюдiU у яких qєдетьсм;трого за роками і суnровод:ж:yєmься 

хронографічними (річниМи), частQ 1«IJівндарн1!Мu, а і,ІОді u хронометрични
ми (годинними] дamа:,-uи. за видовимиознвками воnи подібні до західіюєвро

пейських анналів (від лат. аnпаlє" libri - ·річні зведення) і хронік (від rpeQ. 
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Розділ 3. Д:нcepЄfla з історіі Кu!'вськоі Русі та південно-руських КНJ/зівcmв 

chronilros - той, ЩО відноситься до часу). У вузькому сенсі слова літописами 
називають літописні тексти, які реально збереглися в одному або деl(ілЬt«>х 

подібних між собою списках. Іноді невеликі за обсягом літописи - частіше 
всього вузькомісцевого або хронологічно обмеженого характеру - називають 

літописцями (Острозький літописець, Рогозький літописець тощо). Хоча, у 

зв'язку з непевністю поняття «невеликий обсяг», іноді їх можуть також нази

вати літописами. Як правило, під літописом у дослідженняхрозуміють тм

nлекс списків, об 'єднаних в одну редакцію (скажімо, Jlаврентіївськии літопис, 

Іпатіївський літопис). При цьому вважається, ЩО в їх основі знаходиться 

спільне джерело. Кожиий список по-своєму передає попередній текст, біль

шою чи меншою мірою змінюючи його (перекручуючи або, навпаки, 

виправляючи). 
Ще в ХІХ ст. було з'ясовано, що практично всі дітописні тексти, що збе

реглися, є компіляції, звід попередніх літописів. Згідно з Д. С. Лихачовим, 

«відносно літописів звід є більш-менш гіпотетичною пам'яткою; тобто па

м'яткою передбачуваною, такою, що становить осно:ауйого списків чи інших 

перед6ачувЩІИХ зводіВ». Іншими словами, звід - РЄlсонструкція тексту, по

кладеного в основу всіх літописних списків даної редакції. Такий nередбачу

ванийвихідний текст називається nротографом (від грец. protos - перший, 
grapho - пишу). Інколи текст списку літопису rpунтувався на декількох прото

графах. У такому випадку говорять не про редакцію зводу, а про редакцію 

літопису, тобто редакцію редакції. Тому історики та .1ітературознавЦі дійшли 
ДО.досить обrpунтованого висновку, що існуючі списки пер~ііажно яшіяюmь 
с~ою не просто зводи, а звади попередніХ літ?nисних зводів. . . 

2. Найдавніше руське літописання та зводи-попередники 
«Повісті минулих літ» . 

Ретельне дослідження тексту «Повісті минулих літ» дозволило джерело
знавцям ще наприкінці ХІХ ст. констатувати, що в ній містяться окремі фраг
менти, які порушують виклад змісту. Деякі з нИх навіть викликали зміну струк
тури окремих фраз, до яких вони були ВКЛЮ':lені з відривом початку речення 
від його закін~ення. Натомість у Новгородському І літопису, текст початкової 
частини якого відріЗНЯЄТЬСjJ від більшості інших літописів, що містять «По
вість минулих літ», такі змістовні порушення BiдCYT~ Це дало вченим під
ставу висловити гіпотезу про те, що у складі цього ЛІтопису зберігся текст 

літоrщсного зводу, який передував «Повісті». Далі з'ясувало'ся, щоу 
НовгОродському І літопису відсутні договори Русі з:греками, а'також усі пря~ 
мі цитати з грецької «~роніки.» Георгія Амартола, якою користуваЛисЯ укЛа
дачі «Повісті». Оскільки тоді повністю було відсутнє уявлення про авТорське 
право, то вичлениТи й Видалити з літопису всі прямі цитати з бу.ііь~якого іншого 
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текС1У можна було лише провівши повне текстуальне порівняння літопису з 

цитованим твором. ця операція досить складна технічно, крім того, невідомо 

в такому разі, чому літописцю знадобилося очистити текст саме від вставок з 

«Хроніки» Г. Амартола, коли залишено було цитати з інших джерел. Усе це 

привело до висновку, що «Повісті» передував більш ранній літописний звід,' 

який О. Шахматов запропонував назвати Початковим і датував його появу· 

1096- 1099 рр. Саме він, на думку вченого, і був покліщений в основу Новго- '. 
родсЬКого І літопису. 

Подальше вивчення Початкового зводу довело, що й він мав'У'Своїй'ос~ 

нові якісь твори літописного характеру. У цьому переконували деякі логічні 

невідповідності тексту, які відобразилися у Новгородському І літописі (рОз .. 
повідь про загибель старшого брата Володимира Святославича Олега під 

977 р. і подальше перезаховання його тіла), на підставі чого той же О. Щахма
тов дійшов висновку, що в основі Початкового зводу був раніший літопис, 

складений між 977 і 1044 рр. Найбільш імовірним у цьому проміжку він вва
жав 1037 р., під яким у «Повісті» вміщена розлога похвала князю Ярославу 
Володимировичу. Цей гіпотетичний літописний твір дослідник запропону

вав назвати Найдавнішим літописним зводом. Оповідь у ньому ще не була 

розбита на роки і виглядала монотематичною ( сюжетною). Річні дати (хроно
логічну мережу) в нього вніс, на думку Шахматова, києво-печерський монах 

Никон у 70-х рр. ХІ ст. Слід За:3начити, що якщо попередні побудови ВСІеного 

були підтримані майже всіма дослідниками, то ідея про існування Найдавці

шого зводу викликала заперечення. Вважає'rься, що ця гіпотеза не має достат

ніх підстав, але більшість дослідників все ж згодні, що в основі Початкового 

зводу дійсно був якийсь літопис або монотематичне оповідання. Характерис

тики й датування цього твору суттєво розходяться . 
. Так, М. М. Тихомиров вважав, що «Повість минулих літ.» базувалася на 

монотематичній «Повісті про початок Руської землі», у якій розповідалося 

про заснування Києва та про перших київських князів. Гіпотеза М. М. Тихо

мирова, по суті, збіглася з думкою М. К. Нікольського і отримала підтримку у 

Л. В. Черепніна. Текстологічна п~ревірка цієї гіпотези не проводилася. 

Д. С. Лихачов вважає, що Початковому зводУ передувало «Сказання про 

первісне розповсюдження християнства на Русі» - монотематична оповjдь, 

складена на ПочаТКУ 40-х рр. ХІ ст., до якої згодом були додані якісь усні на

родні перекази про князів-язичників. Сюди, на думку Лихачова, входили: ска

зання про хрещення і 'смерть княгині Ольги, про перших руських мучеників 

варягів-християн, про хрещення Русі, про Бориса й Гліба і, нарешті, похвала 
князю Ярославу ВОЛОДІ:ІМИРОВИЧУ. Віднесення всіх цик текстів до єдиного 
джерела базувалося на дуже тісних композиціЙних. стї!шістичних та ідейних 
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зв'язках. Однак текстологічний аналіз не дає необхідних підстав для гіпотези 
Д.С. ЛихаЧОlla. 

Одну З найраніших дат почв:rкy давньоруського літописання запропону

вав Л. В. Черепнін. Порівнявши текст «Повісті» з «Пам'я.ттю та похвалі:>ю 

кня.зю Володимиру» Якова Мніха, він дійшов висновку, що в основі остан

ньоі був звід 996 р. Цей текст, ЯК' вважає Л. В. Черепнін, спирався на короткі 
літописні замітки. які велися при ДесятиннійцеРRВі в Києві. Також була ви
словлена гіпотеза про причетність до складання зводу Десятинної церкви 

Анастаса Корсунянина. 

Отже, незважаючи на окремі розбіжності з уявленнями О. О. Шахматова 

про характер і час написання найдавнішого літературноro твору, який згодом 
був покладений в основу власне літописного викладу, дослідники сходяться в 
тому, що такий твір існував. Відсутні й принципові розходження щодо дати 

його складання (перша половина ХІ ст.). Подальше вивчення ранніх літопис

них текстів, можливо, дозволить уточнити склад цього джерела, його ідейну 

спрямованість, да1)' створення. 

3. «Повість минулих літ» як пам'ятка літописаиня, 
11 джерела та основннй зміст 

Центральною літописною пам' яткою часів КиівськоіРусі' є «Повість ми
нулих літ», яка знаменувала собою продовження попередньої ліtoПИСНО'J' тра

диції і водночас згодом була покладена в основу пізнішого літописання; По
рівняльний текстологічний аналіз списків «Повісті минулих літ», які зберег

лися до нашого часу, доводить, що ці списки створюють дві основні літопис

ні традиції. Одна з них збереглася у Лаврентіївському списку, написаном)' 

монахом Лаврентієм близько 1377 р. для суздальсько-нижегородскоFO князя 
ДмиТра Костянтиновича. Ту ж традицію «(Повісті» містить Троїцький «tисок 
початку ХУ ст., Московсько-Академічний список Суздальського лїroписуJ(інЦя 

ХУ ст., Радзивілівський літопис, а також переважна більшість літописів 
ХУІ ..;. ХУІІ ст. 

Інша традиція дійшла до нас в Іпатіївському списку (ХУ ст.), що отримав' 
свою назву від Іпатіївського монастиря в Костромі, у якому і був укладений. У 
цій же традиції виконаний також Хлєбніковський список ХУІ ст., Поroдін
ський ХУІІ ст., Єрмолаєвський кінця ХУІІ - початку ХУІІІ ст. 

Текст «Повісті минулих ліn> у Лаврентіївській редакції доведено до 
1110 р., після цього (під 1116 р.) йде приписка ігумена Київського Видубець
кого монастиря Сильвестра про написання саме ним цього літопису. Однак 

на початку <<І10вісті» за Іпатіївським списком повідомляється, що вона була" 
складена монахом Києво-Печерського монастиря. Підтвердження належнос

ті літопису до цього монастиря зустрІчається в тексті «Повісті» декілька разів. 
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Лєltція 6. Л/mo"uсu Х - XJJl ст. ЛІ( lсmoрuчні джqeла 

ДО ТЩ-О Ж, наприклад, Хлєбніковський список літопису H~BiTЬ називає ім'я 
ліТОПИСцЯ-печерЯИИНа. Це Нестор, відомий ще як автор агіографічних творів 
- «Чтенія, про невинно убіЄI:ІНИХ Бориса і Гліба» й «Житія преосвященого 

Феодосія ПечерськоГо». Слід зауважити, що навколо Ilитання про Нестора як 

безпосереднього першого укладача «Повісті минулих літ» ,не ПРИПИНЯЄТЬСЯ 
полеміка й до цього часу. Вона викликана деякими фаКПIЧНИМИ невідповід

ностями між його агіографічними творами та віДповідними оповіданнями, 
ВМІщеними у «Повісті», Однак, у будь-якому разі й повністю відкидати безпо
середню участь Нестора у створенні «Повісті» немає абсолютно ніяких під

став. Літописна традиція, яка привела до появи Іпатіївського та інших спис

ків; без сумніву, належит,Ь Нестору, який у хронологічній викладці, даній під 
85:ір:"визначив меЖУ'закінчення повісті роком смерті київ~j,кого князя' Свя" 
roПQ~щі,ТОQТО 111'3 р. Тому дослідники вважають, що первісна несторівська 
Редакція ~<ПовіСті минулиХ літ» може датуватися умовно 111 0- 11) 3 рр. 

" Видyt5ецький ігуМен Сильвестр близько 1116 р. переробнв «Повість». 
Наслідlщ його втручання у текст літопису особливо помітні ~ 'О'станній його 
частині~ де йдеться про взаємовідносини між Святополком lЗяславовичёМ'та 
Володимиром Мономахом. Святополк з тексту постає керівникОм ,нерозум;; 
ним і легковажним, а мудрі поради він постійно отримує від Володимира Мо
номаха. Саме тут неважко п~мітити редаІСГОРСЬКУ РУІ(;<! СИ:ЛьВеСтра, 'якИЙІlРИ~ 
тримувався промономахівської орієнтації. 

Характерно, що в ІпатіївсьКому списку текст «Поsісті» прОДОmIсено далі 
за статтю, що стосується подій 111 О р. тут безперервний ВИК.гіад подій, пов' я
занИх головним чином з діяльністю Мономаха і його синів, продовЖується'до 
1.118 р., пісJUf чого протягом декількохроІсів записи мають уривковий харак
тер. Статтею 1118 р. заllершується текст останньої ТРС'гьої редакціі' «Повісті 
минулих літ». Складання треТьої редакції «Повісті» пов'язане'зі старшим си~ 

ном Володимира Мономаха - новГородським князем']\'1стиславом Володими
ровичем. З Цим узгоджується й перебування протягом невного часу на новГо

родс.ькій півночі літописцЯ, засвідчене ним самим і відображен~ у третій ре
дакції північних видаНІ •. 

'Таким чином, мфlСна ВJЩЖати, що перша НестороВа редакція «Повісті 
минулих літ» (1110 - '1] 13 рр.) невдоВзі після свого сl'воренюі була викорис
таНа при складанні ф-описів, які привели ДО появи другої і третьої редаКцій У 
1 І 16,-1118рр. Тексти цих редакціЙ у Лаврентіївському і Іпатіївському спис
ках відображені не в первісному вигляді, оскільки HI:t час стlioрення найбільш 
давніх із відомих Ha~I сьогодні списків «Повість минулих літ» нараховувала 
вже кількасотлітню історію існуванНя в різному соціальному й культурному 

просторі. 
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у цілому в <<fIoBiCTi» розповідається про ключові історичні події, при
родні явища й катаклізми, подана характеристика найвідоміших історичних 

осіб епохи. При цьому автор (або автори) охопили період від біблійного пото
пу до початку ХІІ ст. Під час створення «Повісті» укладач безумовно спирався 

на попередню літописну традицію. Як доводять сучасні історики
джерелознавці, це ймовірніше всього БУЛI! літописні твори ігуменів Києво
Печерського монастиря Никона та Іоанна? які в 1 Q72 - 1073 та 1093 -1095 рр. 
уклали два літописні зводи (до речі, .один із них ще О. О. Шахматов називав 
Початковим). Саме ці літописні твори й були продовжені Нестором на підста

ві відомостей, запозичених ним з різних світських повістей та агіографічних 
творів;, численних документальних та наративнИх джерел. Серед них можна 

виокремити джерела вітчизняні та іноземного походження. Одним із таких 
джерел є світська повість про осліплення князя Василька Ростиславича 

(Теребовельськото), яка була написана київським боярином Василем. За інші 

вітчизняні джерела «Повісті» слід вважати: договори Русі з Візантією, житія 

Володимира та Оль.ги, Бориса.і Гліба, різні світські повісті. З іноземних дже

рел найбільш широко літописцем залучалися візантійські: у першу черry, це 

компіляції із всесвітньої історії, «Хроніка» Георгія Амартола (доведена до 

842·р., з продовженням до 948 р.) та «Хроніка» Іоанна Малали (виклад щщій 
у ній доведено до 563 р.). За Амартолом літописець.лочинає ВИКJlадення з 
розпоSіді про поділ землі між синами Ноя, за uим же. він дає рп}JC звичаїв 

різних народів. для ув'язування біблійної історіJз·віТЧИЗI:ІЯНОЮ ВИКОРИ«'J.'ову
вався «JIетописец вскоре» патріарха Никифора,або близький до нього щкст. 

Під 898 р. У «Повісті» вміщено твір, який умовно називають. «Сказанням про 
переклад книг на слов'янську мову), який rрунтується на джерелах західно

слов'янськоro (моравсько-чеського) походження. 
Досить широко авторами «Повісті».використовувалися й усні джерела. 

Усними переказами й легендами насичена початкова частина твору. Так, літо

писець переповів поетичні легенди про Кия, Щека й ХОРИва, про заснування 
Києва, про віщоro Олега, про богатиря Кожум'яку тощо. У самому тексті зга

дуються імена окремих інформаторів літописця. Це представник старовинної 
родової київськоізнаті Ян Вишатич та новгородець Гюрята Рогович. Відомий 
дослідник давньоруського літописання Д. С. Лихачов навіть висунув гіпотезу 

про існування «усноro літописання» семи поколінь новroродських посадників 
і дійшов висновку, що принаймні два покоління київських літописців отри
мували інформацію від двох преДСТllВників роду новгородськИх посадників: 
Никон :- від Вишати, а ті, що створили Початковий звід і «Повість», - від Яна 
Вишатича. Однак ця гіпотеза ВИКJlикала справедливу критику Б. О. Рибакова 

і фактично була відкинута. Та все ж літописці без сумніву користувалися 
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деякими усними джерелами, склад і обсяг яких поки що достеменно не 

з'ясований. 

Початок літопису має форму літературного твору - повісті,'Яка передува
ла власне літописним записам і дала назву всій праці Нестора, створеній у 

111 0- 1113 рр., а згодом доопрацьованій наступними авторами. Опис подій 
за тодішніми традиціями починається з моменту створення світу, потім розпо
відається про всесвітній потоп, про поділ Ноєм землі між синами. При цьому 

літописець додав, що саме Яфетові, окрім перелічених у Священному Письмі 

земель, дісталися території, де жили «русь, чудь і всякі народи: меря, мурома, 

весь, мордва» і т. д. Отже, у цьому місці Русь подано в І«>нтексті етнічних назв 

народів, які згодом населяли Київську Русь на момент ії розквіту. Потім роз

повідається вже безпосередньо про слов'янські народи, переказується леген

да про заснування Києва, про полян та інші nлемена, які «жили подібно до 

звірів ... і вбивали вони один одного, їли все нечисте, і весіль у них не було, а 
крали вони дівчат І«>ЛО води». Характерно, що першою датою, яка вказана у 
«Повісті», є 6360 рік за візантіЙСЬІ«>Ю ерою від створення світу (852 р. від 
народження Христа), І«>ЛИ в Константинополі почав правити імператор 
Михайло. 

Далі в літописній манері розповідається про Русь і Руську державу. Пе
репо відаючи найважливіші події історії ІХ - початку ХІІ ст., літописець нама

гається дати ім свою власну оцінку, в окремих місцях висловлює сумнів щодо 

вірогідності тих чи інших подій. Окремі історичні події висвітлені досить 
ШИрОІ«>, про інші лише стисло згадується; а іноді роки просто перелічені без 

зазначення того, що ж тоді відбулося (наприклад: 6362, 6363, 6364, 
6365 рр. від створення світу). З хронологічної сюжетної лінії літопису часом 
випадають навіть окремі цілі періоди, скажімо з 6456 (948) до 6462 (954) рр.; 
з 6464 (956) до 6471 (963); з 6506 (998) до 6522 (1 О 14) тощо. Взагалі до найда
вніших Дат, зафіксованих у «Повісті минулих лі1'), слід ставитися критично, 

осКільки вони не завжди можуть буги точними й п.равдоподібними (наприклад, 
датування років життя княгині Ольги). 

Датування подій ХІ ст. вже значно точніше, оскільки воно було ретельно 

перевірене попередніми дослідниками «Повісті» (С. М. СоловЙовим, 
О. О. Шахматовим, М. М. Тихомировим та іншими). При описі подій цього 
часу в теКсті літопису вказується не лише точна дата місяця' події, а іНІ«>ЛИ й 
день тижня або зазначається часовий проміЖок до найближчого р~ігійного 
свята. Наприклад, про смерть князя Ярослава Мудрого у 6562 (І054) р. У 
«Повісті» переповідається так: «Отож приспів Ярославу кінець життя, і одцав 

він душу свою Богові місяця лютого У двадцятий, У суботу першої неділі по

c'ry, у святого Федора день». Не вдаючись до більш повного переказу всього 
змісту літопису, слід зауважити, що незважаючи на окремі вказані та інші· 
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хронологічні й темаТИ<lНі неточності, незначні невідповідності, факТологічна 
інформація твору (у тому числі й прихована) до ЦЬОГО часу залишається ще 

абсолютно не вичерпаною Для сучасних джерелознавців, а сама «Повість» бе

зумовно продовжує залишатися найважливішим вітчизняним писемним дже

релом з ранньо1' історії слов'ян і перших сторіч іС;іУвання ДaB~ЬOPYCЬКOЇ 
держави. 

4. Об,JJаСllі літОписи Чltсів КцУвськоУ держави~ 
Киівський літопис ХІІ ст., його струюуриі частини 

та основний зміcr 

«Повість минулих піт» була ПОl<J1адена в основу подальшого ліtописан~ 

ня у Києві та інших центрах Русі. Літописи складалися при монастирях (Ки

єво-Печерсью!й, Видубецький і т. д.), а також у княжих дворах. Безпосеред

нім продовженням «Повісті» став так званий «Київський літопиС»'ХІІ ст., 

але, окрім нього, відомості також збереrnися про чернігівське, переЯСJlавське 

та галицьке літописаню! ХІІ ст., що не дійшли до наших днів, але уривки з 

них знаходимо в інших літописних зводах. Оскільки в цих літописах йдеться 

переважно про події з історії окремих земель, їх ще називають обласними. 

Найважливішими серед облаСffИХ лІтописів вважают/,ся київський та гайиць-
ко~волинськиЙ. . 

Київський літопис присвячений історії Київської землі у ХІІ ст., і хоч У 
ньому іноді й зустрічаються згаДJ(И про події в інших землях та в інших кня
зівствах, але лиШе тому, що Київ ще продовжував відігравати центральну роль 

уполіТИЧflОМУ ЖИТl'і Русі. 
. Київський літопис (до речі, які «Повіс't~») складаЕ;ТЬСЯ зі щорічних ко

ротких записів і окремих QlJовідань, оіл'ьш розroрнутих та велйких за обся
ГОМ. Як відомо, «Повість» закінчувалась оповіданням про князювання у Киє
ві Свят9полка. І ця оповідь отримала продовження у КиUiському літописі. 
Під 1111 роком у ньому розповІдається про з'їзд КItязlв У Долобську, де вирі~ 
шувалася справа про похід на ПОЛQвців. 

. Ки"{вські записи за першу половину ХІІ ст. (до 1146 р.) здебільшого сто
суються житtя та діяльності ВОJlодимира MOHOh-fаха, його дітей, а також iCTO~ 

рії київських монастирів. Частина оповідань написана, ймовірно, очевидцем 
подій у ростово-суздальській землі. Як довели досліДНИКИ Київського літо': 

пису (М. Бестужев~Рюмін, О. llIахмfПОВ), він є TaKjilM же зводом, як і «ПО
вість». Джерела, на підставі яких він був складений, можна виявити. У зводі 

вміщено ріЗl1і оповідання ~ вставки, які розбивають його на окремі частини. 
Дійшов літопис до нас 'у списку, датованому ХІУ ст. У деяких випадках tilridp 
списку вміщує опис тих самих подіЙ двічі під різними роками, що вказує на 
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те, що він 1 саМ коРtlС1)'ВаВСЯ різними списками і редакціями під час перепи
сування ліtoпису. 

Літопис охоrtлює подіr з 11! 1 до 1200 р. На думку Д. І. Багалія, літonис 
писався не в самому Києві, а В інших місцях, потім з цих місцевих літописів 
деЯі(j урИВКИ перейшли до киrвськщ'О зводу, навіть із окремими вказівками 

персоіІальноro хараКтеру. Тому QСтаточно з'ясувати кілЬкість авторів літопи

су практичнСІ немо>lUlИВО. 

Головні оповідання, які уilіЙШJІИ до КиївсьКоro звоДу, T~: 

1) про З8кпаденJIЯ кaм;IЦlOY ф()ртеці Ладоги; 
2) про Ізяслава Мстиславовича () 146 - ] 154 рр.). ОповjдaіЦIJI JW1ИGаt,lе 

його сучасником, прихильником, мож."ІИВО дружинником. як доводив М. Бес

Тужев-Рюмін, ДО нього додщtо баraтo вставок (це, перш за все, звісткИ прО 
Ігоря та Ольговичів, його .противників). Дослідники літопису Вважают1:., що 

частина його писалася у Києві, 'ЧАСтина - у Суздалі або в Ростові. При цьому 
зводи київський і РОСТОВе-СузДальський даЮть різне висьітлення одниХ і ТИХ 
жеісtoричних подій; 

3) прО вбивство АНдрія Боголюбськогоl похвала йому. Це оповіданtIЯ 
має навіть свій загоЛОРCl/ЦI17S р.). Автор ЙОГО, ймовірно, юtяИИн, прибічник 
княЗя. Оповідання подає такі Jlскраві подробиці, щО ЙОt<> міг смасти лиШе 
очевидець. У ньому згадуєтЬсЯ якийсь киянин на ймеНffli J(yзьмище, Можли
ВО, він і є автором літопису. цю думку підtверджує ще.Й те, що )' КИЇ8СЬКО~ 
зводі є багащ подробиць про вбивство князя, навіть біль~, ніж у суздалJ>

сьКому (хоч повинно було бути навпаки, бо СПрава стосувалася суздальськОго 
КНЯЗЯ, а не киУвсь~to); 

4) про боротьбу бра'гів КЮ/зя Андрія СУЗДіЩьського зі сво"tми небожами 
за великокнязівський стіл, Це оповідання,скоріnr за 8Се,має володимирське 

походжєюtч. Літописець flaдae Цій боротьбі реліriйного характеру, оповідаю

чи про чудо - знамення Божої Матері, яке стало попередженням про можли-

ву кару за розбрат і міжусобиці; . 
5) про похід князя новгород-сіверського Ігоря Святославича на полавців 

у 1185 р. Це окреме опов\данЮІ, не пов'язане з попереднім змістом літопису. 
Його ці1<аві подробиці 1'еж вказують на те, що автор був сучасником і само
видцем основних подій. Через усе оповідання проходить думка; що Бог 110-

/(арав Русь за розбрат і чвари, а натомість необхідна поroдженість між князя
ми. ч:lтІф простеЖУЄТьСЯ турбота автора про руську землю, передусім Ііро 
русько-українські південні kНjfЗївстВа, які найбільще потерпали від Цоловець

ких нarщців. ІСнує кілька редакціЙ цwго оповідання у різних списках літопи
су. ЦеЙ СаМИЙ сюжет ПОkладений ів основу «Csюва о полЦу IropeRiM». Але, ЯК 
засвідчував Д. І. Багалjй, ні оповіданНя не було Джерелом ДЛЯ «Слова», l1Іі 
навпаки. 
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6) про побудування за часів кtiЯЗя Рюрика Ростиславовича кам'яної стїм 
ни В Київському Михайлівському Видубецькому монастирІ. Хоча в оповідан

ні переважають суто релігійні міркування, а не факти, все ж у ньому, наприк

лад, подано відомості про архітектора, який збудуваfl цю стіну (<<именем МИМ 

лонег, Петр же по крещению»). 

Зміст, щорічних записів Київського зводу свідчить, що вони складалися 

не лише в Києві. До літопису занесено багато відомостей некиївського ПОХОм 

дження. До 1146 р. за основу щорічних записів бралися київські джерела, ос
кільки вони стосувалися переважно Володимира Моиомаха, його роду й істо

рії київських монастирів. Причому досить помітним є ПРИХИЛЬНе ставлення 

літописця до В. Мономаха та його сина Ярополка. У зв'язку з цИМ 

М. Костомаров проrJOНУВав поділяти літопис на дві частини: першу (з' 1111 до 
1146 р.) і другу (1147 -120орр.). До київського зводу ввіЙШJIИ й записи, вилу
чені з тих літописів, як) велися при дворі чернігівських князів, а також окремі 

записи київських монастирів (Видубецького, МИха}!лівського), Софійського 

собору й Десятинної церкви тощо. Є в київському зводі звістки про деякі 
іноземні події' (1187 р. - відвоювання сарацинами Єрусалима у хрестоносців; 

1190 р. - про П хрестовий похід німецьких лицарів). Також улітописі подано 

відомості про ІП хрестовий похід, очолений імператором Фрідріхом І. Окремі 

повідомлення літопису стосуються неукраїнських частин Русі (звістки про 

походи Юрія ДолГорукого, Андрія Боголюбського та, Всеволо.lЩ ВеликеГн.із-

до на Булгарію в 1120, 1173 і 1182 рр. тощо). , 
Київський звід вважається найбільш змістовним і цікавим після, «Повіс

ті минулих літ». Високо цінував його визначний історик кінця ХІХ - початку 

:ХХст. В. С. lконніков. Досліджуючи київський звід за Ішrrіївським списком, 

М. С. грушевський висловив думку, що ЙОro було створеlfО на Волині в остан

, ній ч:верті ХІІІ ст. на основі київських записів. Уперше в літописній традиції 
Пере"славське князівство названо тут Україною, саме ж СЛОВР «УкраУна» 

(у значенні українська земля) зустрічається в ньому декілька разів. У,цілому 

історія Київського князівства у зводі викладена за хронологічним порядком, і 
його витримано з 1111 до 1200 р. 

Становлять науковий,інтерес філологічні розвідки ліroпису, здійснені ві

домими істориками та мовознавцями М. П. Погодіним, М. О. Максимовичем, 

академіком О. І. Соболевським, А.' НікольсьJCИМ, О. Шахматовим, 

О. П. Потебнею:Нanриклад, А. Нікольський кotlCTaтyвaв, що літописець (лім 

тописціj; пишучи свій твір;' користувався переважно церковно-слов'янською 

мовою, але в записах присутні й елеr.tенти народної мови (як української, так 

і великоруськоі). На думку дослідника, оригінал літопису найімовірніше був 

написаний у Швденній Русі, але переписувався кілька разів у ростово-суз

дальській землі. 
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Лекція 6. mmonucu Х-ХІІІ ст. ВІ( ісmopuчи; джeptVfа 
:-:" 

S. Галицько-Волинський літопис ХІІІ ст. як іс'roричие джеРМ9. 
Особливості ХРО1fOЛ0гіі літопису 

Інший суто обласний літопис датується вже ХlП ст. Це Галицько. 

Волинський літопис. Про досить значні традиції галицького літоп'ИСання' 

свідчить те, що вже у «Повість минулих літ» увійшло запозичене звідти опо

відання про осліплення І(НЯЗЯ Василька Теребоведьського, яке є .вИСОJ<ИМ зра- . 
зком тогочасної історичної повісті. З другої половини ХІІІ ст., після занепаду 
Києва й перенесення державного центру до Галицько~Волинського князівс.т

ва, в останньому зосереджується й літописання, яке найбільш рельєфно pe~ 

презентує Галицько-Волинський літопис кінця 90-х.рр. хіп ст. Це ГОJ.Jо,IЩ~. 
джерело з історії України цієї доби. 

Літопис складається з двох частин, які умовно в науковій літературі приn
нято називати галицькою (1201 - приблизно 1264 рр., С>скільки написана, імо
вірно, у Галичі) й волинською (з 1265.до 1292 р., що писалася, відповідно, у 
Володимирі-Волинському). Кожна з частин· мала декілька редакцій (щонай

менше по 5). 
Літопис продовжив попередні літописи, перш за все, «По.вість минулих 

літ» та КИ1ВСЬКИЙ літопис ХІІ ст., а також подав за хронологією історію Гали
цько-Волинського князівства від 1201 до 1292 р. Автори (або автор) дітопису 
наголошували на.необхідності об'єднання ВС1єjРуськоїзем~і навколо Гадича. 

з правом галицьких князіі8 володіти столицею Русі Киє~м., відстоювали сильну 
централізовану владу князів У їх боротьбі прот.\і бояр.,Особливо ящq>ав() у 

літописі описується життєдіяльність Данила ГалИЦЬКОГО. Від 1264.р. до 
кінця літопису головна увага авторів зосередж~на на історії Волинської землі 
та сто.сунках з Литвою і Польщею. До літопису ~алУ'lеНо .. JщсокомистецьКі, 
пройняті пцтріотизмом військові, повісті та .літописні оповідання, які своєю 

майстерністю та художнім стилем нагадують «Слово о полку Ігоревім». 

у редакціях,що дійшли до нас, ГалИЦІ!КО-ВОЛИНСЬКИЙ ліТQПИС вважаєть· 

ся неповним. Існує rіпотеза, щойоro перша частина втрачеца. У тіЙ,.ЩQ ;збе~. 

реглася, виклад починається від часів галицького князяРомана, якого назВа

но «самодержцем всей русской земди~> і якому й СКJщдено похваду. Лле, на

приклад, про смерть Романа звістка у літописі відсутня, ?'.рча)ї знаходимо }'. 
Лаврентіївському списку, куди вона, безумовно; пер.еЙЩ[lа. З. ГалIЩJ?J<Р-,' 

Волинського літопису (тобто при nepеписуванні ця подія бул.~ ~илущена діто

писцем). Є й інші ознаки щодо неповноти та. дропус\<ів .у ГалиЦl~КО

Вqлинському літописі. Однак існує.Й інший поmяд.на ЦЮ проблему.Зокрема~ 

М. С. Грушевський вважав, що літопис зберігся У ПQВНОМУ Qбсязі. Зауважимо, 

що обидва висновки rpунтувалися не на фактИЧflИХ даних, а H~ власflИХ спосте
реженнях дослідників літопису. Це не можна вВЩtщ.ти ДО.СТЩIJІ?QДОЩ!ЗОВИМ 

для остаточного розв' язання проблеми похо,цщення, літопису. 
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Роздlл 3. Джерела з IсторіУ Кulгсьхоі Русі та nІ6дєнно-руських КWlЗівсшв 

.'., : ""',. 

Думка Д. І. Багалія про можливість місцевого галицько-волинського лі
тописання до початку ХІІІ ст. здається досить вірогідною. В усякому разі у 

Галицько-Волинському літопису про початок князювання Романа Мстиславо

виtrа нічого не говориться. Хронології Галицько-Волинського літопису 

М. Грушевський присвятив спеціальну розвідку «Хронологія подій Галиць

ко-волинської літописю} (Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка.
ЛЬвів, 1901. -Т. 3. - С. 1 - 72). Як джерело, літопис досліджували також 
М. Карамзін, д. Зубрицький, Д. Шараневич, М. Дащкевич. Усі дослідники 

хронологію Галицько-Волинського зводу ставили під сумнів, вказуючи на си

лу помилок у датах. М. Грушевський висловив думку, що «галицький літопи

сець писав без років» і сподівався «розставити роки, закінчивши працю», але 

«обіцянки цієї не виконав», тому його літопис так і залишився без зазначення 
дат подій, а\його наступники теж їх не проставили. Згодом, коли літопис було 

об'єднано.) Київським зводом, «якийсь книжнию>лроставив дати. Тому, на 
думку М. Грушевського, хронологію Галицько"Волинського літопису «треба 

ігнорувати і дати кожної події брати з інших джерел». 

Стосовно авторства літопису в науковій лі:reратурі існує декілька гіпо

тез: 1) згідНо з першою з НИХ,створили його два літописці, які писали в різний 
час; 2) згідно з другою - декілька літописців, а потім було створено звід на 

основі їх записів; 3) згідно з третьою - автор - це самовидець найпізніших 

подій, який використав для написання літопису різноманітні джерела, щоб 

витримати історичну канву. Написаний літопис,нliЙімовірніше,не духовною, 

а світською особою, яка була близькою до галицько-волинських князів і доб

ре знала, що робилося при дворі. Дуже точно в літописі описуються звички, 

характер князів,різноманітні історії, які траплялися 3 ними. Вірогідно, що 

літописець міг користуватися офіційними актами й навіть частину з них вніс 

до літопису (наприклад, текст щлюбної угоди Данила Романовича з дочкою 

австрійського герцога Гертрудою 1245 р. або уривки з грамот Батия). У тексті 
літопису наведені реєстри вбитих дружинників, імена послів, татарських BOЄ~ 

начальників, осіб, які брали участь у мирних переговорах та підписували між

державні угоди. Складач Галицько-Волинського літопису добре знався на то

гочасних пам'ятках письменства, що вказує на його освіченість. 

З погляду літературного оформлення тексту,Галицько-Волинський літо

пис вирізняється з-поміж інших. Оригінальні його зміст та структура, літера

турна форма, стиль та мова. Автор (автори) навіть частково звільнилися від 
впливу візантійських хронік, який відчувається, наприклад, у «Повісті», і за

початкували свій власний літературний СТИЛЬ, який у подальшому зберігся у 

галицько-волинському письменстві. для мови літопису характерні яскравіепі

тети, а СТИЛI>ЙОro красномовний і риторичний. Квітчаста мова Галицько

Волинського літопису нагадує мову «Слова о полку ігоревім». А. Нікольський 
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ЛекЦЇR 6. Шmonuсu Х - ХІП cm. Як. історuчні джерf!JUl 
.~. , :. ~ .. "-,.~ '. ~.~ ' ... 

стверджував, що стиль літопису близький до народної поезії. У тексті' часто 

вживаються епітети, порівняння, уособлювання, перс.()ніфікації, алегоричні 

вислови тощо. У літопису також знаходимо окремі прислів'я й притчі, є гли~ 
боко ліричні та патетичні місця. Але поряд з високопоетичними висловами 
часто зустрічаються й вислови Ш'І)'Чні, надумані, на зразок церковно-слов' ян- . 
ських хитросrщетінь. . 

у першій частині літопису вміщено два окремі широкі оповідання - про 
січу над Калкою та про Батиїв напад, а в. другій лише одне - про смерть Воло~ 

димира Васильковича. З 122'7 р. починаються звістки про війни, походи, про 
ті важкі часи, які довелося пережити Данилові й ВасильКові. Є цікаве 'опові
дання про мандрівку Данила в Орду до Батия, про те, як папа римський' наді-
слав Данилові ГалицькОМу корону, вінець і скіпетр' тощо. . '. . 

Отже, у цілому Галицько-Волинський літопис - один із найбіЛьш зміс
товних історичних творів ХІІІ ст. і вОдночас мистецЬ/шй Худо?Кній трактат, : 
що вказує на високий рівені;розвитК3" літератури та публіцистики того часу в 
цих rкрііtнських землях. 

6. Методи вивчеиня літописів. 
Внесок О. О. Ша:r,матова у літописозиавство 

Роботу з літописом розпочинають з прочитування та порівняння усіх 
списків даної редакції. При цьому' рекомендується ретельно фіксувати й по

яснювати всі виявлені різночитання. На початковому етапі вивчення літопи
сів усі дослідники дотримувалися ЄДИН9Ї Думки, що різночитаНня є наслід
ком перекручення вихідного тексту у процесі неощlOРазового переписуван

нЯ. Тому, наприклад, А. Л. Шльоцер вважав першочерговим завдаНням уче
ноГо відтворення так званого «очищеного Нестора»:Однак спроби біщітьох 
дослідників виправити накопичені механічні помилки в літописах і переосмис

лити літописні тексти довгий час були невдалими. Адже з часом текст літопи
сів. які переписувалися, не лише видозмінювався. але Й свідомо .переправля
вся переписувачами та редакторами. Ще істориками ХІХ ст. остаточно дове
дено, що «Повість» дійшла до них не в первісному внmяді, і цим фактично 
було порушено питання про необхідність реконструкції Н8ЙранішOf"О літопис
ного тексту. 

у середині ХІХ ст, М. к. Бестужев-Рюміщtм обrpУtlТував можЛивість «ро
зшивання» літописних текстів, ЩО збереглися. на те.ксти попередніх зводів. 
Однак відповідної методики він не запропонував. 

Досвід попередніх поколінь дОс~ід).)иків давньОруського літописання та 
розроблені зарубіжними джерелознаВцями методи (наприклад, при вивченні 
текстологіїСвященного ПИсанНя) дозволили вже наnpикінціХІХ ст. створи
ти нову методику вивчення літописних текстів. Принципово по-новому 

61 



Розд/д З. Джерела J lеnюрі1 кulвсыю'· Русі та niвденно-русы<х ЮIRJ;вств. .. 
_о' 

.. ,,""'--

підійшов до аналізу літописів видатний літературознавець та лінгвіст 

О. О. Шахматов. зіставивши всі доступні йому списки літописів, він виокре
мив' в ниХ різночитання і так звані спільні місця. Далі він згрупував списки за 
редакціями і висунув декілька гіпотез, що доповнювали одна одну і поясню~ 
вали причини виникнення різночитань. Дослідник зробив припущення, що 

різночитання, наявні в декількох списках, мають спільне походження, тобто 
існував єдиний протограф усіх цих списків. Зіставлення гіпотетичних зводів 
дозволило виявити вихідні тексти. З'ясувалося, що багато фрагментів літо

писного викладу запозичувалися з більш ранніх текстів. Це дало-моЖливість -
перейти до реконструкції найдавнішого руського літописання. Висновки 
О. О. Шахматова згодом отримали повне підтвердження. Було знайдено Мос

ковський звід 1408 р., про існування якого висунув гіпотезу великий вчений. 
у повному ж обсязі методика, розроблена Шахматовим, стала відомою лише 

після опублікування зошитів ученого його учнем М. Д. Присьолковим. З того 
часу вся історія вивчення літописання поділяється на дошахматовський ісу': 

часний періоди. При цьому вважається, що вивчення історіі кожної літопис

ної статті до моменту внесення іі в текст літопису виключає некритичне став

лення до літописного матеріалу. 
Таким чином, О. О. Шахматов запропонував метод I<Dмплексного, порів

няльно-історичного, текстологічного дослідження -літописів з поступовим 
сходженням від відомих літописних пам'яток до невідомих, від реальних до 
реI<DНетруйованих, від пізніших нашарувань до більш давніх. Метод дозво

ляє на основі порівняльного ІІивчення, зіставлення всіх подібних літописнИх 
текстів, що збереглися, виявити іх протографи, визначити склад останніх, час 

та обставини іх виникнення, ідейну спрямованість і, врешті, послідовно від

новити всі ланки тієї чи і ншоі літописної традиції. Згідно з цим методом літо
писання розглядається як складова культурно-історичного процесу. 

Невід'ємною умовою наукового вивчення літопису є з'ясування особи 

автора, йоГо політичних; релігійних, етичних поглядів, його симпarіЙтаан
типатій. О. Шахматов вважав, що РУI<Dю':nітописця поводили не 6б-'єктивні .. 
уявлення про істину, а світські пристрасті та поліТичні інтереси. Цей було· 
покладено в основу вивченfiі1 давньоруського ліТописання в радяНСЬКИЙ час; 

Однак дотримуючись методики, розробленоіО. Шахматовим, історики ра
дянсы<Dї доби фактично зводили критичний аналіз літописних джерел до 
вивчення історії їх текстів; При цьому I<Dмплекс проблем, пов'язаних із сен

сорним навантаЖенням релігійних формул і мовних зворотів"Цілком зрозумі
Лих людям середньовіччя і зафіксованих у літописних зводах; тривалий час 

залишався поза сферою інтересів дослідників. Ігнорувалася навіть та образ

на система, яКою користувалися літописці і яку чудово розуміли Їх сучасники. 

Саме на це звернули увагу провідні спеціалісти в галузі літописознавства 
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наприкінці хх ст. Вони вважають назрілою потребою замінити проблему з'я

сування BiponДHOcтi (достовірності) текстів. літописів проблемою ВCTaI;iOB

лення його оригінальності. Адже без спеціального вивчення семантики лек

сем (навіть на перший погляд знайомих досліднику), прийнятої ІЩ час ство
рення літопису, тлумачення його тексту може стати помилковим, оскільки са

мі слова з часом зазнають специфічних змін. Тому головною метою сучасних 

літописознавців довинно бути витлумачення тексту таких джерел якомога 

ближче до сенсу, який у нього вкладали автори. 

Не лише образ світу літописця принципово відрізняється від нашого об
разу світу, зовсім іншим є спосіб його опису. Тому головним допоміжним 
завданням при вивченні літописання є відтворення «життєвого світу» Дав

ньо1 Русі в сучасних категоріях і поняттях, і таІЩ реконструкція повинна обо

в'язКово передувати спробам зрозуміти ,11ітописний текст, а тим більше опи
сам історичного процесу як такого. 

Розуміння інформації, вміщеноїу писемному джерелі, і у літопису в тому 

числі, передусім залежить від того, наскільки точно дослідник визначив мету 

його створення, адже зміст і форма тексту прямо й безпосередньо пов'язані з 

тим, для чого він створений. Thбто задум є основний фільтр, кріЗ'ьякиЙ.автор 

(літописець) «просіює» інформацію, отримаНу ззовн[Цей задум визначає на
бір і порядок викладу віДомоСтей у літопису. Більше того, від нього значною 
мірою залежить зовнішня форма викладу, оскільки автор (Ук.ч.адач, редактор) 

орієнтується на певні літературні паралелі~ При цьому' літературниЙ етикет 
перетворюється із сутО «зовнішнього» прийому викладення у Важливий еле-
мент прояву змісту.. ",.. . ' ... 

Таким чином, знайдений задум повинен допомогги з'ясувати без· роз
біжностей: 1) причини, які змушували створювати нові зводи і ПРОДОВЖУВImI 
розпочатий колись виклад; 2) структуру літописної оповіді; 3·) відбір матеріа
лу, який підлягав викладу; 4) форму його подання; 5) підбір джерел, на які 
спирався літописець. Ш.'1Ях виявлення задуму - зворотний: за· аналізом змісту 
текстів, на які спирався літописець (і спільних ідей творів, які він брав, за 
основу викладу), за літературними формами, які зуСтрічаЮться в літОпису,. 
слід реконструювати актуальний для ліТописця та його потенційних читачів 

зміст літописних повідомлень, зводу в цілому, а вже на підставі цьоroспробу
вати виокремити базову щеlQ, яка .викликала до житгя цей твір. . 

Велике значення для встановлення часу укладання окремих зацисів у ЛІ
топису, а отже, й визначен\UI часу його написання мають т~\к.звані повні або 

Т9}1ні .дати (рїК: місяць, чи~ло, день тижня і час доби). cyti-єВе значен~я для 
датування літописних повідомлень мають характер згадува,ння в тексті істо

ричних осіб, відомості про їх вік, НІ:щадків тощо. Аналізуючи літопис, 
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важливо з'ясовуВаm походження літописної інформаціТ через виявлення по
літичних тенденцій і специфічних інтересів автора, характеру фактичноro ма
теріалу. Частіше вони відображають політичні· інтереси різних поліmчних 
Ц~HTpiB, але літописець міг зайняти і· відносно незалежну позицію стосовно 

верховної влади. . 
Установлюючи джерела, якими кори,"тувався літописець, слід звертати 

увагу на дублювання відомостей, що було переважно наслідком механічного 

поєднання різних текстів. Це переважно свідчить про введення в оповідь яко" 
rocb HOВoro мв:геріалу. Визначення місця й часу створення літопису або зводу, 
встановлення джерел літопису, йоro політичної СI'lpямованост~ симпатій та 

антипатій aвtopa, інтерпретації ним фапів - все це дуже важливі проблеми, 
без вирішення яких неможливо оцінЮвати наукоВу цінність і використовува
ти літопис як історичне джерело. Тому аналіз літописів на рівні їх фактично
го матеріалу продовжує залишатися невід'ємною передумовою залучення лі
тописних фапів до історичних досліджень. 

ЛЕКЦІЯ 7 
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧЕ ЗНАЧЕННЯ JJІТЕРАТVРи. ПУБЛІЦИСТИКИ 
ТА АГЮГРАФIrfнихтворІВ xl - ПЕРііюtполовини XlV ст. 

'. .' 

1. ОсоБЩIQОсті давньоруськоі літератури нк історичного джерела. 
Давньоруські літературні твори, для яких художня форма не менш зна-

чима, ніж ca.\f зміст, і публіцистика, для якої характерне превалювання поле
мічної функції над естетичною, серед інших видів історичних дже~ ЗАЙма
ють особливе місце. Вони не стільки документально фіксують описувані по
дії, скільки відображають почуття й думки авторів з приводу тих чи інших 

явищ, процесів, історичних фактів. 1Ьму літературні й публіцистичні пам'Я"І:~ 
ки мають важливе значення для вивчення історії культури, ідеології еJЩХ"". 
При втраті або ж відсутності інших джерел вони допомагають з'ЯСУВlПи o~.мi 
загальноісЦ>ричні відомості. 

В:3агалі термін (<літературні твори» для давньоруськоro періоду є Yr,fOB-
ним, оскільки насправді тоді художньої літератури в сучасному розумінні цьoro 
слова не було, адЖе жоден з творів не призначався власне лише для вдов.олеН
ня естетичних почуттів читача. Будь~яке писемне дж:ерело тoro часу було на
ділене декількома смислами: крім буквальноro (явноro й таємньro);уньОму 
були присутні ТакОж символічний, алеroричний і моральний пласти. tomy-nРо
читування та осмислення кОжного давньорУСЬкОro твОру cКJ:iaДHe для сучас
HOro читача. Разом з тим ця особливість давньоруської літератури розширює 
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інформаційні можливості майже кожної пам'ятки писемності за умови їі 

використання в історичному дослідженні. Слід також враховувати, що така 

специфіка семантичноro наповнення давньоруської літератури робить досить 

умовним Ті поділ на духовну й світську, адже суто світських творів, орієнтова

них на секулярну свідомість і сприйнятrя, до кінця ХУІІ ст. майже не було. 

Проблема використання літературних творів як джерела з історії дав}JЬОЇ 

Русі до цьoro часу частіше порушується літерmypознавцями, яких ціхавліть 
переважно питання форми, у яку «вдягалися» думки та почуття середньовіч
ної людини. Історики ж поки що значно менше попрацювали над питаЦНЯl\lИ 
змісту, часто прихованоro за формою літературноro твору. Спостерігався пе
реважно дещо спрощений підхід до літеР8:ГУРIJОro матеріалу, бо в ньому час

тіше просто шукали яскраві ілюстрації до тих ЧИ інших висновків, отрима

них на підставі інших джерел. Окремі дослідЖel:lЮі були opiЄHТQвaнi на певну 

ідеологічну схему·і норми сучасноro сприйнятrя . тексту •. БiJ.Iьші9ТЬ цікавих 
спостережень здійснено на інтуїтивному рівні, і вони не підкрідлені спеці

альним семантичним аналізом тексту, що вивчався. До того Ж вірне розумін
ня середньовічноro твору неможливе без залучення широкоroкола літерату

ри ДYXOBHOro змісту, з якої давньоруські книжники черпали основну частину 

образів, сюжетів, характеристик. Протяroм майже ВCbOro хх ст. навіть поси

лання на таку літературу в нашій країні з відомих причин були небажані, а це 

рУТТЄВО знизило джерелознавчий рівень вивчення давньоруських ліteратур~ 

них творів. Тому можна сказати, що справжнє глибоке наукове їх вивчення 

саме як специфічних ісТQРИЧНИХ джерел розпочинається тільки зараз. 
у цілому давньоруську літературу умовно можна поділити наперек.лад

ну та оригінальну. До перек.ладної літератури належать переЩно духовці 
твори, але також і окремі переклади світських творів. Духовна літеРln'YPа - це 

c7q)UптypHi, літургійні, віponoвчальні, nроnовідни'Цькї та житійні твори.Світ
ська література l1p(:дставлена переJ01адами з грецької на давньоруську мову 

окремих візантійських хронік, повістей, ді.llНь, трактатів тощо. Значно біль
ший джерелознавчий інтерес, безумовно, становить оригінальна давньорусь

ка література. Ії умовно поділяють на декілька груп: і) повчання та nocлання 
(<<Слово про закон і блаroдать» митрополита Ілларіона, «Послання» та «Пов

чання» митрополита Никифора, «Повчання дітям» Володимира Мономаха 

та ін.); 2) житійна (агіографічна) література (<<Сказання про святих муче
ників Бориса та Гліба», «Житіє князя ВОЛОДИМИРа», <<житіє Феодосія Печер

ськоro» тощо); 3) «Ходіння» (<<Хоженія») (ігумена Даниіла,паломника Анто
нія); 4) військові повісті (<<Слово о полку IropeBiM», «Слово про погибель 
Руської землі»); 5) ранні публіцистичні твори (у розвиненому вигляді.вони 
з'явилися наприкінці XlV - на початку XV cт~). 
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2. «слово·о ПОJlкуlгоревім»: гіпотези про чаl~ створения 
та авторство, зміст та значення як історичноro джерела 
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До особливої групи давньоруських літератури их джерел належarь так 

звані воїнські повісті. Вони виникли в межах літописання, але поступово ви

ділилися в самостійний жанр·з власною джерелознавчою специфікою. На іх 

формуВання суттєво вплинули перекладні військові повісті та західноєвро

пейський лицарський роман. Тому воїнські повісті - ЦI~ не документальні описи 
війн та битв. а художні твори з досить своєрідною образною мовою. які по
требують адекватного тлумачення. Більшість повістей писались через багато 
років після описуваних подій, що не могло не позначитися на точності дета
лей, а часом і на описі загаЛьного їх перебігу, але в окремих випадках такі 

твори з'являлися майже відразу після подіі. Звичайно, буквальне розуміння і 
пряме запозичення з них історичної інформації може призвести до суттєвих 

помилок в історичних Побудовах. Поява воїнських повістей перш за все по
в' язана з подіями військової істОрії. які залИшили помітний відбиток У свідо
мості сучасників та. їх найближчих нащадків. Хоч цей різновид літератури 

остаточно сформувався в середині ХІУ ст., :але Й деякі більш ранні твори ма

ють практичнО" всі риси, характерні для воїнської ПОІ:іісті. Серед них ключове 

місце належить, безумовно, «Слову о полку Ігоревім». 

Цей найяскравіший твір давньоруської епічної поезії присвячений опи

су невдалого· походу 1185 р. на половців чернігівськсі-сіверських князів на 
чолі з новгород-сіверським князем Ігорем Святославичем. Оскільки в ньому 
йдеться про Ярослава Осмомисла Галицького та Володимира ІЛібовича Суз

дальського~ які померли 1187 р .• як про ще живих, 1'0, найімовірніше, «Сло
во» написане міЖ 1185 і 1187 рр. Палеографічна перевірка часу створення і 
раннього побутування на рУсі «Слова» неможлива, оскільки єдиний рукопис

ний збірник з ним, який відносився дО ХУІ ст., зник під час пожежі в Москві 

у 1812 р. До нас дійшли лише списки кінця ХУІІІ ст. і друковане видання 

1800 р. ці обставини породили сумніви щодо вірогідності «Слова» як твору 
ХІІ ст. Однак аналіз змісту пам'ятки, дослідЖення іі Художнього стилюЙ мо
ви, зіставлення з творами ранньої середньовічно\' літератури дають можли

вість стверджувати. що ця вона могла бути створена на Русі у ХІІ ст. Особли
воmiіднИ"м у цьому сенсі внявилося порівняння «Слова» з давньоруськими 
літописами . 

. ПохіД кНязя ІгОря описується, наприклад, в Іпатіївському літопису під 
1185 р. Слід зазначити', що історичний зміст «СЛОва>"' у цілому подібний літо
писній оповіді, але за сюжетної·подібності обох творів інтерпретація тих са-· 

мих фактів у нИх неоДнаі<Ова. Причому численними працями істориків і філо

логів. які вивчали «Слово», доВедено, що ліричні від6упи в ньому, по-рівня-
но з літописом, не є домисли автора. 
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Автор твору подав дуже змістовні характеристики руських князів ХІ -
ХІІ ст., професійно описав дружинну стихію (бій, соколине полювання), ви
КІ1.ав чітке розуміння ПО.JIітичноїсиТУації на Русі у ХІІ ст. ПоданнЯ'подій в 
художній поетичній оболонці дозволяє стверджувати, що «Слово» було ство

рене поетом ХП ст., людиною з військового оточення руського князя. Доведе
ний також і тісний зв'язок стилю й мови «Слова» З іншими творaщf давню
у} QbКOЇ літератури того часу. 

Автор цієї унікалыіоїї лjтературної пам'ятки до цього часу невідомий, 
незважаючи на численні спроби встановити Його ім'я. Навіть найбільш !'РУН
товні розробки (скажімо, атрибуція «Слова» боярину Петру Бориславичу ві

домим російським істориком Б. Рибаковим або припущення, що його aBTo~ 

ром міг бути молодший син галицького князя Ярослава Осмомисла Володи
мир, який перебував в оточенні своєї сестри, дружини князя Ігоря і, можливо, 
брав участь у поході) можуть поки що розглядатися 5!К робочі гіпотези або 
здогадки. 

«Слово о полку Ігоревім» - це оригінальна пам' ятка ідеології свого часу. 

Значення його як історичного джерела полягає, у першу чергу, у досТовірно
му відображенні взаємовід~осин між руськими князями наприкінці ХІІ ст. 
Твір закликав до державної єдності і спільної протидії зовнішнім ворогам. 

Значне місце автор відводив побуту, опису предметів військового ВЖИТISY, збро~ 
одягу тощо. Це особлliIJ.О ціньо для відтворення колориту епохи, оскільки 
опис допомагає уточнити призначення окремих речей, які збереглися з того· 
часу. Нарешті «Слово» є JJЗЖЛИве джерело для вивче!іЮї вірувань Давньої Русі. 
у ньому досить слабко відображена офіційна церковна ідеологія і взагалі ли
ше одного разу згадуєтЬ(:я церква Пирогощі. Зате язичницькі уявлення та 06-. 
ряди (втілення сил природи у плачі Ярославни, зверненюt.Героїв до ·СЛQВ'ян
ських Qori~ Велеса та Даждьбога) зустрічаються зиа'іНО частіше, вони відобра~ 
жені не ли~е у висловлюваннях, а йу вчи~ках та'ді'!'" герOrв(<tлова»~· . . 

Робота із «Словом» як з історичним джереЛоМ, з ОДНQrO боку, ПО,J1еr.шУ
ЄТЬСЯ наявністю декількох паралельних текстів, які оповщають про похід ·нов
город-сіВерського князя. З іншого боку, ор~riнальиу інф~рмацію «tло~) не 
мож~а піддати незалежній перевірці (ТИМ .. ~'ЛЬЩ,е, що ранніЙ список ~траче
НО, а надійні відомості про його !Ю"оджеf!НЯ Bi~~YТHj). Тому ()цiH~ ступеня її 
достовірності ДОВОДИТЬСЯ даваги ЛИlде з П,ОГЛЯДУ внутрішньої несyn~речності. 

~lаявність у тексті твору «темних», складних. для розуміНflЯ мі.сць ·ще більще 
ускладнює це завдання. Крім того, дОслідженн.я,останніх років доводять, що 
в описі окремих факті:в автор «Слова о полку Ігоревім» спирається. на 
значну·кількіСТь ліreР8ТУРНИХ п~'яток, і це слід обов'я~ково враховувати, 
працюючи з цим джеР~lО.М. 
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3. Інші оригіиальиі твори часів Давньоруськоі держави 
За своєю ідейною спрямованістю і високим емоційним настроєм «Слово 

о полку Ігоревім» перегукуєтьСя з іншим твором давньоруської літератури -
«Словом про загибель РуСЬКІЙ землі». У цьому творі спочатку подано поетич

ну картину Північно-Східної Русі, змальовано «города великие и села», а далі 
вміщено опис прадавніх кордонів Руської землі і уславлено князів з роду Во
лодимира Мономаха: Юрія Долгорукого, Всеволода Велике Гніздо, Ярослава 
Всеволодовича. Саме їм приписано честь створення величної руської держа

вИ.Так. між іншим, У творі йдеться про легендарнідари, надіслані візантій
ським імператором Володимиру Мономаху, щоб ' той «Цар;і-roрода не взял». 
Потім мова йде про міжусобиці й часті набігиіноземців. Автор ніби передчу
ває, що розбрат накличе на ЙОГО рідну землю нові напасті, нову погибель від 

нашестя ворогів. Тому він часто звертається до героїчних прикладів минуло
го, закликає Русь до єдності дій. 

Твір відомий у двох рукописах ХУ - ХУІ ст. В обох він вміщений перед 
«Житієм Олександра HeeCb1«Jгo»,ТOMY окремі вчені вважають йогострук
'!УРною Ч8С>гиною цієї агіографічної пам'ятки. Однак це твердження відкида
єтьсJiпіслязіставлення часу появи обох творів. Одні дослідники· пов'язують 

цоііву·(СловЮ>З 1223 р. (М. М. Тихомиров), інші - з 1237 р. - О. В. Солов
ЙО8). У буДь-якому разі ця пам'ятка написана напередодні грізних для Русі 
випробовувань, а «Житіє» не мопlО бyrи складене раніше 1263 р. (дати. коли 
помер ОлексанДр Невський). Отже, «Слово» - це самостійний твір. але ос

кільки в ньому ПРОСЛ8ВJIJIється рід Мономаха, до якого нaJreжаві О; H~B
ський, то переписувачі й поєднували ці два різні джерела. 

До визначних літературно-публіцистичних творів Давньоруської держа

ви також належать «Слово про закон і благодать» митрополита Ілларіона, 

«Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Слово про князів або Слово по

хвальне на перенесення мощів св. Бориса і Гліб&» (1175 р.), «Моління Данила 
3аточника» (кінець ХІІ ст.) та інші твори. 

Значний історико-філосОФський матеріал міститься в церковних «сло
вах», «повчаннях», (<ходіннях», «молінню!:». Найбільш раннім таким твором 

є «Слово про ЗQКQН і благодать і nохвала кагану нашому Володuмupy» митро
полита· Ілnаріона, складене між 10Зl і І 050 рр. Однією з найімовірніших дат 
його створення вважається 1 ОЗ8 р. Саме того року ще майбутній перши"й русь
кий митрополит 25 березня виголосив промову, освячуючи церкву БЛагові
щення Пресвятої Богородиці иа Золотих воротах у Києві. Можливо тВір був 

саме записом цієї промови. У ньому ф8l<Тично визначено місце Київської Русі 

у світовій історіі. Взагалі з6ереrnося понад 50 списків «СЛОВ&», які датуються 
ХУ - ХУП ст. Сам твір мав величезний вплив на подальший розвиток літера
'!УРи й луБJ1іцистики не лише на вітчизняних землях, а й далеко поза Їх 
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межами. ЦитIПИ з нього, наприклад, знайдені у працях сербськоro письменника 
ХІІІ ст. Доментіана.' - 'О'. ' 

Між іншим, у «Слові» відображена боротьба релігіЙН~ і політичних ідей 
у Києві в ХІ ст., підкреслена важливість державної могутності Русі й христи

янства як провідної релігії (благодаті) на противаry іудаїзму (закону), який 
був віруванням ворожоrо ,!{ля русичів ХазарськоГо каганату. У цьому творі 
Ілларіон звеличує руських !10кровителів християнства - княгиню Ольгу, Во

лодимира Іі ЯрославаМ;УДро~, Наприкінці тво,РУ вміщено похВІЩУ І?ІЯЗю, 
Володимиру, У якій ЗМ!ЩЬ9вано образ ідеального князя. З джере.l!03н~Бчого 
ПОГ-!ІЯДУ «Слово» являє 9собливи~'I~т:ерес, оскільки цеунікалЬН~,'ПlіА,і'ятка 
офіційиоїідеелогії &Cj. Крі!!l::Ц~'ro ::Г~РУ'оІл;аРі~~УПРИ[.І~~у~~~:jФрОтке 
доrМlПичн~викла.д.:еJ~НJlв.іРI,f,,~~~~,с.аll,е, НИ.м~ ~K в~аЮть,.ЗЩ>ИВОАУР:Уf.«>ПО~ 
кладення його в сан,митрqqо,JIИ1,'~ а таІ«>Ж «Повчання, про /(()puсinь ду,щевну 

до всіх пРавославнИх xpиCm~;I». Однак аВторство митрополита щодр 'оётіщ-
нього викликає сеРЙОЗffі с)'~нів.и. . " . 

Цікаві відомості про КУЛf,тУРУ й пОбут Русі подано у «Повча.чН'і Кирила, 
єnискоnа ТуровськоZo» (1171 ':"1182), (ЛРС{lQНН; до С/rtDлєнськогоnресвіmера 
Фоми» Климента Смолятича (середина ХІІ. ёT~>,,~, А~rорицих. творів відстою
ЮТЬ право народу на освіту, засуджуlOТЬ ,корисливість духовенства та 

. , .. - ..... -. ..... 
монастирів. 

«Повчання дітям» Володимира l\4oHOMII'{~l.вjдClMe ~a одним списком, вмі
щеним як вставка до ЛаврентіїВСЬІ«>ГО літопису під. 1 096 р. Однак насправ~і 
написане воно, ймовірно, дещо пізніше, а саме близько 1117 р:, про що МОж. 
на говорити з аналізу його змістУ. У літописуцёй т'вір опинИВс~ під іО96 р. 
тому, що пізніший редактор «Повісті минулих літ», а; можливо, й сам ЛIlВ~ 
рентНІ, намагався ретроспективно обrрунтувати позицію Володимира Моно

маха на ЛюбеЦЬІ«>МУ з'їзді 1 097 р. Фактично під загальною назвою «ПовчаfJ~ 
ня» об'єднан,О три різні твори: повчання дітям, спогади веЛИІ«>ГО князя ПРQ 

своє життя і його послання своєму, ,тоді ГОЛОВНОМУ супротивниl\У. ,в боротьбі 

за велИІ«>князівський стіл Олеry ЧернігіВСЬІ«>МУ. Джер~лами, які використав 

у своєму творі автор «Пов.чання», були «Псалтир», «Шестоднєв» екзарха lоанна, 
численні настанови дітям, апокрифічні «ЗаповіТІ:! 12 патріархів», окремі 
твори середньовічної візщпійської, лаТИ.НСЬІ«>Ї і навіть англосаксонської 
літератури. 

Перелічивщи загальні норми християнської мормі, Володимир' Моно
мах перейшов до конкретних політичних РIi:І«>мендацій своїм Нащ8.цкам. Він 

виступив за єдність дій руськи~князів проти зовнішніх вopoгiB~ Заради єд
ності Мономах готовий, був Замиритися навіть зі своім ,найзлішим супротив

ником Олегом. Значне місце у творі відведено опису військових походів і КНЯ-

3івських полювань. У ньому даються І«>нкретні настанови щодо в~д~ння 
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господарства. У спогадах подано основні події з життя автора, які одночасно 

є найбільш визначними фактами політичної історії Русі кінця: ХІ - початку 

ХІІ ст. 

у декількох списках зберігся ще один давньорусыщй цубліцистичний 

твір - «Славо Данцла 3аmочнuка», який являє собою послання з проханням 

про милість, адресоване новгородському князю Ярославу Володимировичу 
(він князювавзперер~и з 1180 по 1199 рр.). Автор, імовірно, потрапив в 
опалу і був засланий на озеpq .JIа,че. У творі б.агато соціальних і побутових 

описів, багато висловів у формі притч. Дaltило ~a~aє основу князівсьщ:>Їмо
гутності у відмові,.в.ід міжусобиць та в союзі князівської влади з розуftrlними 
радниками. Багато відомостей стосуються міського ремесла. Цілком. м(»)((.іІИ

во, що автор походив з майстрів-ремісників. Цим МОЖ)'1;'ьрyrи пояснені ЙОГО 
демократизм, ненависть до бояр, глибоке розумінн~ ... cynєвої різниці між ба-
гатими та бідними~ .. . . 

Інший твір, пов'язаний з iM~HeM Данила 3аro.ЧlЦща, -«Послання» або 
«Моління», насправді є переробка «Слова», виконаНа невідомим автором у 
ХІІІ Ст. Подібно до Данила зазнавши переслідувань і поневірянь, він теж пи

ше ·доситЬ гострим стилем. За своїм соціальним станом автор «Послання}) 
найімовірніше був СЛУЖИЛа людина, радник князя, який багато побачив на 

своєму віКу. Відчувається його презирство до холопів і взагалі залежНих·лю
дей. Д~кілька різJ(ИX випадів він робить проти монахів, не посягаючи на ос

нови релігії, натомість не так різко ставиться до бояр і навіть робить спроби 
піДнести роль князя. Слід НаІ'Олосити, що окремі вчені вважають, що «Сло
во}) і «Послання}) Данила насправді це один і той же твір, дещо переопрацьо

ваннй і видозмінений під час багатьох наступних переписувань. 
Orже, у цілому давньоруська літеРll1YPа - це.досить різножанрове спе

цифічне джерело, яке дозволяє вивчати найрізноманіwіші аспеКТИJJолітич
ного, соціального йкУльтурного життя Русі як у період існування ценТралізо
ваної держави, так і в добу феодальної роздробленості. 

4. Агіографічні джереJlа з історіі Кнівськоі Русі 
та ·періоду поліцентрнзму Х - XIV ст. 

Агіографічну літературу репрезентують різноманітні легенди, оповідан
ня про життя святих, канонізованих офіційною православною церквою. Уже 

з ХІ ст. значного поширення набули житійні переклади з грецькоітворів. скла
дених у Візантії. Перші оригінальні зразки агіографічної літератури з'явили

ся в ХІ ст. Найбільш раннім давньоруським ориrінальнимжитієм вважається 
«Служба свяmUММ)lЧєнul«1М Борису і Глібу», яке атрибyryється митрополиту 
Іоанну і датується приблизно ) ()21 р. Твір відомий у списках ще ХІІ ст. Ос- . 
новні ilого положення увійшли (і були там розвинені) до «Сказання про 
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святих мучени1<ів Бориса і Гліба», написаному у друrій половині ХІ ст, мож
ли-во печёрським монахом Яковом. Дещо пізніше він склав «Житіє ЮІЯ3Я Во
лодuмиРа»;-ЯКе зустріttається у СIIИСкаХ переважно разом з «пам' ятт1О» та «по-
хвалою» йому. --- --

Найбільш відомі серед агіоrpафічної літера1УРИ є праці Нестора-літопис
ЦЯ, дещо молодшого сучасника Якова, - «Житіє Теодосія, ігумена Печерсь1<О
го» та « Чтеніє о жиmіі і noгублєнй' блаженную страстотерnця Бориса і Глі
ба». Зміст цих творів доводить, що Нестор добре знав q,ащі зарубіжні зразки 
житійної літера1УРИ, а також загальні канони агіографії і,ймовірно, спирався 
на якісь втрачені більш ранні твори (серед них, можливо, «Житіє Антонія 
пеЧеРСЬ1<Ого»). Автор наводить багатОк8ртИи побуху київських монахів і мі
щан кінця ХІ ст. Важливо відзначити, ЩО, описуючи поведінку Феодосія під 

час конфлікту Ярославичів за київський престол, Нестор задекларував декі

лька положень, які легітимізували непідкорення діячів церкви світській владі 
князів. Не дивно, що Несторове «Житіє Феодосія Печерського» стало взірцем 

для складачів наступних давньоруських житійних творів, зокрема таких до

ситьвідомих; як анонімні «Житіє свЯтого князя Мстислава» (кінець ХІ ст.), 
«Житіє npеподобного Антонія» (близько 1089 р.), «Житіє і хождєніє Дани
ла, РУСЬ1<ОЇЗЄJ'wлі ігу,.,ена» тощо. 

Особливу форму агіоrpафічних творів Я8JJЯютьсобою житійні 'збірники 
«Патери ки», які складаються з оповідань про життя монахів. Серед них виок~ 

ремлюють «Прологи» - збірки житій короткої редакції та «Четьї-Мінеї» - збір

ки житій широкої peдaкцii~ призначені для повсякденного читання. Найбільш 

відомий з них «Києво-Печерський naтерик», написаний у формі листування 

єпискОпа Симеона та ченця Полікарпа. Він датУється 1215 -1225 рр. Згодом 
цей «Патерию> переписувався і доповнювався упродовж ХІІІ - ХIV ст. До нас 
він дійшов у двох редакціях: редакції тверського єпископа Арсенія 1406 р.та 
в редакції монаха Печерського монастиря Касіяна 1462 р. Збірник складаєть
ся із сказання про заснування Києво-Печерського монастиря, житія одного із 

його засновників Теодосія, двох монашеських послань і оповідань про 26 
«чорноризців печерських». «Патерию> прославляв будівників і живописців, 
окремих діячів монастиря, пропагував ідею єдності КИЇВСhкоїземлі. В окре

мих його оповіданнях подано реальні відомості про побут чорноризців, кон

флікти монастиря з киї'вськими князями, військові сутички Русі з половцями. 
Оскільки монастир знаходився завжди в центрі політичного життя Русі, то 

описи побуху його мешканців, людей різного соціального та економічного 
рангу, ЯВЛIЦOТЬ досить значну історичну цінність; Оповідання, що увійшли до 

складу «Патерика», можуть допомогти у вирішенні багатьох джерело

знавчих питань, між іншим і щодо авторства окремих даВilЬОРУСЬКИХ 
літописів. 
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Як спецИ'фічні агіографічuі твори розглядаються різноманїтиізбірuиIGt . 
проповідей. Ini~l5ільш відоМі серед них ( Злаmосmруи» - збірник проповідей, 
я'кІ'ііриrІИСуЮться авторитetномуреJiіГійіЮму діячу Іоанну 3олотоусту (часом 
його створення вважається ХІУ ст.), а також «Ізмарагд» - збірник, до ЯКОГО 

увійшли найкращі проповіді Теодосія Печерського, Кирила Туровського, пре
освящеіШого Серапіона та ін. 

УцііЮму ж у структурі джерельної бази з історії Київської Русі та пе
ріоду феоДa;tьноїроздробленості найрізноманітніші літературні пам'ятки та 

тВори поёідаfOТЬ flадЗвйi:J8йно важливе місце, оскільки відчувається недостатня 
кількість д(jкУм~италЬНИ"'аЮ'і8 того періоду. Згадані твори досить оригінальні 
за змістом, але певuа їх. специфіка потребує й КРИТИЧНОГО'ставлення з боку 

дослідників. 
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Лекція 8. ДокумеН/1IQJ/ьні джерела 

РОЗДІЛ 4 
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРА [пи 
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКО~ ДОБИ 

ЛЕКЦІЯ 8 
ДОКУМЕНТАЛЬНі ДЖЕРЕJЇА 

Для окресленого періоду, безумовно, найважливішими у структурі дже

рельної бази - і за інфо?маційними можливостями, і за питомою вагою - є 

документальні джерела. Найбільш повну й чітку класифікацію джерел з істо

ріі України польсько-литовської доби, а також їх грунто~ний аналіз знаходимо 

у працях нашого сучасника, відомого українського вченого, історика і джере

лознавця, провідного фахівця в галузі джерелознавства історії України ХУ! -
першої половини ХУІІ ст. Миколи Павловича Ковальського. Ним ретельно 

досліджуються не лише документальні, а й наративні джерела вказаного пе

ріоду. Так, серед найважливіших документальних джерел цього часу вчений 

називає: 1) законодавчі пам 'ятки (Литовські статути або точніше Статути Ве
ликого князівства Литовського - ВКЛ); 2) сеймові Kи/cтиmyцiY (постанови 
сейму ВКЛ і Речі Посполитоі); 3) документи канцелярії ВКЛ (<<Литовська 
метрика»); 4) документи виконавчих органів російсы«Jї держави (Приказів); 
5) документи lШIяхетсьfШX ceuwuKie; 6) діловодна дm.ументація та актові 
записи судово-адміністративних закладів: rродських, земських, каптурових, 

магістратських судів (Ради, Лави, колегії сорока мужіи, комісії присяжних), 

їх фінансові документи; 7) документи братств. Усі ці джерела дійшли до 
нашого часу в різноманітних формах: чернеткові записн, чистовики, списки з 

оригіналу (у тому числі <,мануали»), копії (<<відімуси») і копіаріуші, «вилиси», 

«кверенди», сумаріуші з переліком заголовків або з ВИlСЛадом стислого змісту 

документів на зразок регентів, витяги з ДОКj'l\1ентів, еІ<:стракти та близькі до 

них реєстри справ, «оБЛJ!lТИ» (або .«облямовані» документи), тобто внесені за

писи текстів до актових книг, що надавало їм ЮРИДИЧі-JOЇ сили тощо. 

Слід зауважити, що документи, які відносяться д(, цього часу, нерідко 

зустрічаються як офіційні записи (особливо підтверджувальних грамот) в ак

тових книгах пізнішого часу, що викликає потребу залучення й урахування і 

цих документальних зібрань для встановлення складу /J),(ерельної бази з істо

рії України польсько-литовської доби. Завдяки запис,щ у книгах великокня

зівської канцелярії часто можна навіть відновити тексу втраченого оригіналу. 

А, наприклад, відомості, які містяться в сумаріушах, дозволяють здійснити 

реконструкцію складу колись досить значних магнаТСJ,.іШХ архівів, які не збе

реглися, розширити джерельну базу досліджень, встановити нові факти. 
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Натомість оповідні (наративні) джерела з досліджуваного періоду мо

жуть бути поділені на такі основні види: 1) літописні твори (російські, Уl<.ра
!нські, білорусько-литовські літописи та хронографи); 2) публіцистика і осо
бливо nолемічна література другої половини XVl - noчатку XVIl ст.; 3) сві
доцтва очевидців, описи українських земель та історико-географічні твори 

іноземних авторів. 

1. Литовські статути 1529, 1566 та 1588 рр. 
як пам'ятки законодавства та історичні джерела 

Найважливіші законодавчі настанови, які безпосередньо стосувалися 

українських земель під час їх входження до литовсько-польської держави, 

знайшли своє втілення у першу чергу в Литовських статутах. Взагалі відомі 

три Литовські статути - 1529, 1566 і 1588 рр. 
Перший Литовський статут був вироблений і прийнятий двома сеймами 

1528 і 1529 рр., але йому передувала тривала законодавча ініціатива різних 
органів ВКЛ. Цей статут складався з J 3 розділів, які у свою чергу поділялися 
на артикули або статті (за одними списками статуту їх налічується 243, за 
іншими - 272). У сукупності в цих артикулах зібрано найважливіші норми 
судово-процесуального, карного, цивільного й господарчого права, а також 

окремі постанови, що стосуються державного права. Провідною ідеєю цього 

кодексу була беззастережна охорона інтересів держави, а також шляхти і 

магнатів, як вищих верств суспільства. Головними джерелами, на основі яких 

було складено Перший Литовський статут, були привілеї великого князя ли

товського магнатам і шляхті від 1447 і 1529 рр., а також матеріали поточного 
судочинства, «(Руська Правда», окремі положення римського, польського та 

німецького права. Дослідники, які вивчали цей статут, підкреслювали непов

ноту й суперечливість окремих його статей, численні розбіжності в його 

тексті. 

Тому невипадковим було те, що статут мав чинність лише 36 років, а 
перелічені вище його характерні ознаки стали чи не найголовнішою причи

ною прийняття у 1566 р. Другого Литовського статуту, який повинен був 
ліквідувати основні недоліки Першого. Особливу роль у виробленні тексту 

цього статуту відіграла волинська шляхта, тому його іноді так і називають 

Волинським статутом. Він складається з 14 розділів і 367 артикулів, тобто має 
значно більший обсяг, ніж попередній. У цьому статуті були враховані основ

ні невідповідності попереднього кодексу, зроблено важливі доповнення. Са

ме за Другим cтaryтOM було здійснено адміністративно-політичну реформу у 

Вкп, тобто введено поділ на повіти, а також значно розширено привілеї ря

дової шляхти у сеймі як вищому законодавчому органі князівства, адже в йо

го складі, поруч з вищою палатою (пани-рада), отримала свій статус і нижча 
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палата з представників шляхти - повітових послІв. Фактl1ЧНО цей кодекс став 

юридичним оформлення м панівної ролі шляхти у державі, натомість ще біль

ше обмеживши права селянства. Окрім цього, Другий Литовський статут та

кож врегулював діяльність магдебурзького права у містах. Однак унія Польщі 

і Литви 1569 р. вимагал2: беззаперечного узгодження !юрм статуту 1566 р. з 
польськими законами, на що наголошувалося у щ)станові Люблінського сей

му. Orже, постала потреба в уніфікації кодексу. 

Третій Литовський (','татут, який був затверджениі; 1588 р. великим кня
зем литовським і ПОЛЬСЬКИМ королем Сигізмундом ІІІ Вазою, став основним 

законодавчим aкrOM для території ВКЛ в його кордошх після Люблінської 

унії. Статут складався з 14 розділів або 448 артикулів. У ньому вже було засво
єно, п~реважну більшість польських юридичних понять,. особливо в заново 
систематизованому і значно розширеному карному і цивL'ІЬНОМУ праві щодо 

закріплення привілеїв Ш.1ЯХТИ і закріпачення селян. У розділах статуту чітко 

й недвозначно говорщься про «парсону господарську», тобто владу великого 

князя литовського (розділ 1); про основні положення і заса.L1.И військової сЛ)Жби 
(розділ 2); про вольності шляхетські (розділ 3); про громадське і карне право, 
діяльність судів і повноВtlЖення суддів, порядок оформлення посагу, складан

ня заповітів, вирішення спірних поземельних п",тань, межування 

і т. п. (розділи 4 - 14). 
Якщо порівняти три Литовські статути між собоlС, то неважко помітити, 

що вони мають яскраво виражений соціальний характер і переконливо свід

чать про поступові зміни У розподілі сил серед паную'! НХ верств суспільства. 

У них чітко простежується еволюція політичного устрою князівства від ма)"

натської до шляхеТСЬІСОЇ монархії, поступове становле:шя незаперечних ста

нових привілеїв шляхти, оформлення кастового хаР.1.lСтеру цієї суспільної 

верстви, але також прагнення захистити права ЛИТОВСl,IЮЇ щляхти від пося

гань польських і литовських магнатів. Статути дають f\,;ожливість відстежити 

основні етапи закріпачення селян на землях ВКЛ, яке було остаточно завер

шене Третім статутом 1588 р., згідно з яким офОРМИВ!.!1 єдиний стан кріпос
них се1lЯН. 

Усі три редакції литовських статутів написані тол.ішньою руською кан .. 
целярською мовою, яка являла собою своєрідну суміш Цl:РКОВНОСЛОВ'янської, 

української та білоруської мов. Дві перші редакції іСНjОали лише в рукопис

ній формі, а третя 1589 р. була надрукована у Вільно. Згодом там само у 
1614 р. ця редакція 3' явилася у польському перекладі, 11 в 1811 р. з польського 
зразка була перекладенаросійською й опублікована щє: !)аз. Однак сам Третій 

Литовський статут був відомий у Московії й раніше і навіть став одним із 
джерел Соборного Уложення 1649 р. Третій Статут упр')довж двох 3 полови

ною століть був основною збіркою права на україНСЬЮIХ землях., навіть на тій 

77 



Розділ 4. Джерf!JUI ) історіі' Укра'ни nОЛ/>сЬf«)-ЛUmD6Ськоf доби 

їх частині, яка формально підлягала Польщі, він був головним джерелом укра
Їнського права доби Гетьманщини, у тому числі використовувався для скла

дання <<Прав, по КОТОРЬІМ судится малороссийский народ». На Правобереж

ній Україні Третій Литовський статут офіційно діяв аж до його скасування 

офіційним указом царя Миколи І від 25 червня 1840 р., а окремі його поло
ження були внесені до збірників законів Російської імперії і зберігали закон

ну силу в Чернігівській і Полтавській губерніях до 1917 р.' 

2. Різновиди акroвих джерел XIV - першо! ПОJlОВИНИ XVIIcт. 

Документи, які УТВОРИJlИСЯ в резуJlьтаті діЯJlЬНості 

державних сеймів та повітових сеймиків як джереJlа 

Серед актових джерел доби ВКЛ переважну групу становлять жШ/увані 

грамоти (nрuвілеі). НanРИК1lад, Городельський привілей 141 З р. не лише про
голосив унію Польського королівства і ВКЛ, але й оформив політичні права 
вищого католицького духовенства, а також визначив звільнення від повиннос

тей на користь великого киязя для магнатів і шляхти, отримання ними права 

брати участь в обранні польського короля і литовського великого князя, у 

засіданнях ради ВКЛ. Привілей 1447 р. великого князя Казиміра розширив 
права католицького духовенства та шляхти, передавши право суду над селя

нами їх власникам, звільнивши шляхту від необхідності посилати кріпаків 

виконувати окремі повинності на великого князя. Окрім привілеїв загально

державного характеру, часто приймалися жалувані акти більш локального зна

чення, які розповсюджувалися на окремі землі, повіти або волості. Відомим є 

привілей Київській землі від 1529 р., за яким передбачалися окремі пільги 
населенню, а також грамоти містам з наданням їм прав на маrдебургію (Київ 

таку грамоту від великого князя отримав у 1516р.). 

Особливий різновид офіційних джерел з історії України литовсько

польської доби становлять документи сеймів: конституції, постаНОВИ,"лЯуди, 

«поборові» реєстри тощо. Серед них найважливіше місце належить сеймо

вим конституціям, перші з яких датуються кінцем ХУ ст. Вони являють со

бою постанови так званих вальних (загальних) сеймів і за часом своєї дії по
діляються на постійні та ті, що мали юридичну силу на певний термін. За 

змістом такі сеймові постанови, що безпосередньо стосувалися українських 

земель та їх населення, можна класифікувати так: І) ті, які мали загально

державне значення (наприклад, постанови Люблінського сейму 1569 р., які 
проголосили унію Польщі та Литви) або стосувалися зовнішньополітичних 

питань; 2) регулювали внутрішню та зовнішню торгівлю; 3) за якими вирішу
валися фінансові питання, стягувалися податки; 4) торкалися діяльності ад
міністративних та судових органів, проведення люстрацій і ревізій королів

ських замІ,ів та державних маєтностей, перевірки актових книг rpодських та 
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земських судів тощо; 5) спрямовувалися на посилення визиску народу та при
душення антифеодальних ВИС1)'пів. 

Сеймові КОНСТИ1)'ції чітко й недвозначно відображають прагнення прав

лячих кіл Речі Посполитої, магнатів та шляхти через відповідні акти закріпи

ти свої політичні, соціальні та економічні позиції. Серед сеймових постанов 

з торroвельно-економічних питань деякі стосувалися саме українських земель, 

наприклад документи Петрковського сейму 1565 р., «Ста1)'Т про ваги і міри», 
«Про склади та старі дороги» (зазначено міста України, які отримали «право 

складу» солі - Львів, Красностав, Коломия, Белз). Неодноразово в таких дже

релах йшлося про «руську» сіль з Прикарпаття та торгівлю нею. До подібних 

документів також можна віднести постанову «Про комори та прикомірки на 

прикордонні» (1643 р.) з переліченням митних застав у Києві, Черкасах, Кре
менчуці, Ніжині, Конотопі, Батурині, Чорнобилі, Чернігові. 

Сеймові постанови торкалися також магнатськоro і шляхетського земле

володіння в Україні, у тому числі в них йшлося про «феоди» Руської та По

дільської земель (1676 та 1581 рр.). Видавалися постанови про сесії (<<РОКИ», 
«рочки») земських судів у Кам'янці-Подільському, Галичі, Коломиї, Києві, у 

Волинському та Брацлавському воєводствах. Часто на сеймах порушувалися 

питання релігії. причому буквально на кожному з них «про релігію грецьку» 

лише фіксувалося, але ніякого конкретного рішення з цього приводу не ухва

лювалося, а саме питання відкладалося до наступної сесії аж до 1635 р. 
включно. 

Серед сеймових конституцій особливо слід виокремити ті, які відобра
зили наростання спротиву селян та козаків України соціальному й національ

ному гнобленню, тобто ті, що стосувалися антифеодальноro та визвольного 

руху українського народу. Втечі селян, як форма опору феодально

кріпосницькому гнобленню, були об'єктом розгляду сеймів, які прийняли рі

шення «Про гультяїв та люзних людей» (1563 р.), «Про люзних людей» 

(1565 р.), «Про втікачів-слуг та селян воєводств Київського, Волинського і 

Брацлавського» (1578 р.) Зростання ролі козацтва в боротьбі проти гноблен
ня, селянсько-козацькі повстання кінця ХУІ - початку ХУІІ ст. знайшли відо

браження в сеймових постановах, які приймалися під тенденційними назва

ми і мали антинародний характер: «Грипинення українського свавілля» 

(1589 р.), «Порядок з боку низовців і українців» (1590 р.), «Про низовців» 
(1593р.), «Про козаків і свавільних людей» (1596 р.). Сеймові постанови про 
запорозьких козаків неодноразово приймалися і в першій половині ХУІІ ст. 

(1601,1607,1609,1618,1619 рр.) разом з такими, як «Про свавілля окраїнне 
козацьке» (І 611 р.). Офіційні ж документи про урядові переговори з реєстро
вими козаками мали такі назви: «Комісія козацька» (1623 і 1624 рр.), «Аполо
гія ординації запорозьких козаків» (1626 р.), «Ординація війська запорозького 
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реєстрового» (1638 р.). Сеймові рішення, які ухвалювалися під час селянсько
козацьких повстань та після їх придушення, вимагають надзвичайно критич

ного ставлення, оскільки в цих джерелах реальні події часто перекручували

ся або ЇМ давалася суто тенденційна й упереджена оцінка. 

Матеріали з політичної іоторії, а також історії Ilutяхетських вольностей 

збереглися в щоденниках державних сеймів та повітових сеймиків. Особливу 

цінність мають документи, які відклалися у «Щоденнику» Люблінського сей

му 1569 р., де зафіксовані суперечки міжделегатами, між шляхтою і магната
ми, між литовською і польською сторонами. Зберегнися дві редакції щоден

ника, які мають певні текстуальні відмінності між собою, хоч і складені оби

дві прихильниками унії, які найімовірніше були родом з території Польщі. 

Протокольні записи промов литовських та польських делегатів (серед них 

були й українці за походженням) дають можливість відстежити порядок ви

роблення засадних положень Речі Посполитої. 

Розглянуті джерела CyrrєBO доповнюють сеймові діаріуші, які являють 

собою фактично щоденники засідань нижньої палати польського сейму. Як

що конституції були стислими, мали законодавче або нормативне значення і 

були кінцевим результатом роботи сейму, то діаріуші писалися переважно при

ватними особами, мали неофіційний характер і за формою були значно шир

шими. Завдяки цим джерелам можна уявити хід обговорення питань, з'ясува

ти різні погляди сторін, розстановку політичних сил. Разом з тим слід врахо

вувати можливу неповноту відомостей і певний суб'є}"ї'ивізм цих джерел, адже 

вони межують і з документальними, і з наративними. Сеймові діаріуші 

велися систематично лише з 1585 р., але відомо, що окремі з них укладалися 
ще з 1545 р. Значення цих джерел полягає в тому, що в них переповідаються 
промови учасників важливих форумів, послів та офіційних осіб, які давали 

оцінку становища в державі, у тому числі і в українських землях. Так, на

приЮ1ад, в одному зі щоденників Петрковського сейму 1558 - 1559 рр. від
значається, що народним масам України чиниться «нечувана неволя» і гніт, 

«ніколи не бачений перед тим на Русі». А сеймовий діаріуш 1597 р. є важливе 
джерело для вивчення політичної ситуації в Україні після повстання під про

водом Северина Наливайка, оскільки в ньому подано свідоцтва про єднання 

польських та українських магнатів і шляхти під час загострення соціальної 

боротьби в Украіні (скажімо, князь К. К. Острозький відверто висловлював 

ПОДlfКУ королю та коронному гетьману Жолкевському за придушення 

повстання). 

Для історіі козацько-селянського повстання під керівництвом М. Жмай

ла цікавими є повідомлення, зафіксовані в діаріуші сейму 1625 р., де містить
ся конкретна інформація про хід повстання, про посольства запорозьких ко

заків до Росіі. До речі, представники уряду Речі Посполитої висунули вимогу, 
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щоб <<ті, хто з цими посольствами їздив до Москви, з'явилися і під присягою 

зізналися, з якими посольствами були туди послані і які листи (грамоти) вони 

мали» від московського царя. 

Разом з цими джерелами безсумнівний інтерес для вивчення соціально

економічної історії України маюгь документи шляхетських сеймиків, які скли

калися у воєводствах та повітах і виражали інтереси шляхти. Найповніше 

представлені документи Вишенського сеймика (зараз - с. Судова Вишня на 

Прикарпатті, тоді - у Руському воєводстві), які охоплюють період з 1572 по 
1772 рр., особливо його ляуди (постанови), інструкції шляхетсы�имM послам 
до сейму тощо. 

Особливий різновид публічно-правових актів, що мали офіційний ха

рактер, утворюють королівські інструкці'із приводу різних питань зовнішньої 

і внутрішньої політики, королівсы<j деЮ/араціі~ акти КOJUicapoькиx комісій і 

mpal<mamu, сЮ/адені після придушення народнІІХ рухів, у тому числі Вільшан
ська комісія 1617 р., Роставицька комісія 1619 р., Куруківська комісія 1625 р., 
«Ординація козаків низовИХ» (фактично реєстрових 1591 та 1638 рр.). Ці юри
дичні джерела, складені представниками Речі Посполитої, відображали уря

дову версію подій, що відбувалися, і тому вирізняються особливою тенден

ційністю та ворожістю відносно українського народу. 

3. Книrи rродських, маriстратських та земських судів 
як історичні джерела 

Значну групу джерел із соціально-економічної історії України ХУІ - пер

шої половини ХУІІ ст. становлять документи місцевих судово-адміністрIПИВ

них установ. У книгах rpодських, земських, підкоморських, комісарських, 

міських (магістрlПСЬКИХ і ратушних) судів та <<урядів» (адміністративних op~ 

ганів, управлінь) України міститься значний інформативний матеріал з життя 

й побуту сільського та міського населення, відомості про його майновий стан, 

ремесло й торгівлю, фінансові відносини, землеволодіння і його перерозпо

діл, про форми еКСПЛУlПації селян, іХ становище, соціальний і національний 

гніт, різні прояви соціальних протиріч, антифеодальну та національно-виз
вольну боротьбу тощо. 

За способом і формою фіксації відомостей такі документи Qредставлені: 

npomОl(Qлами (чернетковими записами), iHдyкmaMи (чистовими записами), фа

сцикулами (в'язанками окремих, іноді розрізнених рукописів, у тому числі 

індукованих), реєстрами та індексами справ, сумаріушами. Серед них зустрі

чаються також відімуси (Копі!) та обляти (запис оригіналу, який подавався у 

відповідний судово-адміністративний орган для фіксаціі). 

Основною функцією rpодських судів, як спеціальних уряДових органів 

(на чолі із старостою, який призначався королем), був розгляд карних справ. 
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У канцеляріях цих судів також засвідчувалися офіційні документи (майнові 

та фінансові). Земські ;уди були органами, що обстоювали інтереси шляхти, 

а їх склад (суддя j судові чиновники) обирався на ш.гяхетських сеЙМИІШ{. На 

засіданнях земських t;удів (сесіях, «роках», «рочках»;' розглядалися громадян

ські справи, переважно майнові та фінансові спори між шляхтичами. Однак з 

часом чітке функціошшьне розмежування між rpодськими та земськими су

дами поступово розмивалося і відбувалася своєрідна їх дифузія. Серед інших 

судово-адміністративних органів, де збереглися справи стосовно українських 
земель, слід назвати коронні трибунали в Любліні та- Луцьку, підкоморські 

(розглядали спірні межові питання між шляхтою) і каптурові суди, які діяли в 

період між смертю попереднього короля й обранцям цаступного.- З приводу 

діяльності майже кожного з rpодських та земських судів у містах України. 

уціліла значна кількість рукописних томів справ. Стосовно ж інших судових 

установ, то збереглися лише окремі книги підкоморських судів (Київського 

та Луцького за 1547 - 1648 рр.), каптурового суду Волинського воєводства 
(один том за 1632 р.). комісарського суду Подільського воєводства (два томи 
за 1600 -1'606і 1629 -1679 рр.). . 

Серед документів. які ВНОСl'Ілися до гродських і земських книг, за їх по::" 
ходженням та формою (аКТQВИМ формуляром) можна виокремити такі різно

види: І) публічно-правові акти, або акти держав//ої влади: королівські та 

великокнязівські «листю> (грамоти), пожалування, привілеї магнатам та шля

хті, у тому числі підтверджувальні на земельні володіння і надання адміціс

тративних та військових посад; 2) документи ревіз;й державного .маЙна 
(moctраціі, тарифи подимного та інших податків, «поборові» реєстри тощо); 

3) nриватноnравові акти, які ·стосувалися майна та господарства: інвентарні 
описи земельних володінь (часто у формі «посесШ»), заповіти «<тестамен

ти»), дарчі, заставні записи, фінансові документи (<<квитанції», «пленіпотен

ції» - ручательства), «юраменти» (свідчення свідків, дані під присягою), куп

чі, продажні записи тощо .. 
Як уже зазначалося, до книг гродських та зе:мських судів вносилися 

публічно-правові акти для. наДання їм юридичної (;или і постійної фіксації, 

але часто сюди додавалися й приватно-правові майнові акти, і тоді в одній 

актовій книзі утворювався досить великий комплект документів. занесених 

одночасно. 

Серед записів у книгах rродських судів вирізняються інвентарі міст і сіл, 

які, як і люстрації, містять великий обсяг інформації про Їх розташування, 

юрисдикцію, нерухоме майно, склад населення, йо.:'О заняття, промисли, по

винності, податки і т. ін. Склад феодальних володінь, іноді досить значних, з 

переліком сіл та їх власників чи ореидарів можна з'ясувати за близьким до 

інвентарів видом актових записів - посесіями. Фіксація повинностей міщан 
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також зустрічається у так званих юраментах. Завдяки їм, (;кажімо, можнавста

новити кількісний та професійний склад ремісників багатьох українських міст. 

У гродських та земськихкиигах знаходяться також окремі акти про ан

тифеодальну боротьбу в Україні наприкінці XVI - першій половині ХУІІ ст., 

зокрема у записах, що мали форму «протестацій», «оповідань» та ін. Серед 

таких повідомлень багато скарг шляхтичів на повсталих селян і козаків. Ве

лика кількість записів - це скарги (<<оповідання») одного шляхтича на іншого 

за організацію грабіжницьких та розбійних наїздів на їх володіння, захоплен

ня й розорення маєтностей і земель. У таких актах наводяться численні відо

мості про особисті речі, одяг, прикраси, дорогоцінні предмети, зброю, зна

ряддя праці, виробничий інвентар, сільськогосподарську та промислову про

дукцію тощо. 

У процесі діяльності судово-адміністративних органів (Ради, Лави, ко

легії «сорока мужів» - тільки у Львові, комісії присяжнl'ІХ), які розповсюджу

вали свою юрисдикцію на міщан, та інших магістратських установ у містах, 

які користувалися правом самоуправління (так зване магдебурзЬКе право), 

сформувалася та дійшла до наших днів значна група гродських книг - магіс

тратських та ратушних. Хоч такі книги велися протягом ХУІ - ХУІІ ст. У бага

тьох містах та містечках України, але, на відміну від юшг державних судово

адміністративних органіЕ:,ВОНИ дійшли до нашого часу HI~ в повному комплекті. 

Найкраще й досить компактно збереглися фонди магістратських книг Львова 

та Кам'янця-Подільського. Особливо значним є фонд 52 «Рада міста Львова» 
у IJДIAY у Львові. У його складі 67 книг (за 1460 - 1647 рр.) індуктів, прото
колів та формулярів Ради, 54 книги aкtiB гродського суду Лави, починаючи з 
1515 р., 61 книга протоколів і індиктів війтовського управління з 1541 р. то
що. Книгй Кам'янецькоr'О магістрату складають 42 позиції за 1519 - 1650 рр. 
Що ж до діяльності судоних та адміністративних установ інших міст України, 

то збереглася лише незначна кількість книг (переважно під 1 до 3) магістратів 
Києва, Кременця, Луцька, Ковеля, Остра, Ровно, Дрогобича та ін. Однак такі 

документи магістратів та ратуш являють собою доеить цінну джерельну 

базу для дослідження історії міст, '{х економічного Р0'3витку, організації ре

місничоговиробництва та торгівлі, соціальної структури міського населення, 

розшарування в містах, участі міських низів у націN1іільно-визвольній бо

ротьбі українського народу та козацько-селянських повстаннях кінця XV) -
початку ХУІІ ст. 

Характерно, що за формою та формуляром акти судово-адміністративних 

органів мають багато спільного з актами гродських та інших судів того часу, 

оскільки всі установи функціонували одночасно й зазнавали взаємного нор

мативного та діловодного впливу. Початкова частина формуляру записів цих 

книг має приблизно таку форму: «Coram Officio соnsulШ"[еороІіеnSі coparantes 
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personaliter /атаІі ... » (<<Перед львівськими радниками особисто з'явилися 
славні ... »), а датування одночасних актів мала формулу «АсІuт иІ supra» -
«Відбулося, як вище», тобто як акт, записаний раніше. Найважливішими фо

рмами записів є: зміст (tenor) текстів або записів та облятu (оы�tз)) доку
ментів (наприклад, декретів, ординацій, мандатів, інвентарів тощо). Найбіль

шу інформаційну цінність становлять такі різновиди записів: заповіти (<<тес
таменти»), розрахунки «(квитанції»)), майнові розділи, свідоцтва (<<тести

монії)) ), поручительства (<<nленіnотенції»), оцінки «(такси») та їх реляціf, ін
вентарі речей, інвентарні описи, ординаціfТОЩО. 

У цілому, разом з книгами Литовськоі та Волинської метрик, документи 

місцевих судово-адміністративних органів ВКЛ та Речі Посполитої містять 
розлогий та багатогранний фактичний матеріал про соціально-економічне, 

політичне й культурне становище та розвиток українських земель у складі 

цих держав протягом ХУ - першої половини ХУІІ ст. 

4. Документи ЛитовськоУ метрики нк джерела 3 історіі Украіни 

ХУ - першоУ половини XVII СТ.: cКJJ8Д, історія вивченнн та 
публікаціі, характеристика найважливіших комплексів 

документів 

Цінним, унікальним і досить компактним зібранням документальнихдже

рел з історії соціально-економічної, внутрішньополітичної і міжнародної по

літики ВКЛ, дО складу якого у свій час, крім литовських земель, входили 

Білорусія, частина України і навіть Оlсремі російські землі, є Литовська мет

ри1«1. У зв'язку з цим географічна номенклатура є дещо умовною і неадекват

ною тій величезній території, яка в~одила до ВКЛ, а термін «метрика» до
слівно перекладається як офіційний перелік, список, а в Польщіі Литві ху

ХVПІст. так ще називали державне архівосховище. 

Метрика являє собою записи документів у книгах канцелярії ВКЛ (у її 
складі були канцлер, віце-канцлер, писарі, дяки) або окремі зібрання доку

ментів, починаючи з ХУ ст. і до 1794 р,ВКJlючно, які зберігалися спочатку в 
Троках (Тракай), а з середини XVI ст. у Вільно. У сер~Дині XVIIIcт. комплект 
книг метрики був переданий до Варшави. Підчас третього розділу Польщі у 

1794 - 1795 рр. метрика була перевезена до Петербургз. а в 1887 р. передана 
до Московського архіву Міністерства юстиції. У 1836 - 1837 рр. У ПетеpQурзі 
книги метрики були пронумеровані і систематизовані спеціально створеною 

комісією. Остання поділила метричні справи на 12 відцілів: І) книги записів; 
2) книги судних справ; 3) справи публічні; 4) переписи; 5) виnиси; 6) сnpaвuза 
печаткою; 7) книги Невідмінно/' ради і справи новітнього· виробництва; 
8) pericmu (реєстри); 9) книги 1«)nіu; 1 О) давні mimи; 11 )родовідні; 12) карти 
і плани. ця структура метрики в основному збереrnзся дотепер. У наш час 
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основна частина метрики знаходиться в Російському державному архіві дав

ніх актів (РДАДА) у Москві, складаючи окремий фондNQ 389, який нараховує 
584 одиниці зберігання. Згідно з Ризьким мирним договором, частина книг 
метрики (так звана Коронна метрика) у 1923 р. була передана до Польщі і 

зараз знаходиться в Головному архіві давніх актів у Варшаві (понад 400 пози
цій документів і 32 томи копій). Між іншими джерелами там знаходяться ко
РоННі судні й «писцові» (переписні) книги, щодеННИ 1 '" Люблінського сейму, 
акти, які стосуються історії Руського та Подільського воєводств і українських 

земель у складі Речі Посполитої за період ХУ - ХУІІІ ';1'. 

Уперше короткий нарис з історії Литовської метрики та їі складу подав 
відомий історик І. М. Данилович у вступі до першого тому видання під назвою 
«~нига посольская метрики ВКЛ, содержащая в себе дипломатические сно

шения ЛИТВЬІ в государствование короля Сигизмунда-Августа(с 1545 по 
1572 гг.»). Початок наукового ВИВ<Іення Литовської мсгрики було покладено 
вже у другій половині ХІХ ст. відомим польським дослjдником Станіславом 

Пташицьким (1853 -1933), який склав коротку історію метрики,'а також опи
сав її книги та окремі документи. У 1887 р. він опублікував каталог Литов
ської метрики, який не втратив своєї наукової вартості rl зараз. У своїх працях 
з історії Литви і Білорус:ії зверталися до вивчення ок:)емих документів мет

рики Ф. І. Леонтович (1833 -1911), М. В. Довнар-Запоm>ський (1867 - 1934), 
М. К. Любавський (1860- 1936), І. І. Лаппо (1869 - 1944). Однак саме у дже
релознавчому аспекті Литовська метрика до 1917 р. r {іким з істориків спе
ціально не вивчалася. 

Оскільки оригінали книг Литовської метрики практично не'збереглися, 
а в нашому розпорядженні є головним чином Їх коні'1' (переписування всіх 

книг метрики розпочалося за розпорядженням ка~ЕJ.Лера Лева Сапєги у 

1594 р.), важливим джерелознавчим, а також гносеологічним завданням ви
вчення Литовської метрики є з'ясування первісного ск.наду книг цьогО архів

ного зібрання. Цю важливу наукову проблему щодо r;~ршого періоду функ

ціонування метрики досить успішно вирішив визначний історик і джерело

знавець Микола Георгієвич Бережков (1886-1956). /J,осліджувати метрику 
він почав ще на початку хх СТ., працюючи в Московському архіві Мініс-і-ер
ства юстиції, де вона зберігалася. Першою його спеціа.%ною працею про ме

трику є вступ до довідкового видання «Описание докум(~итов и бумаг, храня

щихся в Московском архиве Министерства юстиции); ;М., 1915. Кн. 7.1). У 
якому дослідник подав опис .N2 5 - 12 книг записів IПетрики. У виданій в 
1946 р. першій частині монографії «Лито вская метРИК'l как исторический ис
точнию) (що одночасно було й темою його докторсько'і дисертацї1') М. Г. Бе

режков, rpунтуючись на вивченні метрики й аналізі сюшду книг копій, відно

вив достовірні книги (о':)Игінали - їх виявилося 32 за 1440 - 1490 і 1492-
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1523 рр., а також розрізнені, значній невеликі за обсягом документи, які не 
могли бути включені до скЛаду будь-якої книги. 

У подальшому книги Литовської метрики також вивчала Ганна Леоні

дівна Хорошкевич, яка визначила три актуальні джерелознавчі завдання у до

слідженні метрики: 1) вивчення співвідношення книг копій з оригіналами 
книг у великокнязівській канцелярії з 1522 р. до кінця XVIII ст.; 2) внутрішня 
критика різноманітних джерел, що входили до складу метрики; 3) вивчення 
посольських книг. Дослідниця підкреслила необхідність двох форм аналізу 

метрики - внутрішньої та зовнішньої, а також видання метрики. При цьому 

вона запропонувала різні принципи едиційної роботи в цьому напрямі: хро

нологічний, історико-географічний і тематичний. 

Серед сучасних дослідників Литовської метрики найвідоміші є П. Грім

стед-Кенеді, З. Кяупа, А. Василяускене, М. П. Ковальський, С. В. Абросимова 

та інші вчені. 
Публікація документів із складу Литовської метрики розпочалася ще в 

40-х рр. ХІХ ст., але спочатку вона здійснювалася без будь-якого плану й 

системи у двох напрямах: 1) видання окремих документів метрики (вибіркові 
публікації, витяги); 2) поактові видання книг метрики у цілому. З усіх публі
кацій, що з'явилися до 1917 р., найбільш монументальною й систематичною, 
хоча й незавершеною, була серія «Литовская метрика», яка виходила в бага
тотомному збірнику «Русская историческая библиотека» (упродовж 1903 -
1915 рр. було опубліковано п'ять томів). У збірнику вміщено три перші книги 
судних справ за 1510 - 1522 рр., три книги записів і три книги публічних 
справ. У 80-х рр. ХХ ст. було започатковано повну публікацію документів 

Литовської метрики. До 2000 р. планувалося опублікувати по 20 томів метри
ки польською і РадЯнською сторонами. Однак цього досягти не вдалося, особ
ливо з огляду на повільне виконання зобов' язань, покладених на країни СНД. 

Наукова цінність Литовської метрики полягає в тому, що в ЇЇ книги зано

силися різноманітні документи державного публічно правового та приватно

правового характеру, у яких зафіксувалися різноманітні аспекти життя тодіш

нього суспіЛьства. Це привілеї, ПОЖалуВвння володінь і посад, устави (стату

ти) про земські повинноСті, описи й люстрації замків, міст і сіл, документи 

про розміри податків, про порушення і пОрядок ведення судових справ, виро

ки, дозволи на заснування населених пунктів, надання окремим з них прав на 

самоврядування за магдебурзьким правом, документи, які відображали фі
нансові справиу державі та зовнішньополітичну діяльність ВКЛ. 

У фонді 389'Російського державного архіву давніх актів (м. Москва) за
раз міститься 147 томів книг записів і невелика група (відціл) книг переписів 

(22). Орієнтацію у такій кількості різноманітних документів Литовської 
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метрики полегшують вміщені у кожному томі реєстри (покажчи~ або пере-
ліки заголовків справ). 'оо 

Першу групу (відділ) книг Литовської метрики утворюють книги запи

сів, які є найваЖJщвішою частиною цього зібрання як за кількістю (близько 

37ro від заraльноУ кількості), так і за своїм значенням. Саме в цих книгах 
зосереджено документи, які підтверджували право на володіння нерухомим 

майном, надання феодалам різних прав і привілеїв. Це грамоти (королівські й 

великокнязівські) про надання земельних володінь" прав збору податків, куп
чі, заставні, статути земель, окремі дипломатичні акти. Термінологія заголов

ків актів, які входять до книг записів Литовської метрики, досить різноманіт

на, однак можна в,иділити основні різновиди записів. Найчастіше у книгах 

зустрічаються,документи з такими оригінальними назвами: «лист» (у зна

ченні грамота), «nідтверджеIlIlЯJ) (підтверджувальна грамота), «nPUЗНQНІ-ІЯ» 
(акт ,визнання відповідних прав), «привілей». Серед листів-грамот, у свою черry, 

вирізняються: І) листи-накази представникам місцевої адміністрації, які сто

суються зовнішньополітичних і військових питань; 2) листи-розпорядження, 
які направлялися місцевою адміністрацією для вирішення господарчих і фі

нансових питань; 3) листи про надання земельних володінь і кріпосних селян 
феодалам; 4) листи з дозволом організовувати ярмарки і торги, відкривати 

корчми; 5) листи-дозволи на торгів,nю без державних податків; 6) листи
майнові домовленості між окремими феодалами; 7) листи, які окреслювали 
відносини між духовними (монастирями і церквами) і світськими феодалаМіі. 

Особливим різновидом листів є «лист продажний), тобто своєрідний 
акткупівлі-лродажу майна. ' 

«Привілей» теж є досить розповсюджений різновид записів у розгляду

ваному відділі книг Литовської метрики. У ньому фіксувалися пожалування 

магнатам і шляхтичам «<земянам}», представникам місцевої великокнязівської 
і кор,олівської адміністрації на рухоме й нерухоме майно, організацію ярма

рок, неоподаткувану торгівлю. У цьому с;енсі привілеї мають багато спільно

го з листами, однак відрізняються від них відсутністю розпоряджень, наказів 
та інших норм імперативного характеру. 

«ПотверджеIlНЯJ) (підтверджувальні грамоти) прийнято розрізняти за 

тією ознакою, представникам яких соціальних груп вони видавалися: 1) під
тверджувальні грамоти магнатам і шляхтичам на володіння нерухомим май

ном; 2) підтверджувальні грамоти міщанам; 3) підтверджувальні грамоти ду-
XOBeHCTB~ , 

, До розглянутих різновидів записів близькі й ті, у яких фіксувалися 
факти подання документів у великокнязівську канцелярію для підтвер~ення 

певних прав і привілеїв. Заголовки таких актів мали особливу форму: «ви

nисаннє привілею», «відімус) тощо. Особливий інтерес являють «відімуси», 
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оскільки за ними, РоК і за «СУJ",аріушами» можна ча';;тково відновити актові 

документи, які не збереглися до нашого часу. 

Інші різновиди документів: (<nризнаниє» - офіційно фіксоване надання 
прав і повноважень; «6uзнаннє» - підтвердження доcroвірності документа осо

бою, від імені якої він складався; «СQзнаннє» - запис свідчення у великокня

зівській канцелярії; «оnовіданнє» - запис скарги у суді; «угодФ) - договір, 

погодження двох сторін у спірному питанні. 

дп,. вивчення економічних питань особливий інтерес мають Доку.менти 

про надання великими князями литовськими права. аренди мит торговель

них, корчем, млинів із вказівкою на термін аренди j плати за неї. У вигляді 

«1(вumaHЦЇ~» або «лічби» фіксувалися кошти, які надходили у казну від коро

лівських митників. Хоч серед книг є спеціальні книги судових справ, але і в 

книгах зацисів часто фіксувалися спірні судові питання під заголовками 

«справа», «одложеНlІЯ справи», а також рішення по них (<<ухвШlа», «вирок»). 

Останні переважно приймалися «господарем», тобт" великим князем або від 

його імені . 
.друга група (відціл) книг Литовської метрики - книги судних а60 судових 

справ (близько 30 % від загальної кількості). У ці книги заносилися не лише 
судові рішення, а й документи, які стосува.'1ися СУДО'IИНСТва. Окрім того, сю

ди потрапили деякі документи, які не мають прямого відношення до цих пи

тань або навіть не підхоДять до згаданого розряду книг. З них лише частина 

стосується українських земель. Форми або види записів' тут такі: 
І) «сnравф) (матеріали судового слідства); 2) «оm~оженнє» (перенесенitя слу
хання справи на інший час; 3) «nреложеннє» (по суті аналогічне за змістом 
ГіОпередньому різновиду); 4) «nрunо.мuнаниє» (висунення звинувачень потер
пілою стороною); 5) «оnовіданнє» (скарга в судові установи); 6) «~изнаннє» 
( показання свідків), 7) «вирок» (рішення, присуд великого князя (або від його 
імені), «панів-рад», верховної судової інстанції з окремого спірного питання. 

у цілому це одна з найважливіших груп актових ДЖI~рел у складі метрики,у 

яких відобразилися соціально-правові відносини та боротьба за свої права 

окремих соціальних груп. Окрім цього, У книгах судових справ Литовської 
метрики зустрічаються ще такі різновиди записів: «постановлення», <<учинення 

вольним», «позначення певного року», «заоисання пильності», <<угода», <<упи

сання», <<Декре','», «дання моци зуполноє», «познання», «вивоД», «вивод по

знання», «визнання», «подтверження» тощо. Отже, серед записів у книгах су
дових справ зустрічаються такі Ж, як і в книгах записів (привілей, підтверджен

ня та ін.). 

Третя ГР)'І1а книг Литовської метрики - книги публічних справ - порівня

но невелика і налічує всього 36 томів. До них занОСШІИСЯ сеймові і конфеде
ратські рішення, постанови, прохання, відмови на них, відомості про 
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посольства в іноземні держави, переліки ВОЄВОДСТВ і повіті в, устави земель, 

переліки тих, хто йшов на військову службу або направлявся на rpoмадські 

роботи. Як і в книгах записів, тут також містяться копії великокнязівських і 

королівських грамот, привілеї на земельні володіння, організацію нових по

селень, торгів і ярмарків. 

Для вивчення історії українських земель непересічне значення має. ще 

ОДИН відділ книг Литовської метрики - книги переписів, хоч у цілому із 22 
таких книг фОНДУ у РДАДА лише 2 безпосередньо стосуються України. Зате 
обидві люстрації досить розлогі й змістовні (одна з них н.алічує 126 аркушів 
рукопису, інша - 202 аркуші). Вони є переписами або описами українських 
замків і сіл, які були до них приписані і зідбували на~их повинності .. Хроно
логічно переписи розділяють лише 7 років. Перший з них, що має назву «Ре
естр пописов замков» (1545 р.) (книга перепису N!! 561), складається з 11 час
тин (6 замків і піддані їм села). Перепис містить докладний опис кожно('О 

замку, його розташування, стану фортифікаційних споруд, наявності продо

вольства й амуніції, вказівки на те, які саме види замкових і мостових відро

бітків відбували залежні селяни тощо. 

Інша книга перепису N!! 563 має заголовок «Книга nоnuсаня замков YKpa~ 
ИННЬ!Х за розказанем 1<ОрОЛЯ Жикгuмонта Августа в року J 552». Королівські 
замки в цій книзі описані в такій послідовності: Черкаський, Київський, Остер

ський, Чорнобильський, Мозирський, Овруцький, Житомирський, Вінниць

кий, Брацлаьський, Кременецький, Луцький, Володимирський. Значення книг 

переписів українських замків визначається тією величезною інформацією, у 

т. ч. Й прихованою, функціональною, яка міститься в них і стосується різно

манітних аспеlСГів життя тогочасного суспільства. Відомості про споруди, аму

ніцію, продовольство, замкову обслугу, повинності різних категорій піддано

го населення, його склад, заняття, нерухоме майно тощо мають велику науко

ву цінність і допомагають вивчати цілий ряд конкретно-історичних аспеlСГів, 

які стосуються українських земель у литовсько-польську добу. 

Звичайно, не всі питання історії України знайшли своє адекватне висвіт

лення в документах Литовської метрики, є в ній окремі хронологічні й тема

тичні лакуни, але в цілому без цього важливого комплексу актових джерел 

праlСГИЧНО неможливе адекватне відтворення основних соціально-економічних 
і політичних процесів, що відбувалИСJi у ВКЛ і Речі Посполитій протягом 

кінця ХІУ - ХУІІІ ст. 

5. Руська (Волинська) Метрика як джерело з історії 
украУиських земель 

Руська (Волинська) Метрика (далі РМ) - це реєстрові книги Руської кан

целярії як структурного підрозділу польської королівської (Коронної) 
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канцелярії, які велися 3 1569 по 1673 рік. До складу РМ входять офіційні копії 
(вписи) значної частини документів, що видавалися в канцелярії за доручен

ням короля або його довірених осіб, а також тих, які надходили до канцелярії 

і за розпорядженням Їi~ керівників повинні були там фіксуватися. Юрисдикції 

РМ підлягали Волинське, Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства, 

перші три з яких були інкорпоровані до складу Польського королівства за 

Люблінською унією, в останнє - створене у 1633 р. із східної частини Київ
ського воєводства та зt:мель Чернігово-Сіверщини, відвойованих у Москов

ської держави Річчю Посполитою внаслідок вШн почаrку ХУІІ ст. У розпоряд

женні сучасних дослідників зараз є 29 книг Руської Метрики. Вона є фактич
но єдиним майже повністю збереженим комплексом книг, що висвітлює істо

рію українських земель означеного періоду, оск'льки, за підрахунками 

М. П. Ковальського, на сьогодні збереглися лише 1 книга Київськоro (род
ського суду, 12 - Житомирського, 1-Вінницького, а також 1 книга Брацлавсь
кого земського суду, що становить мізерну частку від колишньої їх кількості. 

У подібному стані збереглися й книги київськоro та брацлавського підкомор

ського судів. Згідно з реконструкцією Н. Яковенко, київський підкоморський 

суд упорядкував за 1581 - 1659 рр. 6 книг, З яких фрагментарно збереглися 
тільки 3, зшиті в одному конволюті (рукописному збірнику), а брацлавський 
підкоморський суд залишив по собі за 1580 - 1665 рр. 5 книг, жодна з яких не 
збереглася. Фактично відсутні на сьогодні створені в другій половині ХУІ -
ХУІІ ст; на теренах Київського і Брацлавськоro воєводств магістратські, зам

кові, ратушні таінші різновиди серійних кииг. 

Ще у 70-х рр. ХУІІ ст. та другій половині ХVlIl ст. відповідно руським 

писарем Стефаном Казиміром Ганкевичем і регентом Малокоронної канце

лярії Яном Франциском Цивінським було укладено два детальні подокумент

ні описи. Але, незважаючи на це, РМ ще довго залишалася поза увагою дос

лідників. На сьогоднішній день література, присвячена її вивченню, не така 

вже й значна і в цілому може бути умовно поділена на дві групи: 1) праці, 
присвячені вивченню архівної історії метрики; 2) дослідження, у яких здій
снено джерелознавчий аналіз окремих документів ч.~ їх збірок у складі РМ. 

Перший напрям був започаткований польським істориком-архівістом Ан

жеєм Гулінським, яким у 1853 р. написана, але так і не опублікована праця під 
назвою «Historia·Metryki Коronnе} і Litewskiej». Один із її розділів присвяче
ний загальній характеристиці РМ. Незважаючи на залучення до дослідження 

окремих цінних матеріалів, А. Гулінському через відсутність книг самої РМ, 

які зберіга.fJИСЯ у той час в Архіві Правлячого Сенату в Петербурзі і тому ко

ристуватися ними було складно, вдалося лише окреслити даний джерельний 

комплекс, спираючись переважно на власні гіпотези та здогадки. 
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Інший польський дослідник, який деякий час був метрикантом комплек
су реєстрових книг, окремих документів, родовідних документів та карт під 

назвою «Литовська .четоика», Станіслав Пташицький у своїй праці «Описа

ние книг и аl<mов Литоєсl<Oй метрики» (1887) не лише навів опис 28 книг 
РМ, але й висловив деякі слушні зауваження стосовно характеру даних книг, 

періоду їх ведення, належності до Коронної канцелярії та архівної історії са

мої серії. Завдяки цій праці факт існування у скпаді архіву «Литовської метри

кн» окремої серії книг Коронної канцелярії для східноукраїнських воєводств 

за 1569 - 1673 рр. став відомим широкому колу дослідників історії України. 
Майже через сто років вивчення архівного аспекту історії РМ було про

довжене польськими істориками-архівістами І. Сулко<зською-Курасьовою та 

М. Возняковою в процесі укладання ними інвентаря книг Коронної метрики. 
Ними було використано два дуже важливих джерела: загальний інвентар книг 

РМ близько 1676 р. авторства С. К. Ганкевича та ЙОГО ж і10документний опис 
цього зібрання за 1673 р., які дали можливість досить aд~квaTHO реконструю
вати склад метрики і навести їі загальну характеристику. 

До кола зацікавлень американської дослідниці П. K~HHeдi-ГpiMCтeд з се

редини 80-х рр. ХХ ст. між іншими потрапили й питання щодо архівної істо

рії РМ, зокрема ії загальна характеристика, визначеНlu( складу книг, аналіз 

певних елементів діяльності Руської канцелярії, як у цілому, так і окремих 

книг, а також архівознавче опрацювання РМ протягом ХУІІ - ХІХ ст., зокре

ма складання описів С. К. Ганкевичем та Я. Ф. ЦивіНСI,К!іМ. Серед найважли

віших здобутків П. Кеннеді-Грімстед -- встановлення точної кількості чисто
вих книг РМ та відтворення процесу їх формування. 

Другий напрям в історіографії РМ предста~лений lюботами, у яких здій

снено конкретно-джерелознавчий аналіз окремих її ДOJсументів або тематич

них збірок. Зачинателем його був видатний українсью-;й історик М. Грушев

ський, який наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. у «Записках Наукового това

риства ім. Т. Шевченка» паралельно з публікаціями ДОl(ументів РМ подав ряд 

невеликих за обсягом, <,ле надзвичайно змістовних джерелознавчих розві

док, у яких аналізуються інформативні можливості опублікованих докумен

тів. Саме джерелознавче дослідження РМ продовжив інший український іс

торик Ф. Ніколайчик. Він опублікував розшукані ним у t=M документи, у яких 
подано відомості про формування землеволодіння князів Вишневецьких у 

Лівобережній Україні наприкінці ХУІ - У першій половині ХУІІ ст. 

Після розвідок М. Грушевського та Ф. Ніколайчика книги РМ надовго 

випали з поля зору джерелознавців. Лише у І 970-х - І 980-х рр. цей джерело

знавчий напрям був продовжений у ряді праць історика й джерелознавця 

М. П. Ковальського. У першу чергу, ним були проаналізовані «міські» доку

менти у складі РМ (локаційні, магдебурзькі, торгово-ярмаркові привілеї, 
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цехові статути і судові декрети, які стосувалися соціальних протиріч в україн

ських містах. Також саме М. П. Ковальський відновив започаткоSllНУ ще 

М. Грушевським традицію вивчення РМ шляхом подокументної евристики. 

у даному напрямі також працювали учні М. П. Ковальського - П. М. Кулаков

ський, В. А. Брехуненко та С. В. Абросимова. Зокрема, П. М. Кулаковський у 

1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Руська (Волинська) мет
рика (І 569 - 1673 рр.) як джерело до історії Київського та Брацлавського воє
водств», а також опублікував ряд спеціальних праць на цю тему. 

Інформативні можливості книг -рм та окремих документів з їх складу 

досить широкі. Особливо багато інформації вони надають для вивчення про

цесу зростання королівського землеволодіння, колонізації нових земель, ді

яльності системи державної адміністрації, життя міст на основі магдебурзького 

права, козацьких рухів, генеалогії місцевих шляхетських родів. Особливо пе

рспективним є вивчення декретів сеймового, асесорського і реляційного 

судів. 

Поява РМ стала можливою у результаті Люблінської унії 1569 р., яка 
закріпила українські воєводства у складі Речі Посполитої. З огляду на того

часні реалії за ними було збережено право на вживання руської мови як діло

водної і Волинського cтaryry як основи судочинства. Останні два чинники 

визначили неминучість ведення у Коронній канцелярії окремих книг для ін

корпорованих воєводств. 

рм, як і Литовська та Коронна метрики, мала досить яскраву соціальну 

спрямованість. До сфери ії юрисдикції могли потрапити лише привілейовані 

стани Речі Посполитої. До таких станів належав, насамперед, «політичний 

народ», тобто стан з чіткою ідеологією - шляхта, духовенство, а також мі

щанство, яке корисryвалося Магдебурзьким правом, причому шляхта не прос

то-обов' язково підлягала юрисдикції РМ, а й визначала, внаслідок своєї полі

тичності, тобто ідеології «руського сарматизму», процес ведення книг русь

кої серії. Ця соціальна база посryпово й неухильно зменшувалася у зв'язку з 
полонізацією українців та білорусів. 

у роки ведення в Коронній канцелярії (1569 - 1673 рр.) окремих книг, 
що стосувалися саме українських воєводств, у канцелярському середовищі, 

причетному до цього процесу внаслідок існуючого розподілу праці між уряд

никами, які працювали з коронними і руськими книгами, уперш.: з'явилися 

поняття «Руська метрика» (1620 р.), «Волинська метрика» (1620-ті рр.), «Русь
ка канцелярія», «Волинська канцелярія» (початок І 630-х рр.), «Канцелярія 

декретова Руська», «Канцелярія декретова Волинська» (кінець 1650'-х рр.). 

Як свідчить аналіз документів РМ, поняття з прJ.tкметником «Руська» вжива

лися стосовно всієї метрики, тоді як застосування понять з прикметником 

«Волинська» обмежується лише волинським документальним матеріалом. 
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Самі ж книги РМ є заПИl;ово-декретові, а їх сучасний І;іслад можна вважати 

фактично тотожним існуючому за станом на 1673 р. Безсумнівним фактом є 
наявність невеликих внуrрішніх втрат у чистових книгах РМ, а також неста

ча принаймні 5 чорнових її зошитів (протоколів). 
Документи метрики свідчать, що протягом 1569 - 1673 рр. мав місце 

поступово наростаючий процес вилучення українськю, документів із сфери 

компетенції РМ і переведення їх у зону впливу Коронної метрики із зосеред

женн~м у Варшаві. Як наслідок, книги руської серії практично ніколи не кон

центрували в собі виключно лише українські документи, що видавалися Ко

ронною канцелярією або ж надходили до неї. 

у <,:воїй діяльності Руська канцелярія користувалася тими ж методами і 

прийомами, що Й Коронна канцелярія. До її книг вписувалися документи, які 

з погляду права можуть бути зведені у 7 груп: листи публічного характеру 
(привілеї, універсали, сеЙМQві акти, люстраціі; лімітації: межові акти, ІСОН

сенси, IСОролівські листи-послання), приватні акти (це::іі; даровизни, peeifHa. 
ціі; продажні записи, застави, фундуші, квити, тестаменти, інтерцuзи, nле

ніnотенції та ін.), nроmестації та маніфестації: реЛRціі: судові рішення 

(арешти, IСОнтумацй' перші, peєкmи, евазіі; реляксаціі; :1ублікації баніцій, дек

рети інфамій, діляцї!' та ін.), дипломатичне листуваюlJl, вірчі IСОnії (відімуси, 

трансумnmu). Дані документи записувалися до книг ЯКУ формі обляти (сло

во в слово), так іу формі зізнання (переказом основного змісту). Документи. 

що видавалися самою канцелярією, вписувалися дО КНШ' У формі обляти; до

кументи, що надходили до канцелярії, могли фіксувап,ся у книгах як у формі 

обляти, так і у формі зізнання. До документів, які вписувзлися до .книг РМ У 

формі зізнання, належали реляції, протестації і маніфестації, а також деяка 

частина приватних актів. Подібно до Коронної канцелярії реєстрація доку

ментів у Руській канцелярії відбувалася у два ПРИЙОМ<І: спочатку документ 

фіксувався у чорновій книзі (протоколі), а потім - У чистовій книзі (індукті). 

Досить розповсюдженою в Руській канцелярії була практика видачі на про

хання клієнтів виписів та екстрактів з документів РІЧ. Видані з канцелярії 

виписи та екстракти, як с:відчать документи, ма.1и юридичну силу, тобто мог

ли бути використані як правовий доказ у тому чи іншому С)'ді. Займалася Ру

ська канцелярія і визначенням автентичності документів, що надходили до 

канцелярії і підлягали впису. Прийоми такого визначення були загальноприй

няті: дослідження матеріалу, на ЯI<ОМУ написаний ДОК;/і'.)СНТ, печаткн, засвід

чувальні підписи. 

У цілому значний інформаційний потенціал ДОКУіl!ентів РМ спромож

ний CyrтЄBO вплинути на існуючі нині інтерпретації тих чи інших аспектів 

української історії. Особливого значення він набуває ,]ЛЯ відносно бідної на 

документальний матеріал історії українських земель У УІ - ХУІІ ст. 
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6. Джерела опнсово-стаТНСТИЧIllОГО характеру з історії украrнсыихx 
земель кінця XIV - першоі половини ХVП ст. «Устава на волокИ>~ 

1557 р. Люстрації, інвентарі, ревізії, «пнсцові книrв» 
Для вивчення соціально-економічних питань розвитку українських зе

мель у складі ВКЛ та РП велике значення мають різноманітні джерела описово

статистичного характеру: устави, інвентарі (описи), люстраціі"таревізil·. Уста

ви призначалися для опису господарських (великокнязівських) маєтностей і 

мали певні відмінності, пов'язані з характером господарства в тій чи іншій 

частині держави. за період з ХУ по ХУІ ст. було створено досить багато міс

цевих устав, на основі яких у 1557 р. було вироблено « Уставу на волокин, яка 
в подальшому постійно доповнювалася новими даними й угочнювалася, буду

чи своєрідним взірцем для подібних документів. Метою устави стало розме

жування великокнязівських і боярських земель, а також перевірка прав на 

землеволодіння й повернення до великокнязівської казни земель, захоплених 

незаконно, перепис селян і їх майна, встановлення селянських повинностей. 

За «Уставою» була виділена основна податкова одиниця - волока, яка вважа

лася звичайним наділом для одного селянського двору (у дворі могло буги 

декілька хат). Вона приблизно дорівнювала 19 - 21 га і наділялася в трьох 

полях. Саме з волоки були визначені основні повинності залежних селян, які 

складалися з панщини, натуральних! грошових податків, церковної десяти

ни тощо. Впровадження «Устави на волокю> призвело до державного обме

жування приватних земель, супроводжувалося встановленням твердих над

ходжень до великокнязівської скарбниці. 

Починаючи з XVI ст. господарчі описи земель ВКЛ частково збереглися 
у різноманітних інвентарях та ревізіях. Спочатку здійснювалися інвентарні 

описи переважно церковних володінь, а потім державних (королівських або 

великокнязівських) та приватних феодвльних маєтків. Інвентарі складалися 
при зміні осіб на адміністративних посадах (старост), переданні земель в арен

ду або після ії закінчення. Після розділу королівщин У 1590 р. на староства та 
економії складалися інвентарі і в останніх. Регламентація проведення інвен

тарних описів була передбачена сеймовою конституцією Речі Посполитої у 
160 І р. В інвентарях, як правило, вказувалися кордони маєтностей, відомості 
про садибу господаря, описувалося саме господарство (фільварок), подавали

ся відомості про церкви й духовенство, міста й села, кількість господарств у 
них, забезпеченість землею, робочими руками, реманентом. Інвентарі часто 

вказували джерела й розміри прибутку, податки й повинності міщан, селян, 

общини, іноді національність, віросповідання населення, якість (рунтів, на

явність лісів, водних артерій, шляхів сполучень тощо. Часто в інвентаРІ[}( на

водилися відомості про подані власниками підтверджувальні документи що-
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до права на володіння або сумаріуші з вказівкою, у яку саме з книг записів 

метрики вони були внесені. 

Такі інвентарі староств зараз переважно зберігаються в архівах Польщі, 

хоч багато з них безпосередньо стосуються історії українських земель. Що

правда, вони досить нерівномірно розподіляються за часом складання та 

охоплюваними регіонами. Скажімо, щодо ХУІ ст. Дрогобицьке, Галицьке та 

Львівське староства представлені досить значною кількістю інвентарів, які 

між собою розділені проміжком часу у 5 - І О років, завдяки чому можна здій

снювати їх порівняльний аналіз, виявляти динаміку й тенденції розвитку ос

новних економічних явищ та процесів на цих землях (хоч, зрозуміло, не всі 

аспекти знайшли в них однакове відбиття). Натомість інші українські старо

ства значно слабше репрезентовані у подібних джерелах того часу. Інвентарі 
українських земель XVII ст. представлені описами Білоцерківського (1616 та 
1622 рр.), Канівського (1622 р.), Остерського (1626 р.), Володимирського 
(1636 р.) та Вінницького (1604 р.) замків. Певний інтерес являють також інве
нтарі духовних латифундій. До них належить, наприклад, інвентар острозь

ких духовних володінь 1517 р., У якому перелічені села, що належали <<Попам 
острозьким руським» та острозькій замковій церкві з вказівкою кількості жи

телів (селян та підсусідків), маєтностей, розміру натуральної, відробітної та 

грошової рент. 

Подібними до інвентарів були ревізії, які періодично проводилися як у 

маєтках великого киязя, так і в приватних володіннях. Якщо інвентарі були 

описами широкого плану з різноманітною інформацією, то ревізії переважно 

мали більш локальний характер, як у географічному сенсі, так і щодо відтво

рення в них різних числових і описових показників. У цілому вони мали більш 

локальні завдання. Так, «Ревизия пущ и переходов» 1559 р. і «Ординація» 

І 63 І р. включають матеріали опису лише лісових угідь ВКЛ. 
Одне з найважливіших місць серед джерел статистичного характеру роз

глядуваного періоду в історії України належить люстраціям. Про окремі з них 

у складі «ЛИтовської метрики» йшлося вище. Подібні джерела можна також 

знайти серед книг Коронної метрики. Скажімо, щодо другої половини 

ХУІ ст. У їх складі стосовно історії України важливе значення мають люстра

ції, які охоплювали територію Руського, Подільського та Белзького воєводств 

(1564 р.), Самборського (1568 р.) і Дрогобицького (1569 р.) староств, Руського 
воєводства за 3 роки (1569,1570, 1616 рр.) та Барського староства (1569 р.). 

Цінний фактичний матеріал про соціально-економічне становище укра

їнських земель на початку ХУІІ ст. містять спеціальні книги люстрацій 

Коронної метрики, серед них Подільськuго, Брацлавського та Київського воє

водств 1615 -1616, 1622, 1629 і 1636 рр., Руського, Белзького і Волинського 
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ВОЄВОДСТВ 1628 р. Більшість цих джерел була опублікована в «Актах Юго
Западно й Русю> (І 886) та «Жерелах до історії України-Руси» (1895 - 1900). 

Подібні матеріали з історії економіки Є і в «писцових книгах», де основ

на увага приділена опису міст і поселень, встановленню земельних кордонів 

між ними. У цих книгах також наведено окремі відомості про повинності 
кріпосних селян. 

ЛЕКЦІЯ 9 
ЛІТОПИСАННЯ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОl ДОБИ з ІСТОРІ! УКРА/НИ 

1. 3ахідио-руські (білорусько-литовські) літописи кінця ХІУ -
першоі половини ХУІІ ст. як джерела 3 історіі Украіни 

ПісЛя створення Галицько-Волинського літописного зводу ХП ст. на укра
їнських землях літописна традиція не припинялася. Але, на жаль, літописи, 

які були б створені у ХІУ - першій чверті ХУ ст., до нас не дійшли, в усякому 

разі науковцям такі невідомі. А ось різноманітних літописних списків, дато

ваних після 1440 р., збереглося досить багато. Саме їх і прийнято в історіо
графічній традиції називати західно-руськими або білорусько-литовськими 

літописами. Одні дослідники налічують 25 таких літописних списків, інші -
щонайбільше 14. Усі ці списки утворюють три основні редакцїі: старшу, ство
рену близько 1440 р., складну - 1550 р. і повну - 1560 р. 

Суnрасльський літописний звід nершо'і половини XVI ст. Найбільш 
«українським» за змістом цілком справедливо можна вважати Супрасль

ський список, або, як його частіше називаюТь, СуПрасльський .літопйс. На

СПp.l1вді це літописний звід. Назва його походить від назви монастиря під 

м. Білостоком (нині У Польщі), де він був виявлений. Сам монастир було за

сновано на землях білоруських магнатів Хоткевичі!! приблизно у ХІУ ст. Ві

домо, що рукопис літопису складався за завданням князів Одинцевичів, земе
льні володіння яких знаходилися у Східній Білорусії та Смоленщині, а його 

переписувачем був згаданий у тексті літопису Григорій Іванович (близько 

1520 р.). За окремими списками літопис доведено 3 862 до 1541 р. Першим 
знайшов цей літопис у 1823 р. У згаданому монастирі дослідник білорусько
ЩIТОВСЬКОГО літописання І. Данилович, тому цей звіД іноді ще назиВаtoТЬ лі
тописом Даниловича. Уперше опублікував цей літопис КНЯЗЬ Оболенськмй 

у 1836 р. під назвою «Cynрасльская РУКОПИСЬ, содержащая Новгороде кую и 
Киевскую сокращенныe летописи». Цим було підкреслено той факт, ЩОВ ос

нову джерела були покладені витяги з Новгородського ІУ та Новгородського 

V літописів, які сходили до псковського зводу ХУ ст., та декілька відомостей, 
запозичених з київського літописання. Згодом, уже в 1907 р., «Супрасльський 
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літопис» у комплексі білорусько-литовських літописів помістили о. Шахма

тов та С. Пташицький під назвою «Западнорусские летописи» як 17-й том 

«Полного собрания русских летописей)}. Останнє за часом видання даного 

літопису здійснив у 1970-х рр. визначний білоруський джерелознавець 

радянської доби М. М. Улащик (<<Летоnuси белорусско-лuтовские~». Зараз 

Супрасльський літопис, у якому є чимало відомостей про політичні й військові 

події в УКраїні у ХІУ - ХУ} ст., зберігається в архіві Петербурзького відділен
ня Інституту історії Російської Академії наук. 

Літописний список складається з трьох частин. Першу частину з оригі

нальною назвою «Сказание о eepHblX святыx Ю/ЯЗей руських» невідомий ав
тор скомпонував, СJroрочуючи та комбінуючи відомості з давньокиївських, 

ВОЛИRСЬКИх, подільських, новгородських і частково московських літописів 

до 1427 р., а також деяких польських хронік. Друга частина має назву «Лето
nuсец великих князей лuтовских» і охоплює період 1431 - 1446 рр. У ній ви
кладено події за хронологічним принципом. Третю умовну частину списку 

становлять літописні оповідання, сказання, повісті або окремі замітки за 

1447 - 1505 рр. Наприклад, у повісті «О nодольскоu земли» як частині списку 
розповідається про київського князя Скиригайла та ченця Фому, який мав 

намісництво від митрополита у святій Софії і отруїв князя, давши йому зілля. 

Створення цієї повісті дaryється вченими першою половиною ХУ ст. 

У найдавнішій частині літописного зводу переважно переповідаються 

найбільш значні події, зафіксовані у київському літописанні. Але в другій час

тині, після короткого переказу КИЇВСЬJroго літописання, є оригінальні продов

ження, написані невідомим автором. Це свідчить, як стверджують сучасні до

слідники, про включення до неї звісток з ЯJroгось невідомого західно-русько

го літопису, який не дійшов до нас. У сучасній науJroвій літературі цей втраче

ний літопис називають Волинським Jroротким. З 862 і до 1240 р. Супрасль
ський літопис фактично є скорочений і не зовсім точний конспект з давнього 

КиївсьJroГО (Лаврентіївського ) літопису. 
01Сремі вчені вважають, що період з 1240 по 1491 рр., якому відведено 

всього декілька сторінок, є витягом із смоленського літопису, щоне дійшов 

до нашого часу, -але частково увійшов до Воскресенського зводу. Однак і в 

цьому уривку є опис окремих цікавих історичних подій, які відбувалися в 

Україні наприкінці ХІУ - протягом ХУ ст. Скажімо, У ньому передано битву 

на Ворсклі 1398 р. між військами великого киязя Вітовта з татарським ханом 
Темір-Куклуєм. Наводяться імена] 8 литовських і руських князjв, які загину
ли під час битви. Серед них Андрій Полоцький Ольгердович, Іван Борисович 

Київський, Федір Патрикеєєвич Волинський та ін. Є також інформація про 

боротьбу Свидригзйла із Сигізмундом Кейстутовичем за великокнязівський 

престол у 30 - 40-х рр. ХУ ст. При цьому особливо виразно продемонстровано 
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методи боротьби, які майже нічим не відрізнялися від татарських. Становлять 

інтерес відомості про те, як поляки після смерті Вітовта у 1430 р. закріпилися 
у Кам'янці, пограбувавши місто. 

Нарешті частина, що охоплює 1491-1516 рр., є найбільшою і найзміс
товнішою. У Супрасльському списку вона має назву «КратІСая Киевская ле

топись. От начала земли РУССКОЙ до 1516 года». Давня історія Русі подана на 
основі київського і галицько-волинського літописання ХІ - ХІІІ ст., а період 

1491 - 1516 рр. - крізь призму сприйняття очевидця подій. За ії змістом мож

на конс;rатувати, що це не компL'ІЯЦія, і нескорочеНІІЯ якогось попереднього 

літописного твору, а оригінальні записи, зроблені людиною, яка, ймовірніше 

всього, жила на Волині, оскільки в цій частині головна увага зосереджена 

саме на волинських подіях. Розповідається у літопису про набіги татар на 

ВОЛИНЬ, про долю церкви, про місцеву шляхту. Особливо чітко й докладно 

описано руйнування й плюндрування Волинської землі татарами у 1491 р. 

У той же час із захопл·~нням описані перемоги волинських князів над татар

ськими ордами, наприклад у 1497 р. Улюблений герой автора - князь Костян

тин Іванович Острозький, а сам літопис завершується оповіданням про пере

моту його війська"над татарами під Оршею і похвалою йому: « ... как же и в 
НЬІНешнее время случися видети того доброго и храброго воина, пореклом 

стратилата князя Костентина Ивановича Острозькоr:>>>. З цього видно, що ав

тор заключної частини був сучасником князя. Це досить цікава частина, ос

кільки події, які розглядаються в ній, не описані в жодному іншому літописі. 

Баркулабівсь«uй літопис (1545 -1633 рр.) свою назву отримав від'се
лища Баркулабове поблизу м. Старий Бихов Могильовської області (нині Ре

спубліка Бєларусь). На думку вищезгаданого М. М. Улащика, літопис створе

но не пізніше 30-х рр. ХУІІ ст. Його автором вважається священник Федір 
Филимонович. Ще до 1917 р. літопис публікувався 7 разів: уперше з купюра
ми і пропусками П. Кулішем під назвою «Баркулабовская летопись (1563-
1608 гг.)>> у 2-му томі його книги <<МатериалЬІ для воссоединения Руси» (1877), 
потім М. Довнар-Запольським у 1908 р. в «Универсиrercких известиях» і окре
мим виданням, а також тричі Є. Р. Романовим. Одн&К у повному обсязі літо

пис був опублікований лише у 1962 р. О. М. МальцеfИМ. Останнє його видан
ня було здійснене у 32-му томі «Полного собрания русских летописей» за ре

дакцією М. М. Улащика. 

Літопис відрізняється серед інших білорусько-литовських літописів не 

лише соковитою образною мовою, але й особливостями місцевого характеру. 
Автор зосередив увагу на описі подій, пов'язаних з БаркулабовИ:м, Могильо

вом і Полоцьком та прилеrnими до них районами. Матеріали літопису досить 

нерівномірно розподілені в часі. Перше повідомленн.я датоване 1545 р. 
(відомості про БерестейськиЙ сейм 1544 р.), потім з деякою перервою 
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висвітлено події з 1563 ГlО 1608 р., а наприкінці йде запис за 1633 р. Найточ
ніші відомості літопису стосуються подій останнього десятиріччя ХУІ - по

чатку ХУІІ ст., де автор виступає як очевидець і уча{;іИК подій. У літописі 

можна знайти різноманітні відомості про повсякденне життя простих людей, 

господарство та побут смян, про час та умови проведення польових робіт. 

Особливе значення мають записи більш ніж за 20 ро[(ів про ціни на жито, 
овес, гречку, коноплі, горох, капусту, про врожайні та неврожайні роки, голод 

і його наслідки. Глибокий інтерес до життя народу, співчуття до йогО страж

дань і становища проходять через весь літопис. Дуже зворушливо автор зо

бразив наслідки неврожайного 1601 р., коли через. голод померло багато 

людей. 

Між іншим, літопи(; містить також цікаві відомості про дії російських 

військ під Могильовом наприкінці Лівонської війни, про перебування у Біло

русії українських козаків під час повстання під проводом Северина Наливай

ка, про Лжедмитра І і московське повстання 1606 р., про боротьбу між право
славними та прихильниками унії на території Речі Посполитої (у тому числі й 

на українських землях). 

Ліmonuc Бuxoвця середини XVI ст Цей літопис дійшов до нашого часу 
у вигляді двох різних списків та одного фрагмента з третього. Знайдений був 

в особистій колекції гро\Цненського міщанина О. Биховця вчителем Вілен

ської гімназії І. Климашевським. Учитель надрукував ненеликий уривок літо

пису. Повну його публікацію здійснив у 1846 р. польський вчений. Теодор 
Нарбут під назвою «Хроника БЬІховца». Після цього літопис друкували ще 

декілька разів, найпізніше у тому ж 32-му томі «Полного собрания русских 

летописей» у 1975 р. Спсщіально досліджували його зміст такі відомі вчені, 
як О; Зим ін, М. Ючас, Ю. Драгун, М. Улащик. Насправді це джерело є літопи

сний звід, укладений близько 1548 р. Слід зазначити, що список, за яким лі
топис опублікував Т. Нарбут, не мав кінця й обривався ! 507. р. Познанський 
список більш повний, а аркуш знайдений в. MyxaHOВl'IM, завершував руко

пис, про що робив припущення ще Нарбут. На думку В. Б. Антоновича, цей 
літо~с потребує особливо критичного ставлення, оскільки в ньому багато 

легеwщрного та тенденцjЙного. Дехто з учених вважає, що в його основу по

КllaдeHO «Літопис Великих князів литовських», який було написано приблиз
но в середині ХУІ ст. при підготовці Люблінської унії, коли литовська шляхта 

боялася відкрито співробітничати з польською (що й BlJ.TBopeHo в літопису). 
Літопис охоплює події з історії Великого Литовського 1(нязівства від Хпr дО 

ХУІ ст. Укладач весь час намагається довести переваги литовського дворян
ства, посилаючись на Щівність його походження та знатність пращурів, які 

походили від римлян, а (,станні нібито прийшли в Прибалтику ще після по

грому Атrіли і заснували тут свої колонії. 
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За змістом літопис поділяється на три частини. У першій наведено пере

важно легендарні відомості, cTBopet'J на підставі середньовічних місцевих 
усних і письмових переказів та пов'язані з топографією краю (про рймське 

походження Литви і т.п.). Наприклад, з імені Юрбург (місто, яке, як відомо, 

було засноване насправдінімецькими хрестоносцями) виводиться генеалогія 

князя Борка, сина Палемона, легендарного засновника першої династії вели

ких литовоьких князів. У цілому перша частина літопису, яку доведено до 
кінця ХІУ ст., є своєрідне переплетіння різноманітних легенд і вигадок, віро

гідність та достеменність яких викликає сумнів. 

Друга частина літопису - це список з літопису Даниловича з багатьма 

місцями, майже повністю подібними. Однак у цій частині є й окремі оригі

нальні. Вставлені епізоди rpунтуються на фамільних легендах і переказах, 

пов'язаних з топографією. Наприклад, для виведення генеалогії Немирови

чів автор описує військову сутичку між військами Вітовта і Василія II на 
р. Угра, а також переговори між ними, на яких дії Немировича були схвалені 

й відзначені великим князем Литовським. В іншому місці, щоб вивести родо

від Воловичів, розповідається про похід Казимира Ягайловича в Сілезію. Лід 

час нього пращур Воловичів, який був кінним лицарем у загоні Казимира, У 
бою вряtyвав тому життя. Такі вставуя являють собою ніби фамільні легенди 

знатних родів Литовського князівства, а серед останніх зустрічаються й 

українські. 

Нарешті третя частина літопису передає події очима сучасника від часів 

Казиміра Ягайловича до одруження Сигізмунда-Августа (1530 - 1572 рр.
король ІЮЛЬСЬКИЙ, 1548 - ) 572 рр. - КНЯЗЬ литовський). ця частина більше 

схожа на мемуари, а її достовірність не викликає особливих сумнівів. У ціло

му літопис досить рельєфно відображає міжусобну боротьбу литовських кня

зів, стосунки Литви з Польщею, Тевтонським орденом, Золотою Ордою, Крим

ським ханством. Є в ньому й окремі МАтеріали про боротьбу українського на

селення проти литовського та польського панування. 

До білорусько-литовських літописів належать також «Літописець вели

ких князів литовських», «Літопис Авраам ки», «Літопис Великого князівства 

ЛИтовського». Написані вони переважно мовою, дуже близькою до сучасноі 

білоруської. Ух поділяють на дві групи - Короткі та Просторі зводи. Цей по
діл, хоча дещо й умовний, якщо судити з обсягу літописів, у цілому відпові

дає походженню відомостей. Якщо в коротких списках переважають біло

руські свідчення, то в просторих - в основному - литовські. Загальноруський 

звід у західно-руській обробці під назвою «Літописець великих князів Ли
товських», ЯКИЙ являє собою коротку редакцію, створений, можливо, близько 

1428 - 1430 рр. За окремими списками викладення подій в ньому доведено до 
1446 р. Він проникнутий ідеєю возвеличення BКJI і його князів. У «Літописці», 
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наприклад, оповідається про повстання у Смоленську 1440 р. проти намісни
ка великого князя Сигізмунда Андрія Саковича. Окремі списки літопису міс

тять опис битви при Грюнвальді 141 О р. та битви при Таннен6ерзі, де об'єд
нані руські, литовські й польські війська одержали перемогу над німецькими 

рицарJrМИ. 

До короткої редакції відносяться також «Літопис Авраам1CU», Уваров

ський, Познансь1CUU, Нuкuфорівсь1CUU, Академічний Cnt!C1CU, а також «J(pОНU/Ш 
о велulШX князех лuтовскux» KpaCиHCbКQгO. Особливою оригінальністю вирі

зняється ~<Літопис Авраам ки», складений наприкінці ХУ ст. і названий за іме

нем переписувача. 

Простора редакція білорусько-литовських літописів - «Літописець Ве

ЛUКQго князівства ЛuтО6'СЬКQго» - виникла у другій половині ХУІ ст. в період 

гострих дискусій з приводу характеру унії, що планувалася між Польщею та 

Литвою. за цих умов особлипо нагальною була потреба в ідеологічному та 

політичному обrpунтуванні провідної ролі і значення ВЮІ та його князів сто

совно Польщі. Тому Коротка редакція у Просторій булз. доповнена розшире

ними легендарними, але маловірогідними у своїй осног.і відомостями про по

ходження окремих родів литовської шляхти і початкового періоду історії ВКЛ. 

у Просторій редакції знайшла відображення історія про латинське походження 

литовського народу, а СІНі твір починається з розповіді про князя Палемона, 

родича імператора Нерона, який вriK з Риму і поселився на Німані. Простора 

редакція представлена декількома списками, створеними у більшості своїй 

безпосередньо в Литві. Найвідоміші з них - списки Fачинського, Євреїнов

ський, Румянцевський тощо. 

2. Украінські узагальнюючі та місцеві літопис;,' 
XV - першоі половини ХУІІ ст. 

Густинський літопис кінця XVI ст. Назваю·~Й він так за списком 
ХУІІ ст., який належав однойменному монастирю Ht1 Полтавщині поблизу 

м. Прилуки (нині територія Чернігівської обл.). У літО!1'1СУ розрізняються дві 

основні частини. Перша за змістом близька до ІпатїіВС/,j,'ОГО літопису і, ймо

вірно, є компіляцією з НJ:.oгo, а друга частина (1300 - 1597 рр.), хоч і досить 

коротка, відрізня.ється певною самостійністю. Напис"rю літопис наприкінці 
XVI ст., а переписано в 1670 р. з більш раннього списку ієромонахом Михай
лом Лосицьким за благо(:ловінням ігумена Авксентія Якимовича. Невідомий 

літописець за джерела використав ВоскресенсЬКИЙ і Троїцький літописи, а 

також окремі хроніки польських авторів (Длугоша, Кромера та ін.), західноєв

ропейські хроніки, давньоруські «времен ни ки», про L'j,C свідчать окремі по

силання на полях рукопису. Оригінальна й повна його назва: ((KpoUfIUKa, ко
торая начинается от потопу первого мира. u столnmnворенія, і разделенія 
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ЯЗЬІК, U разсеянія по всей вселенней, u о разных народах, таже u о початку 
славенского Россійського народу, - u егда седе в [(/еве u како крестu благовер
нь,й князь Володuмерь Рускую землю, !І о велuком княженuu Киевс/(ом, па Гре

ческих Царех. Списася сія Кройника в Малой Россіи, в МОllастьzрю святой 

Жuвоначальной Троици общежuтельном гycтыcI«Jм Прuлуцком ... uгyмeHa 
тоей же обuтелu, року 1670, месяца августа 2 дня». Слід зазначити, що ав
тор літопису вживав слова «Росія», <<.Россія» для позначення слоnа «Русь». 

На думку. визначного українського історика та джерелознавця В. Б. Ан

тоновича, Густинський літопис фактично знаменував собою остаточний пе
рехід від давньоруського літописання до козацьких літописів. Відомий україн

ський історик М. Марченко вважав літопис оригінальним твором, побудова

ним на використанні значного кола джерел як вітчизняного, так і іноземного 

походження. Аналізуючи зміст та джерела літопису, А. Єршов висловив і спро

бував обrрунтувати припущення, що його автором міг бути Захарія Копистен
ський, автор відомого полемічного твору «Палінодія», який помер у 1627 р. 
Сам же літопис, на думку дослідника, був написаний між 1623 і 1627 рр. Од
нак, зважаючи на те, що верхня хронологічна межа подій, висвітлених у літо

пису, доведена лише до 1597 р., то ряд дослідників схиляються до думки, що 
літопис був створений раніше. . 

Можливо, що насправді літопис закінчувався 1515 роком, оскільки стат
ті про початок козацтва (15 І 6 р.), новий григоріанський Календар (1582 р.) та 
Брестську унію (1596 р.) мають характер приписок. Друга частина літопису 
являє собою суто Звід. до складу якого увійшли відомості, запозичені автором 
з якогось руського літопису, що не зберігся до нашого часу. Про це, між ін

шим, свідчать вказівки на правонаступність влади київських киязів після мон

голо-татарського завоювання ХІІІ ст. та опис подробиць окремих подій до 

завоювання українських земель Литвою. 

Найбільшу цінність у літопису являють відомості про боротьбу з татара

ми у 1489 р., селянське повстання під проводом І. Мухи 1491 р. та війну мос
ковського киязя Івана ІІІ з Литвою тощо. Із змісту чітко видно, що автор -
палкий захисник українського народу і православної віри. 

Текст літопису супроводжується багатьма філософськими роздумами про 

вітчизну, роль історичних знань, покликання людини. Зокрема, автор вважав, 

що кожній людині дуже корисно читати історії, і чітко аргументував цю свою 

думку, «50 коли б не описано і світу не подано, разом би з тілом без вісті все 
сходило б у землю, і люди у темряві будучи, не відали, що за минулих віків 

діялося». Проте далеко не все написано в літопису з позицій раціоналізму. 

Автор, віддаючи данину існуючій тоді традиції, переповідає багато легеид і 

чуток, запозичених у попередніх творах. Він переповідає легенду про смерть 

князя Олега від укусу змії, що виповзла з черепа коня, описує випадок 
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народження у 1269 р. однією полькою відразу 36 дітей, народження у Калуші 
теляти з сімома головами тощо. Однак. звичайно, що наукову вартість цього 

літопису визначають не такі повідомлення, а оригінальна історична інформа

ція, яка переважно стосується історії України кінця ХУ - ХУІ ст. 

Л"вUJС"l<ий ліmonис, його авmoрсmво, сmpуюnурні частини, зміст та 

особливост;' Існує думка, що цей літопис писав Михайло Гунашевський, слу

житель військової канцелярії при Богдані Хмельницькому. Щоправда, один із 

дослідників літопису - Ф. Петрушевич вважав, що його автором був козаць

кий reтbMaH Тимофій Орендаренко, але більшість сучасних дослідників, спе

ціалістів-джерелознавців піддають цю думку сумніву. Перша частина Львів

ського літопису (1498 - Iб2б рр.) не дуже інформативна. А в другій частині 

(1626 - 1649 рр.) автор виступає як очевидець і безпосередній учасник подій, 
найбільш докладно ним описано козацькі повстання Iб30-х рр. та початок 

визвольної війни українського народу. 

Літопис знайдений був у Львові (звідси його назва) галицьким істориком 

Д. Зубрицьким, а вперше опублікований відомим російський істориком 

М. Погоді ним У З-му томі «Русского исторического сборника» в 1839 р. 
У цілому літопис охоплює 1498 - І 649 рр. Автор принагідно досиrь часто 
розповідає про себе, подає більш-менш приблизні відомості своєї біографії. 

Так. під 1621 р., описуючи морову Я"JВУ, він свідчить, що розпочав навчання у 
дяка у Меджибож~ але невдовзі помер його батько і він змушений був повер

нутися додому. Звідси можна припустити, що складач літопису народився на 

Поділлі і у 1621 р. йому було приблизно І О років. Під 1630 р., оповідаючи про 
козацьке повстання, автор описує те, ЯК поляки оточили і намагалися захопи

ти Межигірський монастир, де BitJy цей час був ченцем. Причому до 1625 р. 
автор викладає виключно місцеві події (подільські й червоноруські), а з 

1626 р. - загальноукраїнські, переважно київські. Особливо вирізняється по

чаток літопису, який є своєрідним вступом до твору. На думку В. Б. Антоно

вича, події 1592 - 1630 рр. автор описав на основі оповідей сучасників, з яки
ми був знайомий (можливо, з представниками козацької старшини), і частко

во на основі своїх дитячих вражень, оскільки він яародився, як уже зазнача

лося блязько 161 О р. У цьому місці літописець :зосереджується переваЖно на 
подіях, що стосуються Західного Поділля та Східної Галичини. Скажімо, 

у літопису подано досить точні відомості про татарські набіги на край, моро

ві язви, землетр)'с, про перебування знатних осіб у регіОl;lі,міжусобttці й кон

флікти між представниками знаті з родів Лаських, Стадняцьких, Гер6утів тощо. 

Натомість найважливіші події в історії України або повідомлення про похід 

Лжедмитра І »а Москву передано лише в декількох словах. В описі подій 

·1630 - 1 649 рр. подано розгорнуті характеристики окремих історичних осіб, 
висловлено власні думки щодо їх діяльності. Майже вся увага автора 
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зосереджена на козацько-польських війнах, про які в інших джерелах розпо

відається мало, тому літопис являє собою значну ціпність. Рік за роком опи

сані найважливіші події в іC'rорirУкра1ни до 1649 р., включно до Зборівськоro 
доroВОРу. Зважаючи на такий зміст, окремі дослідники вважають Львівський 
літопис проміжним між узагальнюючими і місцевими українськими літопи

сами розглядуваної доби. 

Серед українськнх місцевих літописів даноro ПI~ріоду один із найбільш 

відомих є Хмільницький літопис першої половини ХVП ст., який оХоплює 
події 1636 - 1650 рр., що відбувалися на Поділлі і частково на Волині та Київ
щині. Автор йоro невідомий, але ймовірно, що це житель містечка Хмільник 

(нині Вінницької обл.), звідси й походить назва літопису. За змістом це своє

рідний щоденник подій переважно локального характеру, що передували Виз

вольній війні yкpaїHCbКoro народу. У цьому й полягає найбільш cyтrєвa від

мінність місцевих літописів від узагальнюючих. Між іншим, у літопису пода

ні окремі оригінальні відомості про селянсько-козацькі повстання під прово

дом Павла Бута та Карпа Скидана. Але найбільш повно описано події 1648 -
1649 рр.: про битвн під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, про дії коза
цьких військ під проводом М. Кривоноса під Немировом, Махнівкою, Живо

товом, Бердичевом і Тульчином, про облогу Збаража. Автор зосереджує свою 

увагу на описі тих бід, яких завдала війна простому народу, вочевидь співчу

ваючи йому. Це і криваві розправи поляків, і лиха, які принесли татарські 

орди, і неврожаї, roлод та пошесні хвороби. Слід зазначити, що автор у ціло

му не поділяє думки про необхідність війни з метою Еизволення yкpaїHCbКOro 

народу з-під польськоro гніту. 

Не менш цікавий місцевий український літопис, відомий як «Острозь

кий літописець». Оригінальна йоro назва - «С lC[Jойuи/Ш Бельского речи nо

требниї вибрані». Літопис, укладений у першій поло-вині ХУІІ ст., дійшов до 

нас у декількох редакціях (за оди ією він охоплює 1500 - 1636 рр., за інши
ми - 1500 - 1621 або 1494 - 1649 рр.). «Острозького літописця» відкрив у 
50-х рр. хх ст. відомий російський історик-джерелознавець М. Тихомиров. 

Учений йоro вперше й опублікував в «Историческом архиве» в 1951 р. Відомі 
й інші публікації «Острозькоro літописця». Так, вдруге йоro видав київський 

учений О. Бевзо у 1970 р. (разом із Львівським літописом), а у 1994 р. його 
було включено до збірки «Галицько-Волинський літопис», що вийшла дру
ком у Львові. Записи в «Острозькому літописці» досить лаконічні, рідко кот

рий з них3аймає більше ніж півсторінки. 

Ядро пам'ятки найкраще збереrnа так звана хщ)ківська редакція, яка у 

першій частині (1500 - 1592 рр.) rрунтується на «Хроніці Польщі» 
М. та Й. Бєльських, а у другій (1597 - 1619 рр.) - на інформаціі, зібраній 
власне автором. Літописець був українським православним шляхтичем, 
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якого найбільше цікавили відомості з історії Волині і частково Галичини, пе

рипетії Лівонської війни, боротьби українського народу проти турків та та

тар. У цьому проявляється спорідненість пам'ятки з кількома українськими 

літописами першої половини ХУІ ст. (Київського, Львівського, Яна Біньвіль

ського). Це вказує на використання ними спільного джерела. Згідно з припу

щенням відомого сучасного українського історика і джерелознавця Ю. А. Ми

цика, ним міг бути стислий Галицько-Волинський літопис, створений не піз

ніше 16І5 -1619 рр.). Можливо, після 1621 р. ядро літопису доповнив інший 
автор розповіддю про різницю між православними та католиками у питанні 

про походження Святого духа, використавши твір відомого італійського хро

ністаХУІ ст. Ц. Баронія. Ймовірно, що у 30-хрр. XVI ст. пам'ятка була значно 
переопрацьована і доповнена, а також доведена до 1636 р. Автор цих допов
нень був духовною особою, можливо навчався або викладав в Острозькій ака

демії, був близький до відомого церковного та культурного діяча Українн, ос

трозького протопопа Івана Бережанського, який відзначався непримиренною 

боротьбою проти експансії католицизму та унії і згодом став київським про

топопом. Відомо, що помер І. Бережанський у 1642 р. Невідомий автор літо
пису був досить талановитим істориком, блискучим письменником

полемістом. Він створив яскраві публіцистичні оповіді про київського мит

рополита Петра Могилу та полоцького архієпископа Мелетія Смотрицького. 

Дуже змістовною й оригінальною є розповідь літописця про повстання в Ос

трозі на «Воскресіння Христово» та про його жорстоке придушення. У його 

оповіді також ідеться про відступника від православ'я князя КореЦЬ1<DГО та 

гонительку православних княжну Острозьку Анну-Алоїзу Ходкевич; яких він 

за(.'уджував. Автор літопису виявив великий інтерес до історії Острога, зафік

сував різні дивовижні і надприродні явища. Невідомий літописець у цілому 

співчував визвольній боротьбі українського народу як проти гніту Речі Поспо

литої, так і агресії Османської імперії. Можна також відзначити близькість 

автора, який, очевидно, був певний час ченцем монастиря св. Юрія в Любар

тові, до ігумена цього монастиря Кирила, який мав зв'язки з рядом діячів 

куш,тури першої половини ХУІІ ст. У цілому літопис подає відомості не лише 

про окремі події з історії України, а й досить переконливо вводить у загальну 

культурно-політичну атмосферу своєї епохи. 

Відома також скорочена редакція «Острозького літописцю; під умовною 

назвою «Крехівська хроніка», яка охоплює події 1494 - 1649 рр. 
Серед місцевих літописів особливе місце належить літописам монастир

ським, обов 'язковою складовою більшості яких є легенда про заснування мо

настиря, виклад пов'язаних з ним основних подій, житійні перекази про ігу

менів та ченців, а також списки тих, хто перебував у монастирі в різний час. 

До них можна віднести літопис Густинського монастиря, який за змістом є 
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суто монастирським і не має нічого спільного зі згаданим вище Густинським 

літописом. Увів до наукового обігу літопис монастиря і вперше опублікував 
його в 1848 р. відомий вчений Осип Бодянський. Літопис охоплює 1600 -
1641 рр. з моменту заснування монастиря. Головним, найдокладніше описа
ним у ньому епізодом є оповідь про приїзд на українські землі на початку 

1620 р. єрусалимського патріарха Феофана. Патріарх перебував у Києві й ру
копоклав єпископів, а також відвідав інші землі України. Літопис цікавий та

кож тим, що до його змісту включено окремі актові д.жерела (наприклад, дар

чі записи монастирю від князів Вишневецьких).' 
До нашого часу дійшло чимало монастирських літописів, щоправда 

більшість з них не у повному обсязі. Скажімо, збереглися два списки Межu

гірсь/({)го монастuрсь/({)го літопису, складеного в однойменному монастирі у 

с. Межигір'я поблизу Києва, який було засновано, згідно з переказами, ще 

задовго до монголо,-татарського нашестя. Відновлений у першій чверті 

ХІV ст. монастир розвивався досить повільно, але у XVII ст., завдяки діяльно
сті irYMeHiJ,J Афанасія та особливо Ісайї Копинського, перетворився на 
значний церковний осередок (напередодні ВизВольної війни в ньому було бли
зы\о 150 ':Іенців), який поширив свій вплив на релігійно-церковне й культурне 
ЖИТТЯ.всього Лівобережжя. В одному списку літопису, укладеному в Межи

гірському монастирі, містяться відомості за 1392 - 1620 рр., а в іншо
му - за 1608 - 1700 рр., які тематично майже не дублюються. Інші монастир
ські літописи - Добро;иuльськuй (1648 - 1700 рр.), Підгорецькuй (1659 -
1715 рр.), Мгарськuй (1682 - 1775 рр.) та Сатанівськuй (1770 - 1793 рр.)
переважно описують подіі з історії українських земель доби Гетьманщини. 

Достеменно відомо, що майже кожен з названих літописів вівся'у монастирі і 

в попередні роки, але ці ранішні записи до нашого часу не дійшли. 

ЛЕКЦІЯ 10 
УКРАІнсьКА ТА РОСІЙСЬКА ПУБЛІЦИСТИКА 

ХУ] - ПЕршоl ПОЛОВИНИ ХУll ст.: 
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

1. Особливості лі'гературнихта nyбліцистичних творів 
як окремого виду історичних джерел. Методи іх аналізу 

У структурі джерельної бази з історії України литовсько-польської доби 

не менш важливе значення мають інші види наративних джерел. Серед них

публіцистика та літературні твори, які становлять окремий особливий різно

вид історичних джереJl. Як і літописні твори, вони належать до наративниХ 
або оповідних джерел, тобто суттєво відріЗНЯЮТI,СЯ, у першу чергу, від 
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документальних джерел, як за формою та структурою, так і за змістом. Особ

ливо їх вирізняє оперативність, актуальність, жвава реакція на поточні суспі

льно-політичні проблем!И. Для цього виду історичних джерел характерний 

ВИСокий ступінь авторського суб'єктивізму, що проявляється в оцінках опи

суваних подій. Автор сам добирає матеріал і тему для дослідження. При цьо

му він, відкидаючи все другорядне, зупиняється на тому, що, на його думку, є 

найбільш важливим. Літературні й публіцистичні твори відрізняються від ін

ших видів історичних джерел (документів, актів) і своєю мовою. Вона більш 

жива, літературно оздоблена, зовсім не схожа на суху офіційну казенну мову 

актів. У таких творах зусгрічаємо ліричні відступи (виклад міркувань авторів 

з приводу різноманітних проблем сучасності тощо). їх вирізняє злободенніегь 
тем (адже вони писалися очевидцями і сучасниками історичних подій), а та

кож виклад суспільної думки конкретної епохи. Літературні та публіцистичні 

твори доносять до нас проблеми, що найбільше турбували людей 

минулого. 

Джерелознавче дослідження літературних і публіцистичних творів пе

редбачає вирішення цілого ряду конкретних завдань, 8 С:;·1ме: І) встановлення 

ступеня збереження початкового корпусу джерел, фіксація всіх виявлених па

м'яток та Їх редакцій; 2) типологізація і класифікація пам'яток, з'ясування Їх 
походження, що має принципове значення для KiHцeBO'!~ мети та результатів 

дослідження; аналіз пам'яток різного походження має ~вoї особливості, що 

пов'язано не лише з формою та способом фіксації (у тому числі і з мозою 

оригіналу), а й з тлумаченням (інтерпретацією) Їх змісту; 3) встановлення ге
нетичного зв'язку творіll з попередньою літературою, виявлення джерел ін

формації, з'ясування вза.ємозв'язку між творами та їх значення для своєрід

ної акумуляції і передачі інформації в сучасній і навіть пізнішій історіографії; 

4) атрибуція джерел: відносне датування і встановлення (нерідко дещо гіпо

тетичне) можливих авторів або редакторів текстів; 5) пи явлення інформацій
ної цінності і значення повідомлень, вміщених у таких творах, для встанов

лення нових фактів або Їх висвітлення, інтерпретації. Стосовно цього досить 

помітним є тісний зв'язок історичних аспектів дослідження літературних та 

публіцистичних творів, :Jаписок іноземців, а також літсписів, хронік і хроно-' 

графів з вивченням ум<:жах історіографії як науки загальних поліТИЧЮ"іХ та 

ідеологічних засад, рівня розвитку суспільнЬ-політи'іВОЇ думки, загальних 

прагнень різних соціальних верств суспільства в період, коли були створені 

відповідні джерела. 

Найбільш яскравими літературно-публіцистичними пам'ятками Украї
ни кінця ХУІ - першої половини ХУІІ ег. є твори так ззаної полемічної літе
ратури. Особливо вирізняються твори антиуніатські і антикатолицькі, які є 
важливими джерелами для вивчення політичного та соціального становища 
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в Україні зазначеного періоду, оскільки вони віддзеркалили реакцію суспіль

ства на посилення національного, релігійного й соціального гноблення укра

їнського народу з боку уряду Речі Посполитої, іі магнатсько-lПЛЯХетської вер

хівки. Загальна релігійна оболонка цих творів була в цілому типовою для то

го часу, але за нею досить легко простежуються справжні прагнення передо

вих найбільш освічених кіл української спільноти. 

2.· Осиовні етапи РОЗВИТКУ російсько' публіцистики. 
Найважливіші твори та ідеі 

Початок написання перших літера'І)'рНИХ праць майже у кожного народу 
збіГається з· чаСом· появи писемності. З самого початку люди намагалися в 

літеР81УРній формі донести до майбутніх поколінь свої думки з приводу пев
них проблем. Корені украінськоі літера'І)'рИ та публіцистики сягають давніх 

часів, до періоду утворення та існування Київської Русі як держави східних 
слов'ян. На основі давньоруської літера'І)'рН й публіцистики розвивалися та

кі напрямки творчості на землях Укршни, Білорусії та Росії. При цьому вони 

мали свої особливост~ що знаходило прояв у першу чергу в різносюжетності 

й різній тематичній спрямованості давніх літературних і публіцистичних тво

рів, різноманітності проблем, порушуваних їх авторами. 

Розквіт російсы<Dї публіцистики відноситься до ХУІ - ХУІІ ст. На думку 

спеціалістів-істориків, у своєму розвитку вона пройшла декілька· головних 

періодів або етапів. 

1. Перший охоплює кінець ХУ - середину ХУІ ст. У публіцистичних тВо
рах цього періоду в основному порушувалися і розв'язувалися дві основні 

сюжетні лінії: а) обrpунtyваННJI тези про те, що Москва повинна вважаТМСJl 

Третім Римом християнського світу, тобто значення московської монархії (<<По
весть о белом клобуке», «Сказание о царях 8ладимирскию> тощо); б) віДтво

рення основних віх боротьби між нестяжателями та іосифлянами (праці Ніла 

Сорського і Йосипа 80ЛОЦЬКОГО, «Судное дело» Максима Грека тощо). 
2. НаС1)'ПНИЙ етап стосується другої половини ХУІ ст. У цей час провід

ною темою в російській публіцистиці стає боротьба між концепцією само
державною і концепцією БоJlрсы<Dю (листи Івана IV Грозного і відоме «Пос
лание к Бекбулатовичу» КНJIЗЯ Андрія Курбського). Ще однією сюжетною лі

нією в публіцистиці Росії того часу виокремилося ставлення до опричнини. Її 
знаходимо в працях іноземних авторів (IlIтаубена, Флетчера, Тау6е, Краузе 

та ін.), які перебували на службі у MOCКOBCLI<DГO царя. ці твори суттєво відріз

няються за поданням матеріалу і загальною оцінкою опричнини, що пов'яза

но із соціальним СТlПУсом, національним менталітетом та іншими особливи

ми рисами їх авторів. Окрему сторінку в російській публіцистиці цього часу 

складають твори Івана Семеновича Пересвєтова, JlКИЙ був автором декількох 
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црліЦtЧf!ИХ rpaктaTiB, серед я ких найвідоміший «Сказание о Щl.ре Константи
не», у якому заПРQПЩЮ.ЕЩЮ fJPоект реформ)'ваНЮІ.М~сковс'~кОІДержави на 
користь дворящ:тЩl, яке поступово зміцнювало свої позиції. 

3. Третій період розвитку російської публіцИ.стики,ОХОПЛ!<,Є XVII ст. 
У цей час розроблялися. такі основні сюжети: 

а) проблема «смутного часу» і ставлення до неї суспільства. і-іаприклад, 
у «Ска,заниях Авр~ня Палицьп:,а, келаря Троице-Сергиевого монастиря» 
«смутні часи», подано ЯІС покарання Боже за вбивство царевича Дмитра, за 
гріхи l~Ha N Грозного та Бориса Годунова, що призвело до частИх повс.тань 
холопів та нападів іноземців (шведів і поляків) на землі МоскОвії. З таких же 
засад виступають й інші автори публіцистичних творів (Ю. КJm.IPЄB-POCTOB
ський, Д. Хворостинін та iH.)~ Характерно, що дещо інше тракТувішня цих 
подій подано у творах польських публіцистів (скажімо, У С. Жолкеооького у 

його праці «Початок і успіх Московської війни»); . 
. б) прагнення до політичниХ реформ (політичні ;:;амфлети «Полиfика» 

Ю. Крижанича, «О России в царствование Алексея Михайловича» Г. Като

шихіна, твір князя Ордина-Нащокіна тощо); 

в) навколорелігійна боротьба (твори Никоца та Аввакума). 

Як бачимо, у російс:ькій публіцистиці релігійна боротьба або реформа

ційнірухи церкви склали лише один, далеко не найголовніший сюжет творів, 

як це сталося в українській полемічній літературі. 

3. УкраУнська пол~'мічна література кінця ХУІ- початh.-У 

XVII ст. ак CBoЄJIЇДHe іСТОРИЧН,е джерело. ' 
Острозький та Jlьвівський гуртки yKpayHcы:Ivjxx полемістів 

для української публіцистики й по,лемічної літеl'атури ХУІ - XVII ст. 
було характерним, з одного боку, засвоєння традицій і специфіки творів захі

дної се~дньовіЧIJОЇ літератури, а з іншого - поступовий відхіД вііцерковно
слов'янсьЩlї мови і наближення їі до розмовної народної мови. Ьснов~им 
сюжетомдmЦІраць украіінських публіцистів стало станлення їх до Брестської 
церковної, yl;iїї T~ д() акту про злуку католицької і православної церков. Зав
ДЯКИ цьому зародилася специфічна форма для української літератури цього 

часу - полем ічні твори. 

Тогочасні українс!!кі полем істи фактично розбилися на три основні не

примиренні табрри: l}lШтQJJUЦЬКUЙ (Петро Скарга та Г<;рберст взагалі висту

пали за ЄДHiqть церкви під Щlадою римського папи); 2! табір nрихильнuків 
унії (І. Потій, К. Терлецький, М. Роroза); 3) табір noб!)РНUl<.ів nравослав 'я. 
Саме представники OCT!:lHHboro й стали генераторами української полемічно1 

літератур-и та авторами найвідоміших творів, які прийнято відносити до її 

складу. Переважна біЛЬLJість українських православнн;~ полемістів входила 
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до складу одного з двох осередків: 1) гурт1Ш, ЩО діяв У межах Острозь1<ОЇ 
aKaдeMiI~ до якого входили' Кирило Лукаріс, Герасим Смотрицький, Христо

фор Філалет, Василь Суразький, Клірик Острозький, Дем'ян Наливайко 

та ін.; 2) ЛьвівСЬ1<Ого цер1<О8НОІО братства (його провідниками були Юрій 
Рогатинець, Стефан Зизаній, Захарія Копистенський). 

Острозький "Урток уже в 1581 р. оПублікував «Острозьку біблію», яка 

стала однією з перших книг, видрукуваних в Острозькій друкарні. Першими 

працями полемістів, спрямованими безпосередньо на оборону православ'я у 

ході підготовки і прийняття церковної унії, стали «Ключ царства небесіюг0» 
(1587 р.) Герасима Смотрицького та «КНUЖUЦЯ о вірі єдиній» (1588 р.) Васи
ля Суразького. Видатною пам'яткою української полемічної літератури та

кож є «Аnокрисис» (1598 р.) Христофора Філалета, написаний як полемічна 
відповідь на «Синод Берестейський» (1597 р.) Петра Скарги. Головною ідеєю 
твору став захист православ' я від утисків з боку римської курії та поборників 

уніатства. Справжнім автором, який підписався цим псевдонімом, одні вчені 

вважають Христофора Бронського, інші - Мартина Броневського, оскільки 

обидва саме в той час були викладачами Острозької академії. Автор твору 

виступає з протестантських позицій, даючи доволі рішучу відсіч протилеж

ній стороні. 

У 1598 - 1599 рр. також були опубліковані ще два полемічні твори під 
однаковою назвою «Отnисю), автором яких був Клірик Острозький. Під цим 

псевдонімом виступав достеменно невідомий православний український по

леміст, імовірно студент Острозької школи, який свої праці написав у відпо

відь на твір Іпатія Потія про Флорентійський собор і важливість прийняття 

унії для українських земель. Згідно з однією з найбільш імовірних гіпотез, під 

іменем Клірика Острозького приховувався Гаврило Дорофійович, клірик львів

ської церкви та вчитель грецької мови, відомий як перекладач і редактор «Бе

сіді Діянь св. Апостолів» Іоанна Золотоустого, видрукуваних 1624 р. У Киє
во-Печерській лаврі з передмовою З. Копистенського. Автор цих творів ви

явив високу богословську й світську вченість, глибоке розуміння суті розгля

дуваних питань. Наприклад, він часто цитує Петрарку, Боккаччо, посилаєть

ся на праці інших західноєвропейських письменників і вчених епохи 

ВідРОдЖення. 

Визначними творами української полемічної літератури були «Пересто

рога» Юрія Рогатинця (1'605 ~ 1606); «Тренос албо плач» Мелетія Смотриць
кого (1610), твори Стефана Зизанія «КНUЖlIЦЯ на римський 1<ОстеЛJ> (1595) і 

«Захист православ'я від nanізму» тошо. 

Визначним полемjстом був відомий православний богослов Захарія Ко

пистенський (помер у 1627 р.), ЯКИЙ навчався і довгий час працював у Льво
ві, згодом мандрував, а з 1616 р. оселився у Києві. 1624 р. він став архімандри-
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том Києво-Печерської лаври, а двома роками раніше написав найвідомішу 

свою. полемічну працю «Палінодію», у якій міститься найrрунтовніший ви

клад православного богослов'я київської школи. Тзір насичений історичним 

та богословським матеріалом, спрямованим проти уніатства. Захарія Копис

тенський - автор «Книги про віру» (1619 - 1622) та «Книги про правдиву єд
ність» (1625). Він написав також промову до Номоканона (1624), проповідь 
на заховання Єпіфанія Плетенецького та інші твори. 

До полемічної літератури можна також віднести й пізніші твори митро

полита Петра Могили «АфілогіО/l» (1636), «Літос або 7Ш.Мінь»; твори Іоани
кія Галятовського, ігумена Братського монастиря, згодом архімандрита Чер

нігівського Єлецького монастиря, автора збірника проповідей (Ключ разуме

нuя» (1659), «Ha)!Кil албо способ зложенIOt наказання» (1659), ряду трактатів, 
спрямованих проти унії, іудейства, ісламу. До більш пізніх за часо,м появи 

полемічних творів належать праці Лазаря Барановича «Меч духовний» (1668) 
і «Труби словес nроnовідних» (1674), Інокентія Гізеля «Мир з богом людин;» 
(1669). 

у цілому полемічні твори найбільш характерні для української літерату

ри ХУІ - ХУІІ ст. Але у цей же період з'явився і ряд поетичних творів та 

панегіриків. Наприклад, це «Візерунок ц//от» (1618), присвячений Є. Плете
нецькому; «Вірші на жалостний noгреб зацнего рицаря Петра Конашевича

Сагайдачного» (1622) Касіяна Саковича; «Євхарастіон, албо вдячность» 
(1629) - панегірик анонімного автора. присвячений П. Могилі; «Слово о збу
ренню» (1648 -1654), цикли віршів про Хмельниччину та ін. 

4. Значення творів Івана Вишенського як історичннх джерел 
Найбільше значення у боротьбі з унією мали твори Івана Вишенського 

(близько 1550 - 1620-ті рр.) - письменника-полеміста родом із Судової Виш

ні у Галичині. Наприкінці 80-х рр. ХУІ ст. він став ченцем одного з м.онасти

рів на острові Афон у Середземному морі. Іван Вишенський підтримував до

сить тісні стосунки з Львівським братством і Острозьким гуртком. Свою лі

тературну діяльність розпочав майже одночасно з острозькою групою поле

містів. Відомо всього 16 його творів. У 1590-х рр. були написані найвизначні
ші з них, усі спрямовані проти Брестської унії. У 1598 р. в острозькій «Кни
J/cuці» було надруковано послання до князя Костянтина Острозького та пра

вославних. Його автор написав від імені монахів Святої Гори. Близько 1600 р. 
на Афоні він склав збірку, куди увійшли «Изеесчение 1<раткоЄ), ·«Пuсание до 

всех обще, в Лядской земле живущих» (написані до 1596 р.), а також послання 
до князя К. Острозького і до єпископів, «Обличенuе дuавола-;1-шродержцй», 

«Порада», «Загадка фuлософам лаmUНСЬhїLЮ), (След краткий» та інші твори. 
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У 1600 ""'·1601 рр. І. Вишенський написав свій «Краткословний ответ» 
Петру Cкapji. Відомо, що близько 1604 р. полеміст приїздів в Україну і побу
вав У Львові, щоrq;'aвда залишався там недовго, оскіlIЬКИ серйозно розійшов

ся у поглядах з керівниками Львівського церковного братства, особливо з 

Ю. РогатиНцем. Звідти він перебрався до Унівського монастиря,де написав 

своє «ПОСЛQнієДомнікіf», присвячене полеміці з останнім. Пізніше жив у Ма

нявському скиті у Йосипа КНягинецького, а в 1606 р. повернувся на Афон. 
Близько 1609 р. І; Вишенський написав «3ачаnку мудрого латинника з ту
nuмруси/юм», а у 1615 -1616 рр. з'явився останній з відомих творів пись
менника «Позорище мисленне». 

Твори Івана Вишенського вирізняють не лише lIИНЯТКОВИЙ літературний 

стиль, але й своєрідна позиція автора, адже визначний полем іст не обмежу
вався лише віршованими виступами проти Шt'rОЛИЦJііЗМУ та унії. Виходячи із 

засад візантійського аскетизму, Вишенський гостро критикував увесь тодіш

ній церковний і світський лад, вимагав простоти старохристиянськоro брат

ства як здійснення царства Божого на землі. Він відкидав, зокрема, світську 

освіту і народні старовинні звичаї як поганські. Переважно користувався 

формами церковного послання, діалогу або полемічного трактату, постійно 

поєднуючи ці жанри. У своїх творах Іван ВишеНСЬІ<ИЙ подав барвисті, часто 

гіперболізовані образи морального занепаду вищих верств тодішнього сус

пільства, зокрема духо венства, протиставляючи ЇМ бідних підданих і простих 

ченців; зворушеність, емоційне піднесення черryються тут з гострою сати

рою і сарказмом. Нагромадження епітетів, порівнянь, запитань і закликів, іро

нічне подання побутових деталей, багатство словника, використання живої 

народної мови надають творам Вишенського яскравості й ефектності. Стиль 

полеміста, хоч і подібний до візантійської проповіді, насправді тісно спорід

нений з літературною манерою сучасних йому полем іст ів, як українських 

(особливо представників Острозького гуртка), ТЗ1( і польських (скажімо, 

П. Скарги). Як зазначав відомий дослідник творчості Хвана Вишенського ДмИТ

ро Чижевський, стиль полеміста «наближається до І<:ращих взірців бароково

гостилю». 

Окрім уже згаданого Д. Чижевського, творчість І. Вишенського ретельно 

досліджували такі українські історики й мовознавці, як І. Франко, А. Крим

ський, М. Сумцов, М. Грушевський, М. Возняк та багато інших. Усі вони вва

жали твори І. Вишенського досить своєрідними, але безсумнівно важливими 

джерелами з історіі України литовсько-польської доби. Проте його'полемічні 

твори, як і публіцистична література взагалі, потребують досить специфічної 

методики виачення, яка пОВИнна поєднувати дослідницький арсенал, перш за 

все, історїі й мовознавства. 
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ЛЕКЦШl1 

ЗАПИСКИ ІНОЗЕМЦІВ ЯКДЖЕРЕЛА З ІСТОРІ! УІ(РА!НИ 
XV - ПЕршоl ПОЛОВИНИ ХУІІ ст. ,. 

1. Загальна характериетика творів іноземннх авторів 
як іеторнчних джерел 

Записки іноземців - це умовна назва комплексу наративних джерел, ав

торами яких є люди з інших країн, переважно мандрівники й дипломати, які 

побували в Україні. ці твори є досить своєрідні джерела з історії України 

литовсько-польської добн. Однак щоразу використання їх як джерел обов' яз

ково потребує встановлення соціального й національного походження, а та

кож майнового становища автора, його політичних поглядів, рівня освіченос

ті, ступеня знання слов'янських мов, мети складання записо~ причин, які 

змусили їх приїздити в Україну, подальшого генезису оприлюднених ними у 

своїх творах відомостей, автентичності поданої інформації, з'ясування при

чин тенденційного ставлення до описуваних подій тощо. У цілому такі дже

рела за жанровими ознаками можна поділити на дві основні групи. Першу з 

них утворюють мемуарні твори, записки, мандрівні записи, щоденники су

часників та очевидців подій, а також їх донесення, реляції, звіти тощо. До 

другої групи можна віднести різноманітні історичні та історико-географічні 

твори, праці загального характеру, що стосуються конкретних подій У певній 

частині України. Зрозуміло, що перші з них мають значно більшу цінність, 
оскільки є результатом безпосереднього сприйняття сучасних подій і фіксації 

їх майже відразу або невдовзі після того, як вони сталися. 

Докладнішу класифікацію творів іноземних авторів з історїіУкраїни дав 

сучасний український історик і джерелознавець Ю. А. Мицик. Він зanpoпо

нував поділити їх на сім основних груп за видовими ознаками: щоденники, 

мемуари, хроніки, літературно-публіцистичні твори, преса, листи, карти. Се

ред щоденників для нас особливий інтерес становлять ті, у яких висвітлюєть

ся історія національно-визвольних повстань в Україні кінця XVI - першої 

половини XVII ст., визвольної війни середини XVII ст., історія козацтва. 
Досить багату й різносторонню інформацію про Україну містять у собі 

зарубіжні літописи і хроніки, особливо якщо врахувати вміщення в них цілих 

уривків з багатьох зараз уже втрачених украі"нських джерел. На відміну від 

хронік, літературно-публіцистичні пам'ятки бідні на факти, дуже політизовані 

й тенденційні, однак відображають процес поступового формування образу 

України в рецепції жителів сусідніх державах. 

З кінця XV ст. з'явилися й почали поступово розповсюджуватися в усіх 
великих містах Центральної й 3а.хідної Європи рукописні газети. та друковані 

періодичні видання. У більшості з них періодично вміщувалася й інформація 
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про Україну, переважно стисла й тенденційна. Причому окремим подіям при

свячувалися спеціальні брошури та листівки (<<летючі листкю», наприклад 

Зборівській (1649 р.), Берестейській (1651 р.), Конотопській (1659 р.) та ін
шим битвам. 

Листи й реляції становлять найбільшу частину розглядуваного виду дже

рел, але до цього часу вони найменше вивчені. Зараз опубліковано й уведено 
до наукового обігу лише кілька тисяч донесень папСl,КИХ нунціїв про події в 

Україні до початку ХІХ ст., а також листи-послання г;редставників ЛО,1ЬСЬКОЇ 

шляхти, яка брала участь у придушенні національно-визвольних повстань в 

Україні. 

Окрім того, записки іноземних авторів можна класифікувати за змістом, 

взявши до уваги, які з них переважно подають історико-географічну, загаль

ноісторичну або етнографічну інформацію, які більш докладно розкривають 

подробиці конкретних подій або фактів з української kTOpiї (наприклад, селян

сько-козацьких повстань або визвольної війни українського народу під про

водом гетьмана Б. Хмельницького) та подають їм ав-;:орську оцінку. 

Ще одним можливим критерієм класифікації записок іноземців може бу

ти виокремлення їх груп за національним або соціальним походженням авто

рів; оскільки насправді інтерпретація подій українськоі' історії у творах нім

ців, італійців, поляків, турків, англійців, вихідців із соціальних низів або,нав

паки,представників вищих соціальних верств європейського суспільства сут

тєво відрізняється. 
У записках іноземців відобразилися події політичної історії, відомості з 

топографії, природно-географічних умов країни 'roro часу, етнографічні дані 
про звичаї та побут )'1(раїнського населення тощо. Саме ці аспекти місцевого 

життя обов'язково звертали на себе увагу іноземних мандрівників та дипло

матів, інженерів та військовослужбовців, хоча у своїх записках вон.и найчас

тіше не могли вірно,інтерпретувати та достовірно відтворити ключові подіі' 

історії України. Ознайомлення з такими джерелами, безумовно, дає можли
вість не лише знайти нові історичні факти, але й віДI~УТИ свщрідність та не

повторний колорит тієі' епохи, проникнути на piBeНJ, ментальності не лише 

автора твору, а й скласти уявлення про раніше невідомі характерні ознаки та 

деталі з повсякДенного життя украі'нського народу. 

2. Мемуарні твори та донесення іноземннх аморів як джереда 
У цій групі іноземних джерел особливо вирізняються шоденники та 

мандрівні нотатки й записки А. Контаріні, М Литвина, Е. Лясоmи та 

Ф. Євлашевського (вони містять досить різноманітний фактичний матеріал 

про українські землі на час перших козацько-селянських повстань, особливо 

під керівництвом С. Наливайка), а також вже більш пізні мемуарні праці 
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Й. Єрлича, С. Освєнціма, П. Гордона та ін., які хроноло:-і'шо виходять за межі 
періоду, що розглядається. 

Одним з найраніщих за часом появи мемуарних творів з відомостями 

про Україну є подорожні нотатки Амвросія Контаріні, представника відомої 

венеціанської родини, з якої вийшло багато дожів і ДИі1ломатів. Його праця 
датується кінцем ХУ ст. А. Контаріні очолив посольстг,о до персидського ша~ 

ха, щоб домогтися з його боку підтримки для генуез;,ких та венеціанських 

колоній у Їх боротьбі з Туреччиною. Зі своєю місією пін відбув з Венеції у 

1479 р. За рік подорожі він проїхав Німеччину, Польщу, Україну, татарські 
стели й Кафу. На зворотному шляху А. Контаріні Їхав у Москву також через 

українські землі. У його записках зустрічаються окремі віДОМОС1'і про такі 

українські міста, як ЛуЦІ.1<, Житомир, Київ, Черкаси та ін. Особливо змістов

ним є опис Києва, де А. Контаріні познайомився 3 київським воєводою Гаш

тольдом (першим управителем міста після останнього київського князя Си

мона Олельковича), якого за тодішнім звичаєм називає [,росто паном Марти

ном. У Києві А. Контаріні був запрошений на весіЛЛ$> і зафіксував свої вра

ження про звичаї та обряди українців. 

Не менш цікавим є твір Мuxалона Литвина, ЯКI\.1 побував в Україні 

близько 1550 р. У науковій літературі існує гіпотеза, Ше; справжнє ім'я автора 
Михайло Тишкевич, який обрав такий псевдонім дЛЯ ,ОГО, щоб підкреслити 

своє походження з Литви. Відомо, що у свій час М. Г'.1шкевич був послом 
великого князя литовського до Кримського ханства, ;] також виконував ряд 
інших його доручень. «3аnиски про звичаї татар, Лl!iilовців і МОСК6Umяш> 

М. Литвина IJперше було в уривках опубліковано у Базелі латиною у 1615 р. 
Згодом «Записки» видавалися у перекладі іншими мnг;ами, у тому ЧИСJlі й 

російсы�юю (у томі І «Мемуаров, относящихся к истории Южной Руси» в 

1890 р. ). 1yr є відомості про природні багатства Укрг.їни (підкреслюється 
родючість їі rpYHTiB), про вирощувані культури, про ОСІювні заняття й побут 
українського населення. У цілому твір характеРИЗУЄТ"СіІ певною безсистем

ністю, хоча призначався для спадкоємця престолу Сигізмунда П. Малося на 

меті ознайомити СигізМУНда з топографією і частково kторією краю. Праця 
Михалона Литвина повчального характеру. Автор ПЩJіаНЮЄ'литовців з мос· 

КIJитянами та татарами, намагаючись довести, що УСТР'Р Кримського ханства 

та Московії значно кращий, ніж адміністративно-упрпвлінська система Лит

ВИ.та Польщі. М. Литви!! дає досить змістовні характеристики всіх основних 

соціальних верств ВелИl'ЮГО Литовського князівства, 1 ':акож наводить окре

мі загально історичні відомості. Щоправда, останні пеJ)(:важно мають повер

ховий характер і містять багато помилок, неточностей, невірогідних 

повідомлень, відрізняються уривковістю. 
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Дивується багатствам української землі і французький мандрівник Блез 
де Віженер, праця якого була опублікована в Парижі 1573 р. Особливо його 
привабили родючі землі Поділля. Так, він наприклад розповів про залишений 

у полі плуг, який протягом двох - трьох днів так заріс травою, що його liе 

можна було знайти. Звичайно, це перебільшення, як і низка подібних свід

чень де Віженера. Автора приваблював тваринний світ України як об'єкт по

лювання. Галичина, Волинь і Поділля, за його даними, населені одним наро

дом, мова і звичаї якого абсолютно ідентичні. Описав Блез де Віженер і окре

мі звичаі та особливості побуту українського народу. 

Більш докладно зупинимося на аналізі «Щоденникs» Лясоти як історич

ного джерела. 

Еріх Лясота фон Стеблау (Стеблів) (1550 - 1616) походив з онімечено
го моравського шляхетського роду. Народився у Верхній Сілезії, навчався в 

Лейпцізькому та Падуанському університетах, обіймав різні адміністративні 

посади, служив при дворі імператора Священної Римської імперії, який 'tOді 

знаходився в Празі. Брав участь у іспансько-португальській війні на боці Іс

панії, австрійсько-польській війні, побував у польському та шведському по

лоні. У 1594 р. за завданням Габсбургів прибув у Запорозьку Січ з доручен
ням залучити козаків, як міцну військову силу, до європейськОї аНТИ1)'рецької 
коаліції. Посольство Лясоти продовжувалося з 24 січня по вересень і було 

досить вдалим. Лясота повернувся до Праги разом із запорозькими представ

никами Саськом Федоровичем та якимсь Никифором. Останні отримали 

аудієнцію при дворі Рудольфа П, а потім були напраалені до Відня. У резуль

таті посольства козаки на чолі з С. Наливайком здійснили похід проти турків 

у Молдавію (1594 - 1595 рр.), а також напали на турецькі фортеці Яси і 

Тягин. 

З 1579 по 1594 рр. Лясота вів щоденник німецькою мовою, найважливі
ші сюжети якого стосуються перебування австрійського дипломата на Азор

ських островах, у Швеції та Україні. Щоденник відрізняється досить 1;И::О

кою точністю, хоча в ньому трапляються й окремі огріхи. Твір призначався не 

для друку, а, власне, для особистих цілей, тому автор з протокольною точніс

тю відтворював найважливіше з побаченого та почутого, уникаючи при цьо
му будь-яких оцінок. Характерною особливістю щоденника є те, що в ньому 

зафіксовано позитивне ставлення до українського народу, до визвольної бо

ротьби українського козацтва. ця риса значно вирізняє твір Лясоти з-поміж 

інших праць, особливо польських авторів. 

Лясота докладно зафіксував назви населених пунктів, через які він про

їздив в Україні (Львів, Ярмолинці, Пилявці, Остропіль, Хмільник, Біла Церк

ва, Фастів, Київ, Терехтемирів, гирла річок Оріль і Самара, Дніпрові пороги, 
о. Хортиця, о. Базавлук). Зворотний його шлях пролягав через Чигирин, 
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Черкаси та Білу Церкву. У щоденнику вміщено досить докладний опис Києва 

з коротким нарисом його історії, розповіддю про церкви, легендою про бога

тиря Чоботько (Іллю Муромця). Становлять інтерес також відомості про те, 

що кордон українських земель з татарськими володіннями проходив трохи 

південніше гирла Самари, тобто поблизу сучасного Дніпропетровська. 

Е. Лясота наголосив, що на берегах Дніпра, поблизу порогів, є козацькі 

хутори, а на о. Хортиця козаки взимку утримують своїх коней. ЦіІ<аВОЮ Є згадка 

Лясоти про Перекоп та про те, що навПРОТИ о. Хортиця У Дніпро впадають 

відразу три річки, кожну з яких називають однаково - Хортицею. Говорить 

автор щоденника і про похід запорожців на чолі з Богданом Микощинським 

проти турок, який розпочався ЗІ травня 1594 р., h."Оли Лясота якраз перебував 
на Січі. Спостережливий Лясота відзначив складне життя простого україн

ського народу, який зазнавав постійних татарських набігів. Українець зму

шений був навіть у поле брати з собою рушницю, оскільки ніколи не почував 

себе в безпеці. 

Звичайно, чільне місце в «Щоденнику» Е. Лясоти відведено відомостям 

про Запорозьку Січ і запорозьке козацтво. Він докладно оповів про своє пере

бування на о. Базащк, про особисті зустрічі з російським послом Василем 

Никифоровичем, із запорозьким гетьманом Б. Микошинським, С. Наливай

ком, Г. Лободою, С. Ручкою та іншими відомими Козацькими ватажками, опи

сав адміністративний устрій Січі тощо. У щоденнику наводяться важливі до

кументи: лист Війська Запорозького до імператора Рудольфа П від 1 ЛИПf-lЯ 
1594 р., повноваження Б.. Микошинського своїм послам від З липня, «Конди
ції» запорожців з 8 пунктів і 8 відповідей на них Лясии (від 2З липня). 

Надзвичайну цінність являють собою наведен і Лясотою факти про 

наявність соціального розшарування серед запорожців, їх поділ на старшину 

(<<більш замОЖНИХ») і рядове козацтво (<<простий народ, який називають чер
ню»), про внутрішні протиріччя між ними. Автор щоденника свідчить, що 

при вирішенні найважливіших питань запорожці yrворювали два кола. Під 
час його перебування на Січі між ними виникла суперечка, що мало не закін

чилися збройною СУТИЧКОЮ, а «чернь» загрожувала старшині розправитися з 

нею і втопити у Дніпрі. 

Таким чином, «Щоденник» Е. Лясоти У цілому є першорядне джерело з 

історії України, особливо щодо історії запорозького козацтва, оскільки в HЬO~ 

му подана нетрадиційна для того часу розгорнута і до(у'ть толерантна харак

теРИСТИка цього феномену вітчизняної історії. 

Як бачимо, головну увагу подорожуючі по Україні автори щоденників, 

звітів і реляцій зверталl'l на ОПИС природно-кліматичних умов, на життя та 

побут народу, намагалися подати своєрідНИЙ психологі'-ІНИЙ портрет україн

ЦЯ. Зазначимо, що більшість мемуарних творів інозем~:их авторів, донесень і 
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звітів дипломатів містить прямі або опосередковані свідчення про тяжкий 

соціальний гніт, якого зазнавали селяни України, з переліками численних по

винностей, які вони виконували, а таІСОЖ окремі відомості про факти спроти

ву українського народу національному та соціальному гнобленню. 

3. Записки іноземців як джерe.tа з IсторичноУ географіі 
та етнографiJ УкраУви . 

Історико-геоrpафічні та етноrpафічні описи українських земель, створе

ні іноземцями у ХУ - ХУІІ ст., також становлять надзвичайну цінність для 

вивчення історії України. Одними з перших таких праць є «Трактат про дві 

Сарматії'» Матвія Мєховського (1517 р.) та «Записки про Московію» Сwіз
мунда Герберштейна (1549 р.). Останній твір мав великий вплив на зарубіж
ну історичну літературу щодо сприйняття в Європі специфіки життя та історії 

українського народу. Не випадково з цього твору пізніше запозичували ін

формацію француз Блез де Віженер в «Описі королівства Польського» 

(1573 р.), італієць Андре Теве (<<Загальна космоrpафїя», 1571 - 1575 рр.) та 
інші автори аж до появи «Опису України» Гільома Левасера де Боплана. 

Сwізмунд Гер6ерштейн, дипломат і письменник, двічі з посольствами 

від Священної Римської імперії побував у Московії й Литві і, можливо, проїз

див і Україною, оскільки окремі відомості про неї залишилися в його творі 

«Записки про Московітські справи». ця праця, вперше з'явившись друком у 

Базелі в 30-х рр. ХУІ ст., багато разів перевидавалася різними європейськими 

мовами. Хоч значну частину ії становить опис прийому при дворі Великого 

князя Московського Василія ІІІ, але в ній вміщено окремі оригінальні відо

мості й про Уlсраїну. Так, автор згадує одного з перших козацьких гетьманів 

Євстафія Дашкевича, називаючи його досвідченим військовим керівником, 

сміливим і хитрим. За свідченням С. Герберштейна, Дашкевич певний час 

перебував у полоні в московітів, але згодом, вибравшИсь звідти, завдав бага

то клопоту окраїнам Московської держави. С. Герберштейн також подав опис 

Києва, відзначивши пишність і королівську велич міста, оповівши про його 

пам'ятки, цеРКВІ!: й місця торгівлі. Він подав тлумачення відомого українського 

народного прислів 'я «Що з воза впало, те пропало». Водночас слід зазначити, 

що праця С. Герберштейна не позбавлена також неймовірних, а то й неправ

доподібних відомостей. У його творі є й інші глави, у яких йдеться про Украї

ну. Скажімо, він намагається передати подробиці так званої справи киязя Ми

хайла Глинського, подає vізні топографічні й геоrpафічні відомості про По

дніпров 'я тощо. Хоч, звичайно, цілісної завершеної картини згаданих фактів 

історії у ЙОГО творі немає. 

Виняткове значення як джерело для вивчення історії України має «Опис 

України» Пйома Леваесера де Боплана. Цей французький інженер-
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фортифікатор протягом 1630-1647 рр. перебував на службі у польського ко
роля і мешкав переважно на території сучасної України. Боплан неодноразо

во брав участь у бойових діях проти повсталих козацько-селянських загонів, 

керував будівництвом фортеці Кодак на Дніпрі, здійснював геодезичні вимі

рювання, подорожував Україною, цікавився її минулим і вивчав історичні па

м' ятки. Головним резульТln'OМ його життя стала згадана вище праця, яка впер

ше була опублікована французькою мовою в Руані у 1650 р. Згодом вона неод
норазово пере видавалася в перекладі латиною, німецькою, англійською, поль

ською, російською та українською мовами, оскільки містила досить цінні ві

домості з історії, географії та етнографії України. Характерно, що у своїй праці 

Боплан фактично розглядає Україну як цілком самостійну географічну і полі

тичну одиницю зі своєрідними природними, roсподарчими й культурними 

особливостями, використовуючи ії самоназву і називаючи тамтешній народ 

українським. Більше того, саме Боплан розглядав Україну не лише як терито

рію Запоріжжя, Київщини, Чернігівщини, Поділля, Волині, а й Люблінщини, 

Белзщини, Галичини і По куття. 

Особливо яскраву характеристику Боплан подав запорозьким козакам, 

віддаючи належне їхній хоробрості й мужності, високій військовій майстер

ності. Але водночас він зазначав, що OCTaHH~ особливо тоді, коли не перебу
вають у військовому поход~ часто пиячать і байдикують. Спеціальну увагу 

він також зосередив на описі козацькоro устрою, виборах гетьмана й полко

вої старшини, життя й побуту різних верств українського населення (козаків, 

міщан, селян, духовенства). Є в його праці й етнографічні сюжети, у яких 

описано звичаї й свята українців, види господарчих робіт українців, плодові 

й овочеві культури, які ними вирощувалися, природні (рослинні й тваринні) 

багатства краю. Боплан охарактеризував також розвиток ремесел і торгівлі в 

Україні. Тобто в цілому його праця містить досить широку палітру насампе

ред соціально-економічного життя українського народу в першій половині 

ХУІІ ст. Щоправда, спираючись лише на свої враження, а то й навіть на відо

мості, які від когось почув, він іноді подавав дещо гіперболізовану, HeтOttнy 

або перебільшену інформацію. Тому, звичайно, праця Боплана, як і взагалі 

будь-який твір іноземних авторів про Україну, потребує критичного та 

неупередженого сприйняття. 

Історико-географічні та етнографічні відомості про українські землі в 

період, що розглядається, можна знайти і в багатьох інших описових працях 

іноземних авторів. Серед них можна вказати свідчення поляка І. Паnроць1<О

го, англійця Д Флетчера, шведа П. Петерсено, італійця А. ГCJ.i}/беріні, німця 

Л. Мюллера, француза П. ШевШlЬЄ та багатьох інших. Водночас Їх твори, як і 

праці, що аналізуються в 2 та 4 підпунктах цієї лекції, переважно виходять за 
межі суто досліджень історико-географічного або етнографічного характеру. 
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4. Хроніки та і~торичиі твори іноземних ~вropiB 
з відомocrями про Украіну 

. Серед хронjкально-літоnисного жанру вирізняються праці польських іс

тррЮ<і»~~Р9~істів, QCOбливе значення для вивчення історії України мають тво
ри Мартіна та Йоа:хіма Бєльськux, Мацея СтРUЙ1<О6ського, Олександра Гва
ньїні, Павла Пясецького. У них вміщені досить доющцні відомості з історич

нрї географії, довідки про адміністративний уклад, поділ і політичне стано

вище ~аселення на :уt<pаїнських землях. Вступ на пслітичну арену запорозь
кого козацтва і щ~реТворення ЗапорозьКої Січі на центр протидії українського 
народу ,турецько-та;rаРСЬКIЙ еКl;панClУ та. антифеодальної, національно
визвольної боротьби сприяли появі у працЯх хроністів, як і в записках іно
земців у ділом)" сюжетів з історії козацтва. 

Саме в «Хроніці Польщі» М Бєльського (1495·- 1575) міститься одна з 
найперших згадок про козаків, яка датується 1489 р., а потім оповідається 
про нанесення козаками нищівної поразки татарам під Бєлгородом у 1516 р. 
Вперше хроніка була опублікована у 1586 р., череЗ :: 1 літ по смерті М. Бєль
ського. Оскільки в ній матеріал викладався з гуманістичних та протестант

сько-щ<еnтич~их позицій, а представники цих ідейних напрямів у Польщі то

ді переслідувалися, то твір згодом перероблявся сином Бєльського Йоахи
мом, причому досить складно визначити, що ж написано Кожним з них. Пере

роблений варіант «Хроніки» Бєльських був опублікований у 1597 р., а 1ГОДОМ 
вона багато разів перевидавалася і була досить популярною в Європі. 

«Хроніка польська, лuтовська, жмудська та вс:ієf Русі» відомого поль

ського історика і поета Мацея Стрийковського (близьКо 1547 - 1582), яка 
вперше вийшла друком у 1582 р., базувалася на широкому колі українських, 
білоруських літописів і польських хронік. Хроніст був родом з·Мазовії. У 1.8 
років поступив на військову службу і потрапив до' Литви. Як людина пІдпри
ємлива, почав знайомитися з краєм, вивчив руську й литовську мови, зав'язав 

стосунки з можновладними особами, отримав доступ до книгосховищ та ар

хівів. Сам збирав і досліджував білорусько-литовські літописи. У своїй праці 

посилався на них, наводив їх різні варіанти. Крім u;ьoгo, М. Стрийковський 

широко використовував усні джерела (народні пісні, перекази, легенди то

що). Перебуваючи на службі у великого князя литов(:ькоro, певний час знахо

дився під безпосереднім керівництвом коменданта гарнізону фортеці О. Гва

ньїні. Тому окремі дослїдн"ки-джерелознавці (наприклад, В. Антонович) вва

жали, що насправді він був автором й іншого твору (<<Опису Сарматії Євро

пейської»), який О. Гваньїні просто приписав собі. 

<<ХроніК8» відрізняється багатством матеріалу, у тому числі загальноіс

торичного, географічного й етнографічного. Однак некритичне сприйняття 
Стрийковським матеріалу джерел часто призводило до фактичних помилок, 

120 



ЛеlЩЇЯ 11. 3anиСЮllнозємцJє ЯК джерела з ісnwріТ Украіни XV- nершоlllолоєинu XVIl сm. ... --
повторів і схематичних нашарувань у його власній праці. Часто, зустрічаючи 

в джерелах імена різних осіб, учасників одних і тих же історичних подій, він 

трактує ці подіі як зовсім різні факти і намагається хронологічно розмістити 

їх у часі. Як зазначав один із дослідників його хроніки, визначний україн

ський історик і джерелознавець В. Антонович, метод, яким користувався 

Стрийковський, був геродотівським, тому його праця може задовольнити лі

тераторів, але не істориків, особливо в разі некритичного її сприйняття. Од

нак вчений також визнавав іі цінність саме як історичного джерела, вважаю

чи необхідним строгий критичний підхід до <<хроніки». 

Згодом працею М.СтриЙковського широко користувалися більш пізні 

ісщрики. та літописці, зокрема вона була одним із джерел Густинського та 

інших українських літописів ХУІІ ст., «У..иївського Синопсису» 1674 р., коза
цьких літописів С. Величка та Г. Грабянки. 

Окремі з відомостей хронік М. Бєльського та М. Стрийковського пізні

ше використав Олександр Гваньі'ні (1538 - 1614) у монументальній праці «Onиc 
(Хроніка) СаРjнатіїЄвроnеuсьЮJЇ)) (перші видання - 1581 і 1611 рр.) (якшо, 
безумовно, визнавати саме його авторство). Хроніка мала величезну популяр

ність і в Східній, і в Західній Європі. Для нас найбільшу цінні(;'fЬ становить 

частина третя третьої кииги про Русь, де є описи міст і містечок України, а 
також окремий підрозділ «Про козаків низових, котрих зазвичай називають 

запорозькими». Хроніст підкреслив, шо козацтво виникло в результаті со

ціальних процесів і факт його появи не був типовим лише для Українн, оскіль

ки майже одночасно з'явилося також донське козацтво, про значення якого 

для оборони південних кордонів Московії Гваньїні також зазначив. 

Твір О. Гваньїні, як пізніше і киига Г. де Боплана «Опис УкраїнИ», ко

ристувався великою популярністю в Україні, про що свідчить не лише широ

ке використання його відомостей в українській історіографії ХУІІ - ХУІІІ ст., 

але й те, що декілька рYJ<Dписних списків ЙОГО перекладу російською та україн

ською збереглися до нашого часу. 

Не менш відоме в історіографії ім'я Р. Геuденштейна (Хайденштейна) 

(1553 - 1620). Знаний юрист, дипломат та історик походив зі старовинного 
німецького роду. У другій половині ХУ ст. його предки переселилися з Фран

конії до Польщі. Р. Гейденштейн отримав блискучу для свого часу освіту, був 

активним членом академії Замойських і особисто знав таких відомих поль

ських істориків та літераторів, як М. Кромер, Я. Коховський, Я. Ожельський 

та ін. Багато маидрував, брав участь у польських посольствах до Прусії, Кур" 

ляндії, Інфляндії, Гданська, походах Я. Замойського проти татар у Галичині. 

Відомий Р. Гейденштейн, перш за все, як історик, автор творів, які неоднора

зово перевидавалися протягом ХУІ - ХУІІ ст. Найбільшу цінність серед них 

становлять дві праці: «Коментар про мосЮJЄСЬКУ віЙну в шестu Ю/uгах» (1584) 
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та «Справи nольсь~і (починаючи) від смерті Сuгізмуuда-Августа в дванадця

ти lашгах». Для їх написання використав широке ко;1О джерел, оскільки спо

чатку був особистим секретарем видатного політичного діяча Речі Посполи

тої, канцлера Яна Замойського, а згодом польських І<оролів Стефана Баторія 

іСигізмунда Ш, мав доступ до всієї інформації, яка. потрапляла до королів

ського двору. Джерелами праць Р. Гейденштейна БУJіи окремі листи королів, 

великих литовських князів, послів європейських ДI:ржав, папських нунціїв 

(наприклад, Антоніо По ссе віно), історичні твори X'VI ст., свідоцтва очевид
ців (як правило, високопоставлених персон, наприклад польського коронно

го гетьмана С. Жолкевського). Відомий сучасний український історик і дже

релознавець Ю. А. Мицик установив, щО Р. Генденштейн, описуючи Київ, 

спирався на працю біскупа Ю. Верещинського «Спосіб заселення нового Киє

ва» (1595 р.); викладаючи перебіг повстання під прозодом Криштофа Косин
ського - на «Хроніку» М. Бєльського; висвітлюючи повстання Северина На
ливайка - головним чином, на листи С. жолкевсы�го до Сигізмунда ІІІ та 

Я. Замойського. За джерела йому були й окремі східнослов'янські літописи, 

захоплені польськими військами у Полоцьку в 1579 р. 
Така rpYHToBHa джерельна база дозволила Р. Генденштейну скласти 

правдивий нарис давньоруської історії. Він досить докладно висвітив перебіг 

Лівонської війни та охарактеризував історико-географічне положення схід

нослов'янських земель. Так, у праці «Справи польські ... )) (ії інша назва -«Іс
торія Польщі))) він підкреслив роль Києва, Білої Церкви, Переяслава як знач· 

них торговельно-економічних центрів, вказав на важливість Дніпра та Дес

ни - водних артерій, по яких велася торгівля з Московією тошо. Звичайно, 

найбільшу цінність становлять відомості Р. ГеЙНДІ~нштейна про козацько

селянські повстання 90-х рр. ХУІ ст. в Україні, про боротьбу запорозьких 

козаків з татарськими набігами, про походи запорожців до Туреччини, Угор .. 
щини, Трансільванії, Кримського ханства, про козацького ватажка Івана Під

кову. Цей хроніст, як і Е. Лясота, теж звернув увагу на неоднорідність козаць
кого середовища. За його суб'єктивною оцінкою рядові козаки - «злочинці», 

«втікачі» і «люди суворі», а старшина - «низові CTapDЇ, чистої раси». Вихідця 

з рядового козацтва С. Наливайка він різко й тенденційно засуджує, а Г. Ло

боду та К. Косинського возвеличує. Orже, використовуючи багатий фактич

ний матеріал з історичних творів Р. Гейнденштейна, слід мати на увазі, що 

хроніст був послідовним виразником офіційних потядів правлячих кіл Речі 

Посполитої другої половини ХУІ - початку ХУІІ ст., яких національно-виз

вольна боротьба українського народу обурювала. На жаль, ці суб'єктивні оці

нки отримали подальший розвиток у працях інших польських істориків, які 

згодом писали про Визвольну війну українського народу середини ХУІІ ст. 
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Західноєвропейський хроніст Іоахім Пасторій (~правжнє прізвище -
Хірmенберг) (1611- 1681), який походив із сім'ї HiMeUf:.KOfO пастора, що ме

шкала в Сілезії, теж писав про історію України. Був освічений, володів ні

мецькою, польською, латинською, грецькою та французькою мовами. Побу·· 

вав в Англії та Франції, кілька разів міняв віросповідання. Довгий час меш

кав на Волин~ коли розпочалася Визвольна війна пер~се.'lИВСЯ в Ельблонг, а 

потім у Гданськ, де викл.щав у гімназії. Став придворним секретарем і істо

риком короля Яна-Казиміра, а згодом - його наСТУПНІша Яна Собеського. 

У творчій спадщині І. Пастор ія більше 120 праць. Найбільш відома його 
«Війна сl(іфо-козацы(» ,~ГдaHCЬK, 1652 р, ), де викладено події Визвольної 
війни до Білоцерківського миру 1651 р. У подальшому, на основі цього твору 
історик написав свою велику «Історію ПОЛЬЩі» (1685 р.) та підручник З поль
ської історії. ВисвітлеННJI подій у підручнику доведене вже до 1660 р. 

І. Пасторій спиравс" на різноманітні джерела: хроніку А. Кояловича і 

працю Я. Битомського, латинську реляцію про Зборівську битву, листи, сві

доцтва очевидців, власні спогади, «летючі листки», oK(JeMi твори, які не збе
реглися до нашого часу. Завдяки цьому в його працях знаходимо оригінальні 

повідомлення, що стосуються таких важливих моментіА Визвольної війни як 
Зборівська і Збаразька битви, облога Львова і Замостя селянсько-козацькою 

армією під проводом reтl,MaHa Б. Хмельницького, битви під Берестечком, Бі

лою Церквою тощо. Характерно, щО І. Пасторій прагнув осмислити події та 

встановити взаємозв'язок між ними. Він розробляв теорію історії, перебува

ючи під помітним впливом відомого юриста Гуго Гроція та інших теоретиків 

історіі', які доводили самостійність історичної науки, ві:\!сидаючи ії підпоряд

кованість філософії та юриспруденції. 

Декларуючи свою об'єктивність та безпристрасність, [. Пасторій, однак, 
на сторінках своєї історії Визвольної війни змальовував українських повстан

ців виключно у чорних тонах. Слід зазначити, що праця І. Пасторія «Війна 

скіфо-козацы<а> була першим узагальненням Визвольної війни. що сприяло 

ії широкій популярності у Польщі, Німеччині, Франції. На неї спиралися, як 

на джерело, наступні kторики й письменники, хроністи й публіцисти 

(Х. Гарткнох, І. Х. Енгель, В. Коховський, П. Шевальr та ін.). Зокрема, цей 

твір використав П. Симоновський у «Короткому описі jlPO козацький мало

російський народ» (1765), О. Рігельман у «Літописній оповіді про Малу Росію» 
(1785 - 1786 рр.) тощо. 

Orже, записки іноземців істотно доповнюють свідчення вітчизняних дже

рел, а їхні описи побуту, звичаїв українців, відомості про окремі події полі

тичної істОрії України _. одні з найважливіших у джерельному комплексі. 
Записки іноземців ДОЗВОЛЯЮТЬ вивчати дипломатиuні контакти України. 
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ВОНИ подають загальне уявлення про те, як саме формувалася і в якому на

прямку розвивалася суспільна думка в Західній Європі щодо України. 
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РОWЛ5 
~РЕЛА З ІсторІІ JПВОБЕРЕжноІ УКРАіни 

ТА СЛОБОЖАНЩИНИ другоl ПОЛОВИНИ XVII - ХVШ СТ. 

ЛЕКЦІЯ 12 
'ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАВОВІ ПАМ'ЯТКИ З ІСТОРІІ ГЕТЬМАНЩИНИ 

1. Основні формн законодавчих актів росіЙС11>КОro царизму 
друroі ПOJlовини xvп -:-XVПI ст., щО стоеуються Украіни 

Будь-який законодавчий акт як історичне джерело дослідник повинен 
уміти проаналізувати. Насамперед слід з 'ясувати мотиви видання, його мету, 

умови написання та наслідки. Розуміння суті й призначення закону становить 

основу в роботі з цим видом історичних джерел. Вивчати кожен із законів 
треба у сукупності з іншими законодавчими актами на підставі характеристи
ки явищ відповідного періоду щодо соціально-економічного й політичного 
розвитку суспільства. Це дасть можливість установити причини появи зако

ну, його місце серед інших законодавчих актів. Слід установити, що "ового 
вніс даний закон порівняно з виданими раніше. 

Будь-який законодавчий документ у процесі створення проходить чоти

ри основнl етапи: 1) законодавчий привід; 2) безпосередня розроб1«l тексту; 
3) обговорення або розгляд; 4) затверд:ж:ення вищим законодавчим органом. 
Важливо при цьому виявити ініціатора прийнятrя за,кону. У процесі науково

го аналізу законодавчого акта має значення вивчення мareріалів, що висвіт

люють процес його вироблення та обговорення. 

Законодавчий акт складається з кількох структурних частин: Bl«i3iBkU про 
вид документа (іменний, сенатський указ, височайша резолюція, маніфест' 
і т. п.); назви, у ЛІСій вИ/(J/адено його кopomlCUU зміст; 'гак званої констатуючої 

частини, у якій пояснюються причини видання указу та обумоалюється його 
необхідність; nостановчоl" частини. У констатуючій частині іноді наводили
ся у повному обсязі прохання чи доповідь, які стали приводом до обговорен

ня і виданНя даного законодавчого акта. Констатуюча частина час'tO допома
гає дослідникові не лише з'ясувати причини видання закону, а й проаналізу

вати суспільне становище, яке привело до йОГО ПОЯІIИ. 

Завдання дослідника законодавчого акта полягає в тому, щоб за досить 
специфічною термінологією, закамуфльованими фразами, обіцянкам'; і т. п. 
виявити справжній зміст документа, встановити його соціальну спрямова

ність. Щоб правильно зрозуміти законодавчий документ, треба такожвСтано
вити, як він втілювався в життя, які інші інструкції і законсіда'в':іі ~кти. 
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щ)в' язані з ним, приймалися й оприпюднювалися пізніше і чим це було зумо

влено. 

Лише глибоке і всебічне дослідження законодавчого акта дасть можли

вість не тільки зібрати конкретний мm:eріал, факти, а й зрозуміти .Його СУТЬ і 
роль у процесі суспільного розвитку, за його окремими фaкrами та явищами 

побачити загальний процес історичного розвитку. 

. За походженням законодавчі акти з історіУ України ДРУГОЇ ПQЛОВИНИ 

ХУІІ - ХVПІ ст. можна поділити на дві основні групи: законодавчі акти ро
сійською царизму,. що стосувалися yкpakHcb1(UX земель, та законодавчі акти 

гетьманського уряду. У цей період верховна влада в Лівобережній Украіні, як 
складовій частині Росії, належала російсьКDМУ царю. Гетьман і КDзацька стар
шина діяли під контролем російсьКDГО уряду, хоч цей КDНТРОЛЬ У різні періоди 
був різної сили і мав різний рівень охоплення подій. Чинність переважної 
більшості ЗaКDнів, що діяли в Росіі, поширювалася таКDЖ і на Украіну. У заКD

нодавчих актах російського царизму відображена національно~колоніальна 
політика російсьК9ГО царизму в Україні, окремі аспекти соціального Й.еКQНО~ 

мічного розвитку українських земель у складі РосійсьКDЇ імперії тощо. Як ори
гінали, так і КDпії законодавчих актів зберігаються нині у фондах РосіЙСI>КОГО 

державного архіву давніх актів у Москві, державного історичного apxi!JY Ро
сійСЬКОЇ Федерації у Санкт-Пеreрбурзі, Центрального державного істОрично- . 
го архіву України у Києві та Львові та багатьох інших. Іх можна знайти у 
фондах Сенату, Кабінету його величності, що існував за часів Петра І, Верхо
вної Таємної Ради, Кабінету міністрів при її величності, який було створено 

після переходу влади до Анни Іоанів~и тощо. Особливо багатий архівний 
фонд Сенату. Деяку частину законодавчих актів російського царИЗМУ, що сто
суються українських земель, можна знайти у фонді Синоду, а.таКDЖ Колегій. 

Копії заКDнів російського уряду зберігаються в· українських фондах - Гене

ральної війсьКDВОЇ канцелярії, Генерального віЙськового.су.цу, ПОЛІ(Ових і со

тенних канцелярій, Першої та Другої Малоросійських колегій та ін. Слід ~a

уважити, що вже за:зовнішнім виглядом акти ХУІІІ ст. суттєво відрізняються 
від актів ХУІІ ст. Якщо раніше ВИКDристовувалися стовпці, то згідно з указом 

Петра І від 11 березня 1702 р. всі актові матеріали писалися на листах паперу, 
що перепліталися в книги. У TaКDМY вигляді вони зберігаються в архівах і 
дотепер. 

У ХУП ст. актами верховної влади вважалися рішення царя разом з Бояр
ською думою, а з ХУІІІ ст. закон в Росії розуміється вже переважно ЯК суто 
воля імператора. У цей час з'явилися укази «іменні», «іменні, оголошені з 

Сенату», а самі рішення Сенату набували ·сили ЗaКDну тільки З санкції царя. 
У ХУІІ ст. більшість законодавчих а:ІСТів Росії мала назву грамрт. Саме у роз-. 

глядуваний період склалися такі основні різновиди законодавчих аІСТів, як 
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маніфест, указ, регламент іустав. ЯкіцО·Реrnамеит.і регулювали склад і ор
ганізацію нових установ, то ус~ав~t5ули збірниками законів ДЛЯ окремих ві
домств. Переважна більшість заКонів видавалася у формі указів. ПисалИСЯ 
вони досить специфічною канцелярською бюрократичною мовою з нагро
мадженням довгих закручених фраз та значною кількістю повторів. 
. ОСНОВtlі законИ російсьКоГО царського уряду з охопленням періоду від 

часів Олексія Михайловича до 12 грудня 1825 р. надруковані в «Полном соб
рании законов Российской империи» (скорочено - ПСЗ), перше видання яко
го вийшло друком в 1830 р. Законодавчі акти розміщені у цьому вмданні в 
хронологічному порядку за l'Омами. Період з середини ХУІІ до ХУІІІ ст. охоп
лює з І-го по 2}-й том. У кожному томі зазначено, до якого періоду царюван

ня належать вміщені в ньому закони. Кожний законодавчий акт має заголо
ВОI<, у якому кОрОткО передано зміст закону та вказано його номер. ПСЗ -
найбільш повний звід законів, aJle й до нЬого увійшли вони далеко не всі. 
Зокрема, не були надруковані таємні закони, укази, що стосувалися селян~ 

ських повстань та інших соціальних заворyuiень тощо. Недоліком ПСЗ є та
кож значна кількість неточностей, пропуски слів і навіть фраз, помилки в 
датуванні, плутанина старого Й нового стилю. Усе це вимагає від дослідника 
досить критичного ставлення до цього видання без зменшення його цінності. 

У законодавчих актах росіЙського царизму знайшли своє відображення 

соціально-економічний, політичний ї культурний розвиток, міжнародне ста

новище Росіі взагалі j Украіни в тому числі. Соціально-економічний розви
ток Росіі та Украіни, як складовоі частини Росіі, у XV11I ст. характериЗувався 
подальшим зміцненням феодально-кріпосницької системи та розвитком в ії 
надрах капіталізму. Уже за часів І1етра І російський уряд видав один за одним 
укази, які забороняли перехід селян, у них вимагалОСJl повернення атікачів на 
старі місця та іх покарання. Такі укази стосувалися як Росії, так і України. 

Скажімо, у 1713. р. було видано сенатський указ про перепис у Київській та 
Азовській губерніях новозбудованих сіл, за яким вимагалося відсилати всіх 
утікачів попеРеднім власникам. Сенатський указ від 1715 р. ще раз Haгono
сив, щоб в усіх гетьманських містах і слобідських 110Лках утікачів - помі-
щицьких селян і служилих людей - висилали на старі місця. . 

Про посилення 'гніту російськОго царизму вУкраїні свідчить збільшення 
податків. Згідно з указом Петра І від 16 квітня '1723 р., селяни й козаки Украї
ни платили в казну як грошові, так і натуральні подarки, зокрема бджоляну й 
тютюнову десятину, подarок з казанів, на уТриМаНН:І віЙсьКа та ін. За· часів 
Анни lоанівни державні податки в Украіні іф6довжували збільшуватися. 
Згідно з указом від 8 серпня 1734 р., іх мали плuтити всі, навіть'підсусідки, а 
для цього було наказано провести перепис насеЛt~ННЯ. У цьому ж указі 
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визначалася кількість значкових товаришів, які ловинні були призначатися в 
Лівобережній Україні. . 

Ряд законодавчих ~lктiB відбили поступове зміцнення позицій дворян

ства в Україні. Відповідно до указу 1760 р. поміщики одержали право засила
ти селян до Сибіру, а згідно з указом 1765 р. - на каторжні роботи, причому 

на термін, на який «помещики их похотят». Указом 1767 р. селянам під загро
зою жорстокої кари заборонялося скаржитисЯ.на своїх поміщиків. Згідно з 
цими законодавчими актами російського уряду, українські селяни повністю 
передавалися під владу феодалів, готувалося остаточне оформлення кріпос~ 
ного права на українських землях. для цього спочатку в 1763 р. Катерина ІІ 
підтвердила універсал reтЬMaHa Розумовського про заборону переходу селян 
в Україні, а указом від 3 травня 1783 р. було остаroчно закріпачено селян 
Гетьманщини. Дещо пізніше, указом Павла І від 12 грудня 1796 р., було юри
дично оформлене кріПОІ;не право в Південній Україні. 

21 квітня 1785 р. була видана «Грамота на права, вольности и преимуще
ства Российского дворянства», або так звана жалувана грамота дворянству, 
яка закріпила за ними право володіти селянами, землею, засновувати фабри

ки і заводи, влаштовувати торги та ярмарки. Дворяни були звільнені від по

датків, військової служби, їх не мали права піддавати тілесним покаранням. 

Цей документ завершив. виділення дворянства з-поміж інших станів, оста
точно оформив його права й привілеї. Українська старшина, отримавши пра

ва російського дворянства, такИм чином злилася з ним. Указ 1783 р. про за
кріпачення селянства в Украіні та «Жалувана грамота дворянству» свідчили 
про завершення й ПОВНІ~ юридичне оформлення феодально-кріпосницьких 

відносин в Україні. 

Певна частина законів, виданих російським урядом, стосувалася безпо

середньо економічного розвитку України. Скажімо, в указі Петра І від 1714 р. 
йшлося про збільшення виробництва селітри та будівництво селітряних за

водів. З'я.Вилися подібні укази щодо збільшення виробиицтвапрядива, роз~ 
витку юхтової справи, Тlотюнництва, шовківництва тощо. У вересні 1723 р. 
Петро І видав іменний Уlmз Берг-колегії про «посьІЛКУ нарочныx на р. Днепр. 
для cыкуy РУДЬІ И каменного утя». Зазначимо, що уряди Єлизавети І і Катерн.

ни П також приділяли увагу розвиткові шовківництва і тЮтюнництва в YKpa~ 
іні. У 1795 р. був виданий указ про заснУвання ливарного заводу в Луганську.· 

У законодавчих акт;ах російського царизму знайшло відОбраження ста-· 
новище робітних Лl(jдей на маНУфактурах. 2вересня 1741 р. був' прийнятий 
«Регламент и раБОТНЬІе регулы на суконнме и каразеЙНblе фабриКи». У пер
шій його частині охарактеризоване становище Путивльськоі суконної ману
фактури, а у другій - викладені обов' язки робітників та правила іх поведінки 

на підприємствах. Згідно ~ «Реrnаментом» робочий день кожного робітника 
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починаВСIІ о 4-й ранку і тривав до 1 0- 12-1 ночі. На робітних людей наЮіада~ 
лися штрафи - за запізнення, за те, що увійшов до мануфактури в брудному 

взуТті або з мокрими руками, за гру на гроші, за лайливі слова тощо. Із «Рег
ламенту» ми дізнаємося, що заробітна плата видавалася щосуботи за тиж

день, але не вся, частина ЇЇ залишалася за господарем, а повний розрахунок 

робітник отримував наприкінці місяця, після вирахування всіх штрафів. 3а
робітна платня була мізерною. Встановлені законом правила свідчили про 

жорстокі, Кріпосницькі порядки на мануфактурах у середині ХУІІІ ·Ст. 
У законодавчих актах знаходимо матеріал прО розвиток тОргівлі в УкРаї

ні, зокрема в них є свідчення про ярмарки, становище купців, про податки з 

продажу Товарів, іноді в них зазначаються ціни на товари. СКЗЖЇМ(" 15 травНя 
1754 р. Сенат видав закон про ліквідацію мита на товари, які привозилися з 
України в Росію і навпаки. цим указом було також відмінено всі внутрішні 
мита в Україні. З введенням у дію цього закону російсщ·купецТво одержало 

широкий доступ до ринків України. 

1771 р. був виданий указ про право російських купців переселятИся в 
Україну і купувати будинки та нерухоме майно в Києві й Ніжині. Про вільну 

торгівлю російським та іноземним купцям в містах Південної Украіни та 
Криму йшлося і в маніфесті 1784 р. Певну роль у розвитку торгівлі в Україні 
відіграв іменний указ від 8 липня 1782 р. про дозвіл купцям мати лавки у 
своіх будинках. Цей указ поширювався на всі міста Російської імперії. 

Окремі законодавчі акти Російської імперії стосувалися заселення ново
освоюваних регіонів Украіни та становища раніше створених міст, зокрема 

згадана вище «Грамота на права и Bьlгoды городам РоссийскОй· империи». 
Таким чином, законодавчі акти доводять, що Україна у своєму соціаль~ 

но-економічному розвитку рухалася по тому ж шляху, що й Росія, тобто У. ній 

теж міцніла феодально-кріпосницька система, у г.либинах якої розвивалися 
капіталістичні відносини. 

Законодавчі акти російського царизму є важливим джерелом для вивчен

ня політичного становища Лівобережної Україии у другій половині ХVП -
ХУІІІ ст. Російський уряд з самого початку приєднання українських земель 

дотримувався політики обмеження її автономних прав. Особливо цілесПря
мованою була ця політика у ХVШ ст. Здійснюючи реформи місцевого уіІрав
ління, російськИй уряд Петра І включив до адміністративного поділу й YKPaї~ 
ну. Указом від 18 грудня 1708 р. в Росії було створено 8 губерній, у Т. ч. Киї·в
ську, до Slкої приписувалося 56 міст, тобто майже всSl гетьманська Україна. 
Слобідська Україна увійшла до складу Азовської губернії. Пізніше, за указом 

від 14 грудня 1720 р., Слобідська Україна була передана у відання Бєлгород
ського воєводи. Згідно з іншими указами, у містах України були розміщені 
військові гарнізони й призначені воєводи. 
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ЛекцiR 11. Зaкt)lf(}()тJчі mл правові nам'я_ 3 іcnwpil l'ет""'tlНЩШШ 
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У подальшому адміністрпивно-управлінська система зазнавала змін. 
29 квітня 1722 р. указом Петра І Україну було передано у відомство Сенату, а 
16 травня того ж року в-іменному указі містилоСІІ розпорядження про засну~ 
вання у Глухові Малорос:ійської колегії і «о наз~ачении в онУю присутствуЮ
щим бригадиром 8ельяминова». Згідно з виданою ЇЙ інструкцією. малоро

сійська колегія одержала право вищої судової інстанції в Україні і повинна 
була стежити за збираншм податків, витратами, виконз.нням царських і сенп

ських указів. До указу додавалася інструкція П. ВельяміноВу, згідно -з якою 
він отримав право розГJЩДУ скарг на генеральну військову і полкові канцеля

рії, гетьманів і полковників. Указ відіграв важлиВу роль у полі~ній історії 

України XVIII ст., і в першу чергу самої Малоросійсько,' колегії, яка проісну
вала до 29 вересня 1727 р. Хоча документ обмежував владу гетьмана й козаць
кої старшини нібито виключно заради блага українськоro народу, насправді 
царизм мав на меті nOBtle підкорення Украіни російському законодавству, а 

сам указ став важливим кроком на шляху до остаточноУ інкорпорацff YKpaїH~ 
ських земель Російської імперією. _ 

І після смерті Петра. І політика російського царизму щодо України зали
шалася незмінною. На[(риклад, уряд Анни Іоанівни після смерті Данила 
Апостола не дозволив обирати нового гетІ!мана, 8: указом від 31 січня 1734 р. 
управління Україною передав Thмчасовому праалінню на ЧQлі з князем Ша

ховським, яке згодом було перейменоване на Правління гетьманського уряду. 

За'іншим указом від 24 квітня 1735 р., без відома Анни Іоанівни, забороняло
ся обрання козацької старшини і Україна передавалася у віданНЯ Сенату. 

Певним відступом Ilід такої політики було затвердження гетьманом Ук

раїни (згідно з указом від 5 червня 1750 р.) К. Розумовського, який одночасно 
отримав ранг генерал-фельдмаршала. Але вже 1 О листопада 1764 р. Катери
на П видала указ про зш)нування В Україні замість гетьманського правління 
Малоросійської колегії на чолі з графом Румянцевим. Указ передбачав, по

перше, остаточне скасування в Україні гетьманськоі влади, по-друге, введен
ня нового органу управління. Сама колегія повинна була складпися з 8 ЧОJ1О-

. вік: чотирьох росіян та чотирьох українців (генеральний обозний Кочубей, 
генеральний писар Туманський, генеральний осавул )~ypaBкa, геНер~ЬНИЙ 
хорунжий Апостол). ПРf:зиденту МалоросійсьЩ>ї колегії надаВ1UIася lЩада ге:' 
нерал-губернпора й головнокоманДУЮЧ~ГО,всіма віЙGЬками. Йому повинна 
була підляnrrи й ЗапОРО~IЬка Січ. Цей документ тaкo~ був З~І<Оном~рниl\'f нас
лідком політики царської адміністрації щодо у'Iq),аїнських земель y?,VIII ст., 
яка була спрямована на остаточне с~ування пра~ і вольностей українського 

народу. 

Про колоніальну політику російського царизму в YIq>aїHi також свідчить 

«Манифест об уничтожении Запорожской Сечи и опричислении ОНОЙ к 
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Ptпділ 5. Джерела 3 історll Лівобере:нснof Уl<Рmни mл Слобожанщини ... 

Новороссийской губернии» від 3 серпня 1775 р. У ньому перелічувалися чис
ленні «неповиновенИJI» і «преступлеНWI» запорожців. Вони приймали «в свое 

общество людей всякого сброда; всякого ЯЗЬІка и всякой верЬІ», незважаючи 

на заборони, Мали «склонность к развратной жизни и грабежу» і «обратили 
хищность и грабительство в свое ремесло». 

Невдовзі після цього указом 16 вересня 1781 р. в Лівобережній Україні 
замість полків були утворені Новгород-Сіверське, Чернігівське і Київське ЩІ

місництва. На Слобідській Україні замість Слобідськоукраїнської губернії -
Харківське-иамісництво. Спеціальними указами було затверджено штати на

місництв та герби міст. Посади возних у містах України указом від 27 липня 
1782 р. скасовувалися. 

1784 р. було утворене Катеринославське намісництво, до складу якого 
після Ясського миру ввійшли і землі між Бугом та Дністром, звmьнені від 

татар. Після приєднання Правобережної України до Росії на ії території, від
повідно до указів від 22 травня і 5 липня 1795 р., утворювались Брацлавське, 
Волинське і Подільське намісницТВа. 

Уквзом Сенату 20 серпня 1786 р. Друга Малоросійська колегія скасову
валась. Цього ж року в Україні була здійснена секуляризація церковних та 
монастирських земель. Відповідним указом 1783 р. скасували українське ко
зацьке військо. Козацькі полки стали звичайними драгунськими полками ро

сійської армії, а згідно з указом 1795 р. на українських землях запровадили 
положення пРО рекрутський набір. Orже, законодавчі акти російського уряду 
дають можливість простежити соціальн:о-економічний розвиток, зміни В по

літичному житті України, процес ліквідації автономії Українн, перетворенlіЯ 

ії на звичайну російську провінцію. 

2. Акти reтьмаиськогоуправліИRЯ Я~ джерела з історіі Украіни 
друго' половиии 'Хvп - xvm ет. 

Цілий ряд законодавчих актів розглядуваного періоду можна віднести, 

так би мовити, до перехідного типу, оскільки вони були своєрідними угодами 

між російськими царями і відповідно Російською державою, з одного боку, і 

українськими гетьманами та в іх особі українським народом і Україною, з 

іншого. Orже, такі акти можна вважати одночасно законами, ухваленими і 

російською, і українською сторонами. Переважна більшість таких актів мала 

назву статей. Своєрідна традиція обов'язкового підписання черговим україн

ським гетьманом угоди з російським царем ЧИ польським королем, підписан

ня двостороннього договору з Туреччиною або зі Швецією була запqчаткова

на ще в часи гетьмануваннв Богдана Хмельницького. Підписання таких угод 

відбилося у відповідних докумеНТ8Х.законодавчого характеру, якими регулю

валися стосунки між Україною та іншими державами. 

134 '" ". 



Першими за часом появи серед таких джерел були Березневі статті 

1654 р. ВОНИ являють собою письмовий текст проекгу договору з 23 статей, 
що визначали умови, на яких уряд Гетьманщини, як украінсьКої державної 

автономії, передбачав військово-політичний союз з Московською державою 

для спільних дій проти Польіці. На цьому документі був особистий підпис 

гетьмана Б. Хмельницького і печатка Війська Запорозького. Проект договору 

було доставлено до Москви українським посольством і вручено царському 

уряду 14 березня 1654 р. Тому в історіографічній традиції документ отримав 
назву Березневих статей. слід наголосити, що перед поданням документа укра

їнські посли усно виклали умови договору, що було занотовано московськи

ми дяками протокольно, а взагалі існують дві редакції цього протоколу з 16 та 
20 статей, щоправда з непослідовним їх викладенням . 

. Статті проекту договору були укладені за участю і при безпосередньому 
керівництві Б. Хмельницького і стосувалися різних сторін мaitбyrніх міждер

жавних відносин України та Росії. У першій ста1ТЇ йшлося про підтверджен

ня npав і вольностей Війська Запорозького, тобто України. Наступні статті 
передбачали збереження за всіма соціальними станами їх прав, декларували 

недорканість козацьких земель і маєтностей, збереження УкраІною фінансо

вої та дипломатичної незалежності, визначали БО-тисячний козацький реєстр, 

встановлювали норми грошей на yrpимання військового писаря, полковни

ків, суМів та інших представників козацької старшини. У заключних статтях 

йшлося про спільні дії проти татар та yrpимания фОртеці Кодак. Таким чи

ном, у цілому зміст документа зводився до того, щоб забезпечити повну й 

широку автономію Гетьманської України, обмежити втручання московського 

уряду у їі внуТрішні справи. 

З 14 по 21 березня відбувалося обговорення: статей та їх редагування, в 
результаті чого з'явився новий документ, який мав лише 11 статей. У цю ре
дакцію не було внесено сім статей з першого варіанта, п'ять статей об'єднали 

в три, а ще три - в одну. У новому докУменті було ратифіковано 1 О статей з 
деякими поправками і змінами, що підтверджено жалуваною грамотою царя 

Олексія Михаitловича від 27 березня 1654 р. У грамоті стисло ВИКJIздено го
ловний зміст санкціонованих статей, а також зазначено ратифікацію їх пер
шого варіанта (тих статей, що не увійшли до другої редакціі). Отже, царська 

грамота у цілому підтвердила збереження за Україною їі «прав'l'а вольностей». 

Однак, як це не дивно, ориriнали обох початкових редакцій до нашого 

часу не збереглися (вони певний час залишaJtися в московському посольсько

му приказі). Хоч з них були зроблені списки, тdбто переКJI8ДИ російською 

мовою, які було занесено у «стовпці». Крім того, з тексту договору, що містив 

11 статей, теж було зроблено копію українською мовою, яку посли привезли в 
Украіну. Б. Хмельницький привселюдно цього документа не проголошував, 
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тому конкретні умови угоди м.іж УкраУною та Росією були відомі лише близь- . 
кому оточенню гетьмана. Існує гіпотеза, що ці cTaтri були зачитані перед об

ранням ніі гетьманство Івана Виговського, але потім втрачені. 

Був іще ОДИl-l варіант договору із 14 статей, яки~ подав московський по
сол 'князь Трубецькой на козацькій раді у жовтні 165"9 р., коли гетьманом було 
проголошено Юрія Хмельницького. Юрій присяг.~/в на цьому документі, а 
сама угода отримала назву «Переяславських статей». Очевидно ця редакці!і 

була сфабрикована російською стороною, оскільки вже 'на той час оригіналь

ні докумеити(які умовно названі БерезневимиcтaтJ~М:И) не збереглися. Від

тоді офіційно лише цю редакцію вважали договором Б. Хмельницького-і на 

ній присягали наступні Гетьмани УкраУни російським царям. Щоразу до неУ 
вносилися нові царські додатки й поправки, які все бі.'1ьше обмежувалИ україн
ську автономію. Кожна з цих угод у нвуковій літературі отримала назву за 

місцем підписання. Так. скажімо, Іван Брюховецький підписав з російським 

царизмом Батуринські статті 1663 р. і Московські СТЕlпі 1665 р., Дем'ян Мно
гогрішний - ІЛухівські cTaтri 1669 р., Іван Самойлович - Батуринські стапі 

1672 р., Іван Мазепа - Коломацькі стапі 1687 р. 
У цілому «Березневі статті» є дуже важливе законодавче джерело, яке 

наочно підтвердЖує, що українсько-московський договір 1654 р. за початко
вим задумом мав характер військово-політичного союзу, але невдовзі після 

підписання був свідомо ВИІ«іристаний російською стороною як акт, що закрі

пив приєднання Украї'ни до Росії «на вічні часи». 

Значно відрізняється від розглянутих вище актів Гадяць1lUй трактат 
(договір), укладений 16 вересня 1658 р. гетьманом Іваном Виговським з Річ
чю Посполитою після придушення ним збройного виступу, очолюваного пол

тавськнм полковником М. Пушкарем. Слід зазначити, що польську сторону 

на переговорах' представляли К. Бєнєвський і К. Євлашевський, а україн

ську - Ю. Немирич і майбутній гетьман Правобережної УкраУни П. ТеТеря. 

Козацr;кі полки на ньому були представлені комісарами, які обговорювали 
кожен пункт уroди. Саме Ю. Немирич у науковій літературі вважається авто

ром тексту договору. ' 
Згідно з Гадяцьким договором, Україна в меж,ах Київського, Чернігів

ського та Брацлавського воєводств мала входити як цілком незалежне Велике 

князівство Руське на рівних правах до федерації Польщі й Литви, очолюваної 
королем, який повинен був оБИратися спільно трьома сторонами. Управляти 

князівством належало гетьману, якого мали обирати в.Україні, але потім за

тверджувати його на посаді повинен був король. Договір передбачав окремі 

уряди в державах, що мали входити до федерації, обрання послів до 

спільного законодавчого сейму, існування власного судового трибуналу і фі
нансів, 30-тисячноЇ козацької армії і lO-тисячного найманого регулярного 
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війська для України. Польські й литовські війська не мали права пе~вати в 
Україні, а якщо б і вводилися 'l)'ДИ тимчасово, то повинні були підnорядкову

ватися·гетьману. Православні в Україні зрівюовалися у правах з католиками 

та уніатами, причому будівництво нових yнiarcblOtX церков та монастирів тим

часово заборонялося, а православні митрополити та єпископи отримували 

право засідати у спільному сенаті. І1ланувалося заснувати в Україні два уні
верситети, дозвоJIЯJIОСЯ відкритrя колегіумів і гімназій, надавалася свобода 
друку. Украінські делегати на переговорах вимагали приєднання Волинсько

го, Белзького, Руського і Подільського воєводств до Великого князівства Ру

ського, але під тиском польської сторони змушені були від цього відмовити

ся. Тому польський сейм затвердив трактат, але він абсолютно не знайшов 

підтримки і розуміння у рядових козацьких та селянських мас України, різко 
. неraтивноналаштованих проти Польщі. Невдачі Івана Виговського у. війні з 

. Москвою, повстання проти нього, нас'l)'ПНИЙ його відхід від. політичної 
діяльності, а згодом і смерть остаточно змінили ситуацію в України і поклали 

кінець чинності Гадяцького договору.. ОдНак сам цей акт є важливим джере
лом з історії України доби Гетьманщини. 

Вища адміністративна влада-в твобережній Україні протягом друго! по

ловини ХУІІ - першої половини ХУІН ст. (за винятком окремих років) нале
жала гетьману. Від імені гетьмана і за його власним підписом видав8лися рі
зні розпорядження, які набували чинності закону. Основним різновидом та

ких законодавчих актів були універсали. Універсали - особлива категорія за

конодавчих актів, поширених в Україні та в Речі Посполитій у ХУІ - ХУІІІ ст. 
Латиномовні документи такого роду в країнах Європи (у тому числі й Поль
щі) починалися зі слів «всім і кожному», звідки й походить назва універсалів 
(в:ід латинського universalis - загальний, всеохоплюючий). В Україні універ
сали видавалися гетьманами, полковкиками та іншими представниками ви

щої влади за доби Гетьманщини, а також гетьманами й кошовими отаманами 
Війська Запорозького. Близькими до універсалів є накази, з якими зверталися 

-вже не до всіх громадян держави, а до вужчого кола адресатів. Частіше нaJ<aзи 

стосувалися менш важливих питань. 

Формуляр універсалів гетьманів України майже ідентичний формуляру 

аналогічних документів за походженням із Запорозької Січі та створених де

що раніше. Він rpунтувався на кращих зразках законодавчих актів таділО80Д

ства Київськоі Русі й Великого киязівства Литовського та зазнав певного впли

ву польських канцелярських традицій. Універсали мали досить специфічну 
. форму. Найчастіше розпочиналися із зазначення імені й ТИ'l)'лу гeтЬMaн~ На
приклад: «Пресветлейшого и держаJi!нейшего великого государя, его царского 

пресветлого величества войска Запорожскоro Иоан МазеПа». Дцлі вказувало

ся кому адресовано універсал і вже після цього подавався його основний зміст. 
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Наприкінці універсалу ставилися дата, місце написання і Qсобистий підпис . 
гетьмана. Підпис відомий у двох варіантах: «Иоанн Скоропадский, гетьман 

войска его царского величества рукою власною» або частіше без зазначення 

iMe~i гетьмана - «3вишименований гетьман рукою власною». Після підпису 
ставилася печатка. 

Значна частина гетьманських архівів загинула, до наших днів збере('Ли~я 

переважно копії таких універсалів. Велика їх кількість знаходиться у фондах 

«Генерального слідства про MaeTHocti», Румянцевсьrroго опису, а також в осо
бистих фондах, в ІнСтитуті рукописів НБУ НАНУ тощо. 

За змістом гетьманські універсали ОХОlJЛl(jюrь різні сторони життя Украї

ни. Їх прийнято поділяти на три основні ГРУПJtt: І) акти віuсьтво-адмініс
тративного xapar<mepy (накази, зазивні універсали, mейди); 2) ar<mu, які сто
суються торговельно-ремісничоf діяльності міст та міщанського стану (так 

звані митні та безмитні універсали); 3) акти, які затвєрджувши систему 
noзаєтномічного примусу безnoсереднього вupoбни1Uf (привілеу' оборонні уні

версали, універсали про послушенство). Існували й комбіновані універсали, 
які поєднували в собі ознаки різних груп абопідгруп. При цьому універсали 

першої групи можна віднести до законодавчих aкriв, а ті, що формують на

ступні дві групи, є насправді публічно-правові aкrи. 

У цілому в таких джерелах відбилася сфера адміністративного управлін

ня Україною, зокрема в них йшлося про призначення полковників, сотників 

та інших посадових осіб з числа козацької старшиии, суто військові питання 

(про виступ у похід, про несення сТорожової та караульної служби тощо). 
Велика кількість універсалів, які дійшли до нашого часу, вказує на поступову 

реставрацію феодально-кріпосницької системи в Україні після Визвольної вій
ни ·1648 - ·1654 рр. Це переважно універсали про иадання нових та підтвер
дження права· на володіння раніше набутими земельними маєтностями, пере
дання іх у «спокойное зупольное владение», дозвіл на будівництво млинів, 

засвування слобід, право займатися промислами. Часто гетьманські універ

сали підтверджували право на куплені маєтності, На. їх основі можна відсте

жити процес поступового зростання приватних зеМJІеволодінь в Лівоб~реж
ній Україні; з'ясувати, які повинності. виконували За;Іежні селяни, як вони 

наМIiГалися протидіяти Утискам з боку старшини й дворянства. Розглядувані 
документи також подають окремі відомості з·віЙськової історії України щодо 
·здіЙснення спільних українсько-російських походів проти OrтOM8HCЬKOЇ Пор

ти, Кримського ханства, Речі Посполитої, участі запорозького козацтва в за
хисті південних рубежів держави тощо. Саме завДЯIСИ таким змістовним да

ним універсали українських гетьманів цілком справедливо вважаюТЬСЯ одни
ми з найважливіших джерел з історіі України дрytoї половини ХУІІ - першої 
половини ХУІІІ ст. 
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3. Конституція Пи,липа Орлика вк перший у f:вропі законодавчий 
звід конституційного характеру та історичне джерело 

Повна назва ЦЬОГО законодавчоro аІСГа - «Пакти й Конституції законів 

та вольностей Війська 3аnорозького». Написав конституцію гетьман Пилиц 

Орлик зі своїми найближчими сподвижниками, представниками генеральної 
старшини - Григорієм fi~рциком та Андрієм Войнаровським. Ії було прийня
то на загальній військовій козацькій раді 5 кві1'НЯ 1710 р. У м. Бендерах, тому 
її іноді називають Бендерською конституцією. Вважається, що це була перша 
у Європі конституція в сучасному розумінні цьоro слова, оскільки згідно з 
нею чітко окреслювалися кордони держави, у якій вона повинна була діяти. 

Конституція являла. собою своєрідну угоду між гетьманом та Військом 
Запорозьким, причому під останнім розумівся весь народ УкраїЩі. Ta~ фор

ма взагалі була хараІСГеРНОЮ для тодішньої заХідноєвропейської політичноі 

традиціі, суттєво відрізняючись від головних засад східного (азіатського) па
тримоналізму. 

«Пакги й Конст"туції» складаються з преамбули і J б розділів, У яких сфор
мульовано головні принципи побудови української козацької держави. 

У преамбулі схематично викладено історію Війська Запорозького, тобто зага
лом українського народу. У цій частині, написаній безцосередньо Пилипом 

Орликом, факгично внтворено історико-політичний міф про те, що нібито 

першим прийняв християнство каган «хозарів-ко~аків», а не князь Володи-. 

мир Святославович. У такий спосіб документ закладав історичний пріоритет 
Української держави і віддавав першість у ній саме козакам, які, lіа думку 

укладачів, були попередниками князя Володимира в процесі прилучення укра

їнських земель до європейської цивілізації. Така схема (хозари-козаки як обо

ронці народу на території України) склала підrpунтя для ідеї окремішності 

руськоro-малоруськоro-українського народу та Йоro. природного права на влас

ну державу. Приблизно ця ж сама ідея, в розширеному, але дещо завуальова

ному вигляді зroдом була подана в «Історії русів». 

У § 1 розглянуто питання віри, чітко й недвозначно наголошено, щоса
ме православ'я є панівна релігія в державі, а також зафіксовано прагнення до 
відновлення автокефалії української православної церкви. § 2 важливий тим, 
що в ньому чітко окреслювалися кордони Української держави, визначені ще . 
Зборівською уroдою 1649' р. Згідно з цим параграфом, на reтbMalia покладав
ся обов'яЗОК оберігати ТІ~риторіальну цілісність країни. 

Важливе значеННЯIf8Є §6, у якому закладено принципи управління та 
діяльності органів державної влади. Конституція повною мірою rрунтувала
ся на ідеї розподілу законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Законо
давча влада повинна була належати Раді, членами яко! могли бути полковни

ки з riолковою старшиною, СОТНИКИ,«генеральні радники», обрані від усіх 
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полків, та <<посли». яких делегувало Військо Низове Запорозьке. Рада повинна 
була збиратися тричі на рік. причому наАважливіші державні справи гетьман 

зобов'язаний був попередньо узгоджувати з Радою. суд теж повинен був дїJI

ти незалежно. оскільки. як було зафіКсовано в Конституції. гетьман «не пови
нен каparи сам». 

КоНСТИТУЦЇJI П. Орлика номінально дїJlла на Правобережній Україні упро
довж 171 0- 1714 рр. Текст іі був складений латинською і тодішньою україн
ською мовами. У цілому «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська 

Запорозькoro» були написані під значним впливом ідей західноєвропейсыro

го парламентаризмУ. вироблених у ході буржуазних революцій. що може бути 
свідченНJlМ часткового ух СПРИЙНJIТТЯ найближчим оточенням гетьмана П. Ор

лика. КонститyцiJI заклала пiдrpунтя республіканської форми правлінНJI на 
територїі України., 

4. Пам'итки украінеького права XVIП ет. як історичні джерела., 
<dIрава, за якими еудитьея М8Jlороеійеькнй народ» (1743 р.), 
ух значения нк історнчного джерела 

Близькими за формою та змістом до законодавчих актів ХVШ ст. є також 

пам'ятки українського права, які відображають суспільно-економічні й полі
тичні відносини в українському суспільстві. правове становище класів та окре

мих соціальних груп. Хоч вони й не набули чинності як правові закони. але 

були знаменними джерелами ДЛJI своєї епохн, тому заслуговують на окрему' 

увагу та спеціальне вивчення. 

Від ХVШ ст. дійшов до нашого часу один такий документ під назвою 

«Пpasa. по кomopым судumся малороссuйскuu народ». Він є важливим дже
релом не лише для вивченНJI історії українського права, а й соціального та 
політичного життя України середини ХVIП ст. 

ПїCJIJf приєднання: України до Росіі все ще були чинні старі норми права. 

В українських землях дїJlли як Литовський статут, який захищав передусім 

права шля~и і який козацька старшина використовувала у своїх інтересах, 

так і магдебурзьке право, але великий вплив ще мали стародавнє звичаєве 

право і російські закони. Широкі економічні й політичні права, набуті прав

дою й неправдою, козацька старшина прагнула оформити юридично, а тому 

порушила клопотання: про CTвopeHНJI зводу «малоросійських» прав. Росій

ський уряд Петра П у так званих <фешительных пунпах» 1728 р. зажадав 
зведення українських прав воєдино і перекладу їх на російську мову. Для цьо

го було створено спеціальну комісію. до якої увійшли митрополит, єпископи, 
архімандрит Києво-Печерської лаври, писарі, старшина. КoMicїJI працювала 

спочатку у Глухові. потім деякий час у Москві, знову у Глухов~ аж доки у 

1743 р. закінчила свою роботу. За цей час склад комісії декілька разів мінявся. 

140 



ЛеlЩiя 12. ЗаlШноШ.,і та nPtlflО8і пам 'ВmIOl3 іcmoрі1'ГеЩ/lJlftINЩUНU 
"._~_. . ... •··· ... ··-7······-- : .. ,._--: .. ~ ... : 1:;·: .. •·•···· ~ .. ,.-._ •. .-_........... -:"., ",." .. 

~,.~. ~:.-., .. _ ... -...•. -:-",""" -_ ..••... -.... __ ._, ...•.. ," ... ' ........ -.. ---.. - -,_. '-' ........ ~ .... , .. 
._ ... ~. J.' 

О' ... •• .. " 

Повна назва ЗВОДУ законів, укладеного комісією: «Права, по ю:Jторыluu судиm

ся мало российский народ, выочайшuм всеС8ЄmJlейшая державнейшuя Велu~. 

lсuягосударыиu uмnepampицы Елизаветы ПетровнЬJ, самодеpжuцы B~poc-. 

cuйcкиe, ее uмneраmoрсmzo священнейш~го Велuчества nO(J.Щlенuем из трех 

юtuг, а именно: Статута литовсю:JZO, Зерцаля Са1<Сонсmzo и·npuложенных. 

притом двух прав, також де из книги Порядl«J no neреводе из nOЛЬСю:JZО u 
латиНСю:Jго язы:Jвв на российский диШlект в єдину книгу cвeдeHHЬZЄ, в граде 

Глухове, лета РождестваХрuстова 1743 г.» Першим вміщене звернення до 
імператриці Єлизавети Петрівни, у якому підкреслювалося, що все від Бога,. 

далі йшла передмова і сам текСт. Незважаючи на розпорядження російськОrO 
уряду скласти такий звід З!il<Oнів і щире бажання українського ЩJlяхетства 

мати його, «Права» не були затверджені і тому не набули законодавчої сили. 
Orже, вони не були чинним правом, але від цього не втратили своroзначення 
як історичне джерело, що:> відбиває правове й соціально-економічне станови
ще українсьКого народу в середині хvш ст., таяк ОДН8З l<ращИХ·КОдифікаціЙ
них пам'ятоктого часу. 

«Права» знайшов і вперше надрукував у 1879Р. 8 Києві ісТоРик-юрист; 
професор Київського університетуО. Ф.КіёТЯкіВсьКИй~ Він же перший здій
снив їх спеціальне наУJr.Oведослідження і, з'ясувавши історію складання 
«Прав», звернув увагу на джерела, fi::lкладені в їх основу. Пізніше з цимдоку
ментом працювали відомі українські історикИ й правознавці, наприклад Ми-
хайло Слабченко та Микола Василенко. . 

Яk видно З назви «Прав», основНим їх джерелом був ~ИРQКО від~мий в 
Україні Литоаський статут. Другим джерелом буди книги маr;Це6уРзького пра
ва, ЯКе перейшло в Україну через ПольЩу й Литву не у вигляді точного закону, 
а у вигляді збірників, СІСlадених окремими особами, щq перебували· на дер- . 
жавній або громадській j~лужбі, ШЛЯХО~ судової праю-ики. Проте у XVIII «т. 
такі збірники майже не використовувалися, а судові справи вирішувалися за 

звичаєвим правом або як підказувала совість судді. Третім джерелом «Прав~> є 

постанови й закони, укладені на основі старовинних українських звичаїв. Оче- .. 
видно, що закони (універсали), видані гетьманським урядом, також були за
лучені до складання окремих положень і статей «Прав». Можна вважати, що 
укладачі зводу прагли використати м8йже вве,·що..ДОlЮмоглоб зміцнити,ті 

суспільно-політичні відносини, що склалися на середину ХУІІ1Ст.і3 Україні. 

У цілому «ПраВа» з8кріПJШли за шляхтою, духовенством :і'1<Озацьtюю ' 
старшиною досить широкі політичні та економічні права. Паllівні верстви 
намагалися «замкнути» свій стан, щоб не допустити входження до нього пред

ставників інших веретв, і в перШу 'Чергу селяНС'І'ва: Натомість лdсполитівва
жалися нижчою верствОю; піддаИою шляХті, духовенству і вРїнськЬго звання 
людям. 3емJШ, як і сеJШНИ, була у повній залеЖНОСТІ від: феодалів: Водночас 
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серед підданих селян розрізняли вільних і кріпаків. Вільні селяни мали право 
відШти від свого феодала, але· цілий ряд пунктів «Прав» фактично це унемож· 
ливлював, ЩО відповідало бажанню козацької старшини закріпачити всіх під· 
даних. Згідно з «Правами», кріпаки прирівнювалися до слуг і невільників своїх 
господарів (п. 1 арт. 15, розд. 27). А в пунК'ri 3 цього ж артикулу зазначалося: 
«НеВОЛЬНblе и креПОСТНblе люде как сами, так и дети их, и имение оних суть 

господина, и НИ в чем они без воли господина своего не свободнЬD>. Феодалу· 
власнику надавалося право розшукувати й повертати кріпаків.утікачів, а уря
ДНИКИ повинні були сприяти їх пошуку. Влвсників, які приймали чужих крі-· 
паків, віддавали під суд. Orжe, кріпак був не просто залежним, а власністю, . 
річчю свого феодала, який мав право зробити з ним, що завгодно. Таким чи
ном, «Права» покликані були юридично оформити феодально-кріпосницький 
лад в Україні. 

В окремому розділі <<fIpaв» йшлося про права міст і міщанства України. 
Міста, згідно З цим джерелом, поділялися на <<упривілейовані» та «неуприві· 
леЙовані». Першими управляли магістрати, а другими - ратуші. Магістрати 
складалися з війта, бурмистрів та лавників, ратуші - із війта та трьох бур. 
мистрів. Члени магістратів та ратуш повинні були обиратися з міщан <<Знат
них, постоянних, совестних, розсудних, добронравних и где могут бить уче· 
них, законнорождених, в правах искусних, не молодших от 25, а не старей
ших до 70 лет, не излifшне богатих, котории общество утеснять обвикли, и не 
весьма скудних, котории ради скудности служить наче, а не судить способ
ни ... » Інші пункти цього 26-го розділу стосувалися судочинства в містах. Що
правда, про правовий стан різних верств населення у «Правах» прямо безпо
середньо не сказано, але очевидно, що права, як і економічне становище, бу· 
ли різним для різних соціальних категорій. Про це свідчать різні грошові від
шкодування за вбивство представників різних соціальних верств. Панівне 
місце у правовій сфері посідали шляхта, військового звання люди, урядники, 
купці та заможні міщани. 

Отже, у «Правах» отримав юридичне оформлення соціальний устрій то· 

гочасного українського суспільства. Але ця пам'ятка також подає різні свід
чення з істОріі українського суспщьства середини XVIII .ст. Це ціни на про
дукти, худобу, відомості про службу козаків, окремі повідомлення, що стосу· 
ються побуту населення, про права іноземців в Україні тощо. Тому звід 
«Права, по кoтopыM судится м~ороссийский народ» має велике значення як 

джерело з історії України, навіть незважаючи на те, що він не набув законо
давчоі чинності. 

S. Збірки «Суд і розправа в правах малоросійських» Ф. Чуйкевича 
(1750 р.) та «Екстракт малоросійських прав» о. Безбродька 

Подальщий розвиток кРіпосницької системи і водночас зародження ка
піталістичних відносин, остаточне закріпачення українського селянства і 
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зрі13НЯННЯ української козацької старшини з російським дворянством спри

чинили 1l0дальший розвиток права в Україні. Прагнення старшини юридич

но оформити свої станові права та особливі привілеї мало місце і в другій 

половині ХУШ ст., а самого створення збірників законів вимагала також по

всякденна судова практика. 

У 175.0 р. український юрист Федір Чуйкевич склав збірник щ:новних 
законів, які діяли у судочинстві України, під назвою «Суд і розправа в правах 

мш/ОросіЙсь1ШХ». Ф.ЧуЙкевич, син полтавського писаря, відомого знавця ла

тинської, був високоосвіченою людиною, добре обізнаною з правами і судо
вими порядками, з діючим законодавством. Він користувався особливим до

вір'ям гетьмана Розумовського, тому не виключено, що й сам збірник був 

складений на замовлення останнього, про що свідчить присвята. вміщена на 

початку тексту. 

Як пам'ятку права «Суд і розправу» Ф. Чуйкевича вивчали ще відомі укра

їнські історики ХІХ - початку ХХ ст. О. Кістяківський, О. Лазаревський, 

Д. Багалій, М. Василенко, М. Слабченко та ін. У 1929 р. Всеукраїнська акаде
мія наук за редакцією Миколи Василенка опублікувала перший том «Мате

ріалів до історіі українського права», де було надруковано й «Суд і розправу» 

Ф. ЧУЙкевича. За свідченнями сучасників, збірник досить широко використо
вувався в Україні у другій половиаі ХУІІІ - першій половині ХІХ ст. 

Збірник має дев'ять розділів. У присвяті гетьманові Розумовському ав

тор обrрунтував необхідність введення станових судів в Україні, вважаючи, 

що саме вони затверджувалися ще стапя.ми Б. Хмельницького, але «за ску

достию грамотних людей», не були запроваджені на практиці. У першому 

розділі «О доводах» Ф. Чуйкевич визначив порядок пошуку й захисту прав на 
власність, і зокрема на землю. При цьому він виокремив три права: давність 

земська, право природне, тобто спадкове, і право, набуте на основі привілеїв, 

універсалів та купчих. Автор намагався підтримати прагнення· козацької 
старшини юридично оформити свої права на землі, набуті різнимищляхами. 

Далі автор визначив порядок судового процесу. Особливо цікавий четвертий 

розділ «Об anmmяцuu», у якому Ф.ЧуЙкевич намагався розширити права су

дів України. На той час вищою апеляційною. інстанцією для· Украіни був 

Сенат, а автор «Суду і розправи» пропонував провести реформу Генерального 

суду, розширивши його права. Слід зауважити, що саме ·за пропозицією 
Ф. Чуйкевича в Україні було проведено судову реформу в 1760 - 1763 рр. 

Чи не найповніше прагнення панівних верств українського суспільства 

другої половини ХУШ ст. розкрито в іншому збірнику - «Екстракт малоро

сіuсь1ШХ прав», автором якого був відомий державний діяч, світлійший князь, 

особистий секретар Катерини П, а згодом канцлер, Олександр Безбородько . 
.. ХараКтерно, що за часів царювання Павла І саме він домігся тимчасового 
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відновлення в Україні діяльності Генерального суду та деяких інших установ . 
· Гетьманщини; скасованих Катериною П. Оригінал збірника зараз зберігаєть~ 
ся в Центральному державному історичному архіві Російської Федерації у 
Санкт-Петербурзі. ця пам'ятка українського праВа цінна тим, що переконли
во демонструє соціально-станову структуру україНСІ.кого суспільства, право
ве становище окремих верств. На основі юридичних документів, зібраних 

О. Безбородьком; можна відстежити розвиток права в Україні, його сутність, 

а також частково соціально-економічні та політичні стосунки. 

ЛЕКЦlЯ13 

OClJOBHl РІзно.ЛИДИАКГОВИХДЖЕРElI 
ДОБИ ГЕТЬМАнськоІ УКРAJни 

1. Систематизація та класифікація актових джерел за різиими 
критеріями. РізиоlSНДИ актових джерел, вt1міииості між иими 

Актові джерела доби Гетьманщини, як і законодавчі акти, у цілому МОЖ-

· на поділити на створені відповідними органами й установами Російської дер-
· жави та на вироблені органами гетьманського управління. Першу групу, У свою 
чергу, складають різноманітні жалувані грамоти, які ще називають вотчинни

ми актами. На іх підставі надавалися зем.пя і сеJUlНИ у вотчину, визначалися й 

окреслювалися права власників. Серед них вирізняють жалувані вотЧUUllі 

nільговіграмотu (одночасно вйЗначали податкові або судові пільги), :ж:алуваuі 
тарханні грамоти (оформлювали безстрокове звільнення феодальних 

володінь від державних повинностей і податків) та жалувані Hєcyдuмi 

грамоти (звільняли володіння від царського суду і надавали їм часткове пра-
80 вотчинноro суду). Окрім того, такі грамоти МIUlИ часто комбінований 
характер . 

. Широкого розповсюдження у діловодстві набули грамоти, що стосува
лися різних npивarних домовленостей на нерухоме майно (у першу чергу, на 

земЛю ):.данні, купчі, мінові тощо. До поземельних актів, поширених на укра

їнських зеМJUlх у складі Російської імперії в другій половині XVII - ХVШ ст., 
також щtлежать ЗQ1(JlQдні, ділові (дільні), nQлюбовні роз'їздні (розвідні). 

за першими оформлювалися позики грошей під З81U1ад М8ЙНа, у тому числі 
землі, за другими - фіксувався розподіл землі Mi)f( нащадками (за характером 

близькі до ДУХО8НИХ грамот вони моrnи складатися на підставі останніх, але 

водноч!t(: відомі грамоти, що фіксували розподіл MaltHa між співвласниками, 
які не були його прямими нащадками), треті -розмежовували сусідні або спірні 
приsaтні володіння на підставі мирної домовленості без судового розгJUlДУ. 
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Відомітаиож оброчні грамоти, які оформляли віддання в аренду (оброчне 

користування) земельних маєтностей. 

Групу актів, якими оформлювалися угоди на відчуження земель склада

ють вiдcmynнi, nocuльні, віддані грамоти. В основі їх назв терміни: «відсту
питися» - ПОС'l)'ПИТИся;,«посiлтJ:» - тяmова ділянка, володіння; «отдача» - те, 

що віддається. 

Зустрічаються також так звані к.ортомні записи, які досить близькі до 

оброчних грамот. Кортомою 8 Російській державі в той час иазивали аренду, 

найм землі і платню за нього. Вони закріlIJIЯЛИ акт передання землі за певну 

ПЛа:ІУ однією особою іншій, а також передання в користування на визначений 
термін млинів, торгів, мануфактур тощо. 

«Ссудні» грамоти засвідчували факт отримання селяНами певних коштів 
або нa:IypaJIьних видатків із зобов'язанням <<Жить безвыхоно •... , и безотлага
тельно ПЛIПИТЬ оброк. нести тято», тобто фактично вiдnрацьовуваги «ссуду» 

власнику. дуже своєрідними були рядно-зговірні грамоти, які теж зустрічали

ся серед актових джерел,поширених на українських земJlЯХ. Вони ЯВJlЯJlИ 

собою своєрідні шmoбні угоди. Нарешті, ще одним різновидом буJlИ «СЮlадні 

записи». Це договори господарського підприємництва, за якими сторони до

МОВJlЯJIися про долі tamiталу або майна, що вкладалися у спільну справу. Окремі 
з грамот, поширених у російському діловодстві того часу, також мали 

специфічні назви: духовні, догоеірні, neремupні, мінові грамоти тощо. 

Діловодну документацію розтядуваноro періоду складали, по-перше, 

nроmoк.оли, журнали засідань або денні записки дер:нсавних установ; по-дру

ге, так звані супровідні матеріаЛи (представлення або доповіді підзвітних 

установ, зауваження, проекти, донесення місцевих органів влади). До допові': 

ді часто додавався екстракт (довідка). «Всеnіддан;ші доnoвіді» - особливий 

різновид офіційної ДОкуМентації, який подавався на ім'я царя представника

ми вищої адміністрації. Практика їх подання в Російській державі особливо

го поширення набула у другій половині ХVШ СТ. Представлення або пропози

ціі, якими обмінювалися рівні за рангом установи, мали назву nромеморіїв. 
Підзвітні заклади зверталися до вищих за рівнем найчастіше з рапортами про 

отримання указів, хід їх виконання, стан, у якому знаходиться та ЧИ інша спра

'ва, а також з донесеннями й предстаВJlеннями, у яких зверталася увага на 

необхідність термінового розrnяду JIXOГOCb пнтання, викладалися пропозиції, , 
думки, прохання. За формальною ознакою до цієі' ж групи джерел відносять

ся й звіти; щоправда написання їх губернаторами та іншими представниками 

місцевої управлінської адміністрації в Російській імперії стало постійним яви

щем ЛИШе'З кіНЦЯ ХVПl ст. За змістом до звітів близькі матеріали сенв:rcьких 

ревізій, які містять різиоманітні відомості про стан окремих губерній, діяль
ність губернських і повітових установ. Складовою їх є різноманітні відомості. 
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Окрім ЦЬОГО, важливе місце серед таких діловодних джерел займають різно

манітні інструкції, що мали особливе поширення в Російській імперії, а час

тина 3 них безпосередньо стосувалася історії українських земель. 

Серед актових джерел, створених гетьманськими органами 'управління 

та системою діловодства, можна вирізнити nубліЧ~lо-nрававі та приватно

правові актаві джерела. До першої групи включаються такі основні різнови

ди: гетЬ.манські універсали та nоJ/lшвнuцы<i листи (ЯJсі стосуються соціально

еlсономічних, переважно господарчих питань), подорожні, рапорти, nроме

марії; укази, ревізіt; I<Омnутu, реєстри, відомості. журнали реєстрацій дО"1<Jl

ментю. Характерно, що окремі з них за сутністю і змістом (наприклад, реєс

три і комnyти) фактично є джерелами стагистичого характеру або займають 

проміжне положення між різними видами документальних джерел. Приват
но-правові акти українського походження включають в себе такі різновиди: 

дарчі, "1<JInчі, закладні, фундуші, боргов/ рйзnисЮJ, духоен/ запав/ти, теста
менти, сtшpгu, чолобитні тощо. Більш докладна характеристика актових дже

рел, створених гетьманською канцелярією і діловодними установами Украї

нн В другій половині ХУІІ - ХУІІІ ст., подається нижче на прикладі аналізу 

документів фонду Генеральної військової канцелярі:і та архіву Коша Запоро

зької Січі як доснть значних архівних збірок документальних джерел з історії 
України доби Гетьманщини. 

2. Акти reтьмаиеькоУ каицеляріУ ЯЕ історичні джерела 
Фонд Генеральної військової канцелярії (ГВК) нин~ знаходиться в Дер

жавному архіві давніх актів Російської Федерації в Москві за номером 51. 
У ньому міститься 22584 одиниці зберігання, які подають документи :іа 
1656 - 1765 рр. ГВк, унаслідок свого становища вищого управлінського ор
гану й апеляційної інстанцїї, акумулювала в собі відомості практично про всі 

сторони соціально-економічного й політичного розвитку твобережноїУкраї

ни розглядуваного періоду. Незважаючи на те, що найбільш ранні документи 

в ньом)' датовані серединою ХУІІ ст., друга половина цього столітrя у цілому 

представлена поодинокими джерелами, оскільки ранній архів ГВК загинув 

майже повністю у 1708 р. під час спалення Багурина російськими військами. 
Однак у деяких справах та окремих документах (чолобитних, ревізіях) як 

докази на право володіння наведено тексти 'з більш ранніх привілеїв, копії 
грамот, універсалів, купчих тощо. дагованих іноді ХУІ - почагком ХУІІ СТ. 

Підрахувати загальну кількість документів у цьому фоиді неможливо, 

оскільки справи обсягом від 1 - 2 до 1 ООО й більше аркушів складаються з 
багагьох самостійних документів (оригіналів і копій) різного походження й 
змісту, а сотні актів на володіння (універсалів, грамО'1') зустрічаються навіТБ в 
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декількох копіях, причому іноді в різних справах. Окрім цього, у фонді 5 І 
містяться також окремі f;прави, якілоходять з Генерального віЙськовоro-суду. 

За формою докумс:нти фонду можна поділити на такі основні групи: 

а) універсали, nодорожuі листи, укази, рапорти, nра\fеморії; б) ревізй; КОМ

пуnщ реєстри, відомості, слідства про маєтності; В} судові справи й сл іде'" 

тва з них; г) донесення, чолобитні, скарги; д) журнали реєстраціl' докумен

тів, які надходили і виходили з гвк. 
за походженням документи гвк можна звести в три групи: а) чернетки 

канцелярських документів, оригінали яких були відправлені ·за прямим при

значенням до полкових, сотенних канцелярій та інших місцевих адміністра

ТИ1ШИХ установ (уні~рсали, укази, промеморіі', подорожні листи, слідства, 

ревізії й компути, проведені й складені комісарами, яких направила канцеля
рія); б) журнали й документи, 1іадіслані з nоЛ/wвих і сотенних ка1іцелярій 

(рапорти, відомості і реєстри, донесення полковників і сотників), які, на від .... . 
міну від документів першої групи, були засвідчені не лише підп.исами, а й 

печатками канцелярій, з яких вони надійшли; в) документи, як; надійшли до 

гві< від приватних осіб (донесення, чолобитні, скарги, боргові розписки то-· 
що), які мають лише підписи, оскільки особисті печатки. мала лише вища 

козацька старшина. 

Кожному різновиду документів відповідав свій формуляр, який залежав 
від їх призначення й змісту. ФОРМУJlЯР документа, що надсилався підпорядко

ваним особам або канцеляріям, мав такий виг.ляд: а) вказівка від КОI"О надси
лається документ; б) адресlП; в) причина написання документа; г) основний 

зміст (як правило, правового або розпорядчого характеру); д) вказівка місця 

й часу створення доКумента, підписи й печатка. 
Документи, отримані ГВК з полкових та сотенних канцелярій, магістра

тів та ратуш, у більшості випадків (окрім судових позовів, прохань та скарг) 
містили відповіді на розпорядження й запити гвк. Тому в їх формулярі на· 

першому місці вказувався адресат зі збереженням усіх правил щодо ТИ1)'лів, а 

після цього досить докл,щно переказувався зміст отриманого раніше розпо
рядження. Відповідь давалася строго відповідно до поставлених запитів. За
кінчувалися такі документи відміткою про місце й час Їх відправлення, підпи

сами старшини або урядників, завірених підписом писаря та печаткою. 

Документи, отримані від ПРИВlПних осіб, не мали строго визкач~ної 
форми, але.головними СJ<ладовими їх формуляра були: &) звертання; б) викла
деннясуті справи; в) прохання; г) засвідчення у шанобі до особи, до якої 

звернений документ і вис;ловлення сподівань на спраВедливе вирішення спра
ви; д) підпис. Дата в таких документах вказувалася .або на початку, або напри-· 

кінці. 
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За змістом актові джерела фонду можна згрупувати так: 1) aюnи, які сто
суються ЄКО1:lомічнux aCnЄl(mie (надання земельних маєтностей); 2) сусnіль
но-noлітичні aюnи (rіризначення на посади, надання прав і привілеїв); 3) ак
ти, які стосуються соціальної історіі; 4) акти 3 історії міст; 5) al(mU щодо 
рееулювання nPa808UX стосунків у суспільстві; 6) документи 3 історіУ цер1«J8 

та монастирів. 

Серед матеріалів діловодства Генеральної військової kaНЦелярії зустрі

чається велика кількість чолобитних і розслідувань за ними, вироків у зв' яз

ку з насильницьким захопленням селянських з<,мель старшиною і монасти

рями. Часто такі тяжби тривали десятки років, і справа, у результаті накопи

ч~ння ~areріалів, досягала обсягу сотні й більше аркушів. Слід зазначити, що 
серед документів фонду гвк майже відсутні акти купівлі-щюдажу, дарчі, бор
гові розписки. Усі вони фіксувалися в магістратських або ратушних книгах, а 

тому, відповідно, до канцелярії не надходили. 
Зауважимо, що акти ГВК не вичерпуються фондом 51. У зазначеному 

архіві такі джерела містяться також у багатьох інших фондах, наприклад у 

«Колеrщfi документів Київської'Археографічно! комісіі», «Колекціі Історич

ного товариства Нестора-літописця», «Колекції «серія Б» тощо. У великій 
кількості подібні джерела (копії та оригінали) зустрічаються в інших архівах, 
у тому ЧИCJ1і у фамільних колекціях і зібраннях. 

НИЖ'tими ланками адміністрації за доби Гетьманщини були полкові й 

сотенні канцелярії, матеріали діловодства яких містяться' переважно у фон
дах ЦДІА Украіни У м. Києві. Щоnpавда, хронологічно документи полкової 
канцеляріі стосуються лише XVIП ст. Справ у фондах полкових канцелярій 

небагато. часто іх не більше однієї на рік. Тобто це переважно розрізнені ак

ти, які випадково збереrnися, і більшість з них припадає на 60 - 80-ті рр. 
ХУІІІ ст. За видовими ознаками це переважно журнали, ордери, універсали, 
рetCТри і відомості. За змістом вони стосуються підтвердження права на во

ЛQдіння землями, ТJJжб за маєтності, зустрічаються судові справи про захоп-· 

ления земель і селян у власність, відомості про кількість і повинності селян 

та рядових козаків, про наявність провіанту й фуражу тощо. 
Справ сотенних канцелярій теж збереглося мало. Наприклад, у IJДIA 

України знаходиться на зберіганні 90 фондів 87 сотенних канцелярій із за
гальною кількістю близько 800 одиниць зберігання. Однак велика кількість 
таких фондів включає всього лище від І до 5 справ. Справи сотенних канце
лярій охоплюють період з 1704 по 1781 рр., а більшість з них стосується 
другої половини ХУІІІ ст. Та все ж ці джерела мають дуже важливе значення 

для вивчення найрізноманітніших аспектів історії України козацької доби та 

Гетьманщини. 
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3. Архів Коша Запорозькоі Січі як зібрання документальних джерел 
Архів Коша Заnoроз.~1«)Ї Січі являє собою збірку з описом архівних фон

дів, які склалися внаслідок діяльності Коша як центрального органу правлін
ня Нової Запорозької (або Покровськоі) Січі, яка існувала протягом 1734 -
1775 рр. і була знищена військами генерала Текелія за ~аказом Катерини П. 

Він є унікальний цінний джерельний комплекс з історЕ України. 

Зараз Архів Коша Запорозької Січі зберігається в ЦДІА України в 
м. Києві. Він містить 374 справи загальним обсягом близько 40 тисяч арку
шів. У ньому зосереджено різні за формою, видом, змістом і призначенням 

документи, які в цілому І:ТОСУЮТЬСЯ адміністративно-політичного устрою та 

економічного становища Нової Січ~ соціально-становоro складу козацтва, роз

витку військової справи і мистецтва, торгівлі з Кримом, Грузією, Молдовою, 

Польщею, Росією тощо. 

Значну частину архіву становлять «cnpaвunoxoдHi», які являють со60ю 

рапорти і донесення запорозьких воєначальників, що нерідко надсилалися 

безпосередньо з поля 6010, а також похідні журнали та інші джереЛа, які від
творюють військове мистецтво запорозького війська, дозволяють з'ясувати 
роль козаків у російсько"турецьких війнах. Наприклад, із «Журналу військо

вих дію) 1771 р. можна дізнатися, що під час штурму турецьких укріплень на 
Перекопі запорожці знайщли п:)()хід через Сиваш, чорноморську затоку, ско

ристалися відливом, обійшли вал, перебралися на Кримський півострів і на

несли нищівного удару туркам з тилу, чим практично визначили загальний 

успіх настynаючої росіЙс~ькоїармії. 
Документи Архіву Коша Запорозької Gічі свідчать, що навіть російські 

генерали та офіцери вважали за честь для себе записатися до складу козаць
кого віЙська. У зібранні Е: декілька документів, які наочно підтверджують цей 

факт. Наприклад, є тут виданий М. І. Кутузову, тоді ще полкОвнику рос'ійської 
армії, атестат про включ·ення його до реєстрів Запорозького війська. 

Значна частина справ та окремих документів архіву переконливо висвіт

люють поступовий наступ російського самодержавства на українсьІ<)' автоно

мію і права Запорозької Січі. Це різноманітні акти (скарги, прохання) про 

свавільне захоплення рос~ійськими поміщиками запорозьких жител, створен

ня царським урядом за рахунок давніх земельних В9лодінь Січі військових 

поселень для розквартирування там регулярних армійських полків, будівниц

тво на козацьких землях Дніпровської оборонної лінії. 

В архіві відклалися також різноманітні підтверджувальні документи на 

земельні маєтності, які подавалися під час розгляду спірних питань у судових 

устанСІвах, долучалися до скарг і прохань. тут ~ожна знайтиуніверсалu ytpaїн

ських гетьманів і nольс".кux королів, царськіграмоти, сеймові конституціі.; 
(трошенію>, «чолoбuт"lі», «петиції», адресовані царській адміністрації. 
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Характер відомостей, які можна знайти в документах Архіву Коша Запорозь

кої Січі, переконливо свідчить, що це архівне зібрання -одне з найцінніших 
джерельних комплексів з історії України 40 - 70-х рр. ХVПІ ст. 

ЛЕКЦІЯ 14 
ОСНОВНІДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНОЮ ХАРАКІ'ЕРУ З ІСТОРІ!' 

ЛІВОБЕРЕЖноІУКРА1НИТА СЛОБОЖАНЩИНИ 
друго! ПОЛОВИНИ XVI! -хvш ст. 

1.Загальнахарактернстнкад~penстатистичноroхарактеру 

друrol пмовиии xvп - XVIII СТ. 
для дослідження народонаселення, соціально-економічноro становища 

України у другій половині ХVП- ХVПІ ст. велике значення мають I<DМnYТИ, 
ревізії та ревізькі реєстри. Перші такі списки I<Dзаків складалися ще під час '. 
Визвольної війни (реєстр 1649 р.), потім після приєднання України до Росіі -
у 1654 та 1666 рр. Починаючи з 90-х рр. XVII ст., і особливо в нlІО1УІ1НОМУ 
столітті ревізії в Україні стали д()сить регулярними, щоправда спочarку їх 

частіше називали компутами, хоч за змістом вони практично не відрізнялися 
від ревізій. Комnyти складалися у 1713,1718,1723,1726,1729,1731,1732, 
1734-1738,1740; 1743, 1748,1751, 1753, 1764 рр. Переписувалосяпереваж
но подаТl<Dве населення (mзаки, селяни та міщани). Старшина й духовенство 

дуже рідко потрапляли до ревізьких книг. Мета складання таких книг буяа не 

лише фіскальна, а й суто війсьmва. Щоразу, коли необхідно 'було виставити 

певну кількість Козаків, Генеральна військова канцелярія готувала розкладку 
за полками, а для цьoro передусім необхідно було знати загальну кількість· . 
mзаюв у I<DЖНОМУ з иих. 

Оскільки одиницею оподаткування в Гетьманщині був двір, то такі реві
зії робилися саме по дворах. Перший перепис, який враховував не лише кіль

кість дворів, а й ревізьких душ (тобто чоловічоro населення), було проведено 

в Гетьманщині 1764 р. 
Ревізії здійснювали як полmві канцелярії, так і спеціально надіслані ко

місари. Спочатку складалн сотенні списки, а вже на їх підставі виводили за

гальні дані щодо полку. Сотенні списки містили велику кількість даних про 

mзаків та посполитих - про кількість землі, худоби; лісів, сінокосів, заняття . 
промиС.іІ8Ми тощо. Але сотенні списки майже не збереглися, як і далеко не всі 
компути та ревізії. Серед документів гетьмансы<Dї канцелярії, які в' середині 
ХІХ ст. були звезені до Черніroва, сотенних списКів налічувалося 149; але до 
нашого часу і вони дійшли не всі. Більшість їх нині знаходиться в 

Центральному державному історичному архіві Украіни (м. Київ), а також 8.·· 
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Інституті рукописів НБУ ім. Вернадського (у збірці О. Лазаревського та ін.). 

Державному архіві давніх актів Російської Федерації тощо .. 
Ці документи у своїх наукових працях досить активно ВИКОРИСТОВYJWIи 

як історики ХІХ - хх ст., так і сучасні дослідники. Серед них О. Лаз~рев
ський, О. Барвінський, М. Мякотін, В. Лучицький, М. Астряб, серед учених 
радянської доби П. Клименко, Г. Махно ва, В. Кабузан, А. Перковський та бararo 

інших. 

Ревізії. описи та переписи розглядуваного періоду мали різну форму. На

приклад, у компуті Полтавського полку 1721 р. козаків Полтави розподілено 
на кінних, тобто тих, що відбували військову службу; тяrnих, які постачали 

фураж і провіант; піших, які мали власні хати й rpунти, та убогих, які жили в 

чужих хатах. далі вміщено «Видение», у якому повідомляється про кількість 
купецьких дворів, посполитих, цехових ремісників, які сплачували консис

тентський податок. Потім йдеться про населення сіл. При описі селян вказа

но, кому вони належали, їх кількість. За майновим станом селянирозподіля
ються на тяглих, піших і «неимущих». Наприкінці наведенізага.льні цифри 

про кількість козаків іпосполитих. 

У ревізіях, складених після 1735 р., козаки розподіляються на виборних 
і підпомічників. Так, у ревізії Гадяцького полку 1736 р. називаються козаки 
виборні, малоrpунтовні, які відбувають повинності, «нищетние и весьма убо

гне», що мають лише хату й город. тут же є дані про забезпеченість останніх 
робочою худобою. За такою ж ознакою розподілено й посполитих-. Підсусід

ки поділені на «безгрунтових», що жи~уть у своїх xarax, і Т1Ц{, ща. щивугь у 
xari господаря. За такою формою, наприклад, складена ревізія Миргородського 
полку 1737 р. та ін. 

У ревізіях починаючи з 40-х рр. ХVП ст. розподіл за майновим станом 
. ще більш детальний. Неодноразово згадуються наймані JПOДИ, школи, б]>9варні, 
шинки тощо. Це свідчить про важливість. таких джерел для дослідника, Без

умовно, не всі відомості в них достовірні й незаперечні, адже в той час трап

лялися випадки пiдкynів та хабарів з боку певної частини козаків і селян, 

хоча більшість даних не викликає сумніву. Тому аналізуючи матеріали реві
зій, дослідник повинен зіставляти їх з даними .інших документів, зокрема з 

описами намісництв, Румянцевським ОЩІСОМ. Дуже важливо порівнювати ре

візії одного полку за різний час. 
. Вище зазначалося, що до 1764 р. ревізії враховували лише кількість дво
рів, а двір в Україні був надзвичайно непевною катеropією. Про те, скільки 

сімей у ньому жило, часто не вказувалося (іх могло бути дві й більше). Про

аналізувавши всі дані ревізій та зіставивши їх з іншими документами, дослід

ник може встановити приблизно загальну кількість населення у поJlКaX і в 

Україні в цілому. Такі ж показники можна бути з'ясувати щодо окремих 
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суспільниХ верстВ (козаКів, селян, ремісників, купціl~, пїдсусlдків, найманих 
людей тощо). ці дані надзвичайно цінні для вивчення соціально-еmномічноro 

розвитКу 'У:країни за такими аспектами, як становище посполитих селян, пlд
сусідків;кі.лЬкі~ь утікачів і напрями відтоку населеЮfЯ, загальні деМОГрафіч

ні процеси, істоРія культури тощо. 

2. Перепиеиі книги 1666 року кк історичие джерело 
Одним із найбільш змістовних й інформатИвних Джерел статистичного 

хараКтеру другої половини ХУІІ ст., яке практично повністю збереглося у ру

кОпису, є так звані ЛереriuеНі книги 1666 р: Вони містЯть матеріали загально
го подвірного перепису селян і міщан в усіх лівоберёжних·поЛках Гетьман
щини, здійсненого· відповідно до укладених роком раніше гетьманом 
СSрюх6вецьким з російським царем Московських ета:ггей, однією з умов яких 
і було 'проведення загальноro перепису в Україні ДЛЯ обкладення населення 
подlПКOМ на користь державної казни. Саме з цією метою й проведено було 

перепис 1666 р. 
з українських істориків першим звернув увагу на це джерело і надруку

вав витяги з HbOro в додатку до монографії <<Руїна» М. Коcroмаров. Оnyбліко
вані 'урИвки стосувалися лише частин КиївськОго,Переяславсьmго, Н'lЖИн
ськоro; ЧернігіВськоГо та Лубенськоro полків. У 90-х рр. ХІХ ст. уривки з 
переп"Сних кНиг 1666 р. видав іншиЙ історик В. ЕЙнгорн. Приблизно в цей 
же час з' явилася ДосиТь фунтовна публікіщія «Малороссийские переПИСНЬІе 
книги», підготована до друку О. Лазаревським. До неї увійшли переписи Лу

бенсы<Do,' Прилуцького, Миргородськоro і Полтавського полків: Публікація 
супроводжується змістовною авторсы<Dю передмовою, у якій подана історіЯ 
створення переписних книг, а в додатку вміщено покажчик описаних посе
лень (в алфавітному порядку). Уже в ЗО-х рр. хх ІЛ; відомий український 
історик і археограф В. Романовський видав усі інші матеріали переriИСНИХ 

книг, які не увійшли до попередніх публікацій, окрім перепису Стародубсьm

го полку, рукопис якоro втрати~и. 

Слід зазн8'іити, що незважаючи на проведення цього перепису, оподат
кУвати населення України на йоro основі не вдалося, оскільки наміри Москви 
викликали хвилю невдоволення і протестів, які врешті-решт призвели до 
вигнання з України російських воєвод, усунення Івана БрюховеЦЬI<DГО з геть

манства, а йо'ОО наступник Дем'ян Многогрішний зібрані за переписом 

побори «поклав на reтЬMaнa» і домігся відміни податків з українського насе

лення на користь російсы<Di казни. 

ПереписнікНиги 1666 р., як джерело статистичноro характеру, виріЗНя
ється досить високим ступенем вірогідності, але в той же час воно не зоВсім 
повне. У киигах відсутні переписи деяких міст, у тому числі й ПОЛI<DВИх 
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(наприклад, Полтави), містечок з податковим імунітетом (Білики, Нові Сан

жари, Кобеляки тощо). Переписом не була охоплена і значна частина україн

ського населення: старшина й рядові козаки, монастирські й церковні підца

ні. Звичайно, ці обставини не дозволяють скласти повну картину економічно

го та демографічного становища в Україні (Гетьманщині) на той час. Однак 
Переписні книги 1666 р. - все ж цінне джерело з соціlЩЬно-економічної істо

рії Лівобережної України другої половини ХУІІ ст. На основі їх матеріалів 

можна досліджувати процес колонізації південних і південно-східних земель, 

встановити приблизну загальну кількість і розміщення населення, скласти 

уявлення про його основні заняття, ступінь відокремлення ремесла від земле
робства, СОЦЇIЩЬНУ структуру населення та диференціацію серед селянства й 

міщанства на той час. Досить цінним є це джерело також для вивчення роз
витку міських поселень як торговельно-ремісничих центрів. 

3. Генеральне слідство про маєтності 1729 - 1730 рр. 
У 1729 - 1730 рр. в усіх 1 О полках Лівобережної України проводилося 

генеральне слідство про маєтності, матеріали якого теж містять надзвичайно 
цінні дані з історії України ХVIIІ сТ. До його проведення спонукало бажання 

російського УРЯДУ, по-перше, отримаги більше прибутків від українського на
роду, а по-друге, впорядкуваги землеволодіння в Україні і взяти під контроль 

роздачу земель, оскільки вільних незайнятих маєтностей на той час майже не 

залишилося. Такі прагнення викликали невдоволення старшини, яка, власне, 

сама почала вимагати наведенця порядку в землекористуванні. Гетьман Да

нило Апостол поїхав до Москви і подав до Верховної Таємної Ради прохання 

про потреби Укрal'ни. У відповідь на це були видані «решumельныe nyн'к11lы> 

Петра П, які визначили соціально-економічне й політичне становище Украї
ни. Особливе значення мали 8, 9 і 1 О-й пункти, за якими визначалося, ЩQ 
козацькі маєтності, отримані за заслуги або куплені, можуть передаватися у 

спадок дружині й дітям; гетьман отримував право на Чигиринське староство, 

але якщо в нього було більше земель, то він повинен був повернути Їх. Урядо

ві й ратушні маєтності, раніше роздані у приватну власність, також належало 
повернути урядові. 

Саме для втілення в життя цих пунктів було вирішено провести гене

РlЩЬне слідство. Уже влітку 1729 р. в усі полки Гетьманщини прибули канце
ляристи, які, переїжджаючи із села в село, отримували від старожилів 

відомості, коли воно було засноване та кому в різний час належало. Діяло 
жорстке правило, якщо старожили подавали неправильні відомості, то втpa~ 

чали все своє майно і жорстоко каралися. Одночасно власники повинні були 

подати документи на свої маєтності до полкових канцелярій. 
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Зібраний таким <!Ином матеріал було систематизовано, у міру можливос

тей перевірено в ПОJ1Ках. і занесено в книги. Так виникли полкові книги гене

рального слідства, які згодом перевезли до Глухова, де в січні 1731 р. їх роз
глянула полкова й генеральна старшина, поділивши всі маєтності на 6 розря
дів: 1) рангoiJі; 2) одержані за заслуги, за грамотами й універсалами; 3) ра
тушні; 4) вільні; 5) СУJ1щівні; 6) монастирські. На підставі цього поділу книги 
переписали і скріпили підписами. По одному ЇХ примірнику надіслали до Ко

легії іноземних справ (зараз вони знаХОДЯТЬСJl у ДАДО РФ), а другі залишили 
в Генеральній канцелярії. 

Докуменги генерального слідства привертали до себе увагу багатьох іс

ториків ХІХ ст. (О. Лазаревського, М. Василенка, В. Мякотіна, В. БарвінсьКо

го ). Адже це джерело містить надзвичайно цінну інформацію про стан земле
володіння в Україні у другій половині XVII - першій половині ХVПІ ст. У них 

відбито також свідоцтва про заселення краю, поступове закріпачення селян
ства, становище міст і міського населення, про наявність млинів, буд, промис

лів тощо. За цими джерелами можна простежити в загальних рисах процес 

заселення ЛівобережноїУкраїни після Визвольної. війни, встановити приблиЗ'

ну дату заснування того чи іншого населеного пункту. 

«Сказкю> старожилів, і особливо документи, :аміщені наприкінці книг 
(універсали, привілеї, грамоти тощо), переконливо свідчlПь, що частина земель 

після Визвольної війни залишалася у ПРИВlПній власності. У першу чергу збе

рігалися величезні земельні маєтності монастирів. Підчас самої віЙни:розпо-. 

чалася активна· роздача. вільних земель. У документах цей процес фіксував.ся 
в різних варіаНтах: «на уряд»,ддо·лас1(U вОЙС1«)8()Ц»,. «до лас1(U нашей реймен

таРС1«)Й», «6 зуnoлное держание», «Сn01«)йное ЗOЖU6ание» тощо. Спочатку 
більшість пожалувань передбачала тимчасове користування наданою землею. 

Але в часи І. МазеПИ'та І. Скоропадського процес роздачі земель набув Maco~· 
вого характеру. Землею наділяли не лише гетьмани та російський цар, а й 

полковники, і навіть сотники. Матеріали генерального слідства·дозволяють 
простежити етапи зростання феодального землеволодіння в Україні. Спочатку 
різкої грані між формами маєтностей не існувало. Різний спосіб отримання 

земель у власність не передбачав якихось особливостей у їх наступному 

«держанні». Однак поступово все більше стали відрізнятися між собою, з 

одного боку, маєтності, надані «на уряд» (тобто на час виконання посадових 

обов'язків кимось із представників старшини), а, з іншого боку, приватні землі, 

передані у «зупольное СПОКОЙное владение». Мате'ріали слідства доводять, 

що маєтності, надані «до ласки войсковой» або «на уряд», поступово перетво

рювзлися в приватновласницькі. 

Іншим шляхом надбання козацькою старшиною маєтностей, як це 

свідчать документи генерального слідства, було насильницьке захоплення 
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земель. На початку ХУІІІ ст. широких масштабів набули,К)'р:івля-продаж зем

лі. Документи, зібрані під час слідства, доводять, що .землю пере~но цро'" 

давали збіднілі козаки або посполиті селяни. ПравОпредс.rавниКів стаРШI1НИ 
на куплені ними землі зат!~ерджувалося гетьманським універсалом. У докумен

тах слідства є вказівки на те, що купівля-продаж часто відбувалася під ТИСІЮ.М 

старшини, була «наСИЛI>НОЮ и подложною». Генералье слідст~о~істить 

документальні відомості лро розміри маєтностей старшини. В окремих,nолках 

вони були надзвичайно Е-.еликі. Найбільшими землевласниками в Україні, як 

свідчать документи, були Апостоли, Миклашевські, Журавки, Лизщубl1. .~ІЮ

ропадські та ін. Великі маєтності в. Україні мали також росіі%ські дворяни 
Меньшиков, Толстой, Милорадович, Четвертинський, [оловкін, Наумов, Ша
ховський, Вельямінов . 

. Наприклад, за станом на 1730 р. У Стародубс·ькому полку рангових зе
мель було 1567 дворів, ратушних - 2219, приватновласницьких - 4084, віль
них військових - 101, спірних - 233. Подібний розподіл землеволодінь був і в 
інших полках. 

Матеріали слідства доводять, що не лише земля, ріки, ліси, а й млини, 

рудні, буди були власністю козацької старшини. Паралельно зі зростанням 

феодальних маєтностей відбувався процес закріпачення селянства і зубожі

лих козаків. Згідно з документами генерального слідства, можна визначити 

становище селян і козаків в Україні в різних регіонах за розмірами сплачува

них ними податків та повинностями, які вони відБУВaJіИ. У документах неод
норазово вказується на те, що селяни відмовляються відбувати «обиклое по

слушенство», а гетьмани та полковники в універсалах і листах наказують міс

цевій старшині добиватися від селян покори. 

У цьому джерелі є також змістовна інформація про становище міст і мі

щанства України. Скажімо, серед документів. на маєтності зустрічаються при

вілеї, BuдaHi містам України ще польськими королями, а також російськими 

царями, гетьманами й полковниками. З них у цілому можна дізнатися, які 

податки сплачували та які повинності відбували міщани. 
Orже, Генеральне слідство про маєтності містить широке коло інформації 

для вивчення багатьох аепектів політичної, економічної та соціальної історії 

Лівобережної України кінця ХУІІ - першої половини XVIII ст. Тому це опи
сово-статистичне джерело продовжує становити інтерес і для сучаСНklХ iCTO~ 

риків та джерелознавців. 

4. Румянцевсь!(ий (Генеральний) опис 1765 - І 769 рр. 
Я!( джерело стаПIСТИЧНОro хара!(теру 

Надзвичайно цінним джерелом статистичного характеру з історії Украї

ни другої половини ХVШ ст. є Генеральний (РумянцеВСl,кий) опис Малорос:ії 
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1765 - 1769 рр. Відповідний указ Сенату, а також постанова й план ревізії для 
його проведення було видано ще 1763 р. Згідно з цими документами, росій
ський уряд мав намір перетворити Україну на звичайну російську провінцію, 

оскільки було заплановано провести подушний перепис, щоб обкласти насе
лення Гетьманщини державним податком, а також припинити переходи се

лян, чітко визначити стани і знищити будь--які особливості внутрішнього життя 

України. 

Коли П. О. Румянцева призначили генерал-губернатором Малоросії, він, 

відразу ознайомившись зі становищем підпорядкованих йому земель, у ве
ресні 1765 р. запропонував Малоросійській колегії провести Їх опис. Генерал
губернатор власноруч розробив форми й докладні інструкції для проведення 
перепису за чотирма формами: 1) для міст; 2) для козацьких господарств; 
3) для приватних маєтиостей; 4) для коронних, урядових та монастирських 
земель. Кожна з інструкцій мала специфіку відповідно до особливостей 

маєтності. 

Перепис було розпочато уже в другій половині вересня. У кожному пол
ку створювалися спеціальні комісії, очолювані російськими офіцерами. До 

складу комісій входили по декілька російських офіцерів нижчих чинів, а та

кож представники місцевої козацької старшини. Селяни й козаки вважали, 

що проведення перепису призведе до збільшення податків, а тому досить во

роже зустрічали членів комісії. Та й сама козацька старшина, яка набула час

тину своїх земель незаконним шляхом і боялася втратити право на них, всіля

ко ухилялася від подання повних і правдивих відомостей. Дізнавшись про це, 

П. Румянцев видав спеціальний указ про покарання тих, хто приховував які

небудь дані щодо свого майна. Але й після цього проведення перепису не 

прискорилося. До того ж представники козацької старшини ухилялися від 

участі в діяльності комісій. Між рядовими козаками і селянами, з одного бо

ку. та членами комісій і старшиною, з іншого, виникали сутички. А в с. Клі

щипці Лубенського полку вони навіть переросли у збройне повстання селян, 
яке не вдавалося остаточно придушити протягом майже трьох років. Праг

нення ж старшини закріпити за собою вільних селян і козаків призводило до 

зростання кількості самовільних переходів. 

Перепис тривав до 10 ЛІОТОго 1769 р. У зв'язку з початком російсько
турецької війни П. Румянцев наказав припинити його, хоч у більшості полків 

він не був завершений. Матеріали перепису в єдиний комплекс не збирали, і 
вони залишились переважно у полкових канцеляріях. Частина їх була втраче

на через неналежні умови зберігання. Згодом опис частинами зберігався в 

Харківському архіві, архіві Чернігівської казенної палати, публічних бібліо

теках Петербурга, Києва та інших міст. ЛИше після Другої свіТової війни 
більшість матеріалів опису, що збереглися, передали до Центрального 
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державногоJсторичного архіву УкраУни у м. Києві, де було створено спеціаль

ний фонд. Зараз у фонді зберігається 969 томів Румянцевського опису обся
гом по 300 - 1 ООО рукописних аркушів кожен, у яких зосереджено відомості 
про близько 3,5 тис. насt:лених пунктів Гетьманщини. 

Першим увагу на важливість Генерального (Румянцевського) опису як 

історичного джерела звернув відомий український історик та археограф 

О. М. Лазаревський. Саме він знайшов частИJ;Iy опису в Чернігові ів 1.866-
1868 рр. опублікував два випуски «Обозрения Румянцевской описи», які були 
своєрідними історико-географічними покажчиками і містили найголовніші 
відомості пр!:> декілька полків Гетьманщини (Чернігівський,Яіжинський, Ки

ївський, Переяславський). ця робота була продов~ена чернігіеським дослід
ником М. Константиновичем. Услід за ним вивченням Румянцевськоro опису 

зайнялися І. Лучицький" Д. Багалій, В. Мякотін та інші відомі російські й 

українські історики кінця ХІХ - початку ХХ ст. r рунтуючись на матеріалах 
опису, свої окремі наукові праці написали О. Лазаревський, І. Лучицький, 
В. Мякотін, П. Червінський, М. Рклицький, П. Федоренко та багато інших 

істориків. Активно це комплексне джерело вивчалося J в джерелознавстві 
радянської доби, особливо М. Ткаченком, С. Шамраєм, І. Бойком, І. Коваль

ським, М. Литвиненко та ін. Велику роботу здійснили вчені Київського дер

жавного історичного архіву, опублікувавши 1969 р. покажчик населених 
пунктів, згаданих в описі, окремо по кожному полку й сотні, під назвою «Ге

неральний опис Лівобережної України. 1765 - 1769», який набагато спростив 
робо'І)' нас'І)'ПНИМ дослідникам джерела. Генеральний (Румянцевський) опис 

не втратив свого важливого джерельного значення й на сучасному етапі. 

Документи опису прийнято умовно поділяти на три основнігрупи: 

І) матеріали про оргаНІзацію і порядок проведення опису в IWлкох; 2.) відо
мості про описувані міста, містечка й села, господарства старшини, коза

ків і селянства; 3) документи, які підтверджували права власників на Maєm
т<u (грамоти, купчі, універсали тощо). У строгому сенсі слова джерелами ста

тистичного характеру можуть вважатися документи, які входять до третьої 

групи. Саме вони містять досить інформативно-переконливі дані про найріз

номанітніші сторони життя Гетьманщини в другій ПD./JOвині XVIII ст. Серед 
документів, складених членами комісії, є чистовики й чернетки, причому ос

танні іноді містять дані, які відсутні в перших. 

Слід мати на увазі, що під час проведення.опису за одиницю брався двір, 

який не визначався сталі.стно, оскільки в ньому могло бути 2 ,... 3 ;хати, у яких, 
У свою чергу, жило по декілька сімей. Тому це не дозволяє чітко визначити 
становише тих, хто мешкав у конкретному дворі, встаНОВI1ТИ справжню належ

ність тих чи інших об'єктів власності. Складними для сприйняття та вста
новлення сучасних їх еквівалентів є міри, наведені в РумянцеВСі>КОМУ описі, 
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оскільки на той час в Україні єдиної системи мір не було запроваджено. Ска

жімо, земельні маєтності в ньому подавалися в ynругах, чвертя,," четверухах, 

шостках, пляцах і т. п., а співвіднести ці одиниці між собою досить складно. 
Найбільш вірогідними в Румянцевському описі є ті дані, які було легко 

отримати й важко приховати: кількість і склад дворів, загальне число жите

лів, поголів'я худоби, наявність торговельно-ремісничих закладів. Менш 
достовірними вИзнаються дані про розміри земельних і лісових угідь, особ
ливо тих, що знаходилися у приватній власності, та про отримувані прибyтt<и 

з маєтностей. Надзвичайний інтерес являють документи, які підтверджували 

право власності на майно, оскільки вони дають можливість простежити в 

загальних рисах шляхи зростання приватного землеволодіння, дослідити про

цес боротьби за землю, встановити повинності залежних селян і козаків 

тощо. 

Румянцевський опис є надзвичайно багате джерело, у яmму відобразилися 
найрізноманітніші сторони житrя українського народу другої половини 

ХVПІ ст. Його матеріали дозволяють дослідити такі аспекти історіі УкраїНА, 
як розвиток сільського господарства, ремесла й торгівлі, соціально-еmномічні 
відносини, зовнішній вигляд міст і сіл, загальні демографічні й колонізаційні 
процеси, специфіка адміністративно-управлінської й судової систем, розви

ток культури тощо. На підставі опису можна визначити приблизні розміри 
посівних ПЛОЩ в Україні на 1767 р., їх структуру, систему землеробства, від
стежити стан землеволодіння й основні тенденції його розвитку, отримати 

дані про найманих робітників та умови найму. Слід зазнliчити, що' жоден з 

попередніх переписів не містив таких докладних даних ЩОДО розподілу насе

лення України за статевою і становою ознаками. У ньому чітко визначено 
географічне положення населених пУнктів, вказані назви всіх об'єктів, від

стані між сусідніми Великими містами, описані шляхи сполучень. Подвірний 
перепис здійснено тц щов ньому навіть вказано напрям вулиці, бік, на яко

му знаходиться д~ip, не говорячи вже про докладний господарчий опис кож

ного двору відповідного населеного ПУНК1У •. Отже, Генеральний Румянцев
ський опис дійсно може вважатися одним із найцінніших джерел описово
статистичного характеру з соціально-економічіlOЇ історії українських земель 
за доби Гетьманщини. . .. ;, 

. 5.«Черн;~roвс~оro наместничества топ~графнческое описание» 
О. Шафонськоro нк джерело 

Найважливіше місце серед цілого ряду економіко-географічних та істо

рико-топографічних описів українсь!<их земель кінця ХУІІІ ст., безУМОВНО, 

належить « Чернuгoвского намесmнuчесmва mоnографuческому оnuсанuю» ві
домого yкpaїHCbКOro вченого Опанаса Шафонського. Цей автор навчався в 
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трьох західноєвропейських університетах (міста Галль, Лейден та Страсбург), 

був доктором філософії, медицини:та'правознавства. «Описание» виходить 

далеко за межі звичайного опису, здійснюваного за алгоритмом відповідей на 

запитання офіційної урядової анкети. . 
ця праця була вперше опублікована у Києві 1851 р. і більше не переви

давалася. Ще рукописом праці О. Шафонського користувалися О. Рігеm.ман, 
Д. Бантиш-Каменський, І. Срезневський та інші вчені. Спеціально вивчали' 
цей опис й використовували в науковихпрацях М. Стороженко, О. Лазарев

ський, В. Іконніков, М. Бережков, у радянську добу - О. Апанов, М. ~арченко 
та багато інших. 

для написання твору О. Шафонський використав надзвичайно широке 

коло джерел. В (<Описании» він згадує або посилається на судові, магістрат

ські й ратушні книги, окремі давньоруські літописи, (<Синопсис», літопис 

Г. Грабянки, твори польських письменників М. Стрийковського та М. Кромера. 

Але в OCfiOВY твору було покладено документальні матеріали, що ,робить його 

достовірним джерелом статистичного xapaкrepy, надзвичайно важдщ!им для 
вивчення соціально-економічної історії українських зем~ль відповідного 

періоду. 

«Описание» складається з двох частин: історико-геоrpафічного вступу 
«О Мшюй России в006ще» та основно';' частини під назвою «О Чернuгo6СКОМ 

намесmничесmf!е особенно». Вступна частина містить опис reorpaфічного по
ложення України, загальну характеристику річок, озер, клімату, якості фун

тів, рослинного та тваринного світу, вирощуваних сількогосподарських куль
тур. ~елику увагу автор приділив стану торгівлі в Украіні. З опису СТЩ: відо

мо, що в Україні у той час було лише 11 великих міст 3 магі"тратським управ
лінням, вказано тут і загальну кількість містечок і сіл, наведено загальну кіль~ 

кість населення. Звичайно, є в тексті опису окремі .фактичні НeтQчності та 
помилки. СкаЖімо, О. Шафонський виводить yкpaїHCЬK~ кОЗIЩТВ() ~iд поль-', 
сыroї шляхти, досить негативно оціНЮЄЗJi~ченffЯ Запорозької Січ~ уц~еджено . 
ставиться до народних повстань. У ~ілому перша частина опису закінчується 
висвітленням обставин поділу Лівобережної України на три наМ~СНИЦТ6,~,; 

Друга частина праці подана у формі cвoєpiдн~, але досить ДQI.CJiЗдИИх, 
відповідей; У друкованому варіанті тексту вона охоплює 565 сторінок. 
У першому розділі подана загальна характеристика намісництва, а в 11 нас
тупних - опис окремих повітів. У кожному з· розділів спочатку. наводяться 

докладні відомості про геоrpафічне положення території rroBiTiB, хараК1е
ристики рік, озер, лісів, рослинного й тваринного свіТу, поштових доріг тощо. 

Детально описується адміністративно-політична система управління. Ціка

вими є відомості про населення, його заняття, стан ремеслай торгівлі тощо. 
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Зазначимо, що «Черниroвского наместничества топографическое опи

сание» О. Шафонського містить надзвичайно багаті тарізн()манітні відомос
ті 3 історії не лише Чернігівщини, а й усієї України. А сумлінність та ретель

ність, з якими добирався матеріал для твору, робить його дуже цінним джере

лом для вивчення історії Лівобережної України другої половини 

ХVШст. 

6. Економіко-географічні та топографічні описи КиУвеького, 
Чернігівськоro, Нов~род-Сівереькоro та XapкiBCLКOro намісництв 

У процесі ліквідації автономії України в межах ії існування у складі Ро

сійс.ы<Dї імперії, згідно з рефоРМОЮ 1775р" старий її адміністративний поділ. 

на полки й сотні було ліквідовано, а натомість у 1782 р. fi територію поділено 
на три намісництва: Чернігівське, Киі'вське і Новгород-СіверсьКе. Щоб рівно

мірно поділити територію I<DЛИШНЬОЇ Гетьманщини на намісництва і ВCTaHO~ 
вити ух I<DРДОНИ, була проведена велика підготовча робота: вивчалися терито
рії майбутніх намісництв, переписувалося населення. Оригінали описів, 
здійснеНих упродовж 1780 - 1781 рр., нині знахоДЯТlоСЯ у Центральному дер
жавному історичному архіві України у Києві (цдІАУК) (окрім опису Киівсь
I<DГO намісництва. місцезнаходження ЯI<DГО невідоме). У 1868 р. в «Записках 
ЧерниroВСI<DГО губеРНСI<DГО статистичесI<DГО комитета» відомий украі'нський 

історик і археограф О. Лазаревський опублікував опис чернігівсы<Dо наміс

ництва, а у 1931 р. іншим вченим П. ФедореНI<DМ було видано матеріали опи
су.Новгород-Сіверського намісництва. 

Матеріали цих описів ще недостатньою мірою JJИI<Dристані істориками, 

хоч після румянцевсы<Dо опису вони є чи не найбі.пьш цінними джерелами 
ДЛЯ вивчення історіі України другої половини ХУІІІ (:т. Вони подають загаль

ні уявлення про географічне положення міст і сіл, відомості про eI<DHOMiкy 
краю. Особливо детально в них описано промисли, ремесла, торгівля, міста .. 

Наприклад, опис Новгород-Сіверського намісництва розпочинається з 

наведення відомостей про центральне місто, його географічне положення, 

укріплення, найважливіші споруди. Далі в ньому перелічено церкви й монас

тирі із зазначенням року збудування кожної, ремісничі заклади, цехи: з вказів
I<DЮ кілы<Dсті ремісниJdв та ух спеціальності, дані про торги і ярмарки, занят

тя міщан. Відомості про населення подано за соціалr.ними станами (шляхет

ство, купецтво, духовенство, урядники, міщани). Потім повіт за повітом опи

сано окремі села. До опису додано велику кількість документів з підтвер
джениям прав на маєтності. Є в ньому відомості про повинності залежних 

селян, про стан розвитку ремесла і промислів, склад купецтва і його капітали, 

розвиток мануфaкrypного виробництва і торгівлі тощо. 
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Опис Чернігівськоro намісництва побудовано майже за такою ж схемою. 

у ньому також вміщена докладна описово~татистична інформація. На відмі
нувід розглянутОro вище топографічноro опису чернігівсы<Dо намісництва 
О. Шафонськоro, де подано відомості лише про окремі нвселені пункти, в 

описі 1779 - 1781 рр. охоплено практично всі міста й села, але дані про них 
менш докладні, порівняно з описом Новroрод-Сіверського намісництва. Од
нак ці описи містять важливі відомості, а отже, мoжyrь вважатися важливим 

джерелом для вивчення соціально-економічноro розвитку JiівобережноіУкраї
ни .наприкінці ХУІІІ ст. 

Окрім названих, у розпорядженні сучасних дослідників є ще ряд топо
графічних описів намісництв. Відомі два таких описи XapкiВCbl<Dro намісниц

тва 1785 і 1788 рр. Структура іх подібна до опису О. Шафонеького. Слід зазна
чити, що опис 1785 р. надзвичайно багатий на статистичні дані, які натомість 
відсутні в описі 1788 р., хоча останній, як доводять дослідники, rpунтувався 
на першому: Автор першоro опису невідомий, щодо авторства другого в нау
ковій літературі існують дві гіпотези. Одні вчені вважають його автором 
І. Переверзєва (ця гіпотеза має найбільше прихильників), інші - капітана 3а
горовсы<Dо.. Можливо, що твір був I<Dлективною працею. Другий опис впер
ше був опублікований в МосКві 1788 р., а наприкінці ХІХ ст. пере видавався 
Д. &галієм. Характерно, що опис t 788 р. доповнений окремими новими офі
ційними даними, а також архіВНИМrI документами і власними спостережен
нями автора, зокрема даними про кількість клі6а, який закуповує населення 
Харківщини, про загальний стан розвитку освіти й культури в регіоні. Иаве
д!,но тексти жалуваних грамот російсы<Do царя слобідським полкам і іх стар

шині, причому дані опису частково не збігаються з відомостями попередньо" 
ro., ()о автор, імовірно, іх уточнював. . 

. . 3нач~им є інформаційний потенціал тОпографічноro опису Київськоro 
намісництва, укладеноro в 1786 р. підпоручикОм російсы<D'· арміі' Мирови
чем. ЙОГО РУI<DПИС обсяroм 160 сторінок зараз зберігається у Військово
історичному архіві РосіЙської Федерації у Москві. Імовірно, що це теж була 
колективна робота, оформлена й підписана Мировичем. Опис до цього часу 
ще майже не використовувався і не вивчався спеціально вЧеними. Він скла
дається з двох основних чвстин: «Топографическое описание наместничес
тва вообще» і «Описание Киево-Печерской ЛаВРЬІ». Саме в першій частині 
подано загальний іСТОРИI<D-географічний і C'rатистичний опис намісницт.ва, 
міста Києва, повітових міст іповітів, I<DЖНОro села. Джерелами ДЛЯ автора 
опису були давньоруські й монастирські літописи, синодиКи, мапстратські й 
судові книги, матеріали ревізій, історичні твори польських істориків,особис
ті знання й спостереження. 
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Певну цінність як історичне джерело становить і топографічний опис . 
Новгород-Сіверського намісництва 1786 р., який зараз зберігається у тому ж 
архіві м. Москви. Рукопис має лише 33 ((торінки невеликого формату. Скла
дений він за загальною схемою, але відповіді подано дуже стисло, вони не

повні й поверхові~ Проте окремі важливі відомості про економічний розви
ток намісництва в описі все ж можна віднайти . 

. У цілому топографічні описи містять дуже цікаві дані, що стосуються 
цілої низки конкретних загальноісторичних і джерелознавчих аспектів. По

рівнюючи і зіставляючи дані цих джерел з іншими документами відповідного 

періоду, дослідник може отримати важливу інформацію щодо соціально
економічного й культурного життя українського народу в другій половині 

ХVШст. 

7. Матеріали генерального межування як історичне джерело 
Ще одним важливим джерелом статистичного характеру з історії україн

ських земель кінця XVIII ст. є матеріали Генерального межування земель, 

яке було здійснене заходами уряду Катерини ІІ і сnpямоване на зміцнення 

засад пануючого дворянського стану в Російській імперії. Вищим органом, 

який керував проведенням межування, була спеціально створена при Сенаті 
Межова експедиція. У губерніях проведенням заходів щодо межування займа
. ,І1ися межові канцелярії,.ав повітах - межові контори. Межування розпочвло
СЯ з повітових міст, після чого межувалися землі в окремих селах і хуторах. 

для кожного села складалися відповідкий план і межова книга з описом меж. 
Характерно, ЩО у ХVШ ст. межування в Україні було проведене лише в Хар
ківtЬtdй губернії (одночасно з російськими губерніями) протягом 1769 -
1781 рр. Межування в Катеринославській і Херсонській губерніях, яке розпо
чалося в 1798 р., не було доведене до кінця. В інщих регіонЩ{ України Гене
ральне межування земель не здійснювалося взагалі. 

Зараз матеріали Генерального межування зберігoUOТЬСЯ у фонді Межово

го департаменту Державного архіву давніх актів Російської Федерації в Мос

кві. За своїм характером ці документи являють собою польові записки земле
мірів, а також журнали і протоколи засідань межовиХ КонТор, МІ\теріliли: СПІР
них поземельних справ, плани окремих маєтностей, атласи повітів та так зва

ні книги економічних npиміток. для дослідження того чи іншого питання з 
історії Генерального межування, звичайно, усі ці матеріали слід використову

вати в комплексі. Але найбільше значення як джереJІО статистичного харак
теру мають саме економічні примітки. Вміщені в них матеріали дають мож

ливість дослідити кількість і склад населення, стан землеволодіння, плоЩу 

орної землі у поміщицьких і селянських господарC'r~lX, селянські повинності 
і сплачувані ними податки, розвиток ремесел, промислів і торгівлі. Відомості 
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про те, хто володів землями в Україні, дозволяють ВI';значити склад земле

власників. Orже, за «еКОНQмічними примітками» ДО генерального межування 

можна простежити в заraльних рисах процес соціально-економічного роз

витку Слобідської і частково Південної Украіни в ДРУІ'Ш половині ХУІІІ ст. 

ЛЕКЦІЯ 15 
ЛІтоци.r:::ш ДЖЕРЕЛА з ІСТОРІІ уКРАІни 

другої половини XVII -XVIII ст. 

1. Узагuьнюючі праці літописного характеру 
другоУ половини XVII- XVIП ст. 

Відомий сучасний украінський історик та джерелознавець Ю. А. Мицик 

ділить літописні джерела з історії України ХУ - ХУІІІ ст. на дві основні гру

пи: узагальнюючі (з історії Украіни або загальної історіі) та місцеві. До пер
шої з них він, між іншими, відносить Густинський ліТQnИС, «Кройніку» 

Ф. Софоновича, «СИНОПІ~ИС», «Хронограф», «ОбшиРНИЙ Синопсис руський». 
П. Кохановського, літопис Я. Бінвільського тощо. 

У другій половині ХУІІ ст. в Україні були написані два історичні твори, 

що стали досить відомими. За формою подання матеріалу їх автори нібито не 

порушували традицій попереднього літописання, оскільки розпочинариви

кладення подій від створення світу або від біблейського всесвітнього потопу. 
Але на відміну від усталених норм літописання, ці ТВОІ)И висвітлювали істо

ричний розвиток за тема:rичним принципом, а не у вигляді щорічних .записів. 

Особлива увага приділялася подіям, які, на думку авторів, були визначальни
ми. А в цьому проявивсSl так званий бароковий вплив, якого зазнали взагалі 

література й мистецтво України цього періоду. 

«Кройніка» Феодосія Софоновича, ігумена Київського Михайлівського 

монастиря, належить, безумовно, до найважливіших пам'яток літописного 

характеру кінця ХУІІ ст. Повна 'ії назва така: «КjioЙнuI<.Cf з летоnuсцов старо
давних, з святоzo Нестора Печерскогд Киевсі<Оzo, а также з "роuник мл
ских О Руси и отколь Pyc,~ почалася, и'о rюрєых 1<ІіяЗех руских, u пр них далших 
uасmyпаючих князєх, u О их делах собраН1m nрацоlО uеролюнаха Фесдосuя Со.
фоновuча, uгу;иена мона(~тыяя Михайловского золотоверхого кие.вского,.рОКУ 
от соwюоренuя света 7180, а от Рождества Христова 1672». 

Не порушуючи усталеної літописної традиції, Ф. Софонович розпочав 

свою працю з переказу легенди про всесвітній потоп, про врятування Ноя та 

поділ ним світу між своїми синами. Далі автор здійснив спробу вИ1,'ЛУМ~ЧИТИ 
походження назв слов'яни та росіяни і, майже ототожиивши першиХ з сар
матами, повторив легенду про запрошення слов'янами трьох кНязів Рюрика, 

.,:! О' .' ... 
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Синеуса і Трубода, які нібито принесли із собою назву «рус». «Хроніка» СЮІа

дається з передмови, де в rnrreтичному стилі доводиться необхідність напи
сання твору, та трьОх основних, структурно поєднаних книг «Хроніки о Русі», . 
«Хроніки о початку і назвиську Литви» і «Хроніки о землі Полскіu», а також 

додатків. Перша книга, у свою чергу, поділена на три частини. У 28-ми главах 

першої з них Ядеться про період від витоків слов'ян і русичів до 1148 р., коли 
сталися міжусобиці між князями руськими за право володіти Києвом. 

Глави другої частини (всього іх 31) охоплюють період від боротьби київсько
го князя Ізяслава з Юрієм Долroруким і перемоги останнього до 1217 р. ця 
частина закінчується повідомленням про заЮІадення Данилом Галицьким 

м. Холма і про створення там єпіскопіі. У третій чаСТИНІ <<.Хроніки о Русі» 
висвітлюються події від перших сутичок русичів ~ татараf.iИ'дО втрати c~o
стійності Галицько-Волинським князівством. Остання іі28-ма глава оповідає 
про боротьбу Болеслава Самовитича з князем Братиславським за м. Краків. 
Ця книга «Хроніки» Софоновича спирається на південноруське літописання 
за Іпатієвським списком як на основне джерело. Водночас до загального літо

писного сюжету автор вніс багато повідомлень. запозичених з польських та 

західноєвропейських хронік. Окрім цього, дослідиики, які спеціально займа
лися джерело-знавчим вивченням «Хроніки» Ф. Софоновича, вважають, що 

автор також використав деякий пізніший звід південноруського літописання 

ХІ - ХШ ст., який у науковій літературі називають «осоБЛИВОIQ редакцією ш
вденноруського зводу кінця ХІІІ ст.» Відомий сучасний український джерело

знавець Ю. А. Мицик запропонував називати цю редакцію Золотоверхим 

літописом. 

Друга книга <<.Хроніки» стосується литовського періоду, тобто існування 

українських земель у складі ВКЛ. у ній вміщено багато генеалогічних відо

мостей, зокрема про родовід українських киязівських родин. НаприКJiaД, за 

Ф. Софоновичем, рід Вишневецьких не був однією з гілок РЮРИІО:!ВИЧІВ, а 
походив від одного з синів великого литовського князя Ольгерда І<орибyrа. 

Також у «Хроніці» виводиться генеалогія Чарторийських, Сангушків, Кашир~ 
ських та інших князівських родів. Цікаво, що в цій частині битва литовсько
руських військ з татарами на Синіх Водах незвично датується 1331 роком. 
Є в <<'Хроніці» й інші помилки в хронології, однак це не знижує суттєво їі 
наукової вартості. ' 

Досить змістовною та інформативною є третя книга <<.Хроніки о землі 

Полскій», яка вирізняється найбільшою новизною та ориГінальністю~ для на
писання другої і третьої книг твору Ф. Софонович використав досить широкt: 

коло джерел, окремі з ЯКИХ він сам назвав у тексті. Серед нИх «Хронікю> 

М. Стрийковського, твір О. Гваньїні, <<Палінодія» З. І<опистенськоro, праці 
Б. Ваповського, М. Кромера, «Хроніка Польщі» М. та Й. Бєльськях тощо. 
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При висвітленні лодій з·Юнця ХУІ ст. до 1672 р. включно він спирався також 
на свідчення очевидців, иа свої власні спостереження .. 

Автор з чітко виражених патріотичних позицій, відстоює честь і тради

ції Русі й православної віри. Хоч він і сприйняв тезу про запрошeJIня на Русь 

варягів і створення ними держави, однак возвеличує роль князь Кия. Дуже 

схвально описуєФ. Софонович дії князя Володимира Великого, Володимира 

Мономаха, галицько-волинських князів Романа Мстиславовича та Данила Ро

мановича Галицького, а також тих литовських князів, які залишилися· вірни-, 

ми православ'ю, наприхлад Костянтина Коріатовича. Натомість дещо супе:. 

речливим є ставлення авгора до особи Б. Хмельницького. Він то схвалює йо
го за принципову позицію щодо польськихкор.олів Владислава ІУ таЯна Ка

зиміра, то критикує за допущене спустошення в країні та СЬЮз.з татарами. 

Джерелознавчий -аналіз· (<Хроніки» Ф. Софоновича, порівняння її з дав

ньоруським літописанням, з вітчизняними й іноземними джерелами пізнього 
середньовіччя показують, що вона містить оригінальну. історичну ·інформа

цію починаючи з часів Київської Русі до останньої чве.рті ХУІІ СТ;;·ВКЛЮЧаІО··· 

чи також історію козацтва, визвольну боротьбу українського народу з-під поль- '. 
ського панування та період так званої Руїни. 

«Синопсис» (у перекладі з гр. «стислий огляд») - це один з перших до

сить змістовних друкованих історичних творів української історіографіl. 

Найраніше його видання було здійснене в друкарні Києво-Печерської лаври 

ще в 1674 р. Як стверджує Ю. А. Мицик, автором «Синопсису» був, очевидно, 
економ Києво-Печерської лаври Пантелеймон Кохановський, а редактором - '.' 
їі архимандрит, видатний український церковний і куЛ!:,турний діяч Інокентій· 

ГізелJ>. Видрукував «СИfIОПСИС» лаврський друкар Іван Армашенко. Прізви

ща двох останніх~.як і імена ще ряду відомих 'історичних діячів, 'Fакож 

назИвaIQТьєя,серед.можливих авторів твору в спеціальній наукnвій літературі, 

присвяченій джерелозна.sчому аналізу «Синопсису)}. Ще досить правдоподіб
ним є припущення про колективне авТорство вказаного твору. 

У першому виданні «Синопсису» висвіТJПOвалася лише історія Київської··· 

Русі. Зате в другому його виданні (1678 р.) текст було суттєво розширено, а в····· 
додатку вміщено оповіді про сходженsя на престол російі::ькоroцаряФедора 

Олексійовича та про перший прихід турецького війсьkа під Чигирин у 1677 р. 
третє авторське видання теж доповнювалося, причому в додаткУ було вміщено 
«Сказа.нн·я про Мамаєве побоїще». Пізніше КохаНОВС'ЬІ<ИЙСТВОРИВ дві фунда

ментальні компіляції під назвами «Хронограф») (1681 р.) та «Обширний си
нопсис руський», у яких І'рунтовніше розвинув свої ідеї, але ці твори до цього 

часу не перевидані. Сам же «Синопсис» протягом ХУІІІ - ХІХст. 
близько 30 разів перевидавався в Україні та Росії, що забезпечило йому широку 
популярність та вплив на інші історичні твори. Як зазначає Ю. А. Мицик, 
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історична концепція П. Кохановського згодом була запозичена для створення 
в подальшому великодержавних російських історіографічних схем з харак
терним для них монархізмом та провіденціалізмом. 

У «Синопсисі», де стисло описана історія від найдавніших (біблійних) 
часів до кінця XVП ст., йдеться про те, що слов'яни одержали свою назву за 
свої славні справи, а тому згодом і почали давати своїм синам імена Святос

лав, Ярослав, Мстислав, Мечислав тощо. Подано тут і тлумачення інших оно

мастичних і тоцонімічних назв (наприклад, роси, козаки, Москва тощо). Ав

тори <<синопсису» стверджують, що Володимир Святославович походив без

посередньо «від кореня» римського імператора Августа. У творі вміщено не
великі за обсягом оповідання про ідолів Перуна, Волоса, Позвізда, Купала, 

Коляду, Хорса, Дзждьбога, Стрибога та ін., переповідається хрещення Воло
димира і його шлюб, хрещення всього народу київського і «всея Россіи». 

Автор (чи, можливо, автори) «Синопсису» схоже абсолютно не турбу
ються про джерельні підтвердження пропонованих версій подій. Головне для 

них - утвердити перевагу христнянства над язичництвом, возвеличити само

державство. Перебуваючи в полоні християнської космополітичної традиції, 

автори абсолютно не бажають помічати різниці між Північною, Південною і 
Білою Руссю, не виокремлюють якихось національних інтересів для україн

ців. Тому зовсім невипадково у творі немає й згадки про Визвольну війну 

українського народу під проводом Б. Хмельницького, а про Україну йдеться 

люде в переказі відомостей про похід російських військ під командуванням 

кня~я Г. Ромодановського разом з козацьким військом гетьмана І. Самойлови
ча під Чигирин. 

Провідною в «Синопсисі» є ідея етнічної і державної єдності всієї Русі, 

утвердження «общерусскостю). Місця для українського народу ні в історії, ні 

в тогочасній дійсності автори твору не бачили. Вони абсолютно відсторони
лися від автономістської концепції, якої дотримувалися на той час більшість 

представників вищих верств українського суспільства, і на догоду москов

ському самодержавству прославляли «єдину й неподільну Росію». Права росій

ських царів на «київську спадщину» автор твору обrpунтовував не лише ге

неалогічними даними, а й ідеєю «кровної спорідненості» народів «Великої», 

«Малої» і <<Білої» Русі. Його загальноісторичніпоrnяди вирізняють провіден
ціалізм та крайній монархізм. Певна упередженість поглядів автора 

«Синопсису» простежується у його прагненні ухилитися від висвітлення іс

торіі козацько-селянських повстанр і Визвольної війни українського народу. 

Для самого твору характерна відсутність стрункої композиціі~ пропуск цілих 

періодів в історії східних слов'ян (особливо XV - першої половини XVI ст.). 
Однак, незважаючи на все це, «Синопсис» дійсно є одне із найбільш ціНних 
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історичних джерел 3 основними рисами узагалмпоючих літописних творів, 

що були написані в Украї"ні другої" половини ХУІІ ст. 

Майже одночасно 3 «Синопсисом» було створено ще дві праці узагаль

нюючого характеру, автором яких був П. Кохановський (один з найбільш імо

вірних авторів і самого «Синопсису»). Це «Хронограф» (1681 р.) і «Обшир
ний Синопсис Руський» (1681 - 1682 рр.). Щоправда, вони мають значною 
мірою компілятивний xapaкrep. Назва першor-о твору повністю відповідає зміс

'ХУ. <<Хронограф» складається з таких статей: 1) власне «Хронограф ... » - фак

тично так званий Тверський збірник; 2) «Енеологія 1УРецьК8» (фрагмеитихро
ніки О. Гваньїні у перекладі на тодішню руську мову); 3) «Описання, звідки 
Москва взяла своє назвисько» (теж фрагмент цієї ж хроніки); 4) «Кройніка 
про землю Польську»; S) «Кройніка про початок і назвисько Литви» (останні 
дві частини запозичені з «Кройніки» Софоновича. П. Кохановський відреда

гував усі ці матеріали, дещо доповнивши частини праці Софоновича, не 

посилаючись при цьому на його ім'я, та додав розповіді про Києво-Печерську 

лавру. Згодом ця праця була ним покладена в основу «Обширного Синопсиса 

Руського», але замість Тверського літопису вмістив сюди уривки з «Кройніки 

о РусЬ> Софоновича, а також окремі статті з «Синопсису», хроніки Гваньїні, 

«лист» ієрусалимського патріарха Досифія, копію з грамоти Опексія Михай

ловича, одну З редакцій «Сказt4Ння про Мамаєве побоїще», біблейські житія 

тощо. 

Слід зазначити, що в обробці джерел П. Кохановський був найменш са

мостійним і оригінальним серед українських хроністів та літописців того часу. 
Скажімо, його праця «Обширний Синопсис Руський» насправді є щось сере

днє між збірником історико-релігійних текстів та історичною компіляцією. 

Це, скоріше всього, можна пояснити поспішністю, з якою Кохановський ство

рював свої праці. Серед характерних рис його творів відзначимо: значну ува

гу до історіі Києво-Печерської лаври, економом якОї він був; суттєвий вплив 

на автора станових упереджень і розрахунок на тих читачів, які полюбляють 

«душеспасительное чтение»; значний інтерес до історії Північно-Східноі Ру
сі та Російської держави, до історії мусульманського· світу, у першу чергу до 
Туреччини. ці ж особливості характерні й для «Синопсису». Окрім того, як і 

автор останнього, П. Кохановський у своїх творах не посилався на імена ав

торів тих творів, які використовував, а ряд статей «Синопсису» без змін увій
шли до його компіляцій. Нарешті, називаючи один із своїх творів 
«Обширним Синопсисом Руським», П. Кохановський, безумовно, хотів иід

креслити, що він буде продовженням роботи, розпочатої у 70-х рр. ХУІІ ст. і 

завершеної виданням «Синопсису»,але на більш широкому матеріалі. Все це 

дало підстави сучасному історику й джерелознавцюЮ. А. Мицику аргументУ
вати гіпотезу про авторство П. Кохано·вського в самому «Синопсисі». 
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Щоправда, зазн.ачимо, що ця думка не стала ДО цього часу превалюючою в 

ісТоріографії. 

2. Місцеві та монастирські украУиські ліТОВI.СИ 
.група мі'щевих та-монастирських літописів є більш різнобарвною і різ

номанітною за своїм складом. Деякі з них за своїм ,шрактером і змістом на

ближаються .до узагальнюючих творів або козацьких літописів, але автори 

більшості з них обмежується фіксуванНJ1М подій, шо відбувалися головним 

'" чищ>м, У тій місцевості, де мешкав іх автор, тому іноді нагадують мемуарні 
.Т.8(jри. Окрім ЦЬOГQ, місцеві літописі переважно ОХОПJІЮЮТЬ значно вужчі про
міЖJщчасу, ніж узагальнюючі . 
. . ,-"Одним і~'Найбільш,зміС'ООВНИХД)J<ерел цієї ГРУ)1И є Чернігівсь1<UU літо
тю;-Щльш відомий під назвою ~ «Літописець. ЩО ся в руських і nальсь1<UX 

"сторонах дїЯJlо і.JUЮZQ po1€Y». Перша редакція його була опублікована 
М.·БілозеРСЬКИi\fуl8-S6. р. у двотомній збірці «Южнорусские летописи», а 
:друга (за іншим списком) - О. Лазаревським у 1892 р. в журналі «Киевская 
старина». Ще один спи(,)Ок другої редакції, який у цілому охоплював події 

1497 -1764 рр., був знайдений Ю. А. Мициком У 1972 р.,ЩеМ .. БілозерськиЙ 
виокремив .три етапи у створенні літопису: 1) частина, що. ОХОПJlJо~·,події 
1587'- кінця ХУІІ ст. (була створена в Києві чи на Правобережній Украіні); 
2) частина з висвітленням подій 1692 - 1703 рр. (створена в Черніroві); 
3) частина, що ОХОПJUOє 1729 - 1750 рр. (створена там же, але іншою особою). 
Ю. А;, Мицик подав іншу картинупрходження джерела. На його думку. автор 
першої редакції літопису доповнив основну частину відомостями за ·J.729-
1750 рр., а незалежно від нього автордруroї редакції додав його відомості за 
1704 - 1725 рр., а можливо й за 1726 - 1764 рр. На полях рукопису київського 
~лиску, знайденого джсредознавцем, збереглося й ім'я його автора. Це Іван 
Янушкевич, представник козацької старшини, чернігівський судовий писар. 

Останній був близький до наказного гетьмана П. Полу6отка, а його rriдпис 
зберігся ще під КDломацькими стaгrями. При цьому І. Янywкевич був не лише 
автором доповнень, що охоплювали події 1704 - 1764 рр. Він розширив ядро 
пам'ятки поаідомленнями під 1497, 1507, 1577, 1587, 1§І1, 1614.1615 рр;, 
запозиченими з «кройнічки» П. Полу6отка. Створював. літопис Януwкевич 

імовірніше всього, починаючи з 1717 р. і, можливо, використовуючи свої або 
чужі щоденникові записи. 

Основної частина джерела була створена, скоріше всього, не двома лі

тописцями, як вважав М. Білозерський, а одним. Більша частина його відомо

стейзапозичена з «Кройніки» Софоновича. час створення основної частини 
Ю. Мицик визначив між 1699 - 1704 рр. Одним із можливих urOpiB цієї части
ни літопису міг бути Леонтій Боболинський, у той час ієромонах Черні-
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гівського Троїцького Іллінського монастиря. Джерелом основної частини лі

топису, окрім «Кройніки о землі Польській» Софоновича, була «Скарбниця» 
І. Галятовського (1676 р.), а також свідчення очевидців, у першу чергу мона
хів Мrзрського монастиря. Можливо, був використаний також один із npота

графів Острозького літописця. 

Літопис має компілятивний характер, тому говорити про ,специфічні ри
си авторської концепції досить складно. Однак у цілому автор тяжіє до від

творення подробиць козацько-селянських повстань і Визвольної війни, хоч 

налаштований полонофільськи, симпатизує Яну Казиміру і возвеличує Яна 

Собесського. Історію Визвольної війни він оцінює з позицій угодовськина
лаштованих вищих верств українського суспільства. а його ідеалом був «пан 

благочестивий», київський воєвода Адам Кисіль. Літописець Haмвгaвcll зо
бразитиБ. Хмельницького вірним слугою Яна-Казиміра, фальсифікує подро

биці підписання Зборівського договору 1649 р. і приписує гетьману промову 
до~роля. якої. насправді не було. Автор також подав власні оцінки діяль
ноQтіо.кремих українських політичних. діячів. Так, він симпатизує Б. Хмель
ницькому, І. Cipl\Y, Я. Сомку, патріарху Никону, але натомість непрИязно ста
вщься до І. Брюх.ощщького, І. Самойловича тощо. У цілому Чернігівський 

літопис містить багато цінних оригінальних повідомлень, які проливають світ

ло на окремі важливі політичні подіі в історії України ХVП - першої полови

ниХVШст. 
Протягом розmя:дуваного періоду було створено ряд цікавих монастир

ських літописів. ОДНИМ і~.них єДобfЮМWlЬСЬкий літопис, який отримав свою 

назву.за Одliоіменним М9настирем у Західній Україні. ця невелика ·пам'ятка 

була вперше оny6Лlкоіі8на ще в 1888 р. У «Сборнику летописей, относящихся 
к исТории Южной и Западной Руси». У самому тексті є пряма вказівка на 
автора, Це ієрей Симеон Коростенський. Літопис містить 23 повідомлення, 
які охопщО.ють період з 1648 по 1700 рр. Автор віддає данину провіденцій
ним теНденціям, засуджує турецько-татарські набіги на Україну, порядки СТа

рої РеЧІ Посполитої', виступає ЯК прихильник сильної самодержавної влади. 
Щоправда, він майже нічого не повідомляє про Визвольну війну і згадує ли

ше про її по~ток. Ймовірніше всього, автор був уніатом, оскільки засуджує 
руйнування церков у Західній Україні під час спільного російсь"КD-україн'ськоro 
походу на Польщу 1655 р. і не приймає боротьби з католицизмом, якв охопи
Ліі всю Украіну після війни. 

Літопис було написано, скоріше всього, саме в 1700 р. ОДliак досить точ
не дмування подій дозволяє вважати, що Коростенський уточнював хроно

логію за писемними джерелами, а вони без сумніву були в Добромильському 

монастирі, у якому здійснювалася величезна робота з публікації історичних 

творів. Серед 23 повідомлень літопису у 14 йдеться про військово-політичні 
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події, в 7 - про паводки, неврожаї, комети, інші природні катаклізми. Одне з 

повідомлень напівфантаcrичне, в ньому розповідається про звіра-людоїда, в 

іншому йдеться про купівлю Яном Бонавентурою у 1693 р. добромильських 
«маєтностей», тобто про подію суто місцевого знаЧ.ення. Серед 14 повідом
лень військово-політичного характеру лише у двох згадується про події цер

ковного житrя, Тобто С. Коростенський, як і Ф. Софонович, хоч і був духов

ною особою, але виклад вів у суто світському дусі. 

Ще один невеликий монастирський літопис має назву Межигірського 

за іменем' монастиря на Київщині. Цей літопис, що охоплює події 1608 -
1700 рр., теж уперше опубліковано 1888 р. у згаданому вище збірнику. Най
більш імовірно, що написав його Ілля Кощаківський, який на початку 

ХVJП ст. був уставником Межигірського монастиря., Хоч автор цього літопи
су також цікавиться подіями церковного житгя, але на перше місце він 

виводить історію селянсько-козацьких повстань 20 -30-х рр. ХVП ст., Виз
вольної війни 1648 - 1654 рр. і подій наступних років. 

На підставі особистих спогадів автором могла буги написана лише за

ключна частина літопису (1677 - 1700 рр.), хоча й тут він спирався на свідоцтва 
очевидців. Відомості за період з 1648 по 1672 рр. перейшли до Межигірсько
го ліТопису з «Кройніки» Ф. Софоновича (у значно скороченому вигляді). пе

вні запозиЧення з цієї узагальнюючої праці є і в викдаденні подій 1634 - 1637 
та 1647 рр. Лише два повідомлення цієї частини, у яких йдеться про смерть 
В. Лебедевича, ігумена Межигірського монастиря в 1665 р. та про пожежу в 
монастирі цього ж року відсугні в праці Софоновича. Очевидно вони, як і 

повідомлення про' висвячення на метрополію Петра :Могили, про його смерть, 

будівництво колодязів з ініціативи І. Борецького та П. Могили, пожежу в Киє

ві У 1608 р., записані зі свідоцтв очевидців, З тексту «Помянника» Межигірсь
кого монастиря та з господарчих записів. 

Нарешті, група повідомлень літопису за 1 612 _. 1645 рр. (у тому числі й 
про козацько-селянські повстання в України), як довів Ю. А. Мицик, були 
'переважно внесені з так званої Переяславської «кронічки» (як і в літописі 
СаміЙЛа.Величка). 

Автору літопису майже не властивий провіденціалізм. Він не сумніва

ється в справедливості існуючого соціального та політичного устрою. Інте

рес автора літопису до козацько-селянських повстань та історіі Визвольної 

війни невипадковий: Межигірський монастир мав дуже тісні зв'язки із 

запорозькими козаками. І. Кощаківський (якщо він і насправді був автором 
літопису) досить послідовний У своїх антикатолиЦЕ,КИХ і антиуніатських по

глядах, називаючи останніх «новими єретиками»,' «лжехристиянами>>-;'«мер

зенними унiaraмю>. НепрИязно він ставиться до польсько-литовської верхів

ки і навіть королів. Водночас позитивно оцінює приєднання Украі'ни до Росії, 
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дає похs.aльні характеристики царям Федору Олексійовичу і Петру І, МОСКОВ

ським патріархам Іоакиму і Адріану, натомість засуджуючи зрадницьку полі
тику І. Брюховецького. Таким ЧІ:ІНОМ, Межигірський літопис теж належить до 

ЧИСЛ~.Д:ОС.И1:ь цінних мї(щевих літописних пам'яток з історії України, хоч 

переВЮJ(l;lОJ: компілятивним • 
. Ще однією. цікавою_літописною пам'яткою місцевого характеру є літо

пис Мгарсь'КОго монастиря (поблизу м. Лубни), який укладався протягом 
ХУІІ - ХУІІІ ст. Уривки з нього О. Лазаревськийоnyблікував у <<Киевской 
старине» 1891 р. ця пам'ятка - не стільки літопис, скільки звід різних по
відомлень, де кументів, я·кі стосувалися істерії монастиря за період з 1668 по 
1775 рр. Частина літепису про наitpаніший період в істсрії монастиря, засно
вансго ще в 1619 р., як вважають дослідники, не збереглася до нашого часу. 
у тексті літопису вказано ім'я сдного з його авторів - копіїста полкової Лу

бенської канцелярії Гаврила Галичина. Щонайпевніше, він був автором час
тини літопису про події :[ 728 - 1745 рр. Ядро ж літопису було укладене при
близне наприкінці ХУІІ ст. - 1705 р., на користь цього свідчить наявність у 
його тексті детального спевідання під 1695 р. під назвою «Исписание вкрат
це о ссжжении трапези и о. ссздании паки ее ... » 

Мгарський літопис висвітлює переважно історію монастиря, водночас 

торкаючись діяльності деяких вищих православних ієрархів, наприклад І. Не

любовича-Тукальського. Пам' ятка, як і вступ до «Поменника» Межигірсько

го монастиря, складеного його першим ігуменом Афаlf8сієм протягом 1599-
1612 рр., а також Підгорецький літопис, літопис Густинеького монастиря, ство
рені у ХУІІІ ст. «КроніЧIСЗ Мотронинеького монастиря», Сатанівський літо

пис, літопис Загорівського монастиря (друга половина ХУІІІ ст.), «Записки, 
які стосуються Києво-Пс~черської лаври» (1772 р.) являють собою залишки 
колись численних творів з історії украї'нськик монастирів; Хоч такі джерела 

зазнають певного занепаду вже у XVII ст., але без їх використання неможливо 
скласти більш глибоке УJlвлення про шляхи розвитку k:торичної J1.YМки, а та

кож повністю відтворити багатогранну палітру життя укрЗ1нських земель від
ПQВідного періоду. 

3. Козацькі літописи та Ух хара((Терні особливості 
Під такою умовною назвою вчені об'єднують цілу групу літописних тво

piB~ написаних переважно представниками козацької старшини і присвячених, 
насамперед, Визвольній війні українського народу та подіям першого десяти

річчя після ії завершенн". Слід зазначити, що в радянськиЙ.леріод стосовно 
цих літописів вживали НІІЗВУ «козацько-старшинські літописи». При цьому, у 

першу чергу, мали на увазі літеписи Самовидця, Г. Грабянки та С. Величка. 
Однак, скажімо, останній зовсім не належав до козац),кої старшини й давав 
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оцінку історичному минулому України, так би мовити,jз з~ьно~ародних 
позИціЙ. ОКрім згаданих літописних творів, до козацькиХ літописів можуть 
бути зарахОвані «Літописець», створений 1673 р.КИїВсь:Ким полковником 
В; Дворецьким та його сином - київським суддею І. 'ДвОрёііьким (дехТо ~ Уч,е~ 
ниХ вважає їх авторство сумнівним, натомість riриписУючицейТїір КoMYC~ із 
близьких до них осіб), а також анонімний <<КороТкий оііис Малоросії», .ётВо
рений вже у ХVlП ст. Ух автори використали ВеликУ' кілыd:тьь ісТоричн~ дХ.се
рел, у тому числі й тих, щО не дійumи до нашого часу, нaitриклаД «)rмаНСJ>КИЙ 
літопис» (у Самовидця), літопис Самійла Зорки (у Величка), ріЗноманітні 
«кройнічки», «реєстрики», власні спогади, свідоцТва очевидців, народні Л~ ... 
генди й перекази. Внаслідок цього козацькі літописи зберегли у своємУ сЮіа~ 
ді численні оригінальні відомості. Вони є важливими пам'ятками icтopJ:lIJHoi 
і політИчної думки України. для них xapaкrepHi патріотизм, возвелич~_нЮJ 
національно-визвольної боротьби українського народу, незалежності україн
сьКої держави, козацького стану, православ 'я і православної церкви. .' . 

Лimonuс Са.новuOцл є літописна пам'ятка світського xapaкrepy з досиТь 
умовною назвою. Вважається, що першу редакцію цього літопису відтворити 
неможливо, а найдавніший його список Іскрицького датується 1734 р. Окрім 
цього, у першій половині хут ст. було складено ще й список І<озельськоro з 
літопису Самовидця. Решта його відомих списків створені значно пізніше. 
Текст цього джерела охоптоє події 1648 - 1702 рр., а більшість дослідників 
вважають, що його автор користувався власними стислими записами 
за 1648 - 1672 рр. За джерела він використав також свідоцтва очевидців і 

сучасників. Літописець рік за роком системно викладає перебіг подій в Украї

ні, іноді виходячи й за межі українських земель. Про те, що Самовидець був 
людиною осві":lеною, обізнаною з сутністю подій, свідчать йоro посилання на 

дипломатичні папери, специфічна термінологія твору, в якому вживаються 
окремі слова іншомовноГо походження. 

Дослідниками літопису Самовидця встановлено, що його автор протяroм 
останніх років свого житrя мешкав у Стародубі, де наприкінці 1670-х рр. й 
розпочав писати свій твір. Саме у Стародубі було створено список Іскрицько-
1'0. В історіографії, присвяченій цій літописній пам'ятці, висувалося багато 

версій щодо справжнього імені і"і автора, але найбільш rpунтовною і на cьoro

дні практично доведеною є гіпотеза про те, що іі написав колишній генераль

ний підскарбій Війська Запорозького, а згодом брацлавський протопоп і 
стародубський священик Роман Ракушка-РомановськиЙ. Саме як своєрідне 

історичне дЖерело літопис вивчали М. Максимович, о. Бодянський, О. Лаза
ревський, Д. Багалій, М. Грушевський, М. Петровський та інші відомі істори

кИ. Ним цікавилися й дав8лиitому високу оцінку Т. Щевченко, М. І<ощомаров, 
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I~ Франко, д. Яворницький, М. ВОЗНЯК та ін. Авторство Р. Ракушки-Романов

ськ'ого обrpунтоВано .вrtрацях М; ГрушевськоrO й М. ПёТРОВСЬКОГО. 
Характера6; що літопис містить повідомлення про окремі події і проце

си, які йе зафіКСО"8ані·~ )Кодн6му іншому джерелі а:бо ж подані в них з певни
ми неточностями. Він ці НilИЙ ТИМ:, що описи багатЬох подій у ньому досить 
реалістичні. Автор дУже обережно ставиться до різноманітних ЧУТОК. Досить 
доltilадно викладено ri€!ребіг Корсунської битви, посольство Адама Кисіля до 

Богдана ХмельницЬкоro. АВ1'орнегатїівно оційіОє союз fe1'ьманаз татарами, 
вваЖaJ9ЧИ, що це завдаіID бійьшешк6ди, ніжkOрйсті для України. На його 
думку, рішення ПереЯСJIlUlСЬКої ради було прийнято тому, що козаки були проти 

турецько-татарСЬКОrOnротекtорату, ~e й не хотіли бути підданйми польсько
го ·короля .. Образно ОПОl!і;даєtься про походи військ Б. ХмелЬНИЦЬКОГО, про 
обрання гe'tЬMaнoM Юрі~1 Хмельницьког6; про д'ьМіігання будави Іваном Ви
говським. ·Реалістичн() описано в літописі рМІірави u:r.iJях'rи над українським 
населенням і євреями, згадуються й окреМі утиски рядового козацтва Й поспо
литих з боку старшини. Звичайно, найпереконливіше відтворено події, оче

видцем яких був сам авіор;наприклад опис пожежі в церкві св. Миколая в 
Ніжині· під час служби :над тілом Івана Золотаренка, коли заживо згоріло 
430 чоловік. . 

Мова й стиль літопису незалежні від впливу польських або лa:rиномов
них тВорів. Автор дотримується саме літописноїстильовоі традиції, ·Ф>Шире
ної в той час в Україні. Уперше літопис Самовидця був оnyблікован:Иіі-'у ско
роченому варіанті в «Чтt:Ниях общества истории и древностей росёийёких» 
при Московському університеті о. Бодянським у 1846 р., потім У повному 
обсязі 1878 р. у виданні Київської археографічної коміСії за редакцією о. Ле
вицького. Згодом літопис перевидавався ще кілька разів, востаннє 1971 р. 

Я. Дзирою. Цілком резонно вважати, що цей твір суттєво вплинув на форму

вання подальшої історіографічної традиції в Україні й не втратив своєї науко
вої цінності дотепер. 

Ліmonuс Григорія Граблики (початок 70-х рр. 'КУН СТо -1738 р.) cтвopё~ 
ний близько 171 О р. Його автор був досить освіченою людиною, закінчив Ки~ 
єво-Могилянську академію, пройшов усі щаБЛІ військової кар'єри; упродовж 
1717 - 1738 рр. (з перервами) обіймав посаду полковника Гадяцького. Як один 
із послів, відвозив до Санкт-Петербурга Коломацькістатгі з вимогами відно

влення гетьманства, :Іа що був заарештований і протягом 1723 -
1725 рр. перебував у Цетропавлівській фортеці. г. Грабянка брав участь у де
кількох військових-камІЩНіях, в тому числі російсько-турецькій війні 1735::'" 
1739 рр., де й загинув 'ВОЩJ:ійJз сУтичок з ординцями. . 

-Хоч оригінал пам'ятки не зберіr<;я, зараз відомо понад 50 його списків, 
які поділяють на розroрнуту й' коротку редакціі.··Оскільки твір написаний 
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церковнослов'янською мовою, вчені припускають, що автор мав на меті зро

бити його доступним для ВСЬОГО слов' янського світу, щоб завоювати його при

хильність до української автономістської ідеї в межах Російської держави. 

Стислий зміст літопису передано в його досить довгій назві: «Действія nрє

зєльної; з вини nОJlЯ1Сів І<риваєоl' й~ небj!8ало!' браНі Богдана ХwельниЦЬ1Сого, ге
тьмана заnOРОЗЬ1СОго з ;ютікамu, за найясніших т<оролів noльсь1CUX Владисла
ва, noтім і l(азu.Міра, Я1Сd в і648 році почала виправлятися і за літ десять по 
смерті ХмеЛьницького неза1Сінченоf. Із різних літописців і з діаріуша на тій 

війні списаного. В місту Гадячу, працею Григорія Грабян1СИ, зібрано і 

сmвеРджено самобутніх старожилів свідченнями. Року 171 О». 
Твір охоплює події з моменту витоків козацтва до 1709 р., падіння 

І. Мазепи і призначення гетьманом І. Скоропадського. Основна частина 
літопису (123 сторінки з 157 усього рукопису) присвячена війні під проводом 
Б. Хмельницького, а після цього подано лише перелік основних подій без 

подробиць. На початку твору зазначено, що козацький народ походить від 

скіфів-хазарів, стисло викладено історію Русі і завоювання ії поляками. Далі 
оповідається про П. Конашевича-Сагайдачного, потім докладно - про добу 

Б. Хмельницького, якого зображено як національного героя, а потім - про 

І. Брюховецького і І. Самойловича. Автор негативно висловлюється щодо 
І. Виговського й підписаної ним з Польщею Гадяцької угоди, І. Золотаренка 

та І. Брюховецького, натомість схвалюючи діяльність М. Пушкаря, В. Сомка, 

І. Самойловича і С. Палія. Орієнтацію на союз з Москвою Г. ГрабяНІ<а в ціло
му схвалює, але в одному місці устами Б. Хмельницького говорить про «іго 
московського самодержавства». П. Дорошенка він звинувачує у сплюндру

ванні УкраїRИ через прагнення заручитися підтримкою татар і турків, 

а І. Мазепа для нього - «злохитрий» .. 
Автор використав широке коло джерел, однак оригінальних відомостей 

подав небагато. Тому значно більшою є цінність літопису як пам'ятки суспі

льної, історичної думки й літертури. Політичним ідеалом Грабянки була Геть
манщина, хоч із суто тактичних міркувань в умовах петровського терору він 

висловлювався лише за автономію України у складі Росії. У центрі уваги· лі
тописця боротьба козацтва проти іноземного поневолення. Особливо вираз

но Г. Грабянкою виписана постать Б. Хмельницького. Окрім цього, він запро

понував досить оригінальну форму викладення матеріалу у вигляді окремих 

«повістей», кожна з яких може розглядатися як окремий літературний твір, 

присвячений якійсь конкретній події. У цілому літопис Г. Грабянки теж має 

важливе значення для вивчення козацької доби в історії України. 

Літоnис Самійла Величка насправді в історіографічній традиції часті

ше розглядається як історичний твір, написаний на початку XVIII ст. Свою 
назву дістав умовно. Самійло Величко (1670 - 1728) певний час служив 
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канцеляристом у полковника Василя Кочубея, а протягом 1705 - 1708 рр. - у 

Генеральній військовій канцелярії. Свій твір написав наприкінці життя, 
зосередившись на висвітленні подій 1648 - 1700 рр. Поштовхом для написан
ня цієї праці стали враження С. Величка від подорожі ПравобережноюУкраї

ною на початку Північноі війни. Повна назва твору така: «Сказання про війну 

козацьку з noлякaми, що через Зиновія БогданаХмельнuць1<ОгО, гетьмана військ 

Запорозьких вісім літ тОЧWlася, а близько двадцяти літ тяглася з іншими 

державами у поляків, якою він, Хмельницький, при всеCWIьній Божій помочі з 

7<озакaмu і татарами із mяжкого лядського іга вибився і під великодерЖавне 
nресвіmлого монарха російсь1<ОгО Олексія Михайловича піддався». 

Уперше літопис С. Величка був опублікований заходами Київської ар

хеографічної комісії у 1848 - 1864 рр. в' чотирьох томах під назвою «Летопись 
событйй в Юго-западной России в ХУІІ в.» Перший том охоплює і648 -
1659 рр., другий 1660 -1687 рр., третій 1687 - 1700 рр., а четвертий (неза
вершений) висвітлює окремі подіі початку ХVIП ст. Найбільшу цінність з на
укової точки зору має третій том, осКільки в ньому події описано найоб' єкr.и
вніше і найдетальніше, бо саме тоді С. Величко був канцеляристом у складі 

канцелярії генерального писаря В. Кочубея і мав певний доступ до докумен

тів, а отже, ймовірно, частково використав їх при написанні свого твору. Лі
топис С. Величка видавався ще .z::екілька разів і широко використовувався іс

ториками ХІХ - хх ст. для написання праць 3 історії Визвольної війни та 

запорозького козацтва. Одне з останніх видань літопису у двох томах здійснене 
за редакцією В. Шевчука в 1991 р. Джерелознавче дослідження цього твору 
здійснив сучасний український історик Я. Дзира. Взагалі аналізу змісту 

літопису С. Величка присвячений доволі значний комплекс вітчизняної H~

ковоі літератури, ЯКИЙСКJIадають праці не лише ісТориків, а й окремих 
літературознавців. 

У літопису використано широке коло джерел - німецькі й польські хро

ніки, українські літописи, спогади очевидців подій, власні враження. Хоч сам 

С. Величко на почагку твору й зазначає, що «Сказання ... » rpунтується на Трьох 
працях попередників, кожного з яких звали Самійлом (щоденнику особисто

го секретаря Б. Хмельницького С. Зорки, «Війні домовій» польського автора 

С. Твардовського та творі німецького історика С. Пуффендорфа), насправді 

джерельна база його набагвто ширша. 

Автор постає палким патріотом УкраїНИ; Виступаючи проТи колоніаль
ного гніту Росії, оспівує визвольну боротьбу українського народу, позитtlвно 
трактує відродження українськоі держави. Не ідеаЛізує конкретних представ
ників адміністрації (гетьманІв, старшину), а намагається відтворити іх справж
ню родь в історичному процесі, викладаюч.и події з позицій прогресивного 

прагматизму та критично оцінюючи джерела. С. Величко особливо 
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проСлаВляє гетьмана Б. Хмельницького, дещо апологетизує І. Сірка, 8lrtQмість 
І. Виroвёьrroro оСуджує, а І. Мазепу обзиває Маюdавеллі, лисом і 6абі~МJ хоч 
йоro діяльністьіifreрtlPе1)'Є досить об'єктивно. Не дуже схВально автор 
ставиться до народних н~зіs~: особливо до селянства, яке, на Й9ro дyМ~x.OTi
лр «щ;йМ4Затися до козацтва». Водн6час,цбсить Ш81іобливо пише про РQсій-
ських'царів: .. . . .•. , . .. , 

С. Вёличко виявляє особливу зацікавленість до проБJiем СОЦlально_~ста
нових антагонізмів Ї~ YKpa~HCЬКOMY суспільстві, визначає доцільні форми дер
жавноro правління, прагне. філософськи осмислити минуле, знахОДЯЧИВ,ньо

му відповіді на актуальні питання сучасності. Принци~ова й оригіналыщ пози
ція С. Величка як автора дозволяє віднести йоro ліТQПИС до видатних пам'я
ток суспільної та історичної думки Украіни початку XVIII. ст. 

Загалом усі козацькі літописи посідають одне з ключових місць У струк

турі джерельної бази з генезису українськоro козацтва, визвольної боротьби 
yкpaїнcb~ro. народу в ХVI - ХУІІ ст., а також частково автонрмістських 
тенденціЙ·~· 'Україні у складі Російської держави наприкінці ХУІІ - початку 
XVIIl'cr:.· . 

. 4. ЛіТОПИСІІі КО~lІілRЦіУ друroі ПОЛОВИИИ XVJП СТ. 
ик ie:rop'~!li дЖерела 

Літописними компіляціями у джерелознавстві прийнято нази.В8:fИ тво
ри, в основу яких покладено витяги з більш ранніх дітописних пам'ята.к. Се

ред таких творів слід відзначити «Короткий опис Малоросif», складений . 
близьКQ 1735 р. Опис охоплює події 1340 - 1734 рр. і базується на літописі 
Г. Грабянки. У ньому оригінальною є лише остання частина, у які~!Jисвітле
но події політичної історії України 171 О - 1734 рр. Досить відомими є пере
клади й видання цьоro твору французькою (Париж .. 1788 р.) та ніМеЦЬкою 
(Лейпциг, 1789 р.), а також велика кількість йоro рукописних,коц~й та 
переробок. . . ." .. 

Досить популярними були й інші твори, безпосередньо не пов'язauі із 

згаданим вище <<Коротким описом Малоросії». Оригінальна інформація діто
писних компіляцій ХVШ ст. досить бідна, однак її не можна ігнорувати;, OCI;>
блИВО, коли це стосується авторських доповнень щодо подій саме XVIII ст. 
Вони мають важливе значення як оригінальні пам'ятки історичної ДУЩСИ та 
літертури, що відбивають конкретно-історичну атмосферу доби їх створення. 

Окремі риси ліТQПИСНИХ компіляцій характерні й для більш пізніх дже
рел, серед яких, скажімо, «[(раmкQЯ Леmоnись Малой России с 1506 оо 1770 
год с U3bЯ6Ленueм о(}ра,а mамошнего правления» Василя'рубана, відома пра

ця Петра Симоновськоro під назвою «Краmкое oпucaниe о козацко.м малорос

сuйском народе u о вoeHHых его делах» (1765), а також «Історія козаків 
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запорозьких» Семена Мишецького і навіть історичний твір Олек~~ра Рі

гельмана «Леmоnuсное rювесmвование о Малой Росии u ее народе u казаках 
вообще» (1785 - 1786). 

В. Рубан - відомий письменник і знавець старовини - родом із Роменщи
ни; навчався у Київській духовній академії та Московському університеті, по

тім був перекладачем у Сенаті, особистим секретарем князя Г. Потьомкіна, 
директором над «новоросійськими учИлищами», перекладачем при Військо
вій Колегії (з 1784 р.). Він видавав у CaHKl'-Петербурзі журнали «Трудолюби
вый Муравей», «Старина иНовизна» та ін. В. Рубан - автор багатьох од, пане

гіриків, епітафій, автор і видавець декількох праць з географії, історії і стати

стики. Найвідомішою його працею є згадана вища «КраmкаяЛеmоnuсь Малой 

России», якв, на думку ряду сучасних дослідників, була ним створена. або на 

замоалення, або у співавторстві з князем і канцлером О. БезБОРОДЬКО!\f. Праця 

є типова літописна компіляція, створена на основі запозичення. відомостей з 
попередніх літописів, практично без будь-яких авторських вставокікомента

рів і без посилань на опрацьовані джерела. Уперше опу6ліКОВlЩа 1777 р. в 
Санкт-Петербурзі, вона довгий час була практично єдиним широко відомим 

джерелом з історії України відповідного періоду, яке використовувалося бага

тьма дослідниками. У 30-х рр: ХІХ ст. літопис В. Рубана, з ініціативи Ізмаїла 

Срезневського, був перекладений на народний Л8Д, широко розповсюдилися 
його різноманітні списки, і на його основі фактично зародився своєрідний 

народний епос, на що звертав увагу у своїх лекціях з джерелознавства 

В. Б. Антонович. 

Праця П. Симоновського вперше була опублікована у двох книгах «Чте

ний Московского общества истории и древностей Российских» у 1847 -
1848 рр. за редакцією О. Бодянського. Це також своєрідна літописна компіля
ція, складена на основі різних джерел (літопису Г. Грабянки, хронік поль

ських авторів тощо). Однак в окремих місцях «Краmкое оnисанuе» П. Симо

новського містить оригінальні вставки і розповіді, наприклад опис епізоду 

заміщення Т. Самойловича на гетьманській посаді І. Мазепою. П. Симонрвсь.

кий був теж досить освіченою для свого часу людиною, цікавився різномані
тними науковими аспектами, що відбилося в його творі. Він здійснив спробу 

з'ясувати питання про походження українського козацтва, але н.едовів цю 

справу до певного логічного завершення. 

С. Мишецький, російський князь і військовий інженер, протягом 1736-
1740 рр. перебував в Україні, зокрема на Запоріжжі, і склав досить цікавий 

опис устрою й побуту запорожців та топографії й природи Січі, відомий п·ід 

назвою «Історія про козаків запорозьких ... » (1740 р.). Твір С. Мишецького, 
досить поширений у рукописних списках, був відомий практично кожному 

досліднику історії України у другій половині ХУІІІ - першій половині 
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ХІХ ст. Уперше його надрукував О. Бодянський у 1847 р.в «ЧтеНИЯХ Мос
ковского общества истории и древностей Российских» та окремим виданням. 

Але 1852 р. праця була перевидана за більш досконалим і повним рукопис
ним списком у «Записках Одесского общества истории и древностей». Автор 

«Історії' про козаків запорозьких ... », не будучи професійним істориком, 
спираючись на відомі йому свідчення та власний ДСIСВід, досить об'єктивно 

висsітліШ питання походження й історіїзапорозькоro козацтва, навів перелік 

Січей, подав топографічні характеристики краю, перелічів численні гідроніми, 

топоніми, вказав відстані між населеними nункт,ами тощо. Взагалі твір 

С. Мишецького можна віднести до перших вітчизняних історико-етно

графічних нарисів, хоч у спеціальній науковій літературі його часто називають 

літописною компіляцією. 

О. Рігельман (1720 -; 1789) - військовий інженер з німецького дворян

сьКого роду; який з 1738 р.' перебував на Півдні України, здійснючи топогра
фічнСУ-інженерні роботи. Брав участь у російсько-турецьких війнах. ПісJUI від

ставкИ у 1782 р. поселився в маєтку своєї дружини, яка походила із старовин
ного козацько-старшинського роду Лизогубів на Чернігівщині, де й помер. 
СпеціlЦlЬНО студіював історію України, написав декілька праць, оnyблікова

mtx уже:в ХІХ ст. Найвідоміший його твір «Леmonuсное nовесmвованuе ... )) 
вперше був виданий О. Бодянським у 1847 р. в «Чтениях Московского общес
тва истории и древностей Российских». У «Повествованию> викладено істо

рію України від найдавніших чаеів до 1787. р. Y'ДQдaTКY до нього було вміще
но «Особое списание о бьzвшux заnоро:жскux 1«l3al«lX» та етнографічний оцис 
українського населення. цю працю ЯК меЖУЮ'lуміжлї1;ОПИСНИМИ оцовЩями 

та критичними працями відзначав ще В.,Антонович У своіх лекціях з джере

лознавства, називаючи ії «компіmrцією,Яка мала,дця CВQrO часу величезне 

значення», тому щоавroру були відомі козацькїлі'roПИ(1ИСамовидця (НІ:(.ІІ 
повному обсязі) та Г. Грабянки, праці польських авторів і різноманітні дoкy~ 

ментальні джерела. Характерно, що на окремі використані ним джерела 

О. Рігельман посилається у тексті свого твору. 

Отже, літописні ~мпіляції та подібні ЇМ праці насправді мають окремі 

риси, характерні для літописів. Але водночас вони є пам'ятками історіографії, 

переконливими свідченнями започаткування вже в ХVШ ст. цілеспрямовано," 
го наукового вивчення історії УкрalНи, щоправда, ПОКИ щО не завжди доско

налого й аргументованого. Своєрідний підхід авторів таких творів до праць 

своїх попередників є традиційний для часу започаткування наукової 

історіографіУ. Причому це характерно було не лище для України, а й ДЛЯ 

більшості країн Європи, де, щоnpaвда, наукове вивчення історичних, творів 

почалося значно раніше. 
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ЛЕКЦІЯ 16 
ДЖЕРЕЛА ОСОБИСТОГО ПОХОДЖЕННЯ З ІСТОРІ! JlКРА1НИ 

ДРУГО! ПОЛОВИНИ XVII...,XVIII ст. . 

1 •. Особливості мемуарів та листів нк історичних джерел. 
АlfалЬ та науков:а критика джерел особистого походження 

.. Мемуарною літературою або me-1АуаристиI<.OЮ (у перекладі з французької 
memoire дослівно означає «пам 'ять», «сnoгад», «літопис») е ісmoричному 
джерелознавстві НQ3U(Jають публіцистично чи хронікально оформлені зanuс1tU 

сучасників-з описом noдій, учасниками чи. свідками яких (юни були або про які 

отpuмали.інфор.мацію від оче(fUдцю, Мемуари - це важливий джерельний ма

теріал.дruI вивчення історії. Вони cyrrєво відрізняються не лише від докумен
тальних джерел, а й більшості інших видів наративних·джерел та пам'яток 

історіографії (скажімо, літописів, хронік, синопсисів, наукових праць тощо) 

у першу ~epry значно вищим ступенем суб'єктивності, а також безпосереднім 

взаємозв'язком з описуваними подіями. До мемуарної літератури належать 

записки та щоденники, створені або одночасно з описуваними подіями:, або ж 

дещо пізніше як спогади про певні події, а також автобіографії і подорожні 

описи; епістолярія (листування), певною мірою мемуарна й автобіографічна 

белетристика. Уривки зі спогадів або їх фрагменти, які зустрічаються в ін

ших джерелах, теж належать до мемуарної літератури. Іх прийнято називаtи 
криnтоме.муарамu. 

Усі згадані жанри (різновиди) мемуарної літерlП)'РИ маютьякспїЛЬні риси, 

так і характерні відмінності. У мемуаристиці знаходимо відомості про істо-· 

рич ні факти та подробиці про них, не зафіксовані в інших видах джерел. Це 

підвищує важливість мемуарної літератури у структурі джерельної бази. Ме
муари, як джерела, дозволяють пізнати менталітет людей досліджуваної епо

хи;.відчути їі неповторний колорит. У них можна знайти відомості про по

всякденне житгя минулих поколінь, про побут, звичаї, поточні справи окре

мих суспільних верств та конкретних осіб. 
Найпоширеніші різновиди мемуаристики - це щоденники, спогади, авто

біографії. Мемуари розрізняються масштабністю та охопленим хронологіч:

ним періодом. Характер мемуарного твору у більшості випадків визначається 

його автором. Досить різноманітною t,{оже бути й форма мемуарного твору

відєвоєрідноro-звіту до літературного твору. 
Скажімо, .спогадипишуться через деякий час піСЛЯ.подіЙ, покладених у 

їх основу, тому автор має можливість відібрати факти, скомпонувати їх та 

проаналізувати. Серед yc~x різновидів мемуаристики іх відрізняє краща літера

турна мова (у них віде.)'тні 'скорочення, недомовки, закамуфльовані фрази 
тощо), обробка матеріалу часто з використанням документів, які є в. 
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розпорядженні автора. Тому цьому різновиду властивий високий ступінь ві

рогідності. Але як джерела вони можуть мати й окремі недоліки: 1) оскільки 
такі твори пишуться опісля подій, то в них трапляється плутанина в датах; 
2) для них нерідко характерний крайній авторський суб'єктивізм; 3) їх автори 
вже знають, як саме закінчилася подія, який відгук у суспільстві вона отрима

ла, тому відповідно добирають матеріал і дають їй масне тлумачення. У зв' язку 
з цим для спогадів часто характерні оцінки не періоду описуваних подій, а 

часу написання самого мемуарного твору. Слід зазначити, що якоїсь загально

прийнятої класифікації спогадів у науковій літературі немає, а самі ці джере

ла частіше групують або за соціальним походженням чи професією автора, 

або за тематично-хронологічним принципом. НаприЮlад, за першою ознакою 

можна виділити такі основні групи: 1) мемуари державних діячів;.2).віЙсько
вих діячів; 3) духовенства; 4)суспільних (громаДських) діячів; 5) інтепіFeН
ції; 6) робітників і селян; 7) купецтва тощо. -

Щоденники переважно відрізняються: більшою вірогідністю і точністю 

викладу подій_ і фактів, так би МОВИТІ!, «по Гарячих слідах», але тyr теж мо

жуть зустрічатися різні непідтверджені гіпотези,' версії, чугки. А8l'OРИ що

денників іноді про головні події згадують мимохіть, а-ва-вторинних зупиня
ються докладніше. За літературною мовою і стилем щоденники поступають

ся спогадам своєю уривчастістю, сухістю, іноді великою кinькістю скорочень, 

натяків, незрозумілих вказівок. Для них найчастіше характерний крайній ав

торський суб'єктивізм, що обов'язково слід враховувати дослідникові такого 

джерела. В автобіографіях (за винятком белетризованих і спеціально орієн

тованих на широке коло читачів) теж noдаються переважно скорочені, сухі 

відомості,-але натомість дуже точні й вірогідні. 

І щоденники, і спогади - це ті джерела, творці яких, як сучасники або 

очевидці подій, описали іХ крізь призму масного світосприйняття. У кожному 

з цих джерел знайшли відображення світогляд автора, рівень його культури, 

вміння спостерігати та літературно опрацьовувати побачене. У щоденниках 

та спогадах помітно проявилися ідейна та суспільно-станова концепція 

автора. 

Близьким за формою та змісТОМ'дО щоденників є листування (як посадо

вих, так і приватних осіб). Епістолярія теж має особливу цінність, адже доз
воляє глибше розкрити ставлення автора до тих чи інших подій, без будь

яких прикрас пізнати окремі факти. У ній відбито подробиці не лише особис

того життя автора, але й тих, з ким він листувався, підтримував певні 

стосунки. 

у цілому матеріали особистого ПОХОдЖення, написані в мемуарній фор

мі, незважаючи на певний, іноді досить високий ступінь суб'єктивізму іХ ав

торів, а також (особливо порівняно з документальними джерелами) меншу 
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вірогідність, є важливими історичними джерелами і без них не може обійти

ся сучасний дослідник. Правильне й критичне їх використання допомагає глиб

ше усвідОМИТИ й зрозуміти історичне минуле, тогочасні с6ціально~економічНі 

й політичні стосунки між л~Дьми, рівень розвитку суспільної й наукової дум
ки, КУЛЬтурИ тощо. 

Слід матИ на увазі, що виКористання в історичних дослідженнях мемуа-: 
рів та епістолярії можливе лише за умови їх крити,\н'-оro опрацювання~-У цьо

му сенсі, приступаючи до вивчення будь-якого з такИх джерел, слщ' спочатку 

встановити його вірогідність, дійсну належність конкретному автору; якому 

воно приписується. Часто це можна з'ясувати з допомогою графологічної екс

пертизи, за рахунок порівняння йогО з іншими джерелами, особливо доку

ментальними. Необхідне' також ознайомитися з головними відомостями про 
життя та діяльність автора, встановити, до якої суспільної групи (стану) він 

належав, а вже потім переходити до аналізу змісту джерела . 
. Працюючи з мемуарами, слід також враховувати ступінь суб'єктивності 

автора, вірогідність поданих ним фактів, особливо тих, в описуванні яких 

найбільшою мірою проявилася авторська тенденційність. Обов'язково слід 

з'ясувати також те, наскільки повно у джерелі відтворена дійсність. 
у тому випадку, коли існує кілька публікацій' ОХїНОгсі. й тоГо ж джерела 

особистого походження, треба встановити, котра з нй')(найбільш повно від
творює оригінал. 

При використанні шоденників слід насампередрОЗi.llифрувати сКорочен
ня та умовні позначення, які зустрічаються в тексті. 

2. Мемуарні джере.Іа другоУ половиии ХУІІ C'f. 
Друга половина ХУІІ ст. означена появою великої кількості мемуарних 

джерел, щоправда на сьогодні про окремі з них лише збереглися відомості в 
інших джерелах, а оригінали їх втрачено. Звичайно, у більшості випадків не 
йшлося про їх публікаціlO відразу після написання, і це суттєво познач,Илося 
на ступені їх збереженос.ті. Окремі ж публікації мемуарних твоРів того часу, 

які зараз є в РОЗПОРЯДЖI~нні дослідників, були здійснені у другій половині 

ХІХ-ХХст. 

Серед найбільш відомих та інформативних оригінальних мемуарних тво
рів розглядуваного перЕоду можна вказати записки київського міщанина 

Богдана Балики-Божка про свої пригоди під час МОСКОВСІ;КОгсі походу поляків 

та Лжедмитра ІІ у 1612 р. Твір написаний як спогадипро вказані події при
близно в середині ХУІІ ст. Мемуарний характер має також записка про почат

ковий період Визвольної війни українського нароДу, написана Самійлом 
Мужнловським у 1649 р. Мемуари українського шляхтича Йоахіма (Якима) 
Єрлича про події у його власному житті та найбільш визначні події на землях 
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України у 1620 - 1673 рр. містять, між іншим, вказівку на втрачені мемуарм 
родин ЄРличів і ЇХ родичів Бутовичів, що може·вважатиС1r переконливим до .. :·' 
казом на корисТь досить широкого розповсюдження й попУлярності мемУар.' . 
ного жанру на укРаїнських землях у той час. Цікаву інформацоопро релігійні·· 
процеси та життя духовенства у другій половині ХVП ст. вміщено в автобіо

графічних зanискахігумена МежигірсьКого СпасьkOtO монастиря (поБJiизу 
Києва) Теодосія Васьковського. 

З інших мемуарних творів другої половини ·ХУІІ ст. важливе значення 
мають записки львівського купця Петра Кунащака (Кунашовича), у яких Mic~ 
титься інформація про побут міщанства в цей час (твір охоплює 1663 -
1696 рр.), «Діяріюш» та «Келійні записки» митрополита Дмитра Туптала, опи
си подорожей ієромонаха Тарасія Кanлоновського до Італії 1697 р. та Григо
рія Скибинського, який у 1686 - 1696 рр. подорожував країнами Західної Єв
ропи і зафіксував свої враження в оригінальному й досить інформативному 
мемуарному творі. 

3. Щоденннк Якова Марковича (1'717 -1767) нк іеторичне_рt;Ло 
Чи не найбільшу цінність для вивчення історії України ХУІІІ· сТ. має 

«Щоденнuю) генерального підскар6ія Якоsa Андрійовича Марковича (близь

ко 1690 - 1770). Я. Маркович навчався у Київській академії і був улюбленим 
учнем Феофана Прокоповича. Той навіть вважав, що учня очікує блискуча 

духовна кар'єра. Але насправді Я. Марковича вабили чини та багатство, тому 

й пішов на військову службу. Щоправда, після смерті гетьмана І. Скоропад

ського, за якого Марковичі були у фаворі, Д. Апостол притримав просування 

Якова у службовій кар'єрі, оскільки мав певні причини ненавидіти весь його 

рід. Та наприкінці свого ЖИТТЯ Я. Маркович все ж дослужився до генерально
го підскарбія і до того ж увійшов до числа найбільш заможних представників 

украінськоі старшини. Він вільно володів латинською, польською та фран

цузькОю, цікавився богословськими творами, філософією, історією, навіть 
мав .медичну практику. 

Свого «Щоденника» Маркович почав писати після того, як серед паперів 

тестя, тоді чернігівського полковника П. Полуботка, знайшов «Кройнічку», у 

якій то" зафіксував найважливіші факти з вітчизняної та всесвітньої історії з 
1452 по 1715 рік. Прочитавши її, Я. Маркович згодом став вести свій «до
машній протокол» (Так він називав щоденник) майже без перерв з 1717 по 
1767 рік. 

«Щоденнию> Я. Марковича має незаперечну наукову вартість як істерич
не джерело. Зараз І О томів його зберігаються в Інституті рукОписів НБУ 
ім. В. І. Вер:надського. Ще у 1859 р. уривки зі щоденника у двО'" частинах були 
видані за редакцією і з передмовою Олександра Марковича, онука Я. Марко-
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Бича. Згодом у 1893 - 1897 рр. за редакцією та з примітками О. Лазаревськоro 
вийшли друком три томи «Щоденника», які охоплювали 1717 -1737 рр. Істо
рик планував і далі видавarи працю Марковича, ·але цьому заваДила його пе
редчасна смерть. У 1913 р. стараннями Археографічної комісії Наукового то
вариства ім. Т. Шевченка та особисто В. Модзалевського був опублікований 

4-й том «ЩоденниК8» у 22-му томі <<жсрелдо історіУ Украіни-Руси». Комісія 
також мала намір опублікувати джерело у повному обсязі, але цього не стало

ся. Тому значна частина мемуарного твору Я. Марковича збереглася лише у 

вигляді рукопису . 
. Спеціальним дослідженням <<Щоденника» Я. Марковича займалися ві

домі українські історики ХІХ - ХХ ст. Серед них уже згадані О. Лазаревський 
іВ. Модзалевський, а також М. Марченко,. І. Каганов, М. Литвиненко, 

Г. Швидько та ін. Усі вони зауважили велику цінність цього джерела для вив

чення історії України, адже в ньому є відомості про економіку .й політику 

російського царизму щодо України, про становище українського селянства й 

соціальні рухи,про життя та побут козацької старшини і розвиток культури, 

освіти й науки в Україні. 

«Щоденнию>Я. Марковича відтворює справжню картину розвитку еко

номіки тогочасної YKpaїH~, надає можливість з'ясувати, які з галузей досягли 
найбільшого розвитку. Поряд ;з землеробством, це були скотарство і промис

ли. З промислів У поміщицьких господарствах, як свідчить джерело, найпо

ширенішим було гуральництво. У власності Я. Марковича була також Охтир
ська тютюнова МЩfYфакгура. У щоденнику розповідається про торгівлю і зв'яз
ки поміщицькихroсподарств з ринком. НапРИЮ1ад, Я. Маркович вивозив на 

продаж товари із своїх маєтностей до Москви й Петербурга, Астрахані й Ар

хангельська, а також у Крим, Річ Посполиту, Запорозьку Січ. Надзвичайний 

інтерес для сучасних істориків становлять відомості щоденника про ціни на 
сіЛЬЩокогосподарські ПРОДУlCl'и і промислові товари у ХVIІІ ст. Тц можна, 

скажімо, діЗliатися, які грошові одиниці були в обігу в Украіні, з'ясувати їх 
еквівалентне співвідношення. Є тут також окремі важливі для вивчення укра

їнської метрології дані про міри рідин і сипучих тіл, міри площ~ про ціни на 

землю. 

У «Щоденнику» Я. Марковича вміщені відомості про розміри маєтнос

тей старшини і російських поміщиків в Украіні, про іХ повсякденне життя та 
побут.· Із записів видно, наСКЇЛьJQt· цілеспрямованою була боротьба старшини 
за придбання все нових маєтностей. Джерело свідчить, що старшина вико
ристовувала у своіх господарствах не лише працю залежних селян та збідні

лих козаків, а й найманих працівників. Orже, поміщицькі roсподарствав Укра
їні вже з 30 - 40-х рр. ХУІІІ ст. були не лише тісно 110в'язані з ринком,але й 

використовували найману робочу силу. Окрім TOГQ, у «Щоденнику» є багато 
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зar,lИсів про стаІщвище рядових козаків і залежних ,селян,· про ставлення до . 
них старшини, про РОЗМІРИ їх повиннос1'еЙ тощо. Неюдноразово автор зазна
чає, Щ<? селяни відr.ювляються виконувати роботу, а то й угікають від своїх 
IЩЩ)НИI(I!l • 

. ~оч Я. МаРко.вИч і уникає детальних записів про політичні події, але 
політика російського царизму в Україні певною мірою знайшла відображен

ня на сторінках Його «Щоденника». Так, автор підсв:ідомо простежує зміни iJ 

управлінні·Укра·іною після смерті Петра І аж до остаточної ліквідаці'і геть'; 

манства, стосунки між українською козацькою старшиною і російськими уря

довими осо~амИ.'ТяЖКим тягарем для України були війни, які вела Росія і в 
які була втягнуга й Україна. Я. Маркович неодноразозо згадує про козаків, які 

брали участь у вій~ькових діях, про побори в Україні на користь діючої армії 
тощо. . 

Значне місце в <<Щоденнику» відведено відомостям, які стосуються куль
тури й побуту старшини. Так, Маркович згаДує, що n його власності була до
сить велика бібліотека, у якіЙ ·уже на 1725 р. НllJ!ічувалося 345 книжок (бого
словських, філософських, історичних, медичних). Починаючи з 40-х рр. він 

регулярно передплачував і читав газети й журнали, зокрема «Санкт

Петербургские ведомости», а також німецькі й французькі газети. Є записи 
про віДвідини театру під час перебування у Петербурзі та Москві, що теж є 
своєрідним свідченням про рівень освіченості представників козацької стар
шини і розвитку культури на той час взагалі. 

tаким чином; «Щоденнию> Я.Марковича - це цінйе історичне джерело 
для вивчення найрізноманітніших Питань історіі Украіни ХУІІІ ст., а його на
укова вартість залишається значною й зараз. 

4. «діаріуш» та «Щоденннк» МНКОЛН ХанеНIС8 
Цікавими мемуарними пам;ятками з історії України ХУІІІ ст. є «Діарі

УШ» і «ЩодеН1tUю) іншого представника козацької старшини Миколи Ханен

ка, батько якого був племінником гетьмана Правобережної України Михайла 
Ханенка. Микола теж отримав блискучу освіту, навчаючись спочатку в Київ

ській, а потім у Львівській академії. Служив рядовим козаком у війську, 

з 1717 р. був переведений до генеральної канцелярії, а 1721 р. став головним 
помічником писаря. Разом із П. ПолуботКом відбував ув'язнення в Петропав
лівській фортеці, з якої звільнився лише після смерті Петра І. За часів гетьман

ства Д. Апостола М. Ханенко спочатку обіймав посаду полкового судді, зго

дом обозного, а з 1741 р - генеРального бунчужного. Шляхом пожалувань і 
купівлі надбав величезні земельні маєтності, а після одруження з Уляною Ко

рецькою, поріднившись з Міклашевськими, Шираями, Скорупами і Макси

мовичами, увійшов ДО кола найбільшз8МОЖНИХ родів України. 
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М. Ханенко доборе володів латинською і німецькою моВами, підтриму
вав дружні стосунки з окремими визначними діячами свого часу. «Діаріуш», 

або журнал, він написав, перебуваючи в 1722 р. у Москві. Журнал Охоплює 
період з січня по липень 1722 р. і є напівофіційним джерелом, яке зафіксува
ло відомості про взаємини гетьмана І. Скоропадського та Петра І. Опубліку

вав «Діаріуш» О. Бодянський у «Чтениях Общества истории и древностей 
Российских», а окремим виданням його видрукувано 1858 р. Це записки про 
те, де, коли і з ким зустрічався reтЬMaH, які папери надсилали;ся цареві або до 

Іноземної колеriї і Генеральної військоsоі' канцелярії. В «Діаріуші» також мож
на знайти відомості про життя та побут старшини й російського дворянства, 

про шляхи зростання приватного землеволодіння в Українї, про політичне 

становище, про взаємини з російськими сановниками. Йдеться тут також про 
податки, які сплачували селяни й козаки, скарги козаків на представників стар

шини із звинуваченням у незаконному загарбанні чужих земель. 
«Щоденнию) М. Ханенка:.... це, по суті. щоденні записи, які автор вів упро

довж 1727 - 1753 рр., за винятком 1734 - 1741 рр. Зараз цей мемуарний твір 
знаходиться в Інституті рукописів НБУ ім. В. Вернадського. За цим рукnпи
сом у 80-х рр. ХІХ ст. «Щоденнию) у повному обсязі було опубліКОliано за 

редакцією та з передмовою, коментарями і примітками О. М. Л8заревськОго в 
додатках до часопису «Киевская старина». Оісремого видання «Щоденника» 
М. Ханенка до цього часу не здійснено. 

Після звільнення із ув'язнення М. Ханенко неодноразово їздив до .мос

кви й Петербурга ЯК в особистих справах, так і за дорученням· reтt.мaнa. 
Власне, мемуарне джерело й розпочинається із записів про поїздку до Петt:р~ 

бурга в 1727 р. У «Щоденнику» є відомості про життя й побут старшини, 
взаємини з російськими урядовими особами. Є записи не лише про пожалу
вання маєтностей М. Ханенку і його сусідам, а й про скупівлю землі та її 

вартість, про повинності залежних селян, постої російських військ в Україні, 

виступи сетін проти поміщиків. При цьому автор постійно висловлює неВдО
волення тим, що селяни втікають, вимагає врегулюванкя·питань щодо при

кріплення селян на загальнодержавному рівні. Певний інтерес Являють собою 

відомості щоденника про оплату за роботу ремісникам, яким автор або йоro 

управителі давали різноманітні замовлення (зокрема, кравцям, шевцям, сто

лярам, пічникам), що важливо для вивчення історії побуту. ' 
Але найбільшу цінність «Щоденнию> М. Ханенка має для вивчеilня ста

ну освіти й культури в Украіні у ХУІІІ ст. Це джерело переконливо свідчить, 
що на той час в Україні було багато освічених людей. Сам М. Ханенко постій
но читав книги, виписував їх із-за кордону, обмінювався ними з іНшими кни

голюбами. Серед книг, які були в його бібJiіотец~ назВано граматики, словники, 
атласи, історичні твори, література з мистец:rва, reoграфtі\ техніки, фізики, 
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політики, релігії, видані не лише російською, а й ПОЛЬСЬК9Ю; німецькою та 
латинською мовами. Власне й сам М. Ханенко займався переІ<Ладанням кни

жок, про що неодноразово повідомляється на сторінках щоденника. Також 

він збирав документи і їх копії, рукописні книги, читав періодику, знайомив

ся з новітньою літературою, Перебуваючи в Москві і Петербурзі, М. Ханенко 

відвідував французы�у •• італійську та німецьку комедії, оперу, разом із синами 
бував у бібліотеках та семінаріях. Отже, це мемуарне джерело підтверджує 

досить високий рівень освіти та культури серед перецових представників ко

зацької старшини у ХУІІІ ст., іі' прагнення надати необхідні знання дітям і 

вреurrі УТвердити прерогативу освіченості ЯК такої в )'краінському суспільстві. 

S. Інші важливі мемуарні твори з іеторіУ Украіни XVIП СТ. 
ЯК оригінальна мемуарна пам'ятка до нашого часу дійшов щоденник од

ного із синів гетьмана Петра Апостола (наприкінці свого житгя він обіймав 
посаду Прилуцького полковника, що стало вершиною його службової кар'є

ри), який ще у 1895 р. був надрукований О. М. ЛltmревсьКІ4М у «Киевской 
старине» в перекладі з французької (мова ориriналу)на російську. Петро отри

мав виховання у Петербурзі, куди його привезли як своєрідного заручника 

честі, щоб його батько Данило Апостол не зміг піти шляхом І. Мазепи і зра
дити російському царю. Там Петро навчався разом з одним із синів князя 

Олександра Меншикова. добре оволодів французькою, німецьКDЮ та італій

СЬКDЮ мовами. «Щоденнию) П. Апостола охоплює період з травня 1725 по 
серпень 1727 року. Спочатку зanиси велися в Україні, а потім у Петербурзі. Як 
і розглянуті вже попередні мемуарні твори, це джерело містить цікаві відомо

сті про життя КDзацької старшини, про взаємини Апостолів з Меншиковим 
та іншими сановними особами Російської імперії. Становлять інтерес ·відо
мості про розмір господарства Апостолів ще до обрання Данила Апостола 

гетьманом України. Автор свідчить, що в ЇХ господаJ:ІСТві налічувалося близь~ 

ко 600 КDней, 300 корів, 160 биків, 2000 овець і 1 ооо ягнят. Подав Петро 
також опис срібного столового посуду, вказавши йоrо вагу, дані про кільrdсть 

вуликів, гутень, ремісничих закладів, які їм належали,тощо. Цікаво, що лише 
автору «Щоденника» належало близько 1300 сеЛЯНСl,КИХ дворів. Знаходимо у 
записах П. Апостола окремі відомості про становище селян і повинності, які 
вони виконували. 

З інших мемуарних джерел ХУІІІ ст. слід згадати «ПодорожніЙДіяріЙ», 

написаний ПОЛЬСЬКDЮ колишнім українським гетьманом Пилипом Орликом 

протягом 1720 - 1732 рр. Дnя вивчення побуту козацької старшини в Геть
манщині цікава «Записна Юlига» ПРИЛУЦЬКDГО полкового осавула Михайла 
Мовчана, яку він вів 3 1727 р. Згодом записи про життя родини Мовчанів у 
1734 - 1787 рр. продовжив онук МlООІйла А. Мазаракі. Не менший іитерес 
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сцшоnить «Щоде1111UI<» поrарськоro niдкoморія С. Шашкевича. Цей твір охоп
лює 1768 - 1782 рр. 

Серед праць церковних діячів важливе місце займають біографічні за

писки єпископа Йосафата Горленка (1740 - 1744 рр.), автобіографія митро
полита Арсенія Мацієвича, шеститомний «Diarium» уніатського діяча Мак
симіліана Риллє, єпископа Холмськоro, а згодом перемишльського, який охо

nЛlQЄ події з церковноro й громадського життя регіону в 1759 - 1794 рр., що
денник єпископа Ходмського Порфирія Важинського (4 томи, охоплює 1790-
t804pp.). 

З подорожніх мемуарів ХVШ ст. особливо цінні спогади киянина В. Гри

горовича-Барського про його мандрів.ки до країн Європи, Азії й Африки У 

1723 - 1747 рр. Побутове й частково КУЛЬ1УРне ЖИТТЯ Лівобережжя останньої 
чверті ХУІІІст. відбилися У спогадах Г. Свинського під назвою «Мое вре,Юl», 
а також М. Гориовськоro, І. Тимковськоro та ін. Наприrm8Д; у «Записках» Іллі 

Тимковського, які Є факrичио одним із найперших творів, написаних у жанрі 

спогадів вже близько 1850 р., йдеться про події кінця ХУІІІ ст., з\жрема про 
підгоroвку до заснування Харківського університету та створення гімназій у 

цьому місті. У «ЗаписlWi~» вміщено баrатий ма:геріал про стан освіти, зокре
ма почarкової, в Украl'ні наприкінці ХVШ ст. Твір поділяється на три струк

турні частини: у першій йдеться про переяславський період життя aвropa, у 

другій - про його життя в Києв~ У третій - про графа Шувало:ва. Детально 

опищщо порядок навчання в семінаріях, життя і побут семінаристів. У «3а-. 

ЩIСКах» вміщено відомості про Київську академію, іі приміщення, бібліотеку, 

розповідається про дисципліни, які в ній викладалися, про склад викладачів, 

про підручники і книжкову торгівлю тощо. Автор неодноразово підкреслює, . 
що козацька старшина і сама прагнула до навчання і цілеспрямовано намага

Лася схилити до отримання освіти своїх дітей. У «Записках» вміщено також 

·дані про побут козацько~~ старшини та сімейні традиції й звичаї. Цікавим є· 
опис П~реяслава та його укріплень. 

. 8ідомості про Слобожанщину кінця ХУІІІ ст. вміщено у спогадах відо

MOro архітектора В. Ярославськоro, про Південну Україну - у спогадах ви

хідців із Сербії батька й сина Семена та Олександра Пишчевичів. Особливе 

місце належить записаним уже в ХІХ ст. спо гадам «( Устное сказание ... ») ко
лишньоr:o запорожця Микити Коржа. про. останні роки існування Запорозької 

Січі і ЇЇ знищення. У низці спогадів з історії Правобережної України йдеться 

про Коліївщину. 

6. Епістолярні джерела XVIII CТ.t ух оеиовиі комплексн та публікації 
Особливе місце серед джерел особистого походження належить епісто

лярії - листам офіційних посадових осіб та приватним листам. Цей жанр у 
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другій половині ХУІІ і особливо у ХУІІІ ст. набув значного, поширеННІ. Що
правда, слід зауважИТЦ, що матеріали листування переважно через Hcвiдno
відніумовизберіганщ, t>ізноманітні природні T!t цивілізаційні катаклізми у 
всі ЧаСИ масоВо втрачалися. Лише незначний відсоток епістолярії другої по
ловини XVII~ ХУІІІ ст. зберігся до нашого часу. Значна частина матеріалів 

листува~ня: (особливо приватного) це становить ЄДИНИХ I«Jмплексів, розпо

роlilена по баГатьох архівах і рукописЮlХ зібранюrх, зн~одиться: серед інших 

документііІ особистого характеру, зібрань окремих полі'rnЧНИХ, військових і 

держа$НИХ діЯчів, істориків, цисьменнмків, інших діячів науки і культури або 
у так званих фамільних архіі!8Х. )іище поодинокі листи та невеликі збірки 
були опубліковані переважно в періодичних вИданнях протягом ХІХ - хх ст. 

Певним винятком можна, вважати дише «Часmную переписку Григоpuя 

А~дреевuча Ііолеmuкu», яка була опубліКОвa1fа у першій половині 90-х рр. 
ХІХ ст. в (<Киевско~ старине», а потім у 1895 р. окремим виданням за редак
цfєю та з коментарями О. М. лазаревсыtoo.. ДоС:ln'Ь змістовну добірку скла
ли листи Г. А. Полerики (1724 - 1784) до президента Адміралтейської колегії 
княз~ ГолеНlfщева-Кутузова; до визначного rpoмадського і.церковного діяча 

Георгія Кониського, Я~Й деяJ<ИЙ час був ректором киrвськоі академії, а зго
дом єписЩ>пом МогИJiівським і Білоруським; до двоюрідного БРП8 корес

щ)НД~Jtrа Івана Полетики, пьслаРосійської імперії у Відні; до cвoro сина·Ва

силя григоровича Пс;летики; до одноro з членів Малоросійської колегії Дми

тра Ната,льїна Та інщих. Вміщеltо в цій добірці окремі листи ЙОГО респонден
тів. Всього опублІковано 122 листи, які охоnлююtь період з 1750 по 1784 рр., 
а в додат\<)' вміще.но ЩІ! 9 листів, написани>, найближчими родичами 
Г. А. nолеtики вже після йоro смерті та духовний заповіт цього BiдOMQГO істо
ричного діяча. 

Автор листів отримав блискучу для свого часу освіту в КIfїВСЬкій Акаде, 

мії, згодом пріщював перекладачем в Академії НIо/к, Синоді, а з 1764 p .. iHcne~ 
ктором Морського корпусу. З останньої цосади у 1773 р. вийщов У відставку. 
Зазначимо,.ЩО шляхетство Лубенського по,лку 1767 р. обрало його депута
том у Комісію ПО складанню <<Новоro УложенИя», де він·відзначився особливо 
активною позицією. 

Григорій Полетиканцежав до найбільш освічених людей свого часу. 

З листів до голенищева-Кугузова довідуємося, що йоro особиста бібліотека 

належала до найбільших книжкових зібрань Російської імперії того часу. Але 
вона ммtже повністю зroріла під час пожежі 1771 р, ЩО сталася у його маєт
ку. Після цього Г. ПолетИ1(8 знову збирав книжки, переважно з історії Украї
ни. Так, в одному з листів до сина Василя, ЯJ(ИЙ тоді навчався за кордоном, 

він просить придбати для його бібліотеки твори полЬСЬКhх істориків С. Твар
довського, В. Коховського та інших. а якЩо це не вдасться, то хоча б зробити 
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з них виписки про початки українського козацтва і «что ДЛЯ них касается, . 
замечая на какой странице или страницах то написано, и титул и места печа" 

Taн~ книги ПРОПИСIn'і,». Це може розrnядатися ЯК одне з найбільш перекон" ., . . . 
ливих свідчень на користь того, що Г. та В. Полетики збирали Мln'еріали.для 

написання власної праці з історії України. Між іншим з листів стає відомо, 
що г. Кониський надсилав r. Полетиці твори Длугоша, Кадлубка, Сарниць~ 
КOГOj Пясецького та інших польських істориків. Григорій Полетика отриму" 
вав таJ<OЖ книжки 3 історії від БРln'а Івана з Відня. . 

, Літературною діяльністю Г. Полетика почав займатися ще працюючи в 
Синоді. Він писав статті, перекладав з грецької, склав словник на шести мо" 
вах (російській, грецькій, латинський, французькій, німецькій та англіЙській), 
ttаписав історичні праці «Сборник прав и привилегий малороссийского ШЛЯ" 
хетства», «3аписка, как Малороссия во время владения польс~го ,рll3дедена 

бьша и об образе ее управления», «3апись, что Малая Россия не завоевана, а 
присоединена добровольно к России» та ін. Коли був депутатом Комісії зі 

складанНЯ проекта «НО/Юг0 Уложения», написав «Возражение' депутата на 
наставление Малороссиliской комегии господину депутату д. Натальину» і 
виступив при обговоренні У Комісії «Проекта о правах блaroродиы>>.. ' 

І у своїх праця:х, і в матеріалах листування Г. Полетика постаЄ .. fi~ким 
Пfrгр~м і захисником автономних прав українського шляхетства~Ву~оВах 
утисків з боку російського самодержавства він намагався відстоювати авто" 

номічні "Домагання представників вищих верств українського суспільства, 

звертаючись з цією метою до історичного минулого. Г. Полетика був типо" 

вим представником уКраїнського шляхет~тва, тому відповідно ,З пеЩIОЮ по" 
гордою ставИВСЯ до селянства, вважаючи, що воно безперечно повинне пра

ЦЮВIn'И на пана, оскільки йому уготована така доля. 
Orже, «Частнм переписка» Г. Полетики має велике історіографічне й 

джерелознавче значення. З не'і можна дізнатисg про ін~реси й прагнення ви
щих верств yкpaїHCbкoro суспільства, ознайомитися з побyroм іПОВСЯКден" 

ним жИтrям представників козацької старшини і дворянства. Особливо чітКQ 
з цієї переписки постають станові інтереси шдяхти, яка майже всі своУ зусил
ля 'сlIрямовувала на розширення ВЛаС}{ИХ маєтносте,Й, збільшеНl:!Я їх 
прибутковості, на поступове закріпачення селянства. Так. з,листування вид
но, що г. Полетика досить часто судився за землю, за рахунок придбань і 

по>J<llЛувань посТійно рсізширював. свої MaerHocTi, постіЙRО турбувався про 
збільшення прибуткІв. Як зазначав о. Jiазаревський у rrередмові до публікації 
листів. Г. Полt:тика,з матеріалів листуванІіЯ в цілому постає типовий пред~ 
ставник дворянства «3 мморосів», який вже цілком засвоfв звички російських 
двОрян і створював навколо себе відповідні побутові умови. Водночас він 
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вирізнявся з навколишнього оточення своїм патріотизмом і, на думку істори

ка, багато в чому нагадував гетьмана Павла Полуботка. 
'Безсумнівно, епістолярним матерілам належить своє, досить важливе й 

специфічне місце серед інших джерел мемуарного характеру з історії Украї
ни Д'рyroїполовини ХУІІ - ХVIП ст. Однак ВИRDРИСТання цих джерел у наукових 
дослідженнях ускладнюється тим, що вони не становлять цільних комплексів, 
оскільки відклалися в різних архівосховищах. До дого ж епістолярії у розrnя

дуваний період були значно менш поширеним різновидом джерел особистого 
походження, порівняно з іншими наративами. Натомість переважати серед 

інших матеріалів особистого походження листи почали в наступному ХІХ ст. 
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роЗДІЛ 6 
ДЖЕрЕЛА З ІсторІІ укрАІни ХІХ - поЧАТКУ хх ". 

ЛЕКЦІЯ 17 
ДЖЕРЕЛА ОФІЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
З ІСТОРІІ УlU'А1ни ХІХ-ПОЧАТКУ хх ст. . 

1. Законодавчі акти.ХІХ - початку хх ст. щодо Украіни, 

іх основні різновиди та пуСЩікаціУ 

Законодавчі апи в категоріальному полі джерелознавства розглядають

ся як особливий вцд історичних джерел, які в юридичних нормах відобража

ють інтереси й волю панівних верств суспільства і є основні джерела для 

вивчення внутрішньої й зовнішньої політики держави на певному історично-
мy~ . 

У прояві законодавчої ініціативи в Російській імперії ХІХ ст. визначаль~ 

ним було право царя на здійснення законодавЧого почину. Це Прав0 затвер~ 
джувалось основними державними законами. у свою чергу саме цим зумов

лювались основні характерні риси законодавчих аЮ'ів ХІХ - початку ХХ ст., 
які так чи інакше стосувалися України. Існування самодержавної влади знай

шло відображення і в особливостях розробки законопроепів. Ніякої строгої 

визначеної процедури обговорення законопроепі~ не і~нувало, а вироблення 
нових законоположень могло здійснюватися ріЗНQМанітними відомствами. До

сить часто складання та обговорення закощшроепів доручалося ~пеціально 
створеним комісіям, комітетам. В окремих випадках складали проекти місце

ві установи, спеціально для цієї мети створені. Наприклад, саме так здійсню-
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валась розробка-законодавчих актів реформи 1861 р. Слід відміТИІИ як ха
рактерну рису в 'заКО80давстві Російської імперії те, що пропозиції щодо но
вовведень або структурних реформ розглядалися досить довго, а ось реакцій

ні закони приймалися швидко. Право остатоЧН,ого затвердження законодав
чих актів протягом всього розглядуваного періоДу належало виключно царю. 
Політичні.реформи, викликані революціЄIQ 1905 р., внесли окремі корективи 
в цю процедуру, оскільки до затвердження нового закону царем необхідно 

було його попереднє ухвалення Державною Думою і Державною Радою. Але 

за статтею 86 «Зводу основних державних закОнів» наступною була стаття 87, 
яка допускала «за надзвичайних обставин» ПРИЙНЯТТЯ'законів безпосередньо 

царем, причому це поширювалося і на. час тимчасового припинення засідань 

Державної Думи. Завершальною стадією формування законодавчого акта бу

ла його публікація. Для того щоб закон виконувався, він повинен був бути 

обнародуваним. 

Головною особливістю законодавчих актів Російської імперії ХІХ - по

чатку ХХ ст. є різноманітність їх форм. Будь-яке волевнявлення царя мало 
(або могло) отримати силу закона. Слід' зауваЖити, що в РосійськіЙ імперії 
так і не були вироблені чіткі критерії дл.я розрізнення законодавчого акта від 

адміністративного розпорядження,. що вносило певну плутанину в розуміння 

їх сутності. Причому такі, хоч певною мірою і формальні, але все ж обов'яз

кові речі, як царський підпис на arqi (а не тільки згадка про ІіЮго), проходжен
ня закону через Державну Раду, а потім через Думу, розміщення документа в 

«Полном собрании законов», мали багато відхилень., які не завжди дозволя
ють відділити справжні законодавчі акти розглядуваноГо пеРІОДУ від звичай
них адміністративних розпоряджень. Це іноді призводило до Того, що зако
нодавча сила могла надаватися тому чи іншому документу через певний, іноді 

досить тривалйй час. Інколи законодавча норма надfLвалась усним розпоряд

женням царя. Зазначимо, що в РосіііськіЙ'імперіїтак і не було вироблено чіт
ких критеріїв для відстеження відповідності форми акта змісту тієї 

правової норми., яка В ньому відбилась. Часто з приводу однотипних явищ та 

подіЙ.приЙмалися різні за видом законодавЧі акти . 
. Законодавчі акти з історії України цього періоду видавалися під назвами 

маніфестів, указів, регламентів, постанов, інстРУIl.'ціЙ, полоЖень, НQказіtJ і 
т. д., ~e При цьому назва не завжди відповідала змісту акта і його призначен
'Ню .. це ускладнює їх к.іІасифікацію. Під однією і тією ж назвою видавалися 
акти, які пjюголошувалИ'нові пРавові норми (нормативні акти), і акти, пов 'я
зaJiі з riодальШим застосуванням попередніх документів (з вказівкою про Їх 

поширеllИя на H~Bi КатеГорії населення,' на нові території країни тощо). На
примм, розпорядження й накази суто виконавчого характеру СенатУ, коле-

• . • о'··' ~ '. г . ~ 
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гій,губернських і навіть провінційних та повітових канцелярій (особливо в 
першій половині ХІХ ст.) часто називалися указами. 

Серед десятків тисяч законодавчих актів цього часу найбільший інтерес 

становлять маніфести, які видавалися з приводу найважливіших подій у по

літичному житті країни: оголошення стану війни або миру, проголошення но

вого імператора, змін у структурі органів влади та управління, придушення 
антиурядових виступів. Тексти маніфестів РОЗПОЧИНarIИСЯ із зазначення ве

ликого імператорського тюулу. Ух стильпатетичний і піднесений. У маніфес
тах, виданих у зв'язку з проголошенням нового імператора або переможним 

завершенням війни, зазвичай уміщувалися пожалування.всім піддаJ-IИМ дер

жави та окремим соціальним верстваМ. Для маніфестів, пов' язанИХ з антифе
одальнимиі революційними виступами, заворушеннями, повстаннями, була 

характерна така схема: темнотою простого народу заради своїх цілей корис

ТУIQТЬСЯ «злонамеренньш люди», а тому розправа влади з «ворами и разбой

никами», «врагами установленного Богом закона и порядка» є турбота держа

вй про .загальнонародні, загальнонаціональні інтереси. Наприклад, y'MaHi~ 

фестіпро повстання декабристів ні слова не говорилося про мету повсталих, 

про їх вимоги, дійсні причини виступу тощо, натомість у відповідних кaTeгo~ . 
ріяхзаСУДЖУ1!алися всі дії представників ЦЬGГO руху. Яскравими. прикладами 

таких же законодавчих актів також є маніфест Олександра ІН від 29 квітня 
1881.р. про обійняття ним престолу, маніфести 19лютоro.l~61 р. та 17 жовтня 
1905 р., які проголошували важливі соціально,економічні й політичні дepe~ 
творення. Інші імператор,~ькі маніфести містили обіцянку .реформ: наприклад, 

від 26 лютого 1903 р. «О предначертаниях к усоверше,нствованию гocyдap~ 
ст.венного порядка», від об серпня 1905 р. «Об учреждении Государственной 
ДуМЬІ», від 3 листопада 19О5 р.«Об улучшении блаroсостояния.и облегчении 
положения крестьянскогонаселения» тощо. -. 

Іншим різновидом законод!;lВЧИХ актів цього періоду були укази,. які 

можна поділити на три групи: імєнні,. оголоШ€ні.Сєнаmо."'t ісєнаmські. l1'4енні 

укази - це розпорядчі накази імператора, які.наПРЮ3JlЯЛИСЯ .в Сенат, для •. 
безпосереднього викон!t'flНЯ. УКаз, оголошений Сенатом, був також рqзпо~ 

рядженням імператора, на основі якого· Сенат складав текст документа, при~ 

значеного для обнародування. Сенатський указ був.; постановою. безnoсер~д~·. 

ньо Сенату ·із· загально ІХ) або конкретного· питання .. За своїм :mаченням та., 
змістом укази були досить різноманітними. Одні мали нормативний харак

тер, тобто визначали юридичні норми, що набували сили закону аб.о відміня" 

ли старі норми права. Нормативні укази :за своїм.·значенням не поступалися 

маніфестам, а іноді мали ще більшу вагу, оскільки за,юнодавчо. оформляли 

важливі зміни у політиці уряду з найсуттєвіших питань-життя крafuи, На

приКлад, укази 1803 р. «О ВОЛЬНЬІХ хлебопашцах», 1347 р. - про введення 
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інвентарів для селян Укра1ни і Білорусії тощо. Особливо багато таких доку

ментів проголошувалося на початку хх ст. (наприЮlад, указ П. А. Столипіна 

від 9 листопада 1906 р. «О дополнении неКОТОРЬІХ постановлений действую
щего закона, касающихся крестьянского землевладения и ~емлепользования>~). 

Серед усієї багатоманіТl:Іості законодавчих актів російського царизму, які 

безпосередньо стосувалися України, помітне місце i:lалеЖklТЬ двом докумен
там - валуєвсы\омy циркуляру 1863 р. та вмcы\омy указу 1876 р. Перший з них 
був офіціЙI:ІИМ розпорядженням царського уряду, спрямованим на УТИСКИ й 

заборону української мови та культури. Назву свою він отримав за ім'ям 

автора, міністра внутрішніх справ Російської імперії П. О. Валуєва (обіймав 

цю посаду протягом 186] - 1868 рр.). Згідно з циркуляром цензурному відом
ству надавалося право дозволяти до друку українською мовою лише окремі 

ХУДОЖl:lі літературні твори. Натомість ВІЩання наукової, КУЛЬТУРl:Іо-просвіт

ницької та духовної літератури припинялося на невизначений термін. Голов

ним наслідком діі циркуляра стало стрімке скорочення кількості україномов
них видань у Росії. Скажімо, прртягом 1862 р. було опубліковано 40 різних 
книг українською мовою, натомість 1863 р.- всього 15, 1864 р. - 5, 1866р.
взагалі жодної. У ціпому ВалУЄВСЬКИЙ циркуляр 1863 р. є ВlЩUIищ:~ерело 
для характеристики шовіністи:чної політики царського самодержавства щодо 

українського народу та його національної культури . 
. Суто реакційний актовий документ царського уряду щодо України - Вм

сь1ШU УКаз 1876 р., також був спрямований l:Іа утиски передусім україI:ІСЬКОЇ 
культури. Акт був підписаний 18 (30) травня 1876 р. У швейцарському містеч
ку Емсі російським царемОлексаl:lДРОМ П. ЙОГО текст був розроблений Комі
сією для розслідування укра1нофільського руху, у діяльності якої активну 

участь брав голова Тимчасової комісії для розгляду давніх актів М. В. Юзе

фович. Емський указ, хоч і не був включений до «Полного собрания законов 

Российской империю>, діяв як таємний циркуляр у цензурному відомстві. 

Згідно з ним, по-перше, без особливою дозволу Головного управління у спра

вах друку заборонялося ввезення до Російської імперії україномовних книг і 

брошур; по-друге, заборонялося друкування і видання українською мовою 

оригінальних творів, а також перекладів з і~ших мов, за винятком історичних 

документів і пам'яток, творів «изящной словесности»; по-третє, забороняли, 

ся театралізовані вистави українською мовою та друкування україномовних 

текстів до музичних нот. До того Ж для друхування історичних пам'яток ви

магалося безумовне ДОТРJiмання правопису оригіналів, а для публікації худо

жніх творів не допускалося жодного відступу від російського правопису. 

Недаремно визначний український історик М. С. Грушевський назвав Емський 

указ «найганебнішим винаходом обрусительної політики супроти українства». 
Сам акт діяв до російської буржуазної революції 1905 - 1907 рр., коли згідно 
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з Тимчасовими правилами цро друк було нареnrrі дозволено публікацію книг, 

газет і журналів українською мовою, хоч певні обмеження в цьому зберігали
ся і надалі. 

~ажливими,різновидами законодавчих актів також були інсmру1Щіі; пос
танови Й Ha1«l3U. за змісroм і призначенням вони cyrтєвo відрізнялися. Одю 
з них 9УЛИ ПОI:J'язані з КЛЮЧОВИМИ подіями в житгі .країни або важливими 
заходами уряду, інші не ІІИХОДИЛИ за межі службових інструКцій; одні оголо
шували"я Д1ІЯ всього народу, інші призначалися для безпосередніх виконав
ців або були секретними й адресувалися небагатьом і навіть одній довіреній 
особі. Це обумовлювало їх форму, а також ступінь розкритгя в них справжніх 
цілей укладачів.· 

Положення - ще одна форма законодавчих актів, яка визначала діяль
ність державних чи приватних установ, організацій, правовий стан окремих 

соціальних верств, порядок управління регіонами і т. п. Так, нове соціально· 
економічне становище селян за реформою 1861 р. визначалося у 19 з~КОно. 
давчих актах з такою назвою, а кожне з них стосувалося яКої-небудь однієї 
групи селян чи конкреТного питання. для України особливе знач.ення мало 
«Местное положение о 110земельном устроЙстве крестьян, ВOДBOP~HHЬ1X на 
помещичьихземдях в гуі5ерниях великоруссКих, новороссийских и Еелорус
cКJ:J:i; та «Общее положение о rq::~стьянах, ВЬ1шедших из крепостной зависи
мо~и». Прикладами ціє"ї форм.и законодавчих актів також є «Положение о 
губернских и уезднЬ\Х земских учреждениях» (1864 р.), «Положение о зем
скнх учреждениях» (1890 р.), «Положение о ВЬ1борах в Государственную ~
му» (1906 р.) та ін. 

Закон, як особливий різновид законодавчих актів, зустрічався у ХІХ - на 
початку ХХ ст. дуже рідко (дещо частіше після створення Державної Думи). 
Іноді у вигляді законів ухвалювалися звичайні адміністративні розпоряджен
ня. Закони в Російській імперії так ощаточно і не сформувалися як особлива 

форма законодавчого актв. 

Своєрідною формою законодавчих актів були устави (наприклад, судові 

устави Ї864 р., Устав про військову повинність, Устав про промисловість). 
Існував також такий різновид законодавчих актів як 8исочайше nовеліннЯ. 
(~oвтeHЬ 1906 р. - «О возобновлении Совета министРов», 12 серпня 1906 р. -
про передачу Селянському банку удільних земель ДЛЯ продажу селянам). 

РозглянуТі форми не вичерпують усього переліку різновидів законодав
чих актів російського сам<>Державства, що безпосередньо стосувалися Українн, 

оскільки, крім цього, прнймалися ще різноманітні рескрітти, вuCQЧauші }Ші'а:
лення, тимчасові npaвuiи~ і Т. д. . 

Особливу групу серед законодавчих актів складають зовнішньополітичні 
документи, тобто різні міжнародні угоди й пакти. Більш загальний характер 
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фіксування значного кола питань міждержавних відносин притаманний до
говорам, mра1<таmам (Сан-Стефанський мирний договір від 3 березня 
1878 р., Берлінський трактат 13 липня 1878 р., Портсмутський мирний дого
вір 1905 р. тощо). Уroди, конвенції, протоколи з окремих спеціальних питань 
мали більш приваtний характер (наприкЛад. Лондонська ~нвенція 1871 р. 
відміняла статті Паризького миру 1856 р.). Міжнародні договори мали стро
го визначений формуляр. Вони вступали в силу лише після їх ратифікації ца

реМ. ГОловні форми дипломатичного листування цього часу: ноти, пам'ятні 

записки, листи. 

Студентам слід знати, що за часів царювання Миколи І в Російській ім
перії була введена систематична пубдікація й кодифікація законодавства. Так, 

спеціальна комісія на ЧОJlі зі Сперанським підготувала й видала у 1830 р. «Пол
ное собрание законов Российской империи» в 45 томах (перше зібраннЯ), ·яке 
охоплювало законодавчі акти з 1649 по 1825 рр; Однак сюди не увійшло бага
то важливих актів. Одні з них не були відомі сперансысоу,' інші ВІН вввЖіШ . 
такими, що не заслуговували на увагу, окремі ж були відкинуті із сутО полі
тичних Міркувань. Аналогічні недоліки характерні й для· іменного та пред
метноГо поКажчиків, які супроводжували видання. Законодавчі акти 1825 - . 
1880 рр. ~юіали Друге зібрання (54 том ... ), У якому теж є пропуски, продиктО
вані секретністю й політичними міркуваннями; є непояснені скорочення, по

милки, окремі заголовки документів не відповідають іх змісту. Третє зібрання 

«ПСЗ» (33 томи) не було заверwене (сюди увійшли акти за 1881-1913 рр.). Із 
видання була вилучена часmН4 актів, визнаних несуттєвими, публікувалися, 

наприклад, не всі устави акціонерних товариств, закладів, але при цьому обо

в'язкОво вказувалася назва виключених актів. Для·останнього видання ха
рактерний хронологічний принцип, у ньому є додаткИ, де вміщені пропущені 

законодавчі акти; Комісіи Сперанського також Підгоtyвала:й видала в 1834р. 

15-томний «Свод законов РОссийской империи»,' до якогО увійшли найваж
ливіші законодавчі акти, які діяли у ХУІІІ - першій чверті ХІХ ст; У ньому 
прийнято не хронологічний, атематичний принцип публіКації і систематизо
ване узагальнення викладення текСтУ ряду актів, що стосуються одного пи
тання. Значна кількість закОнодавчих актів також публікjrВалась у періодИЧ
них вИданнях (<<Русский Архив», «Русская Сtаринм, «Сборниках Pyccr<oгo 
исторического общества», «Чтения общества:йdіории и древностей Рос~ий-
ских» тощо ). " . 

з 1862 р. У Російській імперії була ·ввеДена практика публікаціТ законів та 
розпоряджень уряду в спеціальному періодичному виданні «Собрание уз8КО

нений и распоряжений правительства, издаваемьІХ при Прайительствующем 
Сенате». У ньому вміщувалися всі затверджені законодавчі акти, призначені 

до публікації. Слід мати на увазі, що в його хронології є одна особливість....; . 
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закони публікувалися в міру надходження в Сенат, а не в порядку Зln'верджен

ня їх царем. «Собрание узакuнений» виходило невеликими збірниками. Тер

міни видання небули строго визначені: спочатку два рази на тиждень, потім 

чаєтіше. До видання спеціально складалися хронологічні покажчики змісту 

за КUЖJІепівріччя. «Собрание УЗЗJ«)нений» виходило до ЛlОТневої революції 

191-7 р., а згодом було продовжене під дещо зміненою назвою (<<Собрание 
узаконений Временного Правительства» ДО жовтня 1917 р.). 

Одним із основних методів джерелознавчого аналізу законодавчих; актів 
є літературно-юридичний. Застосування літературно-юридичного аналізу щодо 

законодавчих актів самодержавства пов'язана з їх мовною специфікою (архаїч
ність та- казенно-канцелярський стиль). Майже кожен законодавчий акт дос

лідникоьі доводиться перекладати з казенної мови на наукову, оскільки час

тина.формулювань статей окремих законів походить ще від ХУІІІ ст. Архаїч

ність М()ви особливо помітна в царських маніфестах з їх зарозумілим, пафос

ним стилем. Однією з особливостей законодавства Російської імперії є зако

нодавче регулювання найрізноманітніших сфер економічного, політичного й 
культурного житrя. Ця дріб'язко!щ законодавча регламентація сягає своїми 

коренями в середньовічні часи. 

Студентам необхімо знfrГИ, по-перше, що законодавчі акти в З8Г!іЛьно
му комплексі джерел з історії України у складі Російської імперії у ХІХ - поча

тку ХХ ст. заслуговують на особлив)' увагу; по-друге, що до деяких категорій 

законодавчих актів можна застосувати статистичні методи вивчення, хоча ли

ше окремі з різновидів цих закuнодавчих актів відображаІОТЬ масові явища та 
процеси і тому можуть обробЛЯТИС$і за допомогою математичноїС1атист!'ІКИ. 
у. цілому це більш унікальні джерела, які відповідно потребуІОТь іl:lдивідуаль

ного підходу. Вивчаючи законодавчі акти, слід мати на y~i, що частина,різ
них циркулярів, інструкцій, правил приймалася з метою роз'яснення практи

ки застосування певного закону або як засіб обмеження. урядом діюч~х_пра

вових норм, прийнятих у-суспільстві, а їх теж необхід.но спеціально дослід
жувати. Одна з характерних рис законодавства розгляДУвано.го періоду ,.. ве
ликий розрив між моментом затвердження закону. і часом_. введення ЙОГО в 

дію. Особливо показовим у цьому є приклад із судовими уста8аМЦ. -
для вивчення законодавчих актів .ВИКОРИСТОВуІОТь також метод порів

няльного аналізу. Однотипні законодаьчі акти -Російськоі імперії порівню
ЮТЬСЯ між собою. Результативним є також зіставлення російських законів із 

західноєвропейськими цього ж Ч!1Сутощо. З'ясування практики реa.IJ.ізаціїза-

1Фнів теж допомагає· тлумаченню й оцінці іСТОРliчного.значення закuнодав

чих актів. -
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2. Діловодні документи Російсько' iмnepiY ХІХ - початку хх ст.: ' ' 
загалька характеристика 

Роботи державних установ у ХІХ - початку хх ст. супроводжувалася 
формуванням матеріалів діловодства. Значна частина документів об'єднува
лася за хронологічним принципом, але іншим прийнятим принципом ком

плектуванюіспрай було накопичення документів за окремою галуззю 
управління. 

Більшість управлінських закладів були кОлегіальними, тому головними 
різновидами їх діловодної документації були npoтоколи, журнали засідань 
або денні запис,"" у яких обов'язково фіксувалися дата й час засідання, кіль
кість учаСників, їх склад, перелік обroВОРfOваних rnrrань, рішення щодо кож

ного з них. Супровідними матеріалами дьпротоколїв були noдання або дonо
віді, записки і пpOe1U1tU, повідомлення («<Юн()'шеНUЯ»jміс.щевих органів влади, 
eкcmpa1U1tu абооовідкu, у яких коротко викладалася суть справи. Особливим 
різновидом діловодноі документації були «всenoдaНh!ейшие 001(Jlадbl», які По

давалися на ім'я імператора представниками вищої адміністрації, а також про

меморіl' (відношення) - пропозиції або подання, якими обмінювалися 

рівні за рангом установи тощо. 

Підпорядковані установи звертались до вищих за рангом з раnoртами 
про отримання указів, хід їх виконання, з донесеннями та nоданнями, у яких 

йшлося про розгляд певного питанюі, викладалися пропозиції, думки, про

хання. Формально до цієї ж категорії відносили звіти (<<отчiJтbl»). Так, з по
чатку ХІХ ст. регулярно подавалися щорічні звіти губернаторів про стан до
вірених їм губерній. У цей самий час виникли міністерства й була започатко

вана практика 'поданНя: ними щорічних звітів імператору. Коло питань, що 
розглядалися у звітах, визначалось функціями та завданнями міністерств і 

відомств. Важливе значення для дослідників МаІОТJ:,'річні звіти, що подава

лись царю nІ відділом Міністерства внутрішніх справ (у них містився огляд 

політичного становища в країні, характеризувалися питання, які турбували 
суспільство, навоДИJl8СЯ чутки, які поширювалися в країні, окреслювалися 
масштаби та форми селянських виступів і соціальаих рухів робітників та ін .. 
телігенції, повідомляло'ся про антиурядову діяльність окремих осіб і Т. д.) .. 

За змістом до звітів близькими були матеріали ceHaтcькwc реві3іЙ. Ух 
складовою були відомості про державні прибутки й витрати, податки, митні 

збори, промислові підприємства, рекрутські набори, чисельність армії та флоту, 

ШТІПИ установ, селянські заворушення. Помітне місце в діловодстві цього 

'часу належало інструкціям, які розроблялися з конкретного приводу устано
вами (наприклад, для розслідування справи, ведення ДИПЛОМlПичиих перего

ворів, придушення заворушень, нагляду за окрс,мими організаціями й 

особами). 
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Особливу групу діловодних документів утворюють матеріали закладів, 

створених для підготовки нових зводів законів. Матеріали діловодства часто 

містять не менш важливі відомості, ніж самі законодавчі акти, оскільки кра
ще, ніж інші джерела, дозволяють відстежити механізм роботи чиновницько

бюрократичного апарату Російської імперії у всіх його ланках. За наявності 

загальних рис матеріали центральних і місцевих державних установ мають і 

СУ1Тєві відмінності. 

Документи центральних установ дають загальне уявлення про управлін

ня окремою галуззю або сферою ЖИlїЯ країни (відомості загального характе

ру). у цьому Їх перевага, але для них xapaкт~pHi й недоліки (іноді вони нас

тільки узагальнені, що не і3ідтворюють повної картини становища в різних 

ланках структури). А матеріали діловодства губернських і повітових установ, 
навпаки, настільки локальні за характером, що часто не дають необхідної ін

формації для узагальнень. Вони майже не публікувалися. Ух головна перева
га: це першоджереле, у якому міститься велика кількість фактів і деталей, що 

не знайшли відображення в матеріалах центральних установ. 

3. До~ментаціи державних закладів як джерело 
з історіі Украіни ХІХ - '10чатку хх СТ. 

до діловодної документації державних закладів входять матеріали ви

щих і центральних органів влади (Державна Рада, Державна Дума, Комітет 

міністрів, Рада міністрів, міністерства, Сенат і СиноД), надзвичайних тимча

сових установ (сенаторські ревізії, міжвідомчі особливі наради, комітети, комі

сіі) і місцевих органів. Усім цим комплек()ам документів притаманні як спіль

ні риси, так і певні особливості структури, формулювання окремих положень, 

складу й змісту інформації. 

Однією з головнихгрyn діловодства, що формувалася як у постійних, 

так і в тимчасових закладах колегіального характеру, була nротОk'Ольна, пред

ставлена такими різновидами, як журнал та стенограма. Журнал є більш

менш докладним протокольним записом засідання. Показові журнали чис

ленних комісій і комітетів, що займалися розробкою і проведенням реформи 
1861 р. і пов'язаних з нею подальших перетворень. Супутні журналам доку
менти - особливі думки учасників засідання, зауваження до поданих на обго

ворення документів, а також матеріали особистого походження - щоденники, 

спогади, листи. Більш повними були журнали Державної Ради. 
Докладним записом засідань є стенограми, але діловодство державних 

установ ХІХ ст. їх майже не знало. На початку хх ст. стенографовані звіти 
укладалися на засіданнях Державної Ради і Державної Думи. 

Значне місце в діловодному комплексі належить звітній документації, 

яка охоплює звіти, доповіді, заnuсl<U. Складалися різні звіти: звіти-оглядu за 
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декілька роКів про·ДіялЬність центральних і вищих державних установ, звіти · 
.місцевиХ установ. ОДНИМИ із найважливіших для дослідників є міністеРСЬ1і:і 
звіти. У них узаranі.нюва.лася поroqна документація про діяльність закладів. 
ДО,таких звітів 'обов'язково додавалися докладні статистичні відомості татаб
лиці. Одними із наЙбіЛьш систематичних джерел з історії окремих регіонів 
РосійсьКої імперії єгубернаторськj звіти (іх тематика та перелік відомостей 
весь час розширювалися). 

За формою ДуЖе близькі до звітів доrювіді MiHil~mpie і губернаторів, які 
подавалися царю, у Раду міністрів, у міністерства та інші центральні й вер

ховні установи. Доповіді присвячувались конкретному питанню, проблем! або 
події. Вони ~"КЛадалися з трьох частин: встуny з~викладеннямсутісправи; 
Обфунтува~няізпосищ\ннями на законодавство та висновків або «соображе
ни~·» (висновків ДО доповіді). Остання частина могда бути складена у формі 
РС;>ЗПQрядження, пр~позиції, <<ХОдатайства» або прохання. 
. . ВаЖЛивою Групою діловодної документації і!МаmеріШlи.лисmyвaння. Вони 
відрізняються багатоманітнісТю. Листування держанних закладів можна роз
ділити на три основні підгрупи: переписка вищих зв. рангом органів з підпо

рядкованими їм устаноВами; рівних за рангом установ між собою; нижчих 
органів 3, вищими:. Для кржної підгрупи характерні г.:евНірізНОВИДИ докумен
тів"До складу llej)шої пwрynи входили «предписания», розnoрядження., на
кОзи, циркулЯри, запити. Основною формою лиcтyвtLНия однорівневих закла
дів qули Qфіційні l!ucmU, «СНQшения», «отношения», «сообщения»; Знизу вверх 
направJD,lЛИСЯ рапорти,. донесення, nод(lННЯ, прохання, СlШргu. Усі ці докумен
ти існували yд~ox екземплЯрах. Оригінал відправляли адресату, а у справах 
закладу-відправііика залишався «отnус/() (копіЯ даногО листа). 

.. Важливим напрямком діловодної діяльності буаи облік і систематизація 
документів у журналах ·або P~CTP8x: паперах. Надз.вичаЙна різноманітність 
ДіловоДних.ДЖерел властива нИзовим ланкам. . .. 

для дослідників важлиВе'значеннsї має дипломатична документаЦія: 
1) дU~оМатичне листуванНIt (нОти особисті і вербальні, меморандуми; па
М'ят~ізanиски,«всеподЦанейшие докладЬI» міністрів іноземнИх стірав, річні 
звіти MiHiCTepCт~; 2) лис'І)іваннЯ Мііістерстваінозіімних с·і1равзі своїми за
КОРД(ЩI!~МИ предстаВ~ицТвами< МіНісТерство·рОЗСИ.l1алdциркуляри, запити в 
посольстВа, і<онсульстВа,мі~ії; ау відповідь отРимУваЛо листи, дО1іовідні за- . 
nискц, /!еn,eші, річні огляди, д08ідіш. У депешах докладно висвітлювалися по
дії вКраїні, реаКціЯ і7 уряду і ·ёУСПілЬноУ дУмки на .ці поді\'. Консульські доне
сення'стосувались, tоловни~ чином, ·економ';чнИх питань; З кінця 
ХІХ ст .. у листуванні вeriикОго рооповсюдженWi ні1б:уЛи теЛеграми. З початКу 
ХХ сТ. доК)'меl:iтація, яКУ сЙр'ИмУвали·з· посольств 1· місій, .ri.iТОгРаФувалася, 
тому вона збереrnаея в деl<їльi<dх екземплярах,'" .. . 
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4. Документація ПI)иватнихroсподарств, підприємств, банків, 
.МОJlополіСТИIІНИХ об'єднань 

Дрібні селянські господарства України діловодства майжене знали. Ре-
гулярне документування господарських процесів провадили лише у крупних 

поміщицьких маєтках, де склався особливий комплекс «8()Тчиіших apxiBi~». 
(~отчинне» діловодство в цілому утворИли:· 1) інструкції або накази (<<нас
тавленuя») поміщиків своїм управителям і прикажчикам; 2) розnорядчо-вu-
1<Онавче листування (від :землевласника надсилалися накази, розnqрядження, 
«nредnисанuя)), а з маєтків - раnoрти, донесення, доповідІ); 3) noдвірні пере
пиСи й описи маєтків; 4) матеріали noточного обліку та звіmності - КНИЩ1 
журнали,зошити, відомості тощо, на основі яких складалися «счетФ) й «от
чёты);; 5) мирські вироки, прохання, скарги селян; 6) останній різновид - різ

ні звіти, відомості, книги щоденних записів робіт; книги npиfjymKiB і витрат 
та ін. Цей різновид документації набув розловсюдження в пореформенниЙ 
період. 

Діловодна документація приватних підприємств, банків, монополістич
них об'єднань у свою чергу має такі основні форми: 1) догОf/ори монополіс
тичних об' єднань - союз'ний і контрагентський; 2) журнали і nротоколu за
сідань делегатів зборів акціонерів, правлінь, рад; сnиС1(и акціонерів, доnoвіді 
правління; 3) звітна оокументація підцриємсг!! (щорічні звіти); 4) доповіді 
директорів рад і додатки до них (Довідщ остаточні з~едення); 5) /({)iJЄCnOHдe
нтська форма вирішення справ підприємствами (лисги, телеграми), Форми 

I<OMepцi~HOГO листуВання регламентувалися: тому були досип," чіткими, Ши~ 
рокого розповсюдження набулициркулярн/ листи (про закінчення операцій, 
регулюЩіННЯ цін і т.д.); 6) облі~ві доКументu(розписки, квитанції. зобс)в'я
заНlІЯ, векселі, акціl, облігації, доручення, повноваженнЯ;.nреЙсКураНТи, на-. 
кладні); 7) бухгалтерські книги; 8) діловодна статистика; 9)'технічна доI<.У-· 
ментація (плани заводів, схема розташування оБЛаднання, його перё.іІіКи, кре
слення,Й літографії вироБІВ, альбоми крес:лень типових виробів, схеми Tex~ 
нологічних процесів, переліки отримуваного'обладнаIIНЯ); 10) різномаНІтні 
папери щодо особистого складуробіmнuків і слУжбовців (паспортні книги" 
іменні списки робітників, табелі, особисті рахУнки робітників, розрахункові 
lЩиги з робітниками, штрафні книги, книги заробітку І;о6ітників, книги реєс-. 
трації нещасних випадків).' "" . . ., ' 

Діловодна документація .~OДHa· з наМільших за обсягОм і найрізнома
нітніших за видами 'груцістори,:!них джерел. Діловодні. документи в умовах 
РосійськЬї імперії еволюціонувaJ!И:' для даного часу характернастрога регла
ментація документів за ЇJ:C :Ювнішнімиознаками тазМісгом. У методйцівивчен
ня діловодних матеріалів визначилися найбільш загальні принципи та напря, 
ми. По-перше, їх дослід>.'К~ння слід розпо':!инатиз вивчення ісroріїустанови,' 
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організації і підприємства. По-друге, аналізуючи діловодну документацію, 
важливо приділяти максимальну узагу внутрішній структурі установи, під
приємства, внявmrrи основні йоro структурні одиниці. Це допоможе визначи

ти особливості діловодства, порядок проходження справ, систему обліку, ком
плектування паперів, основні різновиди діловодної документації. По-третє, 

вивчення вищевказаних питань дозволяє з'ясувати авторство, адресатів, цілі 
й обставини складання документів, існуючі ЇХ варіанти. По-четверте, обов'я
зково необхідне комплексне дослідження діловодних матеріалів, що пов'яза
но зі специфікою цих джерел, адже це cтporo регламентована система доку

ментів, тісно пов'язаних між собою. По-п'яте, комплексний метод вивчення 

все ж не виключає необхідності систематизації матеріалів, виділення основ
них ключових документів у тому чи іншому їх комплексі. Систематизація. 

групування матеріалів дозволяють не тільки з'ясувати значення окремих до
кументів, але й показати їх взаємодію ДЛЯ встановлення повноти й достовір
ності, а також інформативності й значення таких джерел або fx комплексів. 
При цьому обов' язково слід враховувати існування оrqreмих груп, різновидів, 
варіантів матеріалів діловодства ХІХ ст. (скажімо, чернеток, оригіналів, ко
пІй, «Отаусков» тощо). 

5. Основні різновидн ~дово-слідчнх документів 
ХІХ - початку хх ст. 

Особливості судочинства й cyдoвoro процесу в дореформеній Росії ви

значили склад і характер судово-слідчих документів. Основні Їх різновиди: 

1) доноси; 2) nрото1<ОЛU допитів; З) nисьмові свідчення; 4) речові дО1Ш3и, 
висновки про папери звинуеачуеаних; 5) вщ:новки слідства, вupoки: 6) матері
али ІЛ відділення і каральних органів; 7) селянські скарги і чолобитні. 

Судово-слідча документація належнть до документів офіційного діло

водства. Формування цієї групи документів у ХІХ ст. визначили судові .стату
ти 1864 р. У дослідженні судово-слідчих документів важливе знання законо
давчих норм, на підставі яких порушувалИСЯ справи. До таких належало 
«Уложение о наказанWIX уголовных и uсnравительных),' прийняте 1845 р. 
У 1904р; набули чинності окремі розділи нового «Уголовного Уложенuя». 

у процесі проведення слідства й суду формувалися численні різновиди доку

ментів: протоколи обшуків і допитів, описи речових доказів, свідчення зви
нувачуваних і свідків. доповідні запИСІ<И слідчих, звинувачувальні акти, про
курорські звинувачення, промови й заяви підсудних, захисту, вирок суду. Особ

ливу катеroрію утворюють стенографічні звіти про судовий процес. Відсут

ню стенографію частково компенсують судові звіти - короткі протокольні за

писи судового процесу. Звіти друкувалися переважно в газетах, але офіційни

ми були публікаціі в «ІІравительственномвестнике». 
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Лекція 18. Стат"ст"чні d:жерела.з icmopifytqJaiНCbl;(UX зе.мел& ХІХ - nD'lQfflКJI хх cm. 

Судово-слідчі документи поділяються на декілька проблемно-тематичних 
комплексів: 1) маmеріШtu про політичні npoцеси. справи про порушення nо
рядКу, заворушення сеРЕ'д робітників і селян; 2) позови селЯн нс! поміщиків 
щодо зеМлеволодінь; зj 1lіюцеси, сфабри1«J8ані поліцейськими (щастямu для 
розпалювання національної ворожнечі (справа Бейліса): 4) судово-слідчі ма-' 
теріали npo noсадові злочини. . " 

"'А~аліз таких джерел у' першу чергу вима~є дотримання двох аспектів: 
1) обов'язковогО врахування загальних норм судочинства і конкретЮJХфоРМ 
судових розгЛядІв тієї чи іншої справи; 2) критичного ставлення як до матері
алів, що Від~бр8Жають позиції звинувачувачів, так і звинувачуваних. Oco6~ , 
ливо І<ритичного ставлення потребують матеріали тих процесів, що стосува
лися революційної діяльності окремих осіб та організацій. Часто уряд. не отри

мавши реальних і достовірних фактів по суті справи, фальсифікував докуме

нти. Шиjюко влада пРаю:икувала й підробку показань свідків, особливо в про
цесахнад учасникаМи робітничоГQ руху (Обухівська оборона, робітнича фра-, 
кція ПДержавноУ дУми тощо). ~ матеріалів звинувачення, у яких йшлося 
про причини 'виникнення організацій, мотиви політичної боротьбн, харак
терні пе.,екрученнЯ. Критично слід ставитися і ДО докУментів звинувачува-
них (вони теж давали недостовірні свІДченНя). , і" , 

Здійснюючи дЖере.познав'ІИЙ аналіз, СУД9во~сліДЧI-fХ матерЩлів політич
них процесів (датування, з'ясУвання авТОрства, ~Иявлення справЖнього і най
більш nOBHoro тексту), необхідно звертатися до СПОГадів, щоденників, осо
бистоro листування як учасників революційного руху, так і сучасників подій. 

Слід мати на увазі, що п':вна інформlЩія про найбільш гучні судові процеси· 
відображалася також і на сторінках періодики. При цьому raзети.й журнали 
подавали переважно офіційно прийняті версії тих чи інших подій. Оскільки 
ж незалежна преса в Російській імперії жорстко переслідувалася, то на' ії 
сторінках дуже рідко можна знайти інформацію, яка б суперечила офіційному 
висвітленню ходуякоroсь судового процесу. ВиНяток становлять лише окремі 
нелегальні видання деяких партій ~ політичних організацій. 

ЛЕКЦІЯ 18 
СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІ! 

УКРАІнських ЗЕМЕЛЬ'ХІХ - ПОЧАТКУ хх ст. 

1. Загальна характеристика статистич~нх джерел 
та принципн Ух науковоі критики . 

Як особливий ВИД джерел статистичні джерела остаточно оформилися в 
епоху капіталізму. Саме в ХІХ ст. в межах Російської імперіі спостерігався. 
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поступовий перехід від e�<Ohomi�<O-географічНих і статистичних матеріалів опи
сового характеру до цифрового висвітлення основних явищ історичної 

дійсності в статистичних джерелах. У цей час сформувалися дві найбільш 

розповсюджені групи статистичниХ матеріалів: а) дані, які збиралися суто для
потреб уряду; б) відомості, ЩО спеціально акумулювалися для подальшої їх 
статистичної обробки (матеріали обстежень, переписи, дані поточної статис

тики). Збирання та обробка їх вже організовувалася строго відповідно до пра

вил статистичноі науки, уже вироблених на той час світовою практИІ<Ою. 
У ХІХ ст. остаточно сформувалася постійна статистична служба, став_ 

помітним розвиток різноманітних форм статистичних досліджень, а все це 

свідчить про існування саме тоді статистичної практики- як особливого на

пряму в діЯльності державного апарату. 

для Російської імперії ХІХ ст. (і відповідно для українських земель, які 

знаходилися в ії складі) на той час все ж була характерна розрізненість ста

тистичного обліку. Відомо, що лише в 1863 р. було створено Центральний 
статистичний комітет при Міністерстві внутрішніх справ, який покликаний 
був об'єднати всю робcny щодо збирання відповідних матеріалів. Але й після 
цЬого стаТистичні дослідження продовжували здійснювати окремі департа
менти, відділи різних міністерств. Так, існувала статистика земств, міських 
органів самоуправління, науІ<ОВИХ товариств тощо. 

Слід мати на увазі, щов процесі наукового аНалізу встановлюється дос

товірність, повнота, зіставим1сть даних джерела. При цьому аналізуються як 
першопочаоовістатистичні матеріали (акти, картотеки, відомості, опиту
вальиі листки), так і публікації на основі їх опрацювання. Досліднику необ
хідно, по-перше, вивчити характер і зміст програм статистичних обстежень, 

а по-друге, приділити пильну увагу методиці та техніці збору відомостей під 

час обстеження. Уже в ХІХ ст. У статистицІ rtpактикувалися два основні -спо~ 
соби оТримання даних: еkCпедиційний та анкетний. Характерно, що значно 
більшу достовірність і точність інформації забезпечував саме перший метод. 

Переnцсu як форма організаціі статистичного спостереження в умовах 
превалювання приватно'!' власності на засоби виробництва були найбільш 

ДОСІ<Оналим методом отримання досить об'ємної та достовірної інформації. 

Саме переписи, які проводилися по всій країні або в окремих ії регіонах за 

детально розробленими npоГрамами, зараз дозволяють дослідникам отрима
ти масові відомості про основні явища і"суспіJiьно-економічні процеси ХІХ
початку хх ст. 

У процесі вивчення статистичних джерелnoвиНно бути встановлене спів

відношення дійсних, реальних об'єктів та їх ознак з інформацією про них, 
відображеною в джерелі. Цьому допомагає порівняльний аналіз різноманіт

них комплексів статистичних матеріалів, виявлення взаємозв'язку, 
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взаємозумовленості окремих елементі& інформації в середині самого джере
ла. Визначаючи повно'lY СтаТИСТИЧIlИХ відомостей, необхідно з'ясувати, яКу 

територію і з яким С'lYпенем вірогідності харакreризують цифрові дані, на

скільки вони відтворюють процеси, що відбувалися в країні в цілому та в 

Украіні зокрема. Оцінки повноти ~ достовірності статистичного джерела від

носн() рухливі, оскільки можуть змінюватися залежно від КDHкpeтHOГO зав

дання, яке вирішується дослідни~м. 
Завершальним і закономірним етапом кожного статистичного спостере

ження є розробка та узагальнення зібраної первинної інформації у відповід
них статистичних публікаціях. Частіше частина первісних матеріалів статис
тичних досліджень не збереглася. Окрім 1'9го, у таких публікаціях спостері
гаються певні методологічні хиби, допущені організаторами й виконавцями 

статистичних обстежень. У такому випадку варто звертатися до чорнових ма

теріалів статистичних обстежень і до архівних їх примірників . 

. .. 2. Статиuичні джерела дореформеного періоду 
, Дореформена статистика РосійсьКDЇ імперії представлена найрізномані

тніш'ими джерелами, які відрізняються між собою не лише інформативніс11О, 

а.й вірогідністю й точністю, репрезентативніС11Ота aвreнтичніCТJO зафіксова~ 
них у них даиИХКонкретних обстежень. Найважливіші різновиди статистич
них' джерел цього часу такі: 1) військово-топографічні оnиси; 2) госnoдарчі 
статистичні описи; 3) статистично-географіЧН; словники тaooвiдuикu; 
4) матеріали подвірних ревізій селянських гocnoдapcmв; 5) відомості фабрш< 
та заводів; 6) звіти губернаторів (останні обов'язково мали статистичні 
додаткй). 

Ще 1808 та 1818 рр. в Російській імп~ії булоук.'1адено два військові 
путівники з описом стану шляхів сполучень, рельєфу та характеру місцевос

ті, по якій вони проходили. У путівниках також були зафіксовані дані про всі 

мости (із зазначенням іх висоти, ширини; будівельного мatepіалуі стану на 

час весняної повені тощо), подавалася загальна харакreристика мережі пошто

вих та· торговельних шляхів КDжної губернії і. кожного повіту із зазначенням 
відстаней м'іж окремими населеними пунктами. Отже, комплекс таких описів 

є цінний довідник для історика . 
. 'у 1817 та 1823 рр. квартирмейстери російської армії здійснили спробу 

укласти докладніші віЙськово-топографічнідовідн;ики. Крім ОЩfСУ маршру

тів і місць розташуваинявійсьКDВИХ частин, вони містили стислі відомості. 

про економіку краю. Саме ці описи й мають назву віЙСЬкOtio-тоnoграфічНux. 

КQжен з них м'ає три основні розділи: 1) загальна географічна характеристика 
території губернЩ2) статистичні відомості про населенНя, наявність КDней і 
велИКDї рогатої худоби, відомості про засів і урожайність за останні 2 - З 
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роки, переліКи фабрик, заводів, ПРОМliCлів, ярмарків, торгів, коротка характе- . 
ристика повітових міст і найбільших сіл; 3) характеристика мережі доріг і 
гідросистем губернії: Було складено описи всіх 9 українських губерній Росій
ської імперії. Дещо пізніше,·а саме протягом 1848 -1863 рр., Генера:Л'ьний 
штаб російської армії підготував і видав 18-томне «Военно-стamистическое 
описание губерний и областей Российской иМnериІI». Кожен том мав шість 

розділів, у яких були зібрані відомості загального характеру про губернію, Їі 
населення, промиСловість, сільське господарство і торгівлю, освіТу, військо
во-топогРафічні даНі, подана характеристика повітовf.1Х міст. Особливістr, цього 
видання поііяtїtє у прагненні його укладачів, крім комплексу фактичних відо
мостеЙ, викласти загальні уявлення про сутність описуваних явищ. Відомо, 

що статистичні дані для «Военно-статистического описания губернИЙ ... » на
давали каНцелярії губернаторів. 

3 кінця ХУІІІ ст. в Росій~ькій імперії розпочалося становлення державо
знавства. Велика увага надавалося господарчим статистичним описам, які ста

ли досить регулярними. Так, уже 1790 р. з'явилося друком «Сmатистuческое 
описание России» одного з перших державних статистиків, відомоro 'Спеціа

ліста І. Ф. Германа. Упродоmк 1797 -1803 рр. було опубліковано багатотомну 
« Историко-стamистическую картuнjJРоссuйс7<оzo государсmва в ї«>нце XVIII 
ст.» О. К. Шторха, у 1815 р. - «СтаmисmическОе оnuШние РоссийскОй импе

рии ... с'обозрением Eвponьz» Є. Зябловського, у 1818 -1819 рр.- «Статис
тические исследования относительно РоссийсКой империи» К. Германа та 

«Начертанue статистики Российского zoсударстЕШ» К. Арсеньєва. ці тво

ри відіграли визна 'ІНУ роль у становленні державної статистики Російської 

імперії і на сьогодні зберігають першорядне значення для джерелознавців. 

До джерел цього напрямку належать і численні локальні господарчі ста

тистичні описи, які часто складалися з особистої ініціативи їх авторів-
ентузіастів і хоча не мали єдиної програми, багато в чому подібні. ' 

Як джерело з історії України важливе rpyнтовнетритомне «Статисти

ческое описание Киевской губерниU» Д. Журавського, опубліковане у 1852 р. 
Багато спільного з господарчими стагистичними описами мають такі важли
ві джерела, як «Статистика Харьковской губернии» В. Каразіна (1819 р.), 
«Историко-сmатuсmuчеСl<ое описание Харьковской губернии» В. Пассека 
(1838 р.), «Хозяйственно-статuстическuй взгляд на Полтавскую губерниЮ» 
(1845 р.) та «Записки о Полтавской губернии» (1848 р., три томи) М. Apatiдa. 
ренка. У них подано історико~географічний, екОномічний, господарчий та де

мографічний ОПИС окремих регіонів України. Збором та публікацією статис· 

тичних матеріалів в Україні у першій половині ХІХ ст. також займалися 

М. Максимович, М. Сементовський, М. Самойлов, д. Пассек та ін. 
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Серед статистичних джерел першої половини ХІХ ст. становлять інте

рес різноманітні reoграфічні словники та довідники. Ще в 1801 - 1809 рр. 
Московським університетом був опублікований фундаментальний 7 -томний 
словник О. Щеюrroва «Сл08арЬ географический государства Российского». 

У ньому можна знайти загальну інформацію з історії, географії, сільського 

господарст~ промисловості, торгівлі окремих регіонів (у тому. числі й укра
їнських губерній) Російської імперії, а також етнографічні матеріали. Діапа

зон тисяч статей словника надзвичайно широкий. Скажімо, зафіксовані у сло

внику відомості про окремі міста України (Нікополь, Крюків, Єлисаветград 

та ін.), підкріплені даними, запозиченими О; Щекатовим із записок BiдoMOr.o 

мандрівника Василя Зуєва. Слід зазначити, що згаданий географічнЩt ЄЛQВ

ник не втратив свого науІ<ОВОГО значення й понині. 

Основними джерелам·и для вивчення динаміки народонаселення Росій

ської імперії у першій половині ХІХ ст. є матеріали noдyшнux ревізій. Цротя
гом 1719 - 1857 рр. було проведено 10 загальних ревізьких описів, під час 
яких обліІ<ОВУВалося населення, що підлягало поДУшному оподаткуванню та 

відбуванню воїнськоі повйНності. Щоправда, окремі такі ревізії враховували 

й неоподатковуване населення. Кожна така ревізія тривала декілька років, але 

основними роками ревізій ВD3Жаються такі: першої- 1719.р., другоі'-

1744 р., третьої - 1762 - 1763 рр., ч~вертої - 1782 р., п'ятої - 1795 р., шос~ 
тої - 1811 р., сьомої - 1815 р., восьмої - 1833 р., дев'ятої - 1850 р., десятеї-
1857 р. Отже, останні П'ЯТЬ ревізій хронологічно відповідають першій поло
вині ХІХ ст. 

Точність ревізЬІ<ОГО обліку була різною в різні роки, aд~ значний відСОТОІ< 

населення прагнув уникнути перепису. Першопочаткові матеріали обліку від

клалися у ревізьких «сказках» на окрему особу або сім 'ю. На іх осн.ові з' явля
лися звідні «сказки» на села, волості, повіти~ Потім відомості ревізьких «ска

зою) узагальнювалися у звідній документації, яку утворювали облікові відо

мості, генеральні табелі та «ОЮlадні» книги. ОбліІ<Ові відомості укладалися в 

межах повіту, провінції та губернії після зіставлення даних поточної ревізії з 
результатами попередньої ревізії. Вирізняють два типи облікових відомостей: 

ті, що складалися в ході ревізії і щорічні. Обліі<08і відомості містили дані про 

кількість населення, стать, станову приналежність. З 30-х рр. ХІХ ст. почали 

обліковувати й неоподатковуване населення повіту або губернії. 

Другий різновид звідних МlПеріалів - генеральні табелі - складалися ли

ше в роки ревізій і містили дані на момент остаточного їх завершення .. 
В «омадних)) книгах не фіксувалася інформація про жіноче населення, 

оскілЬКИ ці книги призначалися для розрахунку податІ<ОВИХ зборів. У них не 

відображалися результати зіставлення з даними попередніх ревізій, а з 

1827 р. відомості про щорічні зміни кількості жителів за рахунок міграції 
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виділялися в особливі таблиці. У цілому щорічно «окладні» книги оперували 

даними про населення за однією й тією ж ревізією. Існували й звідні «оклад

ні» книги. Уточнити та перевірити дані ревізій, особливо щодо неоподат!Фву

ваних станів, можна на підставі аналізу матеріалів це:р!Фвного та адміністра

тивно-поліцейського обліlСУ населення (поточні записи духовенства в метри

чних книгах, щорічні «клірові відомості» про кількісний та якісний склад 

служителів церкОв і монастирів тощо). 

Відомості, що стосувалися фабрик і заводів, у Іі!ершій половині ХІХ ст. 

збиралися за спеціальним формуляром - таблицею, у якій обов'яз!Фво зазна
чалися виробнича потужність, показники робочої сили та ії характер. 1804 р. 
з цього формуляру були вилучені дані про «капітал», тобто про вартість гото
вих і проданих товарів. Нові зміни сталися в 1834 р., !ФЛИ'формуляр набув 
ОДНОТИПНQсті. Ще з початку ХІХ ст. було чіТ!Ф ВПОР'-IД!Фвана процедура зби

рания відповідних відомостей. Від власників підприємств через міську або 
повітову поліцію «відомості фабрик і заводів» у двох прймірниках потрапля
ли до канцелярії губернатора, звідки один примірник надсилався в Міністер

ство внутрішніх справ (з 1819 р. - У Міністерство фінансів), а інший залишав

ся в канцелярії. Лише незначна частина таких матеріалів публікувалася, при
чому опубліковані матеріали фабрично-заводської статистики спиралися ви

ключно на згадані вище «відомості». Вміщені в них дані стосувалися не лише 

крупної мануфактурної промисловості, але й дрібного kyctapho-ремісниць!Фго 

виробництва, хоча їх важко було розмежувати. Повного !Фмплекту «відомос
тей» щодо підприємств за всі роки не існує, і пояснюється це не лише пога

ним станом збереження даних, а й нерегулярним поданням їх власниками 

підприємств. 
Нарешті останню групу джерел cтarистики першої половини ХІХ сТ. утво

РЮlOТь звіти губернаторів. На відміну від документів промислової і демогра

фічної статистики, це багатопланові джерела. У них містяться досить різно

манітні відомості стосовно історико-демографічних процесів, харакrеристи
ки промисловості й сільського господарства губерній, стану шляхів сполучень, 

осві1,'И, медицини в регіоні тощо. Такі «всеnодданеЙUtue отчетw» почали по

даватш;в на l:J~со~ше ім'я ще з часів імператриці Катерини 11, однак регуля
рни~и вони стали лише в ХІХ ст. Складалися «отчетЬІ» із власне звіту та до

дшюв до нього. Структура звітів весь час змінювалася. Наприклад, з 1804 р. 
вони містили три основні розділи (адміністративний, господарчий та загаль

ний), а з 1828 р. - чотири (відповідно департаменту поліЦії, господарчого. 
департаменту, департаменту державного господарства, медичної чщ:тини). 

у 1837 р. звіт губернаторів знов було повернено до трьох складових - судово
поліцейська частина і охорона здоров'я; господарча частина; загальні заува

ження. Особливо важливу інформацію вміщено в додатках до звітів губерна-
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торів, де щщано статистичні таблиці до всіх розділів з досить значним циф

ровим матеріалом, який у цілому характеризує розвиток основних галузей 

економіки губернії. Такі дані охоплюють період з 18()2 по І 917 рр. Наприк
лад, у 40 - 50-х рр. ХІХ СТ.' в додатках до звітів губернаторів вміщувалося по 

20 -:30 таблиць з відомс,стями про населення, засів і збір урожаю, поroлів'я 
худоби, дані про фабрики, заводи, ярмарки, торги, ціни на, найважливіші то

вари, рекрутські набори і т. д. Збір відомостей здійснювався через поліцію, 

інші казенні установи, а також через губернських предводителів дворянства. 

Хоч звіти губернаторів у своїй статистичній частині і містять багато неточ

ностей, що викликано специфікою збирання матеріалу, але вони є важливими 

джерелами для вивчеНЮі різних аспектів розвитку українсьJ<ИХ земель у роз

глядуваний період, адже в них подана майже повна динаміка економічного 

життя у дев 'яти українських губерніях. 

3. Статистика Цен'rрального статистнчного комітету 
Російськоі імперіі 

Центральний стати(:тичний комітет, який було створено, як уже зазнача

лося вище, у 1863 р. і на який покладалася роль органу загальнодержавної 

статистики в Російській Емперії, насправді КОНТРI:)Лював досить обмежене ко

ло питань. В його матеріалах найбільш повно й послідовно подана статисти
ка населення, населених пунктів, а також сілЬСЬКОl'Oсподарська статистика. 

Інші напрямки статистики ЦСК Російської імперії розробляв лише епізодич

но, та й то за дуже вузькими програмами. Місцевими його органами були 

губернські, обласні й міські статистичні комітети, які мали свій власний штаТ 
та засоби статистичного контролю. Систематична публікація різноманітних, 

відомостей як поточної статистики, так і спеціальних обстежень здійснюва~ 

лася у двох його основних виданнях - <<Статистический ВремеНi:lИК Ро<;ий
ской империи» (виходив трьома серіями з 1866 по 1890 рр.) та «Статистика 
Росийской империи» (Т. 1,-110, 1887 -1917 рр.). , 

Демографічна статистика ЦСК переважно формувалася за рахунок уза-! 

гальнення даних поточної звітності. Однак ЖорстКо реглаМёнтованих методик 
обліку зростання населення в його підрозділах не існувалО~,ЄДИflИЙ загаль~ 

ний перепис населення Російської 'імперії пр()тяroм розглядуваного періоду, 

провів ЦСК у січні 1897 р. Згідно із законом від 5 червня 1895p~, переnйсу 
підлягали всі без винятку жителі імперії. Перепис проводився по господар

ствах'. Дані neреПйсу згодом були опубліковані у вигляді загальноімперського 
зведення, а твкож у 89 випусках по окремих губерніях, областях, 4 містах і 
острову Сахалін. 

Доповнення й уТочнення складу та чисельності населення в українських 

губерніях станом на різний час містять матеріали міських переписів. ВОf!И 
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проводилися спочатку пІд егідою Центральноro або місцевих губернських 
статистичних комітетів. У подальшому ініціатива щодо їх проВедення пере

йшла до органів місцевого-самоуправління. 
Аграрна статистика в матеріалах Комітету представлена даними про за

сів і збирання зернових ' та інших культур, які досить регулярно уза
гальнювалися. При цьому враховувався не обсяг зерна, яке висівалося й зби
ралося, як раніше, а розміри посівних площ. 

Тривалий час, збираючи відомості про площу посівів під різними куль

турами, статистичний комітет вирізняв дві основні категорії: з одного боку, 

посіви на землях надільних, а з іншого - на «володільчих», куди включалися 

і куплені сільськими товариствами та орендовані селянами. 3 1904 р. комітет 
увів більш диференційовану систему обліку посівних площ - окремо землі 
надільні, «прикуплені» сільськими товариствами, орендовані селянами і при

ватними власниками. Однак у всіх публікаціях зберігався старий поділ площ 
на надільні та приватні, що спотворювало загальну картину співвідношення 
селянського й поміщицького господарства в землеробстві Російської імперії. 

Головний метод збору даних, який практикувався при цьому - суцільний пе

репис з опитуванням господарів дворів та заповненням в_ідповідних відомос

тей сільськими старостами на сільському сході. Волосні.старшини згодом зво

дили дані сільських товариств і направляли їх безпосередньо в ЦСК Єдиним 
джерелом, у якому збереглися відомості про посіви та урожай хлібів за всіма 

категоріями землевласників, до 80-х рр. ХІХ ст. були губернські звіти. Потім 

3' lІВилися інші джерела. Так, 1881 і 1887 рр. було розіслано опитувальні лис
ти в ,усі сІльські товариства та власникам і орендаторам, за якими були отри

мані відомості про площу посівів різноманітних культур. З 1893. р. дані про 
кількість населення в селах і розміри посівів стали збиратися щорічно. Іх 
публікували у виданнях, що подавалиурожaйRy статистику, разом з відомос

тями про врожайність різноманітних культур. Такі статистичні відомостівмі
щувалися переважно в окремих томах і випусках «Статистического Времен
ника Российской империи» або «Статистики Российской империи». З 1883 р. 
щорічно почали публікуватися дані урожайної статистики в серії «Уро

жай >І< '" '" - го года» (спочатку лише дані, які стосувалися Європейської Росії, а з 
1907 р.- всієї країни ) .. Згадана серія складається з 50 томів. Це найбільш 
повне зібрання відомостей про урожайність сільгоспкультур за 1883 -
1915 рр. 

Центральний статистичн!'ІЙ комітетnpовів кілька земельних і сільсько

господарських переписів; три переписи землеволодіння 1877, 1887, 1905 рр. 
Підсумки першого перепису :>публіковані у 8 томах «Статистики поземель
ной собственности населенных мест Европейской России». Цим виданням 
практично було започатковано статистику землеволодіння в Росії, оскільки в 

212 



ЛЄКЦія 18. СmtUlШcmUЧIІ; ~IeepЄlla зlсmopіf украінських ЗЄМЄІІЬ ХіХ - nОЧflЛ2«J1 хх сm. 

ньому було враховано З8.Гальну кількість та розміри земельних володінь за . 
соціальними станами і категоріями власників у 49 губерніях і повітах євро'; 
пейської частини РосіЙС.ькоі імцерії. За матеріалами другого перепису б)"ло 
опубліковано 46 випус~ів «Главнейших данны�x поземельной статистики по 
обследованию 1887 г.»,.а третього - «Статистику землевладения 1905 r. СJЮд 
данlЩ~ ЦQ?О ryqерния.м Европейской России», яка в цілому була подібною 
до першого обстеження. . 

Центральний статистичний комітет займаВея також збором даних про 
поголів' Я великої рога:юї та дрібної худоби в окремих регіонах імперії.' Однак 
такі переписи тривали досить ДOBГQ, кожне таке обстеження проводилося про

тягом 2 - 3 років, що не дозволяло враховувати динаміку в галузі за цей час. 
Окрім :Юг0, у 1910 р. через повітові управління і поліцію булизібрані 

відомості про забезпечення селянського й приваТНОВJIЗСНИЦЬКОГО' господар
ства знаряддями і машинами. На Їх підставі зrOдом було випущено збірник 
«сельскохозяйственныle машинЬІ и орудия в ЕвропейскоЙ и Азиатской Рос
сии в 191 О году». А 1916р. було проведенозагальний сільськогосподарСький 
перепис. Щоправда, він не був доведений до кінцЯ, а за його матеріалами 
опубліковано лише три ()кремі статистичні збірники. Повторна спроба була 

здійснена 1917 р., але й Іюна не була реалізована у З8' язку із загальновідоми
ми іc:roричними подіями, які захопила у сврю коловерть усю країНУ.. 

Промислова статистика присутня переважно в основних іІубліщщіях, ЦСК 

зведеними відомостями про фабрики й заводи, які подавалися щорічно (з~

начимо, досить регулярно) губернськими стаТИСТИЧНИМJ:f ·комітетами. Що

правда, у цих віДОМОСТ:іХ в основному змішувалися дані· про фабрично

заводські підприємства :~ даними про дрібні кустарні цромисли, подавався 

нерівноцінний і неоднак()вий за обсягом облік за різні р.оки. Ці матеріали від

творюють лише приблизно динаміку розвитку промисловості Російської ім

перії у цілому й України зокрема протягом другої половини ХІХ - початку 

ХХст. 

4. Відомча статистика 
У Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. поступо

во формувалися напрямЮf статистики, орієнтовані на за6езпеченняпотреб 
окремих міністерств: аграрно, промислова, стаmисти1Ш праці, внутрішньо/' і 

зовнішньої торгівлі, фінансів, транспорту і зв 'ЯЗI<JI, народної освіти; охоро

ни здоров'я тощо. 

Аграрна відомча статистика охоплювада аспекти .сільського· господар
ства, причому збір і узагальнення матеріалів здійснювали різні міністерства, 

відомства, відділи. Наприклад. Департамент землеробства й сільсько-
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господарської промисловості (з 1894 р. перетворений на Відділ сільської ~кo
номіки й сільськогосподарської статистики) Міністерства землеробства ідер

жавних маєтностей розсилав добровільним кореспондентам анкtrи, щ() міс

тили досить широку програму. Потім узагальнені дані видавалися як серія 
« ••• гdд в сельскохозяЙственно.м отношении, по материалам, noлyченны.M 
от хозяев» (виходила протягом 1881 - 1915 рр.), яка містила відомості про 
урожайність різних культур, ціни на промислову й сільськогосподарську про

дукціЮ, худобу, найману працю тощо. 
ДокЛадні систематичні дані про рух землеволодінь публікувалися в «Ма

теpuалах оо стаmисmикє двuжeнWl зємлевладенWl в России» (СПб., 1896-
1917. Вип. І - XXV). Це видання готувало до друку Міністерство фінансів, 
після збору відомостей про мобілізацію земельних маєтностей (насамперед 

відомості про купівлю - продаж землі в європейській частині Російсько'\' ім

перії, які, безумовно, надзвичайно цінні для вивчення стану землеволодінь в 

українських губерніях). 

Відомча промислова статистика стікалася до Міністерства фінансів та 

Міністерства торгівлі й промисловості. Основним ії джерелом були відомості 

фабрик і Зав()дів, які надсилалися до Департаменту торгівлі та мануфактур 

Міністерства фінансів. Іх заповнювали власники підприємств або з і'х слів 
чини поліції, щоправда ніяко'\' перевірки даних не здійснювалося, що й позна

чалося на вірогідності та репрезентативності цих джерел. З середини 80-х рр. 

ХІХ ст. формуляр, за яким подавалися відомості про фабрики та заводи, знач

но розширили. У ньому вказувалися такі дані: місцезнаходження підприєм

ства, дата його заснування, кількість виготовлених виробів в натураль~ому 

вираженні, і'х вартість, парові машини та їх потужність, склад робітників. за 

віком і с1'а1ТЮ, заробітна плата і тривалість РОбоЧОГО дня, використов~ані 
механізми, відомості про паливо, сировину, збут виготовлено'\' продукції. 

Своєрідною в Російській імперії була статистика обкладеної акцизом 

продукці'\' промисловості, зокрема гірничозаводськоі' галузі. Щорічно на ос

нові закону, викладеного в «Уставе о roрны�x заводах», у Гірничий департа

мент надходили звіти від гірничих управлінь, складені за МlПеріалами звітів 

окружних гір~ичихінспекторів. Звіти складалися за даними, які подавалися 

кожним деР>J<авцим і приватним заводом, шахтою. 

З 1859 р. виходив «Сборник статистических сведений по roрнозавод
ской промыленностии России~). Він включав відомості про заводи, py~нi, 
промисли, каменоломні і т. д. Поступово статистична практика РосійськО'\' ім
періі' збагачувалася досвідом проведення одночасних обстежень промисло

вості. Так, у 1895 р. було здійснено анкетування промисловості. За його дани
ми була підготовлена публікація під назвою «Перечt:lНь фабрик и заводов» 
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(СЛб., 1897), яка містила ДОСИТЬ докладні відомості про кожне окремо взяте . 
підприємство. 

На початку хх ст. в Російській імперії (у тому числі і в українських гу
берніях) було проведено відразу три загальні промислові переписи - у 1900, 
1908, та 1910 -1912 рр., У ході яких з'ясовувався стан фабрично-заводської 
галузі з метою розробки основних напрямів подальшої економічної політики 

уряду. Враховувалися вартість виробництва і виручка за замовленнями, спе

цифіка основного й побічного виробництва, здійснювався облік енергетич

ного обладнання, обсяги використання сировини й палива тощо. 3а матеріа

лами переписів були видані «Списки фабрик и заводов» з іменним переліком 

підприємств відповідно по всій імперії із зазначенням їх основних вИробни
чих хараІСТеристик, кількості робітників, кількості та вартості виробленої про

дукції та ін. У ході промислового перепису було зібрано об'ємний 

статистичний матеріал, який у цілому висвітлював, причому з досить висо

ким ступенем достовірності, основні риси економічного розвитку Російсьkoї 

імперїіна початку хх ст., галузеву структуру промислового виробництва, гео-:. 
граф ію розміщення підприємств, рівень іх технічного та енергетичного осна

щення, процеси концентрації виробництва. 

Статистика праці не отримала належного розвитку в дореволюційній Ро
сійській імперії, однак збереrnися, наприклад, матеріали так званої фабрич-. 
ної інспt::кціі за 1882 - 1918 рр., у яких узагальнено дані про чисельний склад 
та становище фабрично-заводських робітників за вказаний період. Окрім то

го, ще у 80-х рр. ХІХ ст. було впорядковано декілька спеціальних звітів ін
спекторів з описом умов проживання робітників та Їх сімей, їх побyry.тощо, 

які містили й окремі статистичні таблиці. 
31902 по 1915 р. систематично публікувалися «cвoды отчеroв фабри~~ 

НЬІХ инспекторов» (дані за 1900 - 1914 рр.), У яких мржна знайти ві,цомості 
про скарги робітників на власників підприємств та власників на робітників, 
про нещасні випадки, штрафи, стан і рух штрафних капіталів, страхування 
робітників, про страйки на окремих підприємствах, їх причини й масштаби, 
а також дані про заробітну платню тощо. На жаль; більшість даних, 
опублікованих у «Сводах ... », стосувалися таких КРУПНИХ одиниць, як. 
фабричний округ, губернія або галузь виробництва у цілому, а це дещо зни
жує їх достОвірність та наукову вартість, оскільки інформаціЯ узагальнюва-
лася і наводилися середні показники. У «Сводз.Х ... ») відтворено лише Загальну . 
динаміку умов праці й побуту робітників. ... .... 

Статистика транспорту й торгівлі збиралася й узагальнюВалася Міністер
стВом шляхів сполуЧень та Департаментом залізничних шляхів Міністерства; 
фінансів. 3 1890·р. останній видавав <<Общую статистику перевозок по pyc~ .' 
ским железнЬІМ дорьгам», де· реєструвався загальний обсяг перевезень 

215 



Puзділ 6. ДЖфела 3 ісmора 'YкpaYнu ХІХ - nO'l''l/IIКY хх ст. 
.":-_:--;_ .~_... _ . . J.~_ .. __ , ",", _. __ .~. _; ___ : ... _~ ...... .-_ . .- " .. '._'_."~'.' __ :" ,'_" ...................... ,; .. ...:. ........ . 

... ,-.... ~. ':~;':-

вантажів, які приймалися й відправлялися зі станцій залізниць. -з 1878 р. Мі
ністерство шллхів сполучень публікувало щорічний статистичний збірник з 
даними про загальну прОтяжність nulЯхів, наявність нерухомого складу та 
його стан, про кількість перевезених вантажів і пасажирів, кількість робітни
ків і слуЖбовці! на залізничному транспорті, різні експлуатаційні показники. 

, Статистика TopгiВJii (внутрішньої й зовнішньоl) збиралася Департамен
том митних зборів Міністерства фінансів і публік:увалася у спеціальному 
«Обзоре внешней торгоми России по европейским и азиатским границам». 
Нарешті, відомчу статистику просвіти репрезентують, у першу чергу, два 

шкільні.переписи. Перший з них був проведений Міністерством просвіти 
спільно із Центральним статистичним комітетом у 1880 р. Він охопив почат
кові, середні та вищі навчальні заКJJади лише ЄВр<lПейської Росії (до речі, 
дані цього перепису містять досить змістовну інформацію про стан у галузі 
освіти на території України). А другий - це матеріали Всеросійського шкіль
ного перепису, проведеного Міністерством народної просвіти 1911 р. Тоді бу
ло узагальнено відомості про типи й стан шкіл у містах і селах., склад учите
лів, іх М!Періальне становище й освіту, дані про кількість учнів, гімназистів і 
студентів. 

Зазначимо, що в цілому відомча статистика Російської імперії подає до
сить змістовну й різноманітну інформацію про наЙважливіші галузі госпо
дapCTB~ освіту, культуру, економічні й соціальні пр<щеси, щоправда не кож
ний з цих J:lanрямків у ній представлений повно, а окремі статистичні збірни-
ки·укладено з певними недоліками. . 

5. Земська статистика: OCHOB~i періоди розвитку та специфіка 
Земська статистика Російської імперії по праву вважається вищим до

сягненням росіЙСЬКОI' дореволюційної статистичної науки і практики в ціло
му, а за обсягОм, детальністю й точністю даних земські обстеження можна 

поставити в один ряд зі світовими зразками господарської статистики того 

часу - німецькими професійно-промисловими переписами та американськи
ми цензами. НаТомість за широтою порушуваних проблем, оригінальністю 
прийомів обстеження та обробки матеріалів зеМСЬ1(і подвірні переписи се- . 
лянських господарств навіть переважали їх. 

Земська статистика виникла безпосередньо з прямих потреб діяльності . 
земств. НИJ,\fИ збиралася інформація про розвиток селянсыщx і поміщицьких 

господарств, про кустарні промиели, про стан Фабрично-заводсьКої промис
ловості,працю й побутові умови робітничого класу. Але 1ЩЙбільш повно й 
всесторонньо в матеріалах земств постає аграрнастатистика,.розrалужена на 

поточну й основну. Поточна статистика rрунтувалQ!CЯ на свідченнях добро
вільних кореспондентів, а також на періодичній звітності ·земських установ, 

данИХ волосних правлінь і ветеринарних служб. Найтиповішими виданнями 
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поточноі земської статистики були «Статистические ежегодники», «Бюллете

ни», «Статистические сборники». Дані основної земської статистики збира

лися.експедиціЙним методом, і така методика збирання матеріалу забезпечу

вала досить високий ступінь надійності їх даних. Про повноту й представни

цький рівень земської статистики свідчить той факr, що за період з 1880 по 
1913 рр. земськими подвірними переписами були охоплені Зl1 повіriв З5 гу
берній Європейської Росії, причому за цей час у 236 повітах вони були про
ведені по одному разу; в 52 - двічі, а в 17 - тричі. 

Виокремлюються три основні періоди розвитку зеМСЬІ«>Ї статистикИ за 

своєрідністю одиниць обліку та об'єктів спостереження, що потрапляли в по
ле зору статистичних служб земств, а також за формою та видом організації 

обстежень, відмінністю програм. 
для першоro періоду в історії зємськоїстатистики (1870 - 189З рр.) було 

характерпим всеохоплююче вивчення селян,ського господарства без и.rpУЧIЩ

ня В діяльність земств уряду. Спочатку об'єIcrОМ дослідження (спостережен

ня) була община (село), про яку складалися відповідні загальнообщинні спис

ки. З часом вони,поступилися місцем подвірЩfМ переписам, центром уваги 

яких став окремий селянський двір. для земської статистики цього періоду 

характерні суцільні подвірні переписи, які проводилися в 178 повітах євро
пейської частини Російської імперії (у тому числі і в повітах українськщ.гу

берній). Програми переписів відрізнялися детальністю і спрямованісТІО. Во

ни налічували близько 100 показників за такими групами: динаміка населен
ня (демографічна статистика), статистика землеробства й тваринництва. 

Протягом другого періоду (189З - 1905 рр.) у земських статистичних ко
мітетах, поряд із суцільними, отримали розповсюдження вибіркові подвірні 

обстеження. За цей час лише в Україні було обстежено близько 120 повітів. 
У ці роки значно посилився контроль з боку держави за діяльністю земств, 
що певною мірою позначилося на земській статистиці. Стали розroрнутіши

ми програми й поглибилися методи дослідження загальноекономічних умов 

селянських господарств. 

Третій період (1905 - 1914 рр.) У статистичній діяльності земств харак
теризувався подальшим цілеспрямованим поєднанням суцільних і вибіркойих 

обстежень з особливою увагою до питань сільськогосподарськоro виробниц

тва. Помітно вплинула на зміст програм земських переписів Столипінська 
аграрна реформа. Під час обстежень фіксувалися відомості про купівлю

продаж землі, про виходи на хутори й відруби. 

У межах земської статистики проводилися й бюджетні обстеження се

лянських господарств, щоправда до 80-х років ХІХ' ст. вони не стали 
систематичними. Але поступово земства перейшли до масових бюджетних 

обстежень, охоплюючи за один раз до 1 ООО селянських господарств в одній 
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губернії. Обстеження цьоГо характеру здіЙСНЮВ8ЛИСJI головним чином експе
диційним методом, але в ряді випадків й анкетним. Програми їх були подібні 
до програмам подвірних переписів за глибиною й детальністю охоплюваного 

кола питань (дані про сімейний склад, земельну влаСІіість і землекористуван

ня, прибутки й витрати в НlПУРальному та грошоlЩМУ евківаленті тощо). Дані 

бю.ФКетних обстежень, проведених земствами, суттєво доповнювали подібні 
до них матеріали подвірних переписів; 

у результаті реалізації різних типів статистичних обстежень земськими 

статистиками зібрано величезний матеріал, який характеризує досить повно, 
достовірно й репрезентативно основні процеси аграрного Р9ЗВИТКУ Російської 
імперії. Слід зауважити, що масова первинна документація земських обсте
)І(ень до цього часу майже не введена до наукового обігу. Окремі жnyблікації 
цих матеріалів не позбавлені сут:гєвих недоліків, зщч:;ема в них часто відсутні 
Несібхідні підсумкові дані, а земські статистичні описи представлені перева

жно пообщинними й поселищними зведеннямI-t (замість групування за гос
подарчою спроможністю), {)ез виділення окремих соціальних груп і станів 
серед селян. Публікаціі обстежень приватних господарств, як правило, не міс

тять згрупованого матеріалу. Відомості подані стосовно окремих маєтностей, 
а підсумки, навпаки, наведені за групами господарств у волостях, повітах і 

губерніях; 

- Відомості про фабрично-заводську промисловість у земській статистиці 
відтворені. неповно. Вони відрізняються різнорідністю програм, але можуть 
бути цікавими для вивчення процесів розвитку промисловості в окремих гу

" 5ернія,{, оскільки містятьдаиі про робітників, обладнання, кількість необхід
., ної сировини, палива, продукції, що виготовлялася. Дещо ширше представ

лені дані земської статttстики про кустарну промисловість (вони часто збира-
JI'Исяу ході подвірних.nереписів). Спеціально такий перепис було ·здійснено у 
Чернігівській 'губернії (описано· склад сімей, використанНя найманої праці, 
сировини, техніки, збут продукціі; час виникнення підприємства). Серед ін
ших комплексів земської статистики важливе значення мають матеріали са
нітарних обстежень, які здійснювалися земстВами з метою вивчення умов праці 
й побуту робітників. Особливо докладний і змістовний комплекс таких 
r.tатеріалів зі6рано земствами ХерсонськОї губернії. В 70 ~ 90-х рр. ХІХ ст. 
санітарні Qрсте~(!~няфабрик і заводів, умов праці й побуту робітників про
водилися також у Катеринославській губернії~ У них відтворено дані про склад 
робітників, характер ух роботи, тривалість робочого дня, заробітну цлатню, 
житлові умови тощо. 

Отже, статистичні мщ~ріали, зібрані й узагальнені,земствами, насправді 
можуть бути віднесені до найбільш інформативних -та змістовних джерел з 

історії України в складі РосЩськоі імперії у другій половині ХІХ - на початку 
ХХст. ' .. . .. 
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. ЛЕКЦІЯ 19 
ДОКУМЕНТИ ПОЛlтиrших ОРГАНІЗАЦlй, ПАРЦЙ j товАРиств 

ЯКДЖЕРЕЛА ЗІСТОРІ/УКРАІни . 

1. Програмні документн декабристських організацій 
в Украіні як ·історичні джерела . 

СтВорення вженаЙl1ерших в Україні політичних організацій і товариств 
на початку ХІХ ст. зумовило появу нового BJfДY іСТОРИЧIШХ джерел - програм
них документів. Характ(,рно, що спочатJ(y такі джерела не мали строго визна

ченого формуляру, обов! язкових елементів змісту та структур1і. У політичних 
організацій першої половини ХІХ ст. функції програм іноді виконува.гіи най- . 
різноманітніші за формою ДОJ(yменти (проекти конституціЙ~ катехізиси, пра
вила, клятви тощо). 

Першими політичними організаціЯМИ в Україні на початку ХІХ ст. були . 
декабристські товариства. Відомо декілька їх головних програмних докуме.н- . 
тів. Найбільший інтерес: з них становлять «Конституція»; укладена одним із 
членів Північного товариства з центром у Петербурзі Микитою МураВЙОВИ)14 
та «Руська Правда» Павла Пестеля як прогр8.мапівденного осередку декаБРJf
стів, що базувався в Україні. ці та інші джерела були нерозривно пов~язані з 
політичними трактатами, ·науковимИ й літературними творами того часу. 

Джерелознавчий аналіз програмних документів політичних організацій 

декабристів ускладнений існуванням декількох Їх редакцій, відсутністю відо

мостей про ЇJ!: автора (авторів) та час створення, ступінь завершеllості roщо .. 
Значна частина таких документів збереглася у дуже зміненому вигляді серед 

речових доказів у матеріалах слідчих справ. . 
Наприклад, «Конституція» М. Муравйова дійшла до нас у трьох peдaкЦi~ 

ях. Це свідчить не лише про НlUIвністьу дека6ристсьщ>му русі різних течій та 

напрямів (від поміркованИх до радиКальних), алеЙ про те,ЩО цей рух eBOJ1JO~ 
ціонував, а це потребує окремого вивчення. 

За остаточним варіантом «Конституції» М. Муравйова передбачалася без.." 

застережна ліквідація кріпосного права й ра6ства, військових поселень, усіх., 
станів та станових ПРИflілеїв, повинностей і соціальних обмежень, «Табедю 
про ранги», усіх «ПРИДІюрних» виборчих прав, усунення правлячої династії 

від політичного життя; Згідно з нею, йшлося про рівноправніСТЬ.УСЇХгpQма
дян перед законом, свободу віросповідання,слова,ДРуку, з.60рів, пересув!Щ
н·я. Вищим орган.ом влади в країні мало стагидвопалатне·народне Bi~, а за, 
імператором зберігалася лише викоuавча влада, Однак «Конституція» М. Му
равйова не була програмою всього Північного товариства, частина його чле

нів, яка відіграла провідну роль у подіях 14 грудня і 825 р., ДОТРlfМУlЩЛась 
більш. радикальних позrЩіЙ. 

219 



РозOlл 6. Джерела зlcinoріі Украіни ХІХ - початку XX'Cm. 

Натомість «Руська Правда» П. l1естеля може розглядатися як програма -
всього Південного товариства. Перша ії редакція була написана протягом 
1822 - 1823 рр., а друга (незакінчена) писалаёя у 1824 р. П. Пестель встиг 
завершити ОСТlПOчну переробку тексту вступу та двох перших розділів, а та

кож частини Tpeтьor6. Щодо решти розділів збереглися лише окремі авторські 

НОТІПКИ, які свідЧlПь про напрямки можливого подальшого опрацювання. Од
нак з цим пов'язана певна складність джерелознавчого аналізу тексту-«Русь
кої Правди». 

Скажімо, згідно з першою редакцією «Руської Правди» передбачалася 

ліквідація самодержавства, кріпосного права й станів. Звільнення ceJlЯнмало 

здійснюватися поступово, за декілька років. Упродовж цього перехідного пе
ріоду селяни повинні-були виконувати певні повинності й сплачувати оброк, 
щоб їх визволення не призвело до зменшення прибутків поміщиків. Зберіга

лися й окремі сТанові привi.Jiеу за тією частиною поміщиків, які «оказаЛи оте
честву большие услугЮ> під час війни 1812 р. 

НІПОмість за друroю редакцією «Руської Правди» передбачалося беззас
тережне знищення кріпацТва. Усі, хто спробував би завадити цьому, оголошу

валися «lІЗверraми» і -повинні були арештовуватися. Селяни мали отримати 
лише п6ловИну всієї поміщицької землі. Соціальні стани, привілеї скасовува
лисSl, а- всі громаДЯни оголошувалися рівними перед законом. Сі<асовувалася 
система становоro суду. станового комплектування армії, самодержавстВо за

мінювалося республіканською формою правління, а вся царська фамілія під

лягала повному знищенню. КраТною мав правити однопалатний парламент, 

обраний усіма громадянами з 20-річного віку без-будь-якого майнового цензу. 
Отже, друга редакція «Руської Правди» була більш послідовна з погЛяду 
державотворення, але передбачала -вирішення всіх нагальних питань рево
люційним насильницьким шляхом. за всієУ радикальності у вирішенні -пи

таннЯпро кріпосне право та роздачу землі селянам П. Пестель не передбачав 

повноі'ліквідації дворянського землеволодінНSI, а, надаючи всім громадянам 

Росіі ріВн:і права, він беззастережно відкидав право неросійських народів 
(у тому числі й українськОго) на самостійне вирішення ними питання про 
аласну долю. 

Д~кілька програмних документів створило «Товариство з'єднаних ело·; -
в'ян»,-діялЬ8ість якого теж була зосереджена-переважно на територіУ україн
ських земель.-Середних вирізняються «Правила з'єднаних слов'ян» (інша -
назва - «l<щeхізис»), aвtopoM я:rtих був один із провідних діячів товариства 
Петро Борисов. «Правила» були написані у 1822 - 1823 рр. і переважно зводи
лися до своєрідних крилатих висловів, приповідок, лозунгів. Наприклад-: «не 

надійсSl ні на кощ окрім друзів та зброУ»; «не май рабів»; «не поroрдуй над
мірно»; (шростота, тверезість, скромність»; «не бажай більше того, що-маєш, 
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і будеш незалежним» тощо. До програмних документів товариства також на

лежить «Присяга з' єднаних слов' ЯН» або «Клятва», текст якої написали·брати 

Борисови. 

Програмні документи декабристських організацій віддзеркaJПOЮЮТЬСТан . 
суспілl!но-політичної думки та революційного руху на території України на 

початку ХІХ ст. Вони свідчать про розростання політичної прірви між окре

мими революцщ'ними організаціями, з одного боку, та офіційною Росією й 

ідеологами відвертих кріпосників ~з іншого, а також про посилення політич
ного розмежування серед дворян-лібералів. 

2. Джерела 3 icтopjl діяльності Кирнло-Меф<щіївськоro товариства. 

«Книга бyтrв УКlРаУнського вароду» та Павторство 

ЯК доводять наукові дослідження т.а дЖерела про діяльність Кирило-Ме

фодіївського товариства, воно було засНОВlilие 3 ініціативи відомого· історика 
й громадського діяча М. І. Костомарова в грудні 1845 - січні 1846 р. Головною· 
метоЮ товариства визна.чалася перебудова суспільства на засадах християн"" 
ського В'Іення про справедливість, свободу, рівність і братерство ШЛЯХОl\f здій. , 
CHeННJI кількох реформ: 1) соціальної (ліквідації кріпосництва і зрівняння у 
правах усіх станів); 2) національноі' (зрівняння всіх с!,ов'янських.кародів що- .. 
до розвитку їх національної MOBti й культури);3) освітньої (створеНWI.Rеоб~ 

хідних умов для навчання усього населення,. поширення освіти ·в .. масах); .. 
4) політичної (об' єднання всіх слqв' янськик народів в єдину федеративну дер- . 
жаву, провідну роль у я~:ій повинна відіграЩіТИ Україна). Окрім М. Костома- .. 
рова, до складу товариства входили Г. Андрузський, В. Білозерський, М. Гy~ 

лак, П. Куліш, О. Маркович, Д.Пильчиков, I.Посяда, М.Савич та ін. (усьаго 

за різними даними да 1 ОО чол.). Тісні стосунки з ними підтримував Т. Шев-·. 
ченко, хач дастеменно невідомо, чи входив він до товариства безпосередньо, 

Та й взагалі товариство за короткий термін свого існування не набуло OCTa~. 
точного організаційного завершення, тому члеНСТВQВ Його·рядах для більшо

сті згаданих о.сіб було біп.ше формальним, а отже. й склад ЙОГQ не3" ясощий .. 
остаточно. : 

Основними документами, у яЮfХ відБJf,l1ИСЯ.пог.ляди кирило-мефодіївцїв., 

і проrpама діяльності їх. товариства, є {(Книга буття україНСЬ1«Jго нарОду» 

((Закон Бо:ж:uu»), «Статут Слов 'яНСЬ7<Ого товариства св; Кирила та Мефо:, 

дія. Головні ідеї» (авторство обох документів приписується М. Костомарову), 
nоЯсНЮВШlьна заnUС1\а до статуту товариства, складена В. Білозерським, 

різніnРОЄ1Стu та відозвu. В основу.цих джерел покладено ідею,-україНСЬКОГО 

відродження першої половини ХІХ ст. Помітний вплив на них справили ідеї 

європейського романтизму, панславізму, декабристів і польськоro .. визвольИQ~ 
го руху.: 
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· Розділ 6. Д:неерела зlctnOfJlТ Укра"'" ХІХ - nочfllltк;у хх ст. 

Рукописні примірники «Книги бутгя українського народу» були вилуче- . 
ні під час. арешту в М. КостомароВа, М. Гулака та В. Білозерського. Слід за- . 
значити, що слідчі ІІІ Відділення так і не змогли ОСТlПОчно з'ясувати.хто Ж 

був автором докумеНта. Але в дослідницькій традиції та публіцистиці y.rвep

диласяверсія саме костомарівсьf«)fo авторства .. однак, якщо строго дотриму
ватися вимог джерелознавчого аналізу, то питання щодо 81ПОрСТва «Книги 
бутгя» не можна вважати остаточно вирішеним, хоч найвірогідніше, ним був 

саме М. Костомаров. «Книга бутгя українського народу», що була написана 
під помітним впливом та з окремими запозиченнями з подібних польськомо

вних джерел, має й змістовну оригінальну ЧlЩтнну. Твір був свідомою спро

бою створення історичного міфу про український народ, ЩО цілком укладала

ся в рамки романтичної історіософської концепції. Оригінали.«Книги» були 
написані російською, польською та українською мовами. 

Сто дев' ять параграфів «Книги ... » стисло передають історію україноько- . 
го народу, оповідають про те, як він неодноразово потрапляв у неволю, але 

весь час боровся за своє звільнення. Особливо ідеалізується в «Книзі бутгя» 
запорозьке козацтво та народний побут України, високо оцінено роль братств 
при церквах у Києві, Луцьку та Львові, наведено головні підсумки ВИЗВОJlЬ

ної' війни українського народу середини ХУІІ ст. та рішення Переяславської 
ради. На думку автора твору, Україна «пристала до Московщини», щоб «жити 

укупі; зарівно, як колись буде віки між слов'янськими людьми», але 

невдовзі потрапила у неволю, бо «по своїй простоті ще не знала, що то єсть 

царі il цар московський значе усе рівно, що ідол і мучитель». Тому невдовзі 
«одбилась Україна від Московщини, і не знала, куди ЇЙ схилити голову», бо

ролася за свободу SO років, але «вибилась із сил». Врешті"на правому березі 
запанували поJ'tяки, а на лівому «цар Петро положив сотні тисяч козаків в 
канавах і на костях 'іх збудував собі столицю». Катерина 11 остаточно ліквіду
вала козацтво і ·запровадила панщину, «і поставали одні панами, а другі - не

вільникамю). ОдІіак-українці не змирилися з таким становищем, тому двічі 

брали участь у повстаннях (маються на увазі декабристське і ПOJIьське пов
стання). Сам же твір закінчується доволі оптимістично. У параграф і 108 00-

вориться: «І в трerій раз вона· скоро прокинеться і крикне. на всю широку 

Слов'янщину, і почують крик ії». А в·останньому параграф і зазначається; що 

Україна скоро повстане і «стане непідлеrnою·.Річчю Посполитою· в союзі 

слов'янськім». 
Отже, для свого чаСу автори «КfШГИ бутгя •.. », наслідуючи ·зразки подіб- . 

них польськИх та західноєвропейських політичних творів,;сформулювали вищі. 

критерії демократії: рівності народів, рівності всіх людей, соціальної спра- .. 
ведливост~ заклиКаючи до досягнення такого стану с.уcnільст!щ' у якому6 усі . 
«були рівні і вільні, і незалежні ні від царя, ні пана, а знали б одного Бога». 
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Цей твір фактично започlПКУвав в українській історіографії декі,лька концеп~ 

цій, які згодом отримали більш широке обrpунтування: а) концепцію безкла
совості украі'нського народу (царі не наші, пани не наші!); б) ідею слов'ян

ської єдності, розвинувши і піднявши їі на новиЙ вищий щабель услід за «То
вариством з'єднаних слов'яю>;в) покладення головної провини на царське 

самодержавство за порушення умов Переяславської угоди і відхід від неї; 

г) пояснення причин занепаду Речі Посполитої і ії ліквідації небажанням уря

ду зрозуміти в першу чергу нагальні потреби Украі'ни та ії народу. 
Історія створення Статуту товариства теж з'ясована недостlПНЬО, тому 

можна лише умовно окреслити час його написання та автора. СТІПУТ був ви
лучений під час ареШ1)' у М. Гулака (два примірники) разом із «Книгою бут

тя». Написаний він був на початку 1846 р., найімовірніше В. БілозерсьКим, 
хоча М. Костомарова та М. Гулака теж немlЩ достатніх підстав ВИЛУЧlПи з 
кола можливих його авторів. Зміст СтlПуту ДОЗВОЛЯЄI«)НСТIПув8ТИ; що він, 
скоріше, мав своєрідний «ігровий» характер, оскільки праicrично не містив 
жодної складової, притаманної програмним документам конкретної політич
ної організації. СТІПУТ поділяється на д!~i cтpyкrypHi частини: головні ідеї та 
головні правила товариства. ГоловRИХ ідей сформульовано шість: 1) мета то
вариства - духовне й політичне об'єднання слов'ян; 2) коxatий слов'янський 
народ повинен бути самостійним; 3) у кожного повинне бути право народне й 
рівність громадян; 4) управління, законодавство, освіта й право власності по
винні rpунтуватися на засадах православної релігії; 5) освіта та мораль по
винні бути підпорядковані створенню необхідних умов для участі у правлін
ні; 6) повинен існувати загальний слов'янський собор із представників усіх 
народів. Головні правила товариства такі: 1) воно повинне поширюваТи ви
щевказані ідеї шляхом виховання юнацтва, літературної діяльності та збіль
шення кількості членів; покровителями товариства вважалися КириіlO:га Ме
фодій, а відзнакою йоro членів каблучка або ікона з їх зображенняМ; 2) члени 
товариства приймали присягу і зобов'язувалися не розголошу1щти таєм1щць; 
3) товариство допомагає членам сімей арещтованих; 4) кожний член 
товариства може прИЙняти.до його складу нового члеца, не по~ідомля,ючи 

про це інших діячів; 5) членами тоВариства могли СТlПи лище слов'яни всіх 
«племен і звзнь»;.6) стосунки між членами визначЗлис::я·на щ:щнципах рів
ності; 7) ставилося завданням «знищення письмової і р(Щігjй~ої ворожнечі 
між,племенами»; ·8) викорjнення рабства і будь-якого. приниження нижчих 
суспільних верств, розповсюдження грамоти; 9) всі діі товариства і ЙоГО чле
нів повинні відповідати євангельським правилам любові, терпіння і законо-

·'поСЛУшноеті; 10) декілька членів товариства, пере/5уваК'>чи в одн.ому місці, 
"можуть мати свої збори і розробляти ПРИ!,!атніПР8l!идадля своїх дій за умови, 
.. що вони не будуть суперечити головним ідеям· і правилам товариства; 
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11) ніхто з членів товариства не повинен розголошувати відомостей про його . 
існування ТIі склад тим, 'X'rO не вступив до НЬОГО. 

ДО програмнИх документів кирило-мефодіївців також належить СЮІаде

ний в. БііІdзерсііким' проект про створення в Україні ремісничих шкіл' для 

«юнаків козацького стану». На відміну від двох попередніх' джерел; Biдo~!t 

точна дата створенНя проекту. Це) І вересня 1846 р. Документ являв собою 
спробу вт'іі1'итина практиці реальну програму поширення: освіти серед ниж
чих верств українськоroн'ароду. 

Г. Андрузький був автором «Проекту дося.гнеННЯМОЖJlивого ступеня рі
вності і свободи переважно у dлов 'янських землях», більш відомого під наз

вою'першоro npoekry конституції. За змістом це, скоріше, нотатки до програ
МИ всебічного поетапного правового реформування с.успільства на релігійно
християнських засадах. Тому ж aвropy належить твір «Ідеал держави» (<<Дру
гий проект КО1/ституції»). Це вже справжній конституційний преект, але не 
орієнтований на реалізацію, оскільки в ньому переJ38ЖНО викладено власні 
соціально~правові міркування автора. Загальними правовими та морально
етияними засадами, на яких поБУдовані уявлення Г. Андрузькоro - це держав
.но-правові теорії європейського просвітництва, вільні від популярних вже тоді 
соціалістичних ідей. Фактично це. було спробою ПРИf~ТОСувати просвітницькі 
засади до.ро.сіЙських умов. Ще один твір Г. Ан.црузького «Символ віри» -.це 
яскравий приклад характерного майже для всіх кирило-мефодіївців ставлен
ня до релігії, яка в їх уявленні не суперечила загальним посту латам християн
ства",. 

Ц:ря"rp~ні засади товариства розкривають ~oгo відозви: «Брати укра/н
цi!~.i«6pamи в(Щщшросіяни та noлякul» Нanpикл8,lJ;, перша складається із 
СеМИ nyнІСГів, які загалом зводяться до такого.: усіcitов'яни мають об'єднати
ся; 1fЩ<еt\ .царод лоринен мати свою Річ Посполиту, мову й літературу; пови
нен бути один сейм - рада слов'янська; у кожній р.~чі Посполитій повинен 
бути свій правитель, а над федерацією - спільний правитель, обидва обрані 
на пеlJНИЙ термін; посполита рівність і свобода стані.в; депутати та урядники 
повинні обиРатИся не за родом і достатком, а за розумом та освітою, до того ж 
<<НаРодним вибором»; віра Христова - основа закону й громадської справи. 
факТично ідентична до неі й друГа відозва, стиль КО1роі витриманий у відпо
ВІДНОМу тоні, а автор наголошує на тому, що саме укра'інський народ І'ІЬвиFiен 
бути roловним провідником Ідеї слов'янської єдності, носієм та пробудниROМ 
«слов'янськоro духу», виразником якоГо не можуть бути ні росіяни, ні поля
ки, оскільки перші зіпсовані татарським <<ДуХом закоонелости», а другі <<ду
хом неверия» (під романським впливом). Автором обох відозв найімовірніше 
був М. Костомаров; хоч перша зних була вилучена при'арешті у М. Гулака. 

Характерно, що у всіх пам'ятках кирило-мефодіївців віддана перевага 
словосполучеюпо «Річ Посполита» перед-терміном ресny6ліка, хоч їх політичні 
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ідеали суттєво відрізнялися від сутності й характеру державного утворення з . 
такою назвою. У цілому охарактеризовані вище та інші джерела, пов'язані з 
діяльністю членів Кирило-Мефодіївського товариства, є досить специфічни
ми пам'ятками з історії громадсько-політичного руху в Україні середини 
ХІХ ст., вони мають багато спільного насамперед з публіцистичними Й літе

ратурними творами того часу. 

3. Проrрамні документн народннцькнх орraнізацій. 
в Украlві нк джерела ... 

Програмні документи народницьких організацій.лише часЦ«)во представ
лені в окремих архівних фондах. Більшість їх знаходиться серед матеріалів 

політичних процесів або в осо.бистих фондах діячів народницького руху. Умови 

нелегальної діяльності народницьких організацій істотно стримували ство

рення ух програмних документів. Більше того, значна чаСтина цих пам'яток 
масово знищувалася під час аРештів та обшуків діячів руху: Вз!П'ВЛі з матеріа
лів народницьких організацій збереrnися окремі прОграJ.щі й статутні доку
менти, листування. інструкrивні мarеріали, звітна доК)'t!fентація, листів.ки, про
кламації тощо. Але, звичайно, найбільшу цінність становлять джерела пpQ

гpaMHo~cтaтyтHOГO xapaкrepy. Однак їх мали далеко не всі організації. На пер
ших етапах їх діяльн;ості роль програмних документів відігравали політичні 
твори та публіцисТика ідеологів народництва. Подібні документи не завжди 
офіційно визнавалися народниками, хоча й arrивно ними обговорювалися. 
Серед них слід виокремити «Вперед!» - наша програма» П. Лавро.аа, «Дода

TOK·~<.A» дО книги М. БакуніJfа «Державність та анархія» і працю П. Ткачова 

«У чому повинна полягати найближча праІа'ИЧНО досяжна мета революціУ». 
У цілому програмно-організаційні документи народництва створюВали~ 

ся безпосередньо в умовах розгортання ВИЗВОJlЬНО,ГО руху пореформеної до

би, ана формування ух комплексу впливало те, що тривалий час народництво 

перебуваЛо під впливом етичних і соціальних, а Jfe політичних ідеалів. А це 
знаходило іноді прояв у недооцінці ними ролі програм, статутів, що зумовлю

вало певну аморфність, організаційну сла(jкість та стихійність самого народ
ницького руху. Частина ж народників в Україні концентрувала свої зусилля на 

практичній роботі серед мас, тому фаІа'ИЧНО не ВИСуJfYла зі своіх ла!!велиlЧfX 
теоретиків, які б всебічно розвивали народницьку ДОІа'рину. 

3начJfY увагу вивченню й класифікації джерел, пов'язаних з діяльністю 

народницьких організацій в Україні, приділив відомий сучасний історик і дже

релознавець С. І. Світленко. Він запропонував програмно-організаційні до
кументи народииц'l;'ва розділити на кілька підвидів з урахуванням ух поход

ження, вн;утрішньої струкгури, зовнішньо! фQРМИ та фунКціональної спрямо
ваності. Це, зокрема програми, статути, інструкціі; протоколи та рєзолюцif 
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3 'їздів тощо. Важливим класифікаційним критерієм. на думку вченого. для . 
цих дЖерел є їх іДеологічна приналежність~' згідно' з якою слід розрізняти. 
програмно-організаційні доКументи yкpaїHCbКOro народолюбства й російськоro 
народництва, тим більше, що кожен з цих lІanpямів мав певні внутрішні течії. 

Особлива розмаїтість притаманна nрогjюмам. серед яких вирізняється 
декілька груп: 1) програми легальних та нелегальних органів преси народни
цькоro нanряму або орієнтації (нanриклад, «Черниговский Листою>, <<Грома

да», «Вперед!», «Набат» тощо); 2) легальні науково-культурні програми укра
їнських народолюбців (<<Програма Південо-ЗахіДf:lОro Відділу Імператор

ськ6roГеографічноro Товариства для збирання знань з етнографії» (1875 р.). 
«Програма збирання юридичних звичаїв і народних поглядів з кapHOro пра
в8» О. КістяківськОГо 1878 р. та ін.); 3) нелегальні програми гуртків україн
ськиХнародолюбців (програма київськоro YKpaїHCbКOro гуртка О. Добро
граЄВЬ1 середИии86-х pp~ хіХ сі та ін.); 4) нелегальні програми організацій, 
гуртків та груn'російськоro соціал-революційного народництва в Україні 
«(Програм~ Вико~авчоro комітету «Народної Волі», «Програма Народної Пар
тії». «Програма Південноросіitёьюro робітничоro союзу», «Програма дій гурт
ка робітників-народників» тощо). Усі вон'и є досить важливі першоджерела з 
історії народНицькОго·руху. ці пам'ятки достовірно відбивають стратегічну 
меТу й тактичНі заСОби діЯльності різних ідейних течій народництва і мають 
особливо ВаЖливе значення для вивчення ідеологічних засад іх діяльності. 

Своєрідність програмно-статутних документів народницьких організа- . 
цій полягає'в' тому, що 'вОии досить детально віддзеркалили складний пошук 
народниками шляхів та методів революційної боротьби. Це зумовило виник
неннябаraтьохпрограмно-статутних документів наlІіть у рамках однієї орга
нізацfі за невеликий відтинок часу. Виконуючи джерелознавчий аналіз 
про'ірам та CT~тyтiB народницьких організацій. слід ооов'изково з'ясовувати. 
відповідність наЗви докУмента йоro змістові, оскільки в ряді випадків доку- . 
меНт програмвого 'значення міг мати дещо звужену назву. Показовим є приклад 
з відмінностями між згаданою вище «Програмою ВиконаВчого комітету «На
poДlioi Волі» та так званою його ж інструкцією під назвою «Підготовча робо
та партії». Якщо перший документ досить вїМален(! нагадує справжню про
граму політичної організації, то майже кожен розділ інструкції сТосується пе
BHOro конкретного нanрямку діяльності партії або ії окремих секцій. Джере
лознавЧий аналіз тексту останнього докуменТа доводить, що в ньому обфун
товано завдання «Народної ВолЬ> у політичній боротьбі, пощуки методів для 
досягненНя ri :кінцевої меТи - (<Зламати чинну урядову систему». Це дозволяє 
віднесТи джерело!J.О важливИх Іірограмн()-статутню, документів організації, 
у якому відбито поступовий розвиток ідей наРОДНИIJ:гва. . 

. . . . - :. ~ 
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Програми органічно ДОПОВІООЮТЬСЯ ріЗНОl\fанітlЩМИ. статутними доку

ментами народницьких !)рганізацій. Серед них в~різня}Оться «Статут робіт~ 

ничих дружин» xepcoH<:bКOr.O гуртка 1880 р., «Правила» одеського гуртка 
В. Й. Греча 1881 р.·Відомі також дві редакції проекту статуту «Землі і волі», 
які датуються квітнем - травнем 1878 р. Крім програми, згадан~ї вище, існу
вав також статут. Виконавчого комітету «Народної волі»,. складений 1879 р., 
тобто безпосередньо під час створення організації. Більшість цунКтів цьогО 
статуту тісно пов' язана:> попередніми статутними землевольськими: Д9l'Умен

тами як за термінологією, так і за змістом. Але в ціЛОI\fУ цеgамостійний доку

мент, більш розроблений і продуманий, з досить чіц<о_визначеними Принци.
пами побудови організації. Особливо багато Уl!8Ги у статуті було цриділено 
правилам документування діяльності Виконавчого комітету. У НЬОМу,НЩІрик
лад, зафіксовано, що «постанови приватних зборів заf!9РЯТЬСЯ до протоколу 

для обов'язкового повідомлення·наступним загальним зборам членів». 
Слід зазначити, що. в таких структурних підрозділах «Народної волі», як 

робітнича та військова організації, існували свої програми та статути, які cyт~ 

тево доповнювали відповідні документи Виконавчого комітету. Скажімо, у 

«Програмі робітників, членів партії Народної волі» звучать мотиви общИJ:fНО

го соціалізму, ролі соціально-революційної партії в русі, 3H~~eH"" робітничої 
організації як її складової тощо. Наукова цінність стmyтних документів поля

гає в тому, що зміст цих джерел реально. відтворює заI'aJ1ЬНУ структуру та 

організаційні засади діjlЛьності народницьких гуртків. і груп. Це більшою мі
рою стосується радикального загальноросійською народництва, яке діяло в 

тому числі і в Україні. Більш складно аналізувати діяльнjсть українських гро

мад, які становили серцевину вітчизняного демократичного руху, хоч і були 
організаційно дещо аморфними, а також російських ліберa,n,ьних народників, 

які переважно концентрувалися в легальних установах зеМСЬІ<ОГО. та міського 

самоврядування, а також різних громадських товариствах, зосереджуючись 

на поширенні грамотності, створенні селянських ощадних.кас взаємодопо

могитощ". 

Положення програм і статутів набували певної конкретизації й узагаль

нення в секретних програмно-організаційних документах інструктивного ха

рактеру, що було властиво для російського радикального нарадництва, і осо

бливо народовольства. Скажімо, «Програма для· збирання :;шань у провінції», 

інструкція «Провінційна діяльність учніВСЬКQїмолоді» Щ інші привертали 

увагу радикалів до регіонів, окреслювали головні напрями їх діяльності на 

периферії. Ці та інші документи безпосередньо СТОСУВЩ1ися й України. 

Ще одну групу програмно-організаційних документів народницыqlx..i на

родолюбських органіЗlщійв Україні утворюють матеріали з 'їзд\в,. що відбува
лися як на теренах Рос ійської імперії, так і поза ії межами і .за безпосередньою 
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участю представників гуртків і організацій з України. Документи цих конспі
ративних зібрань народництва збереглися далеко не в повному обсязі. Однак 

їх особливості BiдTвopeH~ скажімо, у матеріалах Паризького з'їзду народнн
ків-лавристів 1876 р. або Воронезького з 'їзду народників і 879 р. ух джерело
знавчий аналіз засвідчує; на таких форумах після попереднього обговорення 
приймалися не лише програми, стагути, а й резолюції, пропозиції, ЩО теж 
досить важливо для фунтовного вивчення процесу формування головних про

грамно-тактичних настанов народництва. 

Програмно-організаційні документи народництва тісно пов' язані з про

кламаційним" пам'ятками; у яких теж віддзеркалилися ідеологічні погляди 
представників цього руху. Прокламації є найбільш масовий вид нелегальних 

ви,цаНь, який широко вИКОрЙCТQвувався насамперед революційним крилом на
родництва. Це переважно листівки - як неперіодичні безцензурні публікації, 

невеликі за обсягом і форматом (друковані або навіть рукописні). За змістом 

ці яскраво виражені антиурядові агітаційно-пропагандистські твори, ЯІ( 

правило, відбивають актуальні суспільно-політичні прагнення та ідейні заса

ди того чи іншого народницького гуртка. За чіткістю стилю, лаконізмом мо

ви, оперarивністю і гостротою змісту прокламації наближаються до періодич

ної нелегальцої преси. Велика розмаїтість цих документів дозволяє виокре

мити кілька їх різновидів: nРОЮlсшацЙ"..оголошення, nроклсшацЙ"..відозвu, nро

кламаці'l-звернення тощо. ПРОЮlамації-оголошення випускалися здебільшого 

з інформаційною метою, як це було в одеському гуртку І. Ковальського 

(1877 р.), гуртку В. Осинського (1878 р.), київській та харківській організа
ціях <<Народної волі» (1884 р.). В оголошеннях стисло переповідалося про 
відповідні акції народників-радикалів. Водночас окремі з таких «оголошень» 

відтворюють еволюцію ідейних поглядів соціалістів-революціонерів. Прокла

мацЙ"..відоз8U натомість містять аналіз тодішньої політичної ситуації, гасла й 
поточні вимоги радикального народництва, тому цінні у контексті вивчення: 

тактики революційного підпілля. Особливим різновидом прокламаційних до
кументів народників є підроблені,грамоти, телеграми. Іх видання:, наприклад 
групою бунтарів Я. Стефановича у 1877 р., було налагоджене з метою друко
ваної агітаційної пропаганди серед міського й сільського населення. У цих 

джерелах переважно фальсифікувалися атрибутивні дані та змістова частина. 

Окреслене коло основних матеріалів народницького походження:, з од

ного боку, не повинно досліджуватися істориком у відриві від документаль

них джерел урядового табору, представлених законодавчими актами, що були 
спрямовані на придушення народницького руху та запобігання його проявам, 

а також офіційної діловодної позасудової документації, судово-слідчих дже

рел тощо. З іншого боку, народницькі матеріали тісно пов'язані з публіцисти
кою відповідного періоду та мемуарною літературою народників, у яких теж 
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відбилися найрізноманітніші аспек:ги цьоro руху. Аналіз програм і статутів 
народництва повинен вк.1ІОЧати іХ зіставлення з теоретика-політичними тво
рами ідеологів окремих організацій і течій. Певному·уточненню й I<Оригуван:.. 
шо цих питань допомагає порівняння roловних положень npotpaM і статутів 
народницьких організаці.Й з практикою їх діяльності. 

Значна частина програмно-статутних документів народницьких органі
зацій збереглася у складі судово-слідчих матеріалів, причому іноді вони пи
салися арештованИМИl;lародниl(8МИ вже під час слідства з метою обrpунту

вання мотивів своєї діяльності або у відповідь на фальсифікацію охоронними 
та судовими органами матеріалів звинувачувальних справ. Такі варіанти про
грамних дoкyмeнriB породжують багато питань щодо струкrypи та часу ство
рення джерел. їх признач~ння, оскільки підсудні не повідомлЯли або вказували 
досить приблизно факти конкретної історії розробки та ухвалення цих. 
документів. . 

Збереглося відносно багате листування народницьких орnщізацій, у якому 

можна виділити декілька. груп:.листування центральноro осередку з місцеви

ми організаціями; листу:вання народницьких організацій з ідеологами руху; 

приватне листування окремих представників народництва; викривадьні Й зви
нувачувальні листи народників, адресовані представникам царської адміні-. 

страції. Звичайно, обмеження письмових зносин з конспіративною меТою на
кладало певний відбитш: на народницьку епістолярію (як і на мемуари, з~іт

ну документацію Тощо), спричиняло присутність у ній великаї кількості ши
фр<?ваних й умовних позначень, скорочень, використання партійних кличок, 
псевдонімів. 

Увесь розглянутий комплекс матеріалів, пов'язаних з діяльністю.нарОд
ницьких та народолюБСI~КИХ організацій в Україні, являє собоК) сукупність 
джерел р1ЗЩІХ родів, видів та різновидів, які потребують специфічних дoc~ 
лідницьких підходів з урахуванням новітніх досягнень історичної науки. 

4. Основні комплеJ(СИ джерел, які відображають діяльніСть 
укlЩiнськихполітичиих партій кінця ХІХ .,.-почаТку хх ст. 
у зв' язку з д<;lСИТЬ пізнім періодом Створення національних партій в Украї

ні, їх документальні комплекси хронологічно представлені в Межах кінця 

ХІХ - 20-х рр. ХХ ст. Се:ред них розрізняють документи, призначені до пуб
лікації і не призначені ДЛЯ цьоro. До першої групи належать програми. стату

ти, протоколи з'їздів та конференцЩзвіти центрЦnьних комітетів тощо. Про
грамні документи більшості партій означеного періоду дуже близькі за зміс
том .. Слід зазначити, що процес евоJIЮції, появи, Qб'єднання й зникнення 3 

політичної арени окремих партій був настільки інтенсивний, що вони не всти

галине тільки створити якісь програмні документи, а й навіть організцційно 
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оформитися. Серед документів другої групи слід виокремити протоколи це/:{

тра.гіьних комітетів' і приватних нарад парТіЙ; Ці riротоколи відтворють пози
ції окремиХ груп та особистостей всередині партіЙ. Водночас у протоколах 
центральних комітетів багато досить нечітких політичних і економічних 
постановок, формулювань головної мети та завдань партій, лозунгів щодо 
посилення впливу на маси, невірних оцінок поточного моменту. 

За видовими ознаками Джерела, які стали головним результатом діяль

ності українських національних партій кінця ХІХ - початку хх ст., можна 

умовно класифікувати на такі групи: 1) нормативні програмно-статутні до
кументи (програми, статути партій і культурно-освітніх товариств, доповіді 
на з'їздах та конференціях), які переважно публікувалися окремими брошу

рами або в партійних періодичних органах; 2) діловодна докуменmація пар
тій (протоколи з'їздів і конференцій, листування центральних партійних ор

ганів з низовими ланками або з окремими членами, відомості фінансового 
характеру, описи майна партій тощо); 3) твори лідерів та ідеологів партій 
(наприклад, «Самостійна Україна» М. Міхновського, «ЛистИ до братів-хлібо
робів» В. Липинського, «Націоналізм» д. Донцова, «Відродження нації» 
В. Винниченка та багато інших); 4) партійна преса (газети та журнали), як 
невід'ємна ознака політичної організації. На сторінках партійної преси фор

мулювалися нагальні завдання партії, подавалася характеристика поточного 

моменту, наводилися аргументи на захист своїх позиціЙ і критикувалися ~o
літиqні суперники. Серед найавторитепйших періодичних партійних видань 
слід назвати часопис «Громадська думка» як орган Українськоі' радикальної 
партії, часопис «Слово», що видавався УСДРП, а також часописи «Громад

ська Думка», «Нова Громада»; «Рада» тощо. 

Деяка аморфність політичних організацій, посилена роль особистих сто
сунків У партіЙній практиці обумовили специфічність їх документів: у них 
часто відсутні чіткі формулювання рішень та резолюцій з розглядуваних 

питань. До того ж, значна частина таких документів відклалася у приватних 

фондах лідерів партій. 

Першою справжньою українською партією на Лівобережній Україні 
вважається Революційна українська партія (РУП), про створення якої було 

оголошено наприкінці 1899 -- на початку 1900 р. У Харкові на так званій Раді 
чотирьох (Д. Антонович, Б. Камінський, Л. Мацієвич і М. Русов). Керівниц

тво партії відразу ж запропонувало одномУ з ії членів, а саме МИ1{()лі Міхнов
ському, написати програму дЛЯ РУП, щО останній і зробив, виnyстив'шибро

шуру «Самостійна Україна», якз-й була програмою партії протягом першого 
періоду їі діяльності, а також першим програмнимдокументом українського 

націоналізму. У цьому документі ствердЖУвалося існування боротьби між на
цією «грабованою» й нацією-гнобителем,а Переяславська угода 1654 р. 
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розглядалася як така, що визначала Україну не~алежною державою, але була 

грубо порушена Росією. Тому головну мету РУП Микола Міхновський вбачав 

у «поверненні нам прав, визначених Переяславською конституцією 1654 р., 3 

розширенням іі впливу на цілу територію українського народу в Росії». 
Спочатку головними Для РУП були racдa: «Одна єдина, нероздільва, вільна, 

самостійна Україна від Сяну аж по Кавказ», «Усі, хто на цілій Україні не за 
нас, ті проти нас», «Україна для українців». 

У партії переважали представники революційної української інтеліreн
ції, але ця організація не мала широкої' соціальної бази. Вже з самого почarку 

в ній виокремилося декілька течій: дрaroманівсько-федерarивна, соціал-де

мократична, народницько-революційна та націоналістична. Перші три - чо

тири роки всередині РУПточилася боротьба. Свої ідеї партія пощирювала 

пере~о серед українського селянства, nyблікуючи спеціальні брошури. Спо

чаткУ це була вищезгадана «Самостійна Україна» (наклад І ООО примірників), 
потім «Дядько Дмитро» (10 ооо примірників). В останній Д. Антонович гас
ло «За самостійну Україну» обмежив лише боротьбою за соціально-економічні 
інтереси українського народу. 3 1901 р. РУП почала випускати у Львові свої 
партійні органи - газету «Селянию> і часопис «Гасло». 

На почarку і 902 р. РУП СЮІадалася з шести «вільних громад»: Київської, 
Харківської, Чернігівської, Полтавської, Лубенської та Чорноморської, які у 

свої1tдіяльності були фактично airoномні. Цього ж року націоналістична фрак
ція на чолі зМ. Міхновським ВИЙUVIа зі складу РУП і утворила окрему· пар
тію, яка ще до 1903 р. включно мала певний вплив на політику РУП. Однак у 
своєму періодичному органі «Гасло» РУП офіційно заявила пpo своє відме

жування від ідей «Самостійної України» й перехід на.загальні засади марк
сизму з вимогою національної автономії' для України. Філії партії були ство

рені у всіх великих містах Наддніпрянщини. Та все ж подальшого розколу не 

вдалося уникнути. У 1903 - 1904 рр. 3 РУП почали виходити окремі предста

вники соціалістично-революційної течії, які згодом у 1907 р. зробили спробу 
об'єдНЮ'ися в Українську партію соціалістів-революціонерів. 1905 р.з РУП 
ВИЙUVIи представники правого крила, приєднавшись до У.країнської радикаль

ної партії (серед них М. Меленевський, Л. Українка та ін.). 

У тому ж 1900 р. українці, переважно виховані на кращих зразках поль
ської культури, створили на·чолі з Б. Ярошевським' Ущ>аїнську соціалістичну 

партію (УСП), якаоднакМItЙже не мала розбіжно~тей з РУД а зПдно з про

гр8мними засадаминаroлошувала на існуванні ·національного й соціального 
гноблення з бо~ «чужого деспота», відстоювала незалежну Українську рес
публіку, соціалістичні ідеї. Якоїсь теоретично розробленої проrpами партія 

не мала і через відсутність досвіДу політичної боротьби намагалася поєднати 
у своїх засадах великою мірою протилежні ідеї соціалізму й націоналізму. 
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Свій друкоВаний орган під назвОю «Добра НОВИН8>} паptія використовувала 
ДЛЯ соціалістичної агітації серед українського npoлетаріату. Деякий час УСП 
була близькою до Польс},кої партії соціалістичної (ППС), але у 1903 р. увійш
ла до склаДу РУП. 

М. МіхНовський разом зі своїми однодумцЯми (братами Макаренками, 
братамиЩtі~етами, братами Шевченками та Є. Любарським-Письменним) у 
1902 р. заснував Українську народну партію (УНІ1). Майже відразу ж він на
tiиєав«де~яm·6·!JаnОвідеЙ·для УНП», які зводилися до таких положень: 
1) «Одяаєдина, 'ilёподільна, самосtійна, вільна Україна - Республіка робочих 
людеЙ»; 2) «Усі люди - ТВОJбрати; аЛе мосКалі; тг.tи й ма;цяри- це вороги 
нашого народу, поки вониrili"уютr; над нами' і гноблять 'нас»; 3)' «Україна для 
українців»; 4) «Усюди і заВЖДи вживайyiq>аїнськоі мови»; 5) «Шануй діячів 
рідного краю, ненавидь йоroоор'dгів; зневажай переае(Yrнів-відступників і 
добре'буде цілому твоєму народові1 toбі»; 6) «Не ВБИ'.ваЙ Уі<раі'йу своєю байду
жістЮдо всенародних iHTdpeciB». Далі йдеться про заБОрону вживання мови 
оКупантів, про немоЖливіСТЬСriравжНьому українцеві чи українці одружити
ся з чужинцем тощо. В іншій своїй праці «Робітницька справа в програмі 
YНTh> М. Міхновський обtpyirroвував неоБХіДнісtь створення національної 

армії діні виrifаііня з України у.сіХ зайд і захоII1lення промисловості. Нова про
грама УНП намагаласяврахувати провідні тенденціїукра'іНСЬкого національ
ного руху іпроголошyвaJiа соціалістичний ідеал єдино прийнятним для укра
ЇНСЬКОГО народу; передбачала створення українськими робітниКами своєї не
залежної партії; іІроголошувала, що визволення українського пролетаріату є 
лише його осоБИстОю справою; не поділялася думка про те, що селяни в Україні 

мають 'позбутися своєї земельної власності і перетворитися на 
наймитів у панських економіях; визначала корисність переходу від капіталіс
тичного Господарства до орендногО фермерства. 

З осеНІ 1905 р. УНПriочала видавати свій часопис «Самостійна Украї
Н8», але у Львові вийшов лише один його номер. Була також надрукована 

Конституція України за проектом М. Міхновського, У якій іШЛОСIІ про феде
рати'вНИ~ адміністративний устрій в Україні, націоналіЗацію землі з викупом 
ії в українських поміщиків і без викупу у чужих, р:івність усіх станів перед 

законом; осОбисту свободу; демократичйИй поліТИЧ:IfИЙ лаД. Однак 1906 р. в 
УНП стався розкол, внаслідок цьОго від неї відійшла група «автономістів», 
які заснували Украінську демократичну партію. Цьoro ж року М. Міхновський 

спробуВав видавати в Катеринославі газету «3апоріЖЖIІ», у якій прого.rюшу
вав заснуВання Украінської селянської партії; . ГОЛОJ3НИМ завданням якої ви
значалося'«будити Національну і класову свідомість українського селянстВа», 
одНак ця спроба 'оживити партіЙliу РОБОТУ практИЧНО не дала результату. І в 
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цьому році УНП продовжувала бути малочисельною й не ДОСИТJ;.лоnynяриою 
в масах партією, яка незабаром розчинилася серед інших партій. . 

Ліберальний напрям в українському політичному русі почпК.)' хх ст.nред

ставляли Українська демократична та Українська радикальна пap:rії. Перша з 
них була заснована на з'їзді восени 1904 р. Ухвалена на цьому ж з'їзді Ті про
грама містила такі головні пункти: 1) введення. в україніпарnaмеlпсы<Dо 
ладу, участь народу в державних справах; 2) демократич~j свободи; 3) авто
номія Україии у складі Федерації Росії з обранням Українського Крайового 

Сейму; 4) вирішення еI<Dномічних проблем (8-годинний робочий день, дер
жавна пенсія немічним, npoгресивно-прибутI<DВИЙ податок, знищеиня права 

спадщини на заводах та фабриках); 5) передання казенних земель у підпоряд
кування !файового сейму; 6) викуп землі у поміщиків і передання їі за гроші 
селянам; 7) визнання рівних прав неукраїнських народів, які мешкали в Україні, 
на задоволення їх національних, еI<Dномічних та культурних потреб. 

Однак і ця партія була досить нестійким політичним утворенням, у яко

му стався РОЗI<DЛ між радикалами та поступовцями. Зіткнулися два табори, 
один з яких очолював Б. ГрінчеНI<D, а інший - В. HayмeHI<D. Уже в березні 
1905 р. з УДП виокремилася Українська радикальна партія. Найбільша від
мінність у програмах цих партій стосувалася еI<Dномічних питань. Так, згідно 

з програмою УРП передбачався викуп у власність краю всіх без виня:гку під
приємств, а також усіх державних, удільних та інших земель, водних просто.. 

рів, лісів, пасовиськ з визначенням норм викупу. В окремих пунктах йшлося 

про наділення безземельних та малоземельних селян землями з «крайового 

земельного фонду», скасування ВИКУПНRХ платежів та спеціальЩlХ ПОДlПків~ 
введення сільсы<DосподарсьI<Dїi освіти, запровадження орендного правІ. Щодо 

робітників уі1рограмі висувалися такі вимоги: 8-годинний робочий ден.ь, 

36 годин відпочинку на тиждень, двотижнева відпустка на рік, 1 О тижнів де
крету, встановлення мінімуму заробітноі' ПЛПп, введення страхування життя 

робітииків та незалежної інспекторсы<Dї служби тощо. Отже, якщо УДП робила 

aKцeliт ііа політичних питаняях, то УРП - на соціально-економічних. Саме 

це іх роз'єднало, але вже в 1905 р. вони об'єдналися. в нову партію- Україн

ську демократичну радикальну, лідерами я.кої стали І. Шраг, Є, ТимчеНI<D та 

Є. Чикаленко. цю партію, яка фактично об'єднала дві попередні програми, 
підтримували переважно українські національно-сйідомі поступові елемен

ти, причому навіть окремі КOJ.Iишні члени ICaДeТCbI<DЇ партії приєдналися до 

неі. Щоправда, партія не користувалася широкою популярністю в Україні, не 

мала чітко визначеної соціальної опори й була нечисленною. ' 
Вище вже зазначалося, що ще.вгрудні 1904р. з РУП вийшла частина ії 

членів, очолюванаМ. Меленевським, О. Скоропис-Йолтуховським, Лесею Ук
раїНI<DЮ та ін. Саме ця група стояла біля витоків украінської соціал-демократії, 
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створивши так звану Українську соціал-демократичну спіJIКy (іноді ії ще. на- . 
зивають просто «Спілкою»). У своїх програмних документах організація кри
тикувала руп і заявляла, що своїм головним завданням вбачає агітаційну ро

боту серед робітничого Юlасу. Тут іі інтереси перетну:1ИСЯ з інтересами рсдрп 

та Бунду. Характерно, що вже 1905р. «Спілка» увійшла до СЮlаду рсдрп з 

окремим статутом як національна організація, що мала своїм завданням орга

нізацію пролеТаріату, якиЙ говорить українською мовою. Згодом вона про

явИла себе як проросійська і русифікаторська політична організація, проти 

чого виступили УСДРП та украі'нські ліберали. Врешті в 1908 рі «Спілка» фак
тично припиниЛа свою діяльність, частина її членів влилася дО РСДРП; а ін

ша..;. до усдрп. М. Меленевський намагався IJідродити організацію. 

У 1912 'р. він опублікував відозву «До всіх спілчан», яка, однаК,стала остан
нім Документом-УСДС. Згодом провідні діячі «СпіЛl(И» перейшли на суто на

ціональні позиції, а М.МеленевськиЙ та О. Скоропис-Йолтуховський 
У 1914 р. були навіть серед засновників «Союзу визволення України». 

Інша більш впливова соціал-демократична партія України - УСДРП бу
м реорганізована з РУП після всіх розколів на з 'їзді у грудні 1905 р. ti очоли
ли Д; Антонович, Д. Донцов, М. Порш, В. Винниченко, С. Петлюра, Л. Юрке

вич та ін. Це була одна з найвпливовіших українських партій періоду між 
двома революціями, вона налічувала до 3 тисяч членів. Згідно з програмою, 
прийнятою на тому ж з'їзді, усдрп визнавала за roловний постулат автоно-· 

мію України в ії етнографічних кордонах «з правом законодавчим в тих спра

вах, котрі торкаються лише народу, мешкаючого на території України». Пар

тія також в.ідстоювала демократизацію суспільного даду та конфіскацію круп

ної приватної земельної власності. УСДРП видавала легальний тижневик 

«Слово», редактором якого з 1907 р. був С. Петлюра. Теоретик партії Л. Юрке
вич опублікував декілька своїх статей під псевдонімом «Л. Рибалка». Серед 

членів партії були й самостійники. До найбільш яскравих постатей з них на

леЖ!lВД. Донцов. У 1913 р. він виступив з ідеєю сепаратизму, за що був ви
Юlючений з партії. Однак сама партія ще з 1909 р. ПІ~реживала період занепа
ду. Більшість нRЙаIcrивніших їі членів на той час перебували за кордоном, де 

видавалися періодичні органи УСДРП «Наш голос~», «Праця», «Робітник». 

В. Винниченко та Б. Мартос намагалися об'єднати С'lудентську молодь та чле
нів партії навколо газети «Праця», яка виходила дру1КОМ у Львові, але цього не 

сталося. Протягом 1912 -1913 рр. партія випускал.!! також часопис «Дзвін», 
де друкувалися теоретичні праці іі ідеологів, літературні твори й наукові стат

ті. Діяльність редакції «Дзвона» зазнала різкої критики з боку теоретика біль

шовизму В. Леніна. Однак значноro впливу на народні маси України усдрп 

теж не мала. 
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Головним суперником цієї парті)' у боротьбі за маси в Україні була Україн
ська партія соціалістів-революціонерів (УПСР), створена на конференції в 
лютому 1907 р.Серед ії засновників були В. Чехівський, М. Шаповал, О. Ми
цюк. Щодо загальної ідеології, то вона майже не відрізнялася від головних 
засад російських есерів. Українські соціал-революціонери лише домагалися 
скликання Українських установчих зборів та розробки земельної реформи з 

урахуванням особливого становища в Україні. Важливими практичними кро
ками партія вважала виборення автономії та скликання Українських установ
чих 'зборів, а в подальшому - і державної самостійності Укра'fни. УПСР та
кож маЛа свої періодичні органи, опублікувала значну кількість книг та бро
шур, активізувала агітаційну та роз'яснювальну роботу серед селян. Однак 
майже у всіхкроках партії відчувалися брак єдності, відсутаість чіткої полі
тичної програми. Більшj,сть' гуртків українських есерів утворилася з числа 

тих членів російської есерівської партії, які були невдоволені «общерусски
ми» діями організації. 

1908 р. утворилася евоєрідна безпартійна організація, яка отримала на
зву «Товариство Українс:ьких Постynовців» (ТУП). Членів ТУП об'єднувало 
визнання керівних принципів автономії, ідеї конституціоналізму та парламен
таризму. Діяльність товариства полягала в організованій підтримці тих укра

їн~ьких організацій і видань, які відповідали зазначеним принципам; спро
бах здобути прихильників у думських та земських колах; в ознайомленні po~ 
сійського та закордонного громадянства із завданнями й характером україн
ського руху. Членами ТУП були В. Винниченко, А. В'язлов, М. Грушевський, 
М. Григоріїв, Ф. Матушевський, А. Ніковський, С. Петлюра, барон Ф. Штейн
гель, Є. Чикаленко, П. Стебницький та ін. Неофіційними органами ТУП були 
щоденна газета «Рада» та щомісячник «Украинская жизнь», які видавалися у 
Києві. Лід впливом ТУП перебували майже всі «Просr.іти», науковетоварис
тво у Києві. «Товариству» належала укра'інська книгарня (колишня редакція 
«Киевской стаРИНЬІ»). Організація займалася переважно просвітницькою ді
яльністю, ВИКОРИСТОВУЮ'lи легальні методи, налагоджуючи тісні стосунки з 
представниками поступової російської гpoMaдcbKocti Е\ особі лідерів парла
ментської групи, вчених, peдaкtopiB видань. Але, як івсі попередні політичні 

та громадські організації, ТУП не змогло виробити чітких програмно
статутних докумеltтів і не перетворилося на справЖНЬОЮ лідера політичного 
руху в Україні на початку хх ст. . 

Таким чином, організаційна незавершеність українського політичноГо й 
громадського руху на початку ХХ ст. призвела до того, ЩО більшість джерел, 
створених партіями й організаціями того часу, не мали чіткого визначення, 

що великою мірою унеможливлює з'ясування основних нanpЯМІ<ів і прерогатив 
їх діяльності, значно УСЮlаднює саме джерелознавче і3ивчення окреслених 

матеріалів. 
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ЛЕКЦІЯ20 
ПЕРІОДИКА ТА МЕМУАРИСТИКА УКРАІни 

ХІХ -ПОЧАТКУ ххст. ЯК ІСТОРИЧНІДЖЕРЕЛА 

1. Періодичні видання УкраіНІ!! ХІХ - початку хх ст. 

Rкіеторичнідareрела 

Досить ЗН!1ЧНУ Й водночас цілісну специфічну групу організованих· за 

певними формами джерел та матеріалів, які мають суспільне призначення й 
соціально-культурне функціонування, утворює періодика (преса), тобто су

купність журналів і газет. За змістом та ор~нізаційно-видавничими й літера
турно-жанровими формами до них близькі численні неперіодичні видання. 
Ц~, з()крема, праці наукових і громадських установ та організацій, які вихо~ 
дили У вигляді цронумерованих томів, частин, випусків, зошитів під загаль

ною назвою (<<'ГРУДЬІ», «УчI!НЬІе записки», «Записки», «Известия», «док.лады 
и сообщения»). . 

у журналах та газетах можна знайти матеріали різної тематики. Як об'єкт 

дослідження в одних випадКАХ можна обирати періодичний орган, взятий в 

обсязі всіх виданих одиниць (книг, томів, частин, номерів), у строгій хроно

логії виходу їх у світ, в іншому - конкретний текст окремого джерела, науко

во-популярної статті або дослідження. Аналізуючи окрему опубліковану в пе
ріодиці статтю, слід обов'язІ<ОВО враховувати характер і загальну спрямова

ність друкованого органу (літературний, популярний, публіцистичний, нау

ково-популярний, науковий тощо). 

Слід мати на увазі, що у вихідних даних періоднчного видання (журналу, 

газети), вміщених на його титульній сторінці, вказувалися періодичність 

випуску, головний зміст, прізвище видавця або назва організації. У процесі 

видання нерідко ці відомості змінювалися. Наприклад, змінювалася внутрішня 

струюура журналу. Найбільш поширені є такі розділи журналів-щомісячників: 
1) хуДожньо-літературний (або словесність, белетристика); 2) наука і мистец
тво; 3) внутрішній огляд (хроніка); 4) іноземний огляд (хроніка); 5) критика й 
бібліографія; 6) суміш. Перші два розділи утворювали першу частину журна
лу, решта входили до другої частини, яка частіше набиралася дрібним шриф
том. Частини журналу нерідко мали роздільну пагінацію. У другій чаСтині 
щомісячника часто вміщувалися матеріали й замітки без зазначення прізвищ 

авторів, осКільКи формувалися самою редколегією. 
Видавалися два основні типи журналів: товсті щомісячнuкu (наприклад, 

«ОСНО8а}), «Киевская старина») та тонкі щоmuжнєвul<U (<<Нива», «Огонl:SЮ>, 
«Родt:iНа»). Перші вважалися органами солідними й більш серйозними, орієн

тованими на інтелігентного читача, а другі були більш легкі за змістом, часто 

суто розважальні й адресувалися різній читацькій аудиторії. 

236 



ЛекцiR 20. Лерloдuка l1Ю ме.м1t1JШcnшка Yкpar"" ХІХ - ІІ0Ч_' хх сm. ... 
..' .,~ ......• 

У пресі склалося кілька журнально-газетних жанрів, з характерними 
ознаками формування, прийомами 'подання'"іt розкрйтгя тиХ чи'інших реаль- ' 
них фактів. 'це стаття, neреоова стаття (ileредовilЦя); HQjiuC, огляд, фельє
тан, бібліографія (рецетіО, 1іоРесrю.ноенціЯ, судовий звіin,театральнаре
цензія, не1ролог. Постійний і досить розповсюджений різновид текстів жур

нальних Публікацій - оголошення: -:- навряд чи може розглядатися як особли
виЙ жанр. Але все ж оголошення'були обов'язковим 'ёлементом періодичного 
видання і можуть розглядатися як особлива група джерел. Стаття в журналіс
тиці представлена трьома головними різновидами :.:. публіц~стична, кри~ич
на та наукова. Передова стаття була жанjЮммQйже виключно газетним. Особ
ливого розповсюдження цей жанр набув з друГої половини 60-х рр. ХІХ ст. 
у найбільш значних 'і впливовиХ газетах передові статті протягом багатьох 
років писалися чітко окресленим колом авторів, які вважалися спеціалістами 
в цьому жанрі. , ' 

Значну роль у культурно-науковому житті підросійської України відігра

вали загальноросійські періодичні видання. Але з другої половини ХІХ ст. на 

наших землях виходили й власні журнали та газети. Одним із перших таких 
періодичних видань у підросійській Україні став «Кuевлянuн»- збірник-аль
манах, який виходив у Києві протягом 1840 -1841 рр. за редаКцією М. Мак
симовича, а згодом у Москві в 1850 р. У збірнику вміщувалися переважно 
історичні матеріали про Киів та Київщину. 

Журнал «Основа» став органом громад і першим саме українським літе

РІПУРно-художнім та історико-публіцистичним ЖУРЩlJlОм-щомісячником, який 
виходив протягом 186 t - 1862 рр. У Петербурзі за загальною редакцією 
В. М. Білозерського і за діяльноіучасті М. І. Костомарова та П.· О. Куліша. 
Між іншим, редакція журналу палко вітала селянську реформу 1861 р., вели
кі надії покладала на прс,ведення царизмом інших реформ, Закликала інтелі- , 
генцію розширювати куш,турно-просвітницьку діяльність серед народних мас. 

В ~(OCHOBi» ДРУКУВ,алися художні TBOP~ М. Вовчок, Т. Шевченка, С. Рудан
ського, Л. Глібова. наукоlзі дослідж~ння М. Максимовича, П. Куліша, М. кОс.
томарова, О. лазаревсыого -r:a інших українських істориків. Так, наприклад 
П. Куліш надрукував у ЦІ.ому журналі першу редакцію своєї «Історії України 

од найдавніших часів», а також <<Хмельниччину» і «Виговщину». Матеріали, 

оцУ,6ліковані в «Основі», відбивають процеси 'формування національної сві

домості та розвиток національного руху в українському суспільстві у 50-~

на початку 60-х рр. ХІХ ст.,' висвітлюють конкретні цодії громадсько-полі
тичного житrя, особливо культурно-просвітницьку діяльність українських гро- . 
мад. Окрім того, Публікації провідних співробітників журналу (М. Костома

рова. П.Куліша, О. Кістяківського та ін.) характеризують стаН наукової роз
робки окремих найбільш суттєвих проблем української історії, етнографії, 
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мовознавства. Зокрема, безпосередньо періоду Хмельниччини стосується кри- . 
тич ний огляд монографії М. Костомарова «Богдан Хмельницький», здійсне

ний М. Максимовичем. До речі, саме в «Основі» вперше було опубліковано 

цілий ряд творів Т. Шевченка, а також джерела до його біографії (останні вже 

невдовзі після смерті поета). Однак, проіснувавши менше двох років, журнал 

самоліквідувався через цензурні переслідування та недостатність засобів для 

його видання. 

Подібним до попереднього було видання, яке здійснювалося протягом 

1861 - 1863 рр. уже в самій Україні і мало назву «Чернігівський лuстою>:-' 
<<.Листою> редагував відомий український письменник-байкар Леонід Глібов, -. 
з яким тісно співпрацювали представники чернігівської інтелігенції (пись
менники, -історики, етнографи, краєзнавці). Частина з них публікувала свої 
праці паралtЛЬНО і в-«Основі». 

Під назвою «Кuевлянин» також виходила щоденна газета в Києві (1864 -
1919 рр.), яка існувала переважно на кошти царСЬКОr() уряду і спочатку мала 
суто анти польську спрямованість, а згодом й антиукраїнську, оскільки боро

лася з «українським· сепаратизмом» та «політичною інтриI'OЮ». fi редакто
рами в різний час були В. Я. Шульгін (1864 - 1878 рр.), потім Д. І. Піхно (1878 
-1911 рр.) і В. В. Шульгін (1911-1919 рр.). 

3 кінця 30-х- початку 40-х рр. ХІХ ст. в усіх 9 «українських» губерніях 
Російської імперії виходили губернські відомості (без перерв до 1917 р. 
включно). У додатках до них часто вміщувалися матеріали з української ет
нографії, описи, історико-географічні праці тощо. Особливою насиченістю 

вирізнялися такі газети в містах Черні·гові та Полтаві. Починаючи з· 
1860-х рр. і до 1917 р. у губернських центрах також виходили «Еnархиальныle 
ведомости» як офіційні видання церкви, які:теж:містили багато матеріалів з 
української історії та етнографіі'. 

Найбільш визначне періодичне видання в Україні другої половини 
ХІХ - початку ХХ ст. - «Киевская старина» являла собою науковий щомісяч
ник українознавства, який виходив у Києві протягом 1882 - 1906 рр. російсь
кою мовою, а у 1907 р. під назвою «УкраУна» вже українською. Ініціатива 
заснування журналу належить відомим українським історикам О. Лазарев

ському та В. Антоновичу, а також відомям культурним діячам братам 

Ф. і П. Лебединцевим. Невдовзі після заснування <<Киевская старина» стала 
своєрідним неофіційним друкованим органом так званої Старої (Київської) 
Громади, яка з 1883 р. була фактично її власником. Очолювали і"і редколегію 
спочатку Ф. Лебединцев (1882- 1887 рр.), пorім О. Лашкевич (до 1889 р.), 
Є. Ківлицький (1889 - 1892 рр.) і В.Науменко (1893 - 1907 рр.). Журнал 
упродовж більше 25 років був єдиним друкованим органом української думки 
на підросійській Україні. «Киевскую старину» вирізняє величезна кількість 
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наукових та документальних матеріалів - історичних, археологічних, етно
графічних, філологічних, літераrypних (починаючи з 1890 р. друкувалися та
кож белетристичні твори, а з 1897 р. навіть і українською мовою), бібліогра
фічних і критичних. Усі ці публікації представляли українську науку й куль

'!УРу. «Киевская старина» об'єднувала кращі наукові й культурні сили України 
того часу, а коло її співробітників становило справжнє наукове товариство. 

Високий науковий рівень публікацій «Киевской старинЬІ» забезпечували 

провідні українські вчені, зокрема випускники й професори Київського, Хар

ківського, Львівського та Санкт-Петербурзького університетів, Київської ду

ховної академії (М. І. Костомаров, В. Б. Антонович, О. М. Лазаревський, 

О. І. Левицький, М. Ц. Драгоманов, М. С. Грушевський, Д. І. Багалій та багато 

інших). Поряд з науковими дослідженнями, рецензіями, літера'І)'РНИМИ тво

рами та бібліографічними оглядами чільне місце в журналі відводилося дже

рельним публікаціям, що відображали політичnі, економ;ічні, соціanьні й куль
турні процеси, які мали місце на території України упродовж ХVЛ - ХІХ ст. 
Крім документальних джерел (законодавчих актів :ra актових матеріалів), у 
«Киевской старине» публікувалися масово джерела особистого походжен

ня - спогади, щоденники, листи визначних українських діячів (Т. Шевченка, 

М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, Ф. Прокоповича, А. Полетики, 
І. Мазепи та ін.). Окрему й досьть змістовну частину публікацій журналу ста

новили етнографічні й фольклорні матеріали (пісні, легенди, прислів'я, пере

кази, казки українського народу), аналіз яких здійснювали на сторінках ви
дання І. Франко, М. Сумцов, П. Житецький, М. Драгоманов, В. Науменко та 

багато інших. 

Спеціальні покажчики публікацій, вміщених на сторінках «Киевской ста

РИНЬ»), створили ще до 1917 р. вчені Полтавської археографічної комісії 
І. Павловський, В. Щепотьєв і О. Явойський та окремо В. Дорошенко (покаж
чик останнього був опублікований в «Записках наукового товариства 

ім. Т. Шевченка» у Львові в 1912 р.). За ви~ловом М. Грушевського «Киевская 
старина» відіграла визначну роль <<Дійсного органу українознавства: україн
с.ької історії, етнографії й літератури». Журнал є цінне джерело для вивчення 

процесу українського національноro відродження та поcryпового зро(:тання 

національної свідомості народу України. 

Серед періодичних видань на особлив.у увагу істориків заслуroвують збір
ники, що видавалися науковими товариствами й організаціями. Найвідоміші 

серед таких товариств означеного періоду ~ Історичне товариство Нестора. 

літописця у м. Києві та Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. Кожне з 

товариств з певною періодичністю видавало свої збірники праць, до яких 

включалися наукові, публіцистичні і навіть художні твори, бібліографічні огля

ди й рецензії, джерельні публікації й некрологи. 

239 



Ро:Юіл 6. Джерела 3 іcmoрі1 УtqНl1lш X/X-IfО'lатху хх cm. 

Товариство Нестора~ліroписця оформило свої «Чтения в Исторuчес1ШМ 
обществе Йесmоpil~леmоnисца» як збірник і водночас власний головний пе
ріодичний орган: Саме товариСтво існувало протягом 1872 - 1931 рр., а пер
ший збірник з такою ііазвою'було опубліковаНо у 1879 р. Всього було видано 
24 книги «ЧтениЙ». У них переважно вміщувалися доеліджен·ня з широкого 
кола rtP66JteM українсько\" та всесвітньої історії і філології. У «ЧтеНИЯХ», між 
іншим, п)'блікуsаіПfСЛ прщі ВІДОМИХ українсьЮІХ k:ториків В. ItШнникова, 
В. Антоновнча, О. Лазаревсь.і<ого, д. Б8галія, М. Шашкевича, І. Лучицьiroго, 

м. Бладимирського-Буданова, в. Завітневича та баrnтьох інших. Значне міс
це серед публікацій займали джерельні матеріали (джерела від княжоі доби 
до початку хх ст. - актові, статистичні, мемуарні, епістолярні тощо ).Окремі 

з цих археографічних публікацій мають виняткове значення для вивченЮІ іс

торії уКраіни відповідного періоду, вони не втратили своєї вартості до нашо
го часу. МаТеріали «Чтений Исторического общества Нестора-летописца» міс
тять важливі подробиці й факги, необхідні для реконструкції КJПOчових подій 
з icтopfi історичної науки в Україні, для відтворення культурних процесів в 
украінському суспільстві кінця ХІХ- початку ХХст., а також загального ста

ну й рівня розвитку історичної науки в Украіні. У 1989 р. сучасний україн
ськийдослідник М. П. Колесник опублікував бібліографічний довідник усіх 
публікацій, вміщенИх у «ЧтеНИЯХ». 

. ТовариСтво ім. Т. Шевченка і1уБJfікувало свої збірники праць під назвою 
«Записки науковою mOlJapucmea ім. Т. ШєвчєЖ<а».Розпочали вони виходити 
з 1892 р. як орган усіх секцій товариства (історико-філософської, філологіч
ної, математично-природничо-лїкарськоі). Щоправда, вже з 1898 р. <<Записки» 
сТали лише органомпершої секціУ. Протягом 1892 -1937 рр. було видано 155 
томів; причому 11 О з них за редакцієюМ. Грушевського (з 1895 до 1913 року). 
Після припинення видання у Львові декілька томів «Записою> було опубліко

вано діаспорними українськими істориками. У 1991 р. видання «3anисою> 
було відновлене з продовженням загальноїнумерац:і·і. 

У «Записках» tакож пуБЛікувалися монографії, статі, джерела, критиКо

бібліографічні ОГЛЯДИ, рецензії, протоколи засідань ·говариства, наукова хро
ніка, які є важливими джерелами з історії науки, історіографії, археографії та 
бібліографії УкраІни. Серед істориків, етнографів, фольклористів і мовознав
.ців, які активно співпрацювали у товаристві, публікуючи свої праці в «Запис

ках», окрім М; Грушевського, слід назвати І. Джиджору, В. Гнатюка, І. Фран

ка, К. Студинського, О. Барвінськоro, С. Томашівського, В. Щурата, В. Ле

вицького та багатьох інших. Товариством також видавався «Збірник ісТори
ко-філософської секції», а серійним виданням його археографічної комісії бу

ли багатотомні «Жерела ДО ісТорії України-РусИ». 
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ЛеlЩlя 10. ПєрioOuкл mл М«М)'tipIICnШf«l УIqlaf1ш ХІХ - початку хх ст. ... 

Значне піднесення україномовної періодики розпочалося на початку 

хх ст., особливо під час російськОУ революції 1905 - 1907 рр. Так, уже в 
жовтні 1905 р. У м. Лубни на Полтавщині вийшов перший номер української 
газети «Хлібороб», яка прагнула стати друкованим органом всього україн
ства. Вона розповсюджувалася у великих містах і була досить популярною. 

Основним політичним гаслом газети визначалося досягнення Україною ав

тономії, а зміст вміщуваних матеріалів був досить різноманітним: від інфор

маційних повідомлень про становище на селі до аналітичних статей і науко

вих історичних досліджень. Не випадково більшість шовіністично налашто

ваних російських газет різко виступи.ilи проти неї, тому після виходу п'ятого 

номера у січні 1906 р. «Хлібороб» припинив своє існування. 
З грудня 1905 р. група українських діячів Полтави (П. Мирний, Л. Па

далка, М. Жебуньов, Г. Маркевич) започаткувала видання щотижневиt<a 

«Рідний край». У підзaroЛОВКУ'він визначався часописом «політичним, еко

номічним, літературним і науковим». У ньому також обrpунтщ~увалI:lСЯ авто
номістичні домагання УкраУни. ця щотижнс:;ва газета aгiтyв~ організовум~ 
ти курси для вивчення української мови, відкривати бібліотеки, створювати 

всі необхідні умови для розвитку українськоі мови, у тому чиелі й серед yкpa~ . 
інців, які мешкали в Сибіру, ча Далекому Сході, у Казахстані. Спочатку ви- . 
давцем газети був Г. Маркевич, а редакторами М. Дмитрієв та Г. Коваленко. 
За свої радикальні погляди вони зазнали переслідувань з боку уряду і вреш

ті-решт змушені були емігрувпи за кордон. Тому з жовтня 1907· р. видання 
щотижневика було перенесене до Києва, а редактором стала О. П. Косач (Олена 

Пчілка), мarи відомої поетеси Лесі Українки. Цензура чинила всілякі перепо

ни газеті, а 'Сі редакторка притягалася до кримінальної відповідальності. 

Однак газета певний час продовЖувала виходити, публікуючи матеріали з іс

торії та краєзнавства, а також літературні твори, гострі ан .... lітичні cтarтi про 
підневільне становище українців у Російській імперії. 

Ще однією відомою українською газ~ю у Наддніпрянщині стала «Гро
мадська дy~кa», яка виходила з кінця 1905р:, а до ії редакції входили С, Єф
peMO~~ 'м. Мотушевс~кий, Б. Грінченко, М. Левицький, М. Дурдиновський, 
М. Зwірна. Часопис мав радикально-демократичне спрямування, відстоюю

чи найБІЛЬШ нагальні потреби українського народу. Газета висунула ідею скли
кання у Києві селянського 3 'ЇЗДУ, вслід за «Хліборобом» розвивала іДею авто
номії України, але водночас не підтримувала анархічних .селянських завору

шень. У газerі було декілька розділів, у яких подавалася інформація окремо 

по· Києву, по Україні, по Росії, закордонні відомості, публікувалися телеграми 

та' інші кореспонденції. Там, скажімо, було опубліковано відкритого ЛИСЦі 
віДОМОrQ пи:сьменника В. Короленка до статського радника Філоненка, ЯКQГО 

письменник звинуватив у злодіяннях на Полтавщині, масових арештах т-а 
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вбивствах селян. ПроТи редакції та В. Короленка було порушено кримінальні . 
справи і 18 січня 1906 р. київський генерал-губерна:roр призупинив видання 
газети «на час дії' у Києві війсьКового стану», але 4 лютоro ії випуск знову 
відновився (після завірянь з боку редактора, що аН1:иурядові випади надалі 

не повторяться). Щоправда, газета продовЖувала обстоювати антиурядові по

зиції, заК.iJИКаЮчи селян до відкритих виступів проти існуючого ладу. Цензу

ра в багатьох статтях, де розповідалося про арешти, погроми демонстрацій, 

життя політичних партій, вбачала протиправні дії. Врешті у серпні 1906 р. 
після обшуку в редакції газету буЛОзаJфито·. Але незважаючи на досить коро

ткий час свого існування (вийшло всього 190 номерів), Газета залишила поміт
ний слід в історії українськОї преси початКу хх ст. 

У1905 - 1906 рр. українські газети видавалися: і В·інших містах: Одесі 
(<<Народна справа», '(<Вісті»), Катеринославі (тижневики «Добра порада», «3а
поріжжя», останній за реДakЦією Д. Яворницького), ХаркОві (газета «Слобо

жанщина» за редакцією М. Міхновського) тощо. З січня 1906 р. почав вихо
дити ryмористично-еширичний Ж)'РН8J1 «Шершень», У якому друкувалися Леся 

Українка, А. Кримський, В.Самійленко, І. Нечуй-Левицький, В. Стефаник 

та ін: 3 травня 1906 р. YKpaїI:ICbкa соціал-демократична робітнича партія почала 
видавати двотижневик «Боротьба»; проте майже з приводу кожного ії номера 

порушувалася кримінальна справа. 

Добре відомим був і літерarypно-науковий журнал «Нова Громада», який 
виходив з 1906 р. Невдевзі журнал об'єднався з перенесеним зі Львова 
<<Літературно-науковим віснйІ<ОМ», JiКИЙ редагував М. Грушевський, і вже під 
останньою назвою виходив до 1914 р; ВКJПOЧно. 

Шсля закритrя'«Громадської Думки» у Києві з"явилася щоденна газета 
<<РадІО>, редактором' якоі був М. Павловський. ДозвOJIУ на видання «Радю) до
мігся відомий письменник та мовознавець Б.' Грінченко. Одними з найбільш 
активних співробітників газети були С. Єфремов таВ. Винниченко. Незважа

ючи. 1:18 постійні переслідування, газета також проіСНУВ8,JIа до 1914 р. Голо
вним редактором іншого.тижневика «Слово» був С. Петлюра. У ньому друку
вали свої праці Д. і В. Дорошенки, А. Жук, А. Ільченко, Л. Юркевич. Газета 
пропагуВlЩа переважно ідеї соцім-демократичного табору в українському на
ціональному русі, тому проіснувала недовго,.,ії в~'lпу.ск припинився після 
23 номера. . 

У Ч,ервн~ 1909 р. за редан:цією доньки. відом,:>го царського генерала 
Г. Ямпольської поч.ала. виходити газета «Сещ»), де mr(5,лікувалися твори, .. 
М. ГрушевсьКого, М. Шаповала, А. ТеРТИ'іен'ка, Л. І<оваліва та ін. Майже що
місяця за різноманітні «пl?~вини» з газети стягували грошові штрафи, аж до- . 
ки в лютоМу 1911 р. вона нь припинила СВОго існування. fi місце зайняла газе~ 
та «Засів», яКа утрималася трохи більше року. Помітна роль серед періодич
них видань в Україні на початку ХХ ст.· налеЖ2lJ1а· журналу-місячнику 
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«Українська хата» (1909 - 1914 рр.) та журналу «Світло» (виходив з 1910 по . 
1916 рр.). В організації діяльності та політичному вихованні робітників зав()-

. дів українських міст помітну роль відіграв заснований Л. Юркевичем журнал 
«Дзвін». 

Сьогодні важко навіть перелічити всі ті періодичні віщання, які з'явля
лися і зникали після 1905 р., адже лише упродовж першої половини 1906 р. 
побачило світ 34 журнали та газети українською мовою, а протягом наступ
них років засновувалися все нові й нові (хоча більшість їх існувала недовго). 
Все ж українська періодика Наддніпрянщини, масова поява якої була зумов
лена подіями революції, засвідчила, що в розвитку національно-визвольного 
руху настав принципово новий етап і зводився він до активної протидії офі
ційній політиці російсью:>го самодержавства відносно України та ї( народу. 

2. Методика джере.1І0знавчоі роботи 3 періодичними виданнями 
Джерельне значення комплексного виду історичних джерел, який утво

рюють періодичні видання, зумовлене місцем газет і журналів у суспільно
політичному, соціально-економічному та духовно-культурному житrі суспіль
ства. Періодика як носій офіційної інформації публікувала державні апи, до
кументи урядових установ, політичних організацій тощо. Але особливість цьо

го виду джерел полягає )'наявності різних публіцистичних жанрів, які одно

моментно фіксували події і явища, своєрідним чином відбиваючи дух часу. 

Специфіку газет но-журнальної публіцистики як джерел визначають 

громадянське й політичне кредо видавців, обсяг, періодичність, місце й мова 

видання, спрямованість на певне коло читачів, професійність творчого ко

лек:rиву тощо. 

у джерелознавстві застосовують різні критерії для І<ласифікації періоди

ки: l)завидавцями (державна, приватна, партійна); 2) за nрогра14но-nоліniич
Huми ознаками (демократична, монархічна, ліберальна, ес' ;іалістична тощо); 

3) за призначенням для окремих соціальнwc верств та за вikOвo-cтameвuми 
ознаками (жіноча, молодіжна, дитяча, наукова і т. п.): 4) за місцем видання 
(центральна, губернська, місцева); 5) за періодичністю (щоденна, щотижне
ва, щомісячна). Різні інф:>рмативніможливості, як уже зазначалося вище, ма

ють окремі публіцистичні жанри, икі використовуються в періодиці (стаття, 

звіт, нарис, огляд, xpOHiJ<a, оголошення, рецензія, некролог 'гощо). А жанри 
газетної публіцистики містять подвійний шар інформації: з одного боку, про 
історичні події, з іншого - про ставлення до них авторів статей і видавців, 

тобто інтерпретація ними цих подій. При цьому другий шар інформації від

бивається не лише у певних коментарях- щодо подій, а й у підборі інформації 
для публікації та у її розміщенні. . 
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Зазначимо два головні загальні методичні правиna, яких обов' язково слід 
д6тримуватися вивчаючи леріодику: 1) окрему видавнИЧУ одиницю періодич
ного органу бажано розrnядати в комплексі з сусідюМ'и часТинами, випуска
ми, номерами, навіть з річним комплектом такого органу; 2) викорисТоВуючи 
окрему видавничу одиницю даного періодичного видання, слід проаналізува
ти також одиниці інших найбільш впливових і близьких за часом появи, адля 
певноїтемarики - і за регіоном появи. Такі мгreріали й джерела можуть істотно 
розширити, а то й радикально змінити уявлення дослідн~ка щодо Текста
джерела, яке безпосередньо розглядається. Пошуки в періодичних вИданнях 
конкрeтщt~ джерел щодо змісту даноітеми - справа досить трудомістка. щд
ШУКЩЩ.lи важливе за змістом і місцем публікіщіУджерело, необхідно чітко 
визначити йоro вид, а потім. зіставити його з іншими текстами-джерелами 
того ж виду й часу. 

для .вивчення періодики важливе значення може мщи аналіз суспільно

го та ідейного образу видавців і редакторів журналу чи газети, з'ясування 

значення даного періодичного органу в суспільно-політичному .житті країни 
та впливу на сучасників. Будь-яке періодичне вИДаиня як своєрідне джерело 

потребує комплексного підходу з урахуванням не лише його власн.их особли

востей, а й специфіки громадського життя, політичної та економічної ситуа
ції того часу. 

Важлива й водночас складна джерелознавча робота з газетними матеріа

лами - це систематизація газетних текстів-джерел за змістом, жанрами, дже
релами інформації, авторамИ. ОсобливО корисно звернутися до «предметних 

покажчиків», які видавалися у свій час найбільш інформативними і знаЧНflМИ 

газетами й журналами, а також до річних покажчиків змісту, які. вміщували 
окремі газети (у першу чергу йдеться про губернські відомості). Щоправда, 

слід зазначити, що внвчення газетної преси на сучасному етапі значно від
стає від дослідження історії журналів. Та й література, ПРИСВJIченавітчизня
ним газетам періоду, що розrnядається, надто бідна. Лише історія робіТНИ'lоі 

та більшовицької преси початку ХХ ст. більш інтенсивно розроблялася вче
НИМИ в радянський період. Окремі, поки що незначні зрушення у період неза~ 
лежності проявляються, у першу чергу, у спробах вивчати періодику, яка ви

давалася першими національними українським" партіями протягом 1900 -
1917 рр. 

3. Мемуарна література ХІХ - початку хх ст. в Украіні: 

жанри, твори, особливості аналізу 

у мемуарній літературі події викладаються крізь призму сприйняття їх 
авторами. Обставини створення мемуарів визначають Їх цінність. У мемуа

рах знаходимо унікальну фактографічну інформацію про подіі' і явища, які не 
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відбилися в інших джер(щах. Во~и не мають певного заданого формуляру, 
тому ICDжний таJ(ИЙ твір слід .lЩвчати як досить своєрідне джерелQ.)~~)Д~~ 

інше джерело Не відтворщє так неповторний JЩJ10РI1Т СЕоєУеП9~И, ос09~иВQ
сті описуванОІ"О часу, псиm.іlОriчні та ПОЛЇ1,'ИЧніїі.ортРети -ісroр-ич~и~ осі6,яt< 
це здійснено в мeMyapax."I:~Ki джеРела H~CYТЬY собі таlCDЖ знач;н.J.:IЙ jijзp, так 
би мовити, ненавttI:иС,ної (латеНТliоі)j~ф~р'~~~!ї, ос~JJ.I.~~И ін..~і1,~Ij1~~ТЬВСУЦе.
реч власним намірам, автор вик.ладає свою rpQt.faдCbкy. позиціЮ, ;цем(щ,стру~ 
свої симпатії та антипатії. І часто саме така інформація може стаНовити r.o~ 
ловний інтерес ДЛЯ дослідника. Адже мемуари - не на,уК'Ові праці, а свщрід~ 
ний,жанр літературно-публіцистичної творчості 3 власними заlCDнами .. 

Мемуарні твори класифікують за різними критеріями, але одними з най. 

розnовсюдженіших. є такі класифікації: 1) за джерелом створення (полередні 
записи, щоденники, по пам'яті, за інформацією, отриманою від іцщих осіб. 

за ВИlCDристаними документальними джере.дами); 2) за формою (авторсыцlй 
ВЩ<JIад, літературний запис, художнє оформлення тощо). 

Українська мемуаРИI~ТИка бере свій початок з давніх часів-від традиці~ 
народних переказів, ДУМ, легенд, літописання, але наЙбільший її розкві:г при~ 
падає на ХІХ - хх ст. Слід зауважити, що кількість мемуарів, присвячених 
тим чи іншим подіям, процесам або особам визначається, з одного боку, ЇХ 

історичною значимістю, а з іншого - посиленням інтересу до них, спричине

ноГ9 певною соціальною ситуацією, зміною головних векторів соціально

еК'Ономічного й політичного розвитку суспільства тощо. Найбільш повно ма

теріали з історії України ХІХ ~початку хх ст. відбилися в автобіографічних 
записках, спогадах, щодеНJlИках найвідоміших вітчизняних політичних, гро

мадських і культурних діячів, учасників національно-визвольного руху. Як і 

раніше, основними різновидами мемуаристики були щоденники, спогади, ав

тобіографії, мемуарна бeJIетристика та епістолярія. 
Серед численної, але: й дос.і ще M~O відомої широкому загалу мемуарної 

літератури ХІХ - початку хх ст. особливе місце належить щоденникові ((<!кур
налу» ) Т. Г. Шевченка, а також його «Автобіографії». Серед інших подібних. 
щоденників важливими є мемуари істориків М. МаРI(Овича, (неоnyбліlCDlЩ

ний), О. Мартоса (опубліlCDваний у вигляді записок), А. Скальковсь~го (!"е

опублікований), О. Бодянського, Г. Милорадовича (неопубдікований), 

О. кїстяківсыcDо (неоnyблікований), державного діяча [: Галагана-та інших. 
Збереглися відомості також про щоденник П. Куліш&, однак са,меджерело 

поки що не знайдене. ДlIЯ сучасних дослідників особливо великий інтерес 

мають автобіографії укра"'нських громадських.діячів та істориківМ. Костома
ров&, М. Драгоманова, В. Антоновича, М. грушевсыcDо (дві зараз.уже опублі
ковані), д. Багалія, О. Лazaревськоro та багатьох інших. Період ХІХ - початку 

ХХ ст. досить багатий на. спогади (записки), які збереглися серед особистих 
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паперів різних політичних і громадських діячів України у центральних архі

восховищах та рукописних колекціях бібліотек і музеїв. Це, зокрема, записки 

українців~учасників декабристського руху першої чверті ХІХ ст. -
М. Муравйова-Апостола, І. Горбачевського, М. Лорера та інших; записки вій

ськового історика О. Михзйловського-Данилевського; спогади Л. Скалон (доч

ки Василя Капніста), А. Кочубея, А. Стороженка, М. Лазаревського «<Памяти 

мои»), Я. Головацького, Л. Жемчужнікова, педагогів І. Сбитнєва й М. Чалого, 

революціонера-народника В. Дебагорія-Макрієвича, дія"і" «Старої Громади» 

Б. Познанського й К. Михальчука, О. Барвінського (<<Спогади з мого житrя» 
оповідають про громадське та дітерtnypне життя в Гащ.'щні протягом 1860-
1868 рр.). Один із провідних ~ячів українського національного руху кінця 
ХІХ - початІо/ хх ст. Є. Чикаленко теж написав мемуарний твір, що охоплю

вав період 1861 - 1907 рр. і мав назву «Спогади». Подібна праця ще одного 
відомого громадського й політичного діяча, письменника й публіциста, 
дійсного члена Наукового товариства ім.т. Шевченка Олександра Лотоцько
го мала назву «Сторінки минулого». Мемуари, які складаються з 4 томів, на
писані у 30-х рр. хх CT~, Є цінним джерелом цього видУ з. історії культурного 
й ГPOMaдcь~гo життя України періоду, що розглядається. Не менш важ
ливими є також спогади М. Славинського, В. Щербини, М. Василенка, 
М. Стороженка (неопубліковані) та багатьох інших українських діячів другої 
половини ХІХ- початку хх ст. Слід зазначити, що значна частина цього ме

муарного матеріалу була у свій час опублікована в «КИевской старине», «Украї
ні», інших періодичних виданнях, а також у збірнику «За сто літ», виданому 

історико-філологічною секцією Всеукраїнської . академії наук наприкінці 
1920-хрр. .. 

Також мемуарний характер мають твори громадського діяча й письмен
ника, члена Старої громади, ТУП та ЦентральноЇ" раДи, міністра земельних 
справ у кабінеті Ф. Лизогуба за часів гетьманату П. Скоропадського - Воло

димира Леонтовича «Спомини утікача» (1922), «Хроніка родини Гречою) (1922) 
та <<Дитячі іюнацькі роки Володі ГанкеВИЧ8». Польська мемуаристика ХІХ

початку хх ст. приділяла значну увагу висвітленню найважливіших подій на 
Правобережній Україні, зокрема її політичного й культурного ~ТТЯ. 

Суспільні процеси початку хх ст. відображені у спогsдахвизначного 
українського громадського й політичного діяча, історика ДмиТра Дорошенка 
(<<Мої спомини про недавнє минуле», «Мої спомини про давнє минуле»), а 

також у мемуарах М. Галагана, О. Шульгина, В. Дорошенка, О. Скорописа

Йолтуховського, М. Тишкевича, В. Щербаківського, М. Ковалевського та ба
гатьох інших. Для історії громадського й культурного життя того часу важли

вими є «Щоденнию) Євгена Чикаленка за 1907 - 1917 рр. та щоденник істори
ка, відомого спеціаліста в галузі генеалогії та архівознавства Вадима 
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ЛекцIR 20. Періодuка та мемуаристика України ХІХ - nочamн;у хх ст •... 

Модзалевського за 1915 - 1917 рр. (поки що неопублікований, а рукопис зна
ходиться в його особистому архіві). 

Дnя аналізу джерел особистого походження важливе значення має вста

новлення особистості авТора. Індивідуальні риси кожного з авторів спогадів, 
щоденників, автобіографій, епістолярій, а також особистий характер того, ко

му вони адресовані (особливо у випадку з еniстолярією), відбилися на змістові, 
точності, достовірності даних джерел, а тому, значною мірою, визначають їх 

HaYJ<OBY вартість. 
Отже, першим джерелознавчим завданням у роботі з мемуарним твором 

є з'ясування особи автора (ім'я, роки народження та смерті, біографічні відо
мості, соціальне й професійне становище тощо). Далі слід вИзначити час на
писання Джерела (або його надрукування). Якщо оригінал не зберігся,а дже~ 
рело ДОС1Упне лише У вигляді надрукованого окремою книгою або в періо

дичному виданні, необхідно· встановити час і місце появи цієї публікації, а 
також піддати аналізу редакторські принципи видання (можливі скорочення, 

редакторські виправлення тощо). Встановлення точного часу появи першої 

публікації дозволяє наблизитися до вирішення питання про час, обставини й 
умови написання джерела. Для з' ясування часу створення рукописноГо оригі

налу джерела першочергове значення мають прийоми палеографічного та 

текстологічного аналізу. 

Працюючи з джерелом певного різновиду мемуарної літератури (спога

ди, щоденник, автобіографія, лист), слід звертатися й до інших різновидів 

джерел, пов'язаних з іменем даного автора. Досить плідним за результатами 

є критико-аналітичне зіставлення автобіографій та мемуарів одного й того ж 

автора, написаних у різний, але точно визначений час (наприклад, резуль:rа

тивним може виявитися порівняльне вивчення двох різних автобіографій ві
домого українського історика й політичного діяча М. Грушевс!,>кого). 

Аналізуючи певний мемуарний текст, слід з'ясувати мету, яку автор ста

вив перед собою, тобто авторську установку. Нерідко' самі мемуаристи пові

домляють ії. У цілому загаЛьні riрийОмипалеографічного; текстологічного та 
стиліетичного аналізу мемуарних текстів, їх перевірки та порівняльної кри
тики через зіставлення з іншими вИдами джерел досить добре розроблені у 
джерелознавстві, і про це вже ЙШЛОСЯ у характеристиці джерел особистого 

походження більш ранньоГо часу. Але щодо масової друкованої літератури 

ХІХ - початку ХХ ст. особливо слід мати на увазі неусталеність і нерозробле

ність археографіttНих та тексТологічних принципів підготовки текстів до 
друКування, тому-в разі збереження оригіналу яадрукованого 'мемуарного 
тексту, 'слід поріВflЮвати його з опублікованим варіантом. 

Стосовно листів перед дослідником постають три почат1<Овt завдання': 

встановлення автора листа (атрибуція), з'ясування імені адресата, датування' 
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часу створення листа, а також отримання його адресатом. Прийоми, які засто
совуються в К6іікретних випадк8х, досить різномані'гні~ Так, длявстан()влен
ня авторё:!,ва важливе значення мають три головні з них: -І) розшук докумен
тальних доказів написання цього листа даним автором (свідчення самого ав
тора; прямі посилаННlІ на HbOtoB інших листах тоЩl»; 2) так званий ідейний 
аналіз~ який здійснюється за допомогою «тематичних паралелей» та «тексто
вих зіставлень»; 3) стилістичний аналіз, орієнтований на мовний матеріал 
(лексика, характерні зворот, вислови тощо). Однак, користуючись цими та 
іншими можливими rj-р'j{itом~М'й, оЛідбути ооережни~t; оскільки вони не гаран
тують уникнення прямих tlЬМИЛОlйіТрitбуЦі1'. 

Для ветЕ1новлення адресата лисіта пеї,шорядис: значеllНЯ мають аналіз 
форм звертання і титулування, адрёса'иіі<Он'веptі (якщо, З8Ичайно, останній 

зберігся). Установити час написання листа можна виходячи з двох моментів: 
1) ./1исТ має точну дату, а на конверті є ПОштовий шreмпель з точною датою 
відправлення; 2) лист без дати або з неповною датою і конверт відсутній -
тоді доводиться вдаватися до приблизного датування «від і ДО», тобто вста
новлювати дві можливі межові дати. Для датування листа підставою можуть . 
бути сам зміст, своєрідні «внутрішні ознаки», реалії листа. Дані палеографіч

ного аналізу (почерК, папір, чорнила, знаряддя письма) можуть іноді суггєво 
допомогти в датуванні. 

У джерелознавчій роботі з приватним листуванням корисними можуть 

бути знання з історії пошти, її установ, практики поштової служби у державі 

на певний час. Точні дані про розширення мережі поштово-телеграфного 

зв'язку, про вИди кореспонденцііта інших поштових відправлень, про систе

му оплати таі<ихвідправлень, термін доставки іх на різні Biд~тaHi допомага

ють у вирішенні багатьох питань, пов'язаних з джерелознавчим вивченням 

епістолярних пам'яток розглядуваного періоду. Дані поштової статистики мі

стять деякий матеріал для відповіді на питання про співвідношення приват

ного листування, яке збереглося до нас. з усім обсяroм листування. яке взага
лі тоді існувало. Слід зауважИти, що стійка статистика поштових відправлень 
велася вРосійській імперії з 1825 р. 

З початку ХХ ст. розповсюдження телефонного й телеграфного зв'язку 

призвело до помітного скорочення епістолярій; але водночас з'явилися нові 
види джерел. споріднені з листами. у вигляді телеграм і записів телефонних 
розмов. 

Досліднику необхідно добре розумітися на знаr<ах (пам'ятках) поштово-. 
го обігу Російської імперії - марках та поштових штемпелях. Знаки поштової 

оплати - марки з'явилися тут з 1858 р. і з того часу IIИПУСкалися у все зроста
Юttій кількості, мали різну вартість, різноманітні малюнки такольори.· Слід 

розрізняти поштові штемпелі: датуючі, локалізуючі, спеціальні, пам 'яmні, 
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франТ<ірувальнl. В окремих випадках слід звертатися до поштової документа

ціі', пов'язаної з пересиланням кореспонденції. 

для вивчення епістолярних текстів cyтrєвe значення мають помітки та 

надписи fta самому листі Й :конверті, які моmи залишити сам адресат або більш 
пізній ,власник листа, цензори або чиновники, жандарми nІ Відділення, архі

варіуси. У багатьох випадках для датування та атрибуції листів важливий є 
конверт, у якому пересилався лист, з усіма його елементами та ознаками -
форма, папір, друковані друкарські тексти та зображення на них (адреса та 

ім'я адресат&, іноді адрес&, ім'я та звання відправника). ' 
Необхідно ознайомитися також із суспільним епістолярним етикетоМ,з 

деякими досить розповсюдженими на той час формами ведеЮіЯ приватного 
листування. Слід мати на увазі, що часом епістолярний етикет був досить 

жорсткий і постійні кореспонденти листів намагалися строro дотримуватися 

його. Титулування адрес і звертань була розроблена до тонкощів, які намага

лися не порушувати. Ці правила спиралися на «Табель про ранги». Тому існу
вали стійкі формули підписування листів, відмітки дат на них. тощо. 

Слід зазначити, що спеціального виs:влення та обліку оnyбліковщlИХ' й 
архівних епістолярних текстів щодо листування ХІХ - початку хх ст. пок~, 

ЩО не здійснено. Відсутні й зведені бібліоrpaфічні покажчики опублікованих 
матеріалів листування цього періоду, що дещо ускладнює іХ вивчення як ~'ЄK-

та спеціального джерелознавчого дослідження. ' 
Спорідненість розглядуваних різновидів джерел проявляється в TO~, щО 

особисті листи, спогади, щоденники й автобіографії ніби взаємonроникають, 

у прапиці свого щворення перетворюються з одного різновиду в інший. Так, 

листи, які пише одна особа іншій щоденно, майже нічим не відрізняються від 
особистого щоденника. Слід заЗначити, що часто автори писали спогади на 
основі ними ж раніше створених щоденників. Інколи окремі історичні діячі 

паралельно вели щоденники, писали спогади й листи. До щоденників вони 
вносили копії відісланих й отРиманих ними листів, а у спогади - уривки зі 
щоденникових записів тОщо. Щоденники, спогади, особисТі листи відомих 
державних, суспільних та КУЛЬ1УРних діячів України ХІХ - початку хх ст. 
стали одним із головних об'ЄIcrlв збирання і колекціонування. Тому зараз в 

різних архівах і відділах рукописів бібліотек та музеїв знаХодиться досить ба
гато таких джерел (переважно в особистих колекція тих, хто їх зібрав 

у свій час). 
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РОЗДІЛ 7 . 
ОСНОВНІ КОМПЛЕКСИ ДЖЕРЕЛ З ІстоРІІ ДОБИ УКРА1нськоl' 

НАЦІОНАЛЬно-визвольноl РЕВОЛЮЦІІ (1917 -1920 рр.) 
. . 

ЛЕКЦІЯ21 
ЗАКОНОДАВЧІ АКГИТА МЕМУАРИСТИКА ЧАСІВ 

УКРАlнськоІРЕВОЛЮЦll(1917-1920рр.) 

1. Законодавчі акт .. Центрально' Радн як історичні джерела 
Законодавчі акти українських державних утворень 19] 7 - 1920 рр. зай

ІЩЦОТЬ надзвичайне місЦІ' у струюурі джерел з історії України, оскільКR саме 
в них було осnпoчно сформульовано мету та головні завдання побудови yкparH
ськоі державності, охарактеризовано їі соціальцу природу та специфіку. Окрес

лений період, незважаючи на його незначну протяжність, є один із найважли

віших в історіі України нФвітнього часу. І цим поясщо.ється винятковість істо
ричних джерел, створених у ці роки. 

Політику першого державного органу Української націонал,ьно-демокра
тич ної революціі - Центральної Ради найповніше репрезентують ії чотири 

універсали, прийнятгя JIКИХ відроджувало давню традицію законодав':ІИХ 
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актів, започатковану ще закозацько·гетьманської;добиуХVIІ ст. ОДИН із ав
торів тексту універсалів,відомийукраїнський' громадсь«айі державний діяч,' 

письмеННИК В .. Винниченко назвав Ід документи «вираЗ~икаМи УКРliїll.СЬКОЇ 
державності». 

З моменту свого створення очолювана видатним украі~нським істориком 
та громадським діячем М. С. Грушевським Центральна Рада рОзгорнула акти" .: 
ВПУ законотворчу діяльність. Головною політичною виМо.roю стащrnиСя.ав~
номія для України У смаді Російської Федерації та створе~ня .необхідних умов 

для національно-культурного розвитку українського народу. Більшість нвціо
нальних партій :га громадських організацій уже в береЗlJі 1917 р. висловилися 
за піДТримку діяльності Центральної Ради. 9 (22) березня 1917 р. була оnyQлі
кована відозва ЦР «До всього Українського народу», у якій констатувалося, 
що українці нарешті отримали змогу визначитися, як Їм жити далі, та c~o- . 
стійно «кувати кращу долю», домагатися від нового уряду ПРІЩ"які природно 
належать українському народу. Центральна Рада закликала зберігати спокій, 

але водночас «уперто братися до роботи» і створювати політичні товариства, 
культурні Й економічні спілки, обирати органи самоуправління. 

Уже на початку квітня з ініціативи ЦР зібрався український національ
ний конгрес, на якому йшлося про розширення політичної програми Цен
тральної Ради та було здійснено окремі зміни в їі керівних органах (зокрема;' 
заступниками голови ЦР обрано В. Винниченка та С. Єфремова). За перші 

місяці своєї діяльності Центральна Рада організувала й провела декілька пред
ставницьких форумів (всеукраїнські військовий і селянський з 'їзди та ін.), на 

яких прийнЯто постанову про створення в Україні керівних установ ·на міс
цях, українізовано армію, здійснено спроби вирішити національне питання, 

висунено вимогу самоуправління для України та надання ЇЙ автономії у скла
ді Російської Федерації. 

Однак тривалий час д()магання українського народу російський Тимча
совий уряд не брав до уваги. Тому у відповідь Центральна Рада 1 О червня 
1917 р. видала свій перший законодавчий акт загальнодержавного характеру, 
який в історіографічній традиції прийнято називати І Універсалом. У ньому 
формулювалася вимога автономії для Украі'ни, проголошувалося скликання 

Українських УстаноQЧИХ зборів. ЦР закликала громадян України «приступи

ти до підготовки правильного жщтя», «на·низах».«повести широку дужу орга

нізацію та усвідомленнЯ народу,і тоді перевибирати адміністрацію». Також 

«приписувалось» обкладати єдиним податком в.се населення ,і «надсилати ЙОГО 

в скарбницю Центральної Ради>~. У документі підкреслювалося: «всі закони, 
що повинні дати лад тут у нас, на ВкраІні, мають право видавати тільки наші 

українські збори», а закони загальнодержавного значення повивні видавати

ся у «всеросійському Парламенті». 
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, Відповідно до Універсалу 15 червня '1917 р. було створено перший ВИI«)
наВt{ий орган Центрально! Ради або перший український автономний уряд

Генеральний 'Секретаріат, який очолив Володимир ВинничеНІ«). До складу 
уряду таl«)Ж увійшли П. Христюк (генеральний писар), Х. Барановський, 

С. Єфремов, С. Петлюра, Б. Мартос, В. Садовський, І. СтешеНI«), М. Стасюк· 

та ін. для більш оперативного керівництва справами Центральної Ради була . 
створена Мала Рада із 40 чоловік, яка в період між сесіями мала вирішувати 
поточні справи. 

Активні дії Центральної Ради змусили Тимчасовий уряд піти на перего

вори з нею. До Києва прибули три його представники: Керенський, Церетелі 

і ТерещеНІ«), які переl«)нували український уряд не реалізовувати ідею авто

номії до остаточного розв'язання цього питання Всеросійськими Установчи
ми зборами, а таl«)Ж не форсувати українізації армії, не нехтувати інтересами 

націонаЛьних меншин на території України. Натомість Тимчасовий уряд зобо
в'язувався визнати Центральну Раду «найвищим крайовим органом управ

ління'В Украіні». Однак це викликало' обурення з боку більшості міністрів у 

самому ТИмчасовому уряді і призвело до так званої липневої кризи, у резуль

таті Яl«)і з його складу вийшло декілька доснть поміРl«)ваних членів. Нато

мість українська сторона прийняла всі пропозиції, що спричинило появу 

П Універсалу Центральної Ради З (16) липня 1917 р. ЦР проголошувала, що 
не буде відділятися від Росії, Ііередасть свою пропозицію щодо складу Гене

рального Секретаріату на затвердження Тимчасовому уряду, а також справу 

щодо І«)мплектацїі українських війсы«)ихx частин у його відання. Згідно з 
ІІ Універсалом до складу Центральної Ради додаТI«)ВО вводилися представни

ки національних меншин в Україні, у тому числі делегати від загальноросій

ських партій (Іщцетів, есерів і меншовиків). Зви-чайно, це було значним від

ступом від ідей, зафіксованих у І Універсалі. Частина членів ЦР .не підтрима
ла положень другого заl«)НОДавчого акта. Навіть М. ГрушевсьJ.(ИЙ та В. Вин

ничеНI«) подали у відставку зі своїх посад, однак невдовзі ЗНОВУ повернулися-' 

до ВИl«)нання своїх обов'язків. Отже, намагаючи<;ь ОМИНУТИ спірні питання, 

які могли роз'єднати національний рух, Центральна Рада в перших двох уні

версалах уникала гострих соціально-еl«)номічних проблем. 

НевдовзіЦентральна Рада оприлюднила статут вищого управління Украї- . 
ною під назвою «Основи тимчасового УПР!lвління на Україні», де на засадах. ІІ 

Універсалу формулювалися принципи діяльності Генерального Секретаріату 

як вищого крайового органу управління в Україні. ЧіТI«) зазначалося, що- у' 

йоГО. с.клЦці повинно бути· 14 секретарів. Секретар у справах національних 
відносин мав трьох товаришів: у справах веЛИl«)росів, євреїв та поляків. Ге- . 
неральному Секретаріату надавалося право самостійно формувати підПОРЯДI«)-' 

вані йому урядові органи в Україні та визначати І«)ЛО їХ повноважень, у тому 
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числі побудову'стосунків зТимчасовим уркДом. При Генеральному Секрета
pia:rOBi передбаti:аласяпЬсаДа стаТс-секретаря, 'якоroмав призналttFи Тимча
совий УР)і:п. за поroджеїпіяМ: з ЦеН'фа.ль'НОЮ Радою •. Усі попереДні законопро
екти РадИГенеРііііі.НЙЙ СеіфCirЩ5iaт обов' JtЗково'позКlleП БУв переда:ги Тим
часоВому Yt1яДу'ДiUi ЗїitвердженНя. Діяльність yкpaїHchКOro уряду Центральна 
Рада мала контролювати «ШЛЯХОМ'запитань по всіх справах»; а ії виконавчим 
органом у період між сесіями проголошувався Комітет Центральної Ради. . 

ЗвиЧайн&, документ супєво обмежував автономію України. Однак Тимча
совому урЯду цьоrtіздмос'Язамало, тому 4 (17) серпня 1917 р. з'явилася «ТИм
чаСова ІНСТРУКЦія Генеральному Секретаріатові ТИмчасового уряду на Украї
ні» (заllідписами':Цвох 'міністрів О. Керенськоro та В. Зарудного), яка додат
ково обмеЖуваЛаaвroН6мне правління на українських землях. Згідно з Лн
струкцією», повноваження Генерального Секретаріату поширювалися лише 
на КиіВСьКу, Волинську, ЧернігівсьКу та частину Полтавської губернії,кіль
кість генеральних секретарів була скорочена до 8 (без генеральних секрета
рів війсьКових справ; 'юстиції, пошт і телеграфу, шляхів сполучень), причому 
не меН'ше як 4 з них повинні були бути неукраїнцями. Впроваджувалася поса
да «6сoБJiйвnгокомісара України у ПетроградЬ>, через якого Тимчасовий уряд 
маіізв'язуватися з укра!нськими місцевими органами. Генеральний Секрета
ріат мав. розгіІядати й подавати на затвердження Тимчасовому уряду проекти, 
що стосувалися життя «краю» та його «врядування», після їх попереднього 

обговорення на засіданні Центральної Ради. 

Більш радикальним законодавчим кроком ЦентралькоїРади на шлЯХу до 
становлення української державності був ІІІ Універсал від 7 (20) листопада 
1911 р. Ним проroлошувалося утворення автономно! Украінської' Народної 
РеспублікИ. Документ декларував поширення юрисдикції УНР 'на.всі землі, 
заселені переважно укрщнЦями, причому заЗначалося, що остаточне визна

чення кордонів «має бути встановлене по згоді зорганізованої волі народів». 
Таким чином, влада ЦР та ії Генерального СекретаріІП}' поширювалася на 

9 губерній України: Киї~щину, Поділля, Волинь, Чернігівщину, Полтавщину, 
Харківщину, Юrrеринославщину, Херсонщину, Таврію. Оголошувалося ска

суsaння прав власності на поміщицькі та інші землі (<<нетрудові хазяйства»). 
Секретарю в земельних справах доручалося підroтyвrПи закон про те, як зе

мельні комітети мають у подальшому розпоряджатися тими землями. 

У Ш Універсалі проголошувалося встановлення на підприємствах 8-годинноro 

роООчого дня та державного контролю над виробництвом, була сформульова
на вимога розпочати негайно мирні переговори про закінчення війни; хоча 

застерігалося, що до підписання миру кожен «повинен стояти твердо на своїх 
позиціях як на фронті, так j в тилу», З цього ПНТ8.ННЯ ухВала Центральної 
Ради йшла врозріз з більшовицькою лінією на РОЗВfw'l фронту і вихід із війни 
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будь-якою ціною. на території України скасовувалася смертна каРІ, підтвер

джувалися демократичні права і свободи, у тому числі й національні. Наро

дам ВеликорусьКоМу, єврейському, польському та іншим була гарантована «на

ціонально-персональна автономія». Універсал порушував питання і про над

звичайність продовольчої справи, про необхідність боротьби з «усяким без

ладдям і руїнницт.воМ». Нарешті, у документі оголошувався день виборів до 
УкРаїнських установчих зборів (27 грудня 1917 р.) та noчаткуїх. роботи 
(9 січня 1918 р.). 

Стрімкий розвиток наступних подій, нерішучість дій ЦентралЬної Ради 

призвели до тoro, що більшість проголошених заходів вона' не змоmа реалі
зувати. В умовах розгортання громадянської війни, тиску з боку більшовиць
кої Росії, ріЗRDЇ поляризації політичних сил у межах RDЛИШНЬОЇ РосійСЬRDЇ 
імперії Центральна Рада посТупово втрачала авторитет серед 'населення., Од

нак іТ керівництво наважилося на один із відчайдушних кроків, оголосивши 
9 січня 1918 р. свій останній - ІУ Універсал; у ЯRDМУ засуджувалися дії бі:ль
ШОВИЦЬRDГО уряду і проголошувалИСJl незалеЖliість унр"ЗГЇДно з цим доку

ме'НТОм вищий орган виконавчої влади України реформувався в Раду Народ

них Міністрів з правом самостійного ведення переговорів з іншими держава

ми для встаноВлення миру. Народ Украіни заЮlикавСJl до боротsби з «найма

ними насильниками», під Jlкими розумілися російські більшовики. Після під

писання мирних переговорів передбaчanося розпустнти арміюj а потім ство

рити «народну міліцію». Органи місцевого самоврядування повинні буди дія

ТИ В союзі з радами селянських, робітничих і солдатських деnyrатів. У доку

менті містилася обіцянка роздати землю селянам до початку весняних польо

вихробіт, забезПЕ}ЧИТИ роботою безробітних, зорієнтувати українську про

миСловість на виробництво товарів масового споживання, в.зятИ під RDНТроль 
держави торгівлю й банки. Передбачалося ЖОРСТОRD карати,ЯК за державну 
зраду, тих, хто буде агі'l')'Щiти за поверненНІІ під владу Росії. Йшлося про за
вершеннявиборів до Установчих зборів, яким «належатим~ рішити про фе

деративниЙ зв'язок 3 народними республіками бувшої РосійськОЇ держави». 
Характерно, що проект IV Універсалу мав декілька варіаНтів, написаних 
В. ВинниченЩ)м, М. ГрушеI!СЬКИМ, а тaкo~ українськими есерами М. Щапо
валом і М. Султаном. Хоча врещтіза основу було взято варіант r'рушеВСЬRDГО, 
у науковій літературі авторство універ~!1ЛУ І:ІРИПИСУЄТЬСЯ переважно В. Вин
ниченку. Слід зазначити, що більшість прогол.ошених положеtif! мала декла

ративний характер. Народні маси Украіни ца roЙ час вже втратили віру у 

спроможність ЦентральноіРади втілити їх у житrя, тому майже не,підтрима

ли ії на цьому етапі. 

Центральна Рада вважала себе тимчасовимпредс't'а8НИЦЬ,КИМ органом 

управління в Украіні і тсля проголошенНІІ останнього універсалу підготувала 
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Розділ 7. Основні комплекси джерел з іcmopіЕ д06иУкраfнcькоі'lUщIОНfl!l6НО-ВUЗВМЬНОУ. .. 

"~. ",. ~.;~:~ ... :.:~.~~-~ ':~'.':'.:~ :", '.=~ '.~~',.~:: 0":"'-" ~._:~:.~"~.'.~ .-~ ".-. ~ .~~:::._~:~::,::~~:~~ ~'.:~~ ~'~:.:~~.:~~'. '.~':.:~ ~:.~:~~~._:: .. =:::~.~.~~~-.~~=:.~:~~:~:;~:.;.~ :.:~~:: :"",;' 
проект «RiJHcmumyцiї Украі'нсь/Ш!' НародноїРесnyБЛіlЩ» (інша,ії назва - «Ста- ' 
тут про державний устрій, права і вільності УНР»). Проеп був схвалений в 

останній день існування ЦР безпосередньо перед гетьманським переворотом 
29 квітня 1918 р, Отже, Конституція мала чинність упродовж усього кількох 
годин, як і діяльність на посаді президента УНР М, ГрушеІіського, Конститу
ція'складалася з 8 розділів: 1) Загальні постанови; 2) Права Громадян Украї
ни; З) Органи влади УкраТнської НарС;дної Республіки; 4) Всенародні Збори 
Української Народної Республіки; 5) Про Раду На.родних Міністрів УНР; 
6) Суд Української Народної Республіки; 7) Національні Союзи; 8) Про тим
часове 'припинення громадянських свобод. Конституція мала дійсно демок

ратичні засади, оскільки I1роголошувала суверенне право народу в республі

ці. усі ,громадяни зрівнюlЩЛИСЯ У правах, Згідно з основним законом заборо
НЯлося вживання титулів у державних документах. Віковий ценз для участі в 
політичному житті встановлювався з 20 років. Верховним законодавчим орга
ном влади проголошувалися Всенародні Збори, вищою виконавчою владою

Рада Народних Міністрів, вищим судовим органом - Генеральний Суд. Все

народні Збори на основі загального, рівного, беЗПОI~ереднього й пропорцій

ного голосування мали обирarися терміном на три роки. Обов'язки щодо пред
ставництва республjки повинен був виконувати Гол()ва Всенародних Зборів. 

Конституція досить чітко визначала процедуру розробки, проходження та схва
лення законів Всенародними Зборами, сфери кОмпetенції РИМ та Генераль
ного Суду, детально розписувала права й функціf Н!lцІональних союзів та їх 
представницьких органів .національних рад.. ., , ' . 

Ще одним законодавчим документом, прийнятим МiUiою 'РfiДою того ж 
29 квітня 19-18 р., був акт «Про новий територіально-адміністРативний поділ 
України», згідно 3 яким вона повинна бути поділена на 30 адміністративно
територіалырІхдиницьь з УРlЩ)'ванням історико-етнографічних особливос-
. тей регіонів. Виокремлювалися «Київ.з околицями, Деревлянська земля, Во
линь, Погориння, Болехівська земля, Поросся, Черкаси, Побужжя, Поділля,·· 
Брацлавщи~а, Подністров'я, Помор'll, Одеса, Низ, Січ, 'Запорожжя, Нове За_' 
.порожжя, АзоВС.ьказеМЛЯ, Половецька земля, Донеччина, Подоння, Сіверщи-
. иа, Чернігівщина, Переяславщииа,Посем'я,ПосуЛJ1Я, Полтавщина, Самара,' 
Слобожанщина, Харків з повітом». З переліку видно, що в ньому певною Mi~
рою змішано окремі регіони, відсутній Точний пРинцип адміністративного 
поділу, виокремлено деякіре'гіони, які ніколи не М8Л.и саме такої автохтонної 
наз~и або вЖе давно втратили ії' (тоотО вона на ТОЙ час вже не відповідала· 
історичним реаліям), Однак все ж зanропонована адміністраТивно-територі~ 
альна реф~рма ~ла значним кроком уперед; ОCQбливо у порівнянні з B'ЇДnO- . 

відним поділом українських земель часів їх існування у смаді Російської та 
Австро-Угорської імперій. 
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Лекція 21. Законодавчі ilЮIШ та мемуарuсmшш часів Украінської революціf (1917 -1920 рр.) . 
~""" .. -". 
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Центральна Рада видавала й інші акти, які, щоправда, стосувалися менш 
масштабних аспектів державного будівництва і які, зокрема, заслуговують на 
окреме наукове дослідження, розгорнуту оцінка ЇX}JK юридичних актів із з'я

суванням іх впливуна розвиток української системи законодавства у подаль
шому. Нині говорити з певністю про завершення всеохоплюючого вивчення 
законотворчості Центральної Ради і першої Української НародноїРеспублікИ' 
протягом грудня 1917 - ю~ітня 1918 рр. ще зарано. 

2. Законодавчі аКТIІ добll reThMaHaтy П. CKoponaдChKOro як джерела 
Загальновідомо, що в результаті державного перевороту в ніч з 29 на 30 

квітня 1918 р. до влади в Україні прийшли поліТичні сили, очолювані Павлом 
Скоропадським. Останніlf, за погодженням з німецькою окупаційноювладою, 

був проголошений reтЬMaнOM України. Вже 29 квітня було датовано «Грамо
ту до всього україНСЬ1шго народу» за підписом гетьмана всієї України 
П. Скоропадського та отамана Ради Міністрів М. Устимовича. У «Грамоті» 

населення України назИJ3алося козаками, а між останнім словом і терміном 

«громадяни» фактично ставився знак рівності. Грамота констатувала анар

хію, безлад і розруху в Україні, примару голоду й безробіття, нездатніСть по

переднього українського уряду Їх подолати. Саме з цим був пов'язаний при

хід до влади більш рішучих rJOлітичних сил, якими себе вважали прихильни
ки reтЬMaHaтy. Гетьман, «як вірний син України», повідомляв народу, що за 

таких умов він вирішив взяти на себе всю повноту державної влади «тимча

СОВО», розпустити Центральну й Малу Ради. звільнити з посад ії міністрів і .
натомість призначити новий Кабінет Міністрів. Згідно з «Грамотою», права 

приватної власності оголошувалися непорушними, однак передбачалося части
ну земель від найбільших землевласників передати малоземельним селянам. 

У докУменті також Йшло.;я про прийняття необхідних заходів для покра:шення 
становища і умов праці робітників, особливо залізничників, про оголошення .. 
повної свободи торгівлі й приватного підприємництва. 16 травня 1918 р. грамо
та була опублікована в «Державному віснику». 

Майже одночасно було оприлюднено «Закони про тимчасовий держав· .,.. 
ний устрій У1(раїни», які повинні були діяти тимчасово до виБЬрів і скликання -, 
Сейму як вищого законодавчого органу Української держави. Автором прое- .,' 
КТУ був член української громади, досить відомий правознавець О. О. Палтов. 
Згідно з його прое~ом, в Україні передбачалося встаноВленНя конституцій- ,,' 
ної монархії на чорі з кopOJIeM. Однак П. СкоропадськиЙ не підтримав цього 
пункty і вніс до проекту «Законів» кілька суттєвих змін. Після цього «Зако· .' 
ни», як і «fpaI\:fOTa», були надруковані вперinому номері «Державного вісни-" , 
І<а» 16 травня 1918 р. 
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Розділ 7. Осїшвні IШМnлєКCll джерел зісmорirдобu"Укрafнськоf націоналЬНО-(Juзвальноі. .. 

«Зatroни» мали декілька розділів: про гетьманськувладу;.npо віру, права 

та обов'язки українських козаків і громадян; nPOЗiU<oнодавство і закони; про 

Раду Міністрів і обов'язки міністрів; про фінансову раду; про Генеральний 

суд. Документ наділяв гетьмана факгично необмеженою владою. Йому нале
жала «влада управління», затвердження' законів, призначення отамана Ради 

Міністрів; право стосунків з іноземними державами тощо .. Гетьман повинен 
був керувати армією і флотом,' НйМ призначалися генеральний суддя та всі 
судді взагалі. Документ у цілому складався з 44 окремих статей, укладених як 
збірка законів. .. 

Згідно з першою cтaтteio (або першим законом), гетьман тимчасово (до 

скликання Сейму) отримував необмежені права та зосереджував у своїх' ру
ках виКонавчу. законьдавчуЙ'судову вЛаду; мав ухвалювати закони, признача
ти OraMaнa (гОлову) ради Міністрів, затверджувати склад Ради Міністрів, при
значirи урядникїВ,КёруЙати міжнародними зносинами, виконувати функції' 
«Верховного ,ВОєводи УкраїНСЬ!<Qїарміі та флоту, у разі такої необхідності 

оголошуВати 'введення надзвичаЙного стану, а також амністії». 
Згідно з другйМ: законом «Про віру», державною релігією визначалося 

православ'я, а·представнИки інших релігійних Конфесій отриМува.і!и право 
вільно відправляТи богослужіння й дотримуваТися своїх обрядів. Третій за
кон «Права і обов'язки українських козаків та громадян» визначав ГОЛОВtlиМ 
обов'язком захист рідного кра'Ю. Усі громадяни, незалежно від стаТІ, стану й 

національності, повинні були сплачувати державні податки й мито, відбувати 
передбачеці законами повинності. Власність оголошувалася недоторканною, 
а примусове відчуження нерухомого майна в разі державної потреби дозволя

лося лише за умови грошового відшкодування. Тatroж проголошувалося пра
во кожного громадянина вільно обирати місце проживання і роботи, купува

ти й продавати майно, без перешкод і заборон виїздити за кордон. У законі 

перелічувалися й загальнодемократичні права та свободи: слова, зборів, спі
лок, громад. 

Четвертим законом встановлювався чіткий порядок прийняття та вве

дення в дію закОнодавчих актів, ripоекти яких повинні були розроблятися мі
ністерствами, обroвoрюмГися в Раді Міністрів, а потім подаватися на затвер

дження гетьманові. Згідно з п'ятим законом «Про Раду Міністрів та міністрів», 
на цей орган поКладалися обов'язки визначати головні І:іапр)tМИ зовнішньої і 

внутрііпньоїполітикИ України. Oramah-Міністр і міністри були mдзвітними"
Гетьману як щодо загальногО ходу управлінської діяльності, так і щодо свого 
власного напряму роботи. Закон <<Про Фінансову Раду» проголошувавТі най- . 
вищою установою державїюго Іфедитування та фінансової політики. До неї 

мали входити на правах членів Отаман-Міністр, міністр фінансів та держав

ний контролер. Згідно з останнім, сьомим законом «Про Генеральний Суд», 
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Лекція 11. 3аконодавчl aюnи _мемуаристика часів Украінсько'і РЄВОІІищfi (1917 -1920 рр.) 
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цей орган визначався охоронцем закону в судових та адміністративних спра

вах. Він мав оголошувати всі накази уряду та стежити за їх пу6Ліі<ацією. ret/e-
ральний суддя щ)изначаІIСЯ геТьманом. . . 

. Таким чином, згідно із переліченими «ЗакОнами», П. Скоропадський от
римав справжні ДИ1С1'аторські повноваження, однак у дійсності вони суттєВо 
втрачали силу через присутність німецьких окупаційних військ на території 

України: Водночас «ЗаКони про тимчасовий дерЖавний устрій України», разом 
з іншими законодавчиМи та адміністративними актами доби Гетьманату, є ВаЖ~· 
ливими джерелами з іСторії українського державОтворення початку· ХХ ст: 

РОль·гетьмана вУ~раїнській державі була піДсилена «Тимчасоgим зако
ном про верховне ynраапіння державою на випадок смерти, тяжкої хвороби і 
перебування поза межаМі-1 державиясновельможноrO пана гетьмана всієїУкраї
ни». Вводилося офіційне~ титулуваннЯ <<Ясновельможний Пан Гетьман», а на 
випадок перелічених у назві закОну обставин управління державою мало пе
рейти (до одУжаннЯ Гетьмана або обранFiя іншоГо) до Колегії Верховних Пра
вителів з трьох осіб, яких заздалегіДь по одному· мали обрати Гетьман, Дер
жавний сенат та Рада Міиістрів, причому Голову Колегії з них призначав геть
ман. Документ підписали голова Ради Міністрів Федір Дизогуб та державний 

секретар Сергій 3авадсы�ий •. ФаЮ'ичн'о «Тимчасовий закон» визначав моеар
хічну форму правління 'і! Україні, на противаГу республікансьКому устрою, 
закладеному Центральною РаДою у 1917 р. .. 

Гетьманський уряд намагався· розробити й' аграрне З8конодавcriю, щоб' '. 
вирішити одне з найбощ.:,чіui~ііИтань суспільного жиТТя Укр-аїни тоГо чіК:у: 
У липні 1918 р. було ОII)'6лік6вано «ПрОеюn загальних реформ земельноfре
форми», згідно з яким передбачаЛося розширення кіЛьКості землевласників 
за рахунок наділення селян державними, удільними, а таКож викупленими у 

крупних приватних власників землями. ПричоМу землею за викуп надіЛялися 
«справжні хлібороби, ЯIl:і мали власні госІіодарства» з робочою худобою'та 
інвентарем. Лісові ж yrLw, земельні надіЛи площею 140 - 200 десятин (а·в 
окремих випадках і значно біЛьші) залишаЛися за вЛасниками і розподілу tdlЖ 
селянами не підлягади~ ХаР81С1'ерно, що така досить консервативна аграрна 
реформа викликали різкий протест більшості селЯнства~ Негативно' до неї по
ставилися й засліплені клаСовим егоїзмом крупні земЛевласники. Тому геть
манський yp~д нічого реального щодо втіленнЯ проекТу реформи в жиriя зро-· 
бити не встиг. ... 

у пошукаХ соціальної опОр·и· гетьман П. Скорошідський, згідно зі спеці
альнимуніверсалом від 16 жовтня 191 S р., намагався відновити козацтво як 
окремий соціальн~# cj8it ірезерв націоналЬної армії. КозаЦтво було відНовЛено· 
в Чернігівській і ПоЛтавсьюй губерніях, а також на СлоБОжанщині.У козаць~ 
кий стан могли записуватися не лише прямі нащадки козаків, але й селяни, 
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які брали на c~ зобов'язання щодо захисту прикордонних губерній Украї- . 
ни:Козаки кожної губернії мали складати кіш на чолі з кошовим отаманом, 
який по~инен був пiдIroрятися безпосередньо гетьману. У І«>ЖНОМУ І«>ші по
ВИННО було бути деКілька полків, однак, як і більшість інших намірів гетьма

на, ця реформа не була доведена до кінця, а полки так і не були сформовані . 
. Досить вдалі кроки гетьма~ський уряд здійснив щодо формування 

самостійноі банківськоі мережі ~ержавИ, становлення украінськоі грошової 
системи,відновлення функціонування залізничноro транспорту, реформуВання 
системи ()(:віТIІ Й створення нових наукових установ та навчальних закладів. 
НапРИклад, згідно з відповідними законодавчими розпорядженнями гетьман
ськогО уряду, було створено Всеукраінську акадёмію наук та відкрито універ

ситет у м. Катеринославі (нині ДНіпропетровський національний 'Універси
тет). Однак гстьман П. СІ«>РОПадський не зумів об'єднати зусиль українців на 

здійснення найважливіших державотворчих завдань і, не маючи належноі під
тримки, вреШті склав із себе повноваження, так і не довівши РОЗПОЧIПOЇ спра
ви до' завершення. 

3. Найважливіші законодавчі джеll'Jl8 доби Директоріі 
та 3axiдHoyкpaJвeь.roY Народноl Рееп~ікн 

Створення Західноукрarнської Народної Республіки було проголошено у 
Львові 18 жовтня 1918 р., за існування режиму гетьмана П. СкоропадСЬІ«>ГО у 
Наддніпрянській Україні. Цього дня там розпочала свою діяльність Україн
ська Національна Рада, до ЯІ«>Ї увійшли українські депутати до австріЙСЬІ«>ГО 
парламенту та представники від керівниЦтва головних національних партій 

регіону. на засіданні УНР було прийнято Статут, якИй чітко окреслив ї{ пов

новаження. Уже насТупного дня YкpaJHcbкa НаціональНЗ: Рада прийняла «Про

кламацію», згідно з якою українська етнографічна область в Австро-Угорщині 
оголошувалася ії Українською державою. У <<І1рокламації» містився заклик 

до національних меншин негайно обрати своїх представників до Украі"нської 
Націон8ЛЬ"ОЇРади. Згідно з цим докумеНТ9М, населенню західноукраїнських 
земель надавалися демократичні права, а сама Уrcpаі"нська держава відмовля

лася від поСлуг міністерства закордонниХ (}прав Австро-Угорщини щодо пред
ставництва ії на міжщродній apeHi~ 

1 листопада 1918 р. ВіЙСЬІ«>во-революційний І«>мітет, створений з ініці
ативи Украі"нської Національної Ради, проголосив свою владу у Львові; а З,го
дом у всьому регіоні. Цього ж дня Рада опублікуВала ще одну відозву"': «Yкpai"н.~ 
ський народе!», у якій сповіщала українців про створення власног9 дерЖа.~-' 
ного утворення, гарантувала громадянські та національні права, свободУ ві:, ' 
росповідання тощо. 
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Лекція 21. 3аконoiJавчі аЮfШ та мємуарlШnJl/щ часі8 уtqJalнcы«Jl ревалюцil (1917 -1920 рр.) 
'~':- 'СО: .,~ J17:.:·.;.~·::'-::..-:'- ':"::~.~~~~~;:;' ~~::':,::~~~:~.~:;~-;.='~.:-;;.~:~;~::~~;\::.~~-;:;;~:.:;,:;;:~:':~~~.::;'~. ~~;~;~~~~.~;~~':;~;.~.~"'-t;:. ::-.f! 

, 13 листопада 1918 р. Українська Національна Рада прийняла «Тимчасо
вий ОСН08ний За1ШН про державну самостійність У1<раlнсьІШХ земель бувшо!' 

австро-угОРСЬ1ШI' монархіУ», згідно з sщим YкpaiHCЬ~ держава отримала на
зву Західноукраїнської Народної Республіки, чітко окреслювалися Їі кордо
ни, а як окремі адміністративні одиниці визначалися комітати. У законі за~ 
значщІОСЯ, що Рада планує скликати загальні Установчі Збори, а до того часу 
всі державні функції має виконувати Держщsний c~кpeтapiaT, обраний із чис

ла їі членів .. Г~бом ЗУНР згаданим законом затверджувався золотий лев на 
голубому полі, пов~нений у прщsий бік. 

4 січня 1919 р. Українська Національна Рад&, згідно з відповідним дер
жавно-правовим актом, створила Виділ з 10 чл!'нів на чолі з Президентом. 
В акті також окреслювалися основні повноваження УНР та їі Виділу, строго 
регл~ентувався й визначався порядок вироблення та проголошення загаль-

нодержавних актів. . 
Майже одночасно в Наддніпрянській Україні, у зв'язку з поразко!О Ні

меччини у Першій світовій' війні, ВИі3еденням i~i військ з територfі України і 
втратою гетьманським режимом ~ідтримки з іі60ку, 14 листопада 1918 р. 
національно свідомими громадськими й політичними силами було створено 
Директорію, .ІІк К(Юрдинуючий орган для забезпечення націон,альних і держа

вниХ i~I~peciB України, До і-і складу увійшли 5 чоловік: В. ,ВинниченКО. (голо.., 
ва), С. ПетлЮРа., П. Андрієвський, А. Макаренко, Ф. Швець (3 10 ЛЮ'tого 
1919Р. О,ЧQліов.ш Директорію вже С. Петлюра). Директорією було розпочато 
повстання проти гетьман&, після чрго останній2 грудня 1918 р. зрікСя влади, 
а 14'грудня Гетьманський уряд передав усі повноваження Директорії. З цього 
часу ДиреЮ'орія вважала себе революційним органом з дию'аторсы,(иt!ии пов-. 
новаженням'и, який мав уособлювати в Україні вищу З8КОнодавчу, виmнавчу 
й судову владу. Остаточно і-і функції закріп~в Трудовий Конгрес народів Украї

ни 23 січня.1919 р. 
Ще 26 грудня 1918 р. Директорія утворила свій виконавчий орган - Раду 

Народних Міністрів, яку очолив В. Чехівський.. .' 
Першим законодавчим документом, у якому'виз.началася прогРам~ діяль~ 

ності Директорії, була «Де~аР(lЦія YкpaїHCЬ1<01'ДиpeкmopiY, ЩО,зробила Ди-" 
ре1<mорія» (26.12. 1918. р.). ДOКYМ~HT конс-:r:атувавліквідацію в Україні помі-. 
щицы<Dмонархічноro llануваНI:JЯ, віДНОЩІення демократичного сам!)врядуван

ня, У «Декларації» містилася обіцянка щодо ррзробки й прийняття законів" 
які б могли справедливо вирішити земельне питання. Згідно з «Декларацією», 

ДиреЮ'орія перебирала на себе всю повноту влади в Наддніпрянській Україні, 

і скасовувала всі ~!1КОНИ, прийняті гетьманським урядом. У документі 
проголошувалося, що спраВжня влада в Україні повинна наіІежщ-и робітникам 
і селянам, а інші соціальні верстви (у першу чергу, поміщики й буржуазія) 
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взагалі не допускаються до участі в упраВліННі державою. Тут також містився 
заклик до,ро.біmиКїв. селян і службовців щодо проведення заГ8.tlЬНИХ виборів 
іх представників до конгресу Трудового нарОду України, яюїй повинен був 
згодом перебрати на себе вирішення ВСІХ важливих політичних, соціальних 
та економічних питань у державі. Йшлося також про необхідність негайного 
'встановленЩr робітничого контролю над ВИРdбництвом на «переходовому мо
менті, коли нищиТЬся старий капіталістичний світ», про заходи щодо бороть
би зі спекУляцією, про проведення ряду соціальних реформ. Земля передава
ласЯ дрібним селянським господарствам, повинні БУТlf складені 'описи кон
трибуціЙ, взвтих поміщиками із селян, з' метою повернення ім відібраного 
MdHa та ГроЩеЙ. Оголошувалося про початок слідства зприводу зловщиваиь 
з боку reтЬMaHcьi<oY влади. ВіДновлювався 8-годинний робочий день, робіт
ниКам надавалися права на створення сriіЛок, пров,....дення стРайків, віднов
лення діяльності фабзавкомів тощо. У стосунках з іноземними державами У 
Декларації прогoJiошувалася політика «цілковитоro нейтралітету і бажання 
мирного сПlвжитrя з народами всіх держав», у галузі внутрішньої політики 
висуваласї мёта: досягнення злагоди між різними національними політични
мисилами. " 

'ДиреiCr(;рією уНр раЗом з урядом ЗУНР у сіЧні 1919 р. було вироблено й 
опр.щюднено ще q~IЩ надзвичайно важливий документ державотворчого ха
рактеру. Це т~к'ЗlЩний Акт 3IIyкu, прийнятий 22 січня 1919 р., згідно з яким 
проroлошувМQ~k об;'єДнання всіх українських земеJIЬ в єдину державУ. Йому 
передУвали досwrь тривалі переговори лідерів ЗУНР з ДиреlCI'Oрією УНР про 
фінансовУ'іfвіDсько8у допомогу у борОтьбі проти наступу на Галичину поль
ських військ піД командуВанням генерала Ю. ПiJiсудського. Внаслідок цього 
спочатку у Ф~тові 1 грудня 1918 'р. було підписано «передвстynний договір 
про ЗЛУКУ» зmP і'УНІ'в єдину соборну державу. Потім 3 січня 1919 р. Україн
ська Націонадьна Рада ЗУНР у м. Станіславі затвердила підписаний договір і 
доручlinідержаВному Секретаріатові негайно розпочати п(;реroВОРil про йо
го ратифікацію. Урешті-решт 22 січня ДиреlCI'OРія у.~валиЛа свій аКТ про злу
кy~ у яКому 09народувала прийняте 3 січня рішенняЗYfIP,де зазНачалося: 
«(})іднині воєдино зливаються століттями відіРJЩНі одна від одноrчастини єди
ної 'УкР8Їilи; Західно-Українська Народна Респj'блі~:а (Галичин&, БукОвина й 
Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віRoвіЧl!1 мрії, 
якими жили і за які вмираЛи кращі сини'УКРаїни. Віднині є одна нсщежна 
Українська Народна Р~сnyбліка». ТекСт АЮ'а злуки був С[(Jt8Дений міністром 
народної освіти УНР доби дИректорі і {ваном ОгієнкОм. Останній у ёв6ух спо
МИНах'~азивав Його V Універсало~;підкреСЛЮЮЧИ1ЩМ виНятІФве знач,:;ння 
дo~e~a. 
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Наступного дня, 23 січня 1919 р., у Київському оперному театрі зібрали
ся Установчі збори об'єднаної республіки, які затвердили Акт лро.злуку і ви

зналЙ ДиреЮ'Оріюверховною ВJIiЩою в УНР. Західноукраїнс'ька.Народна Ре
спублікіnіс:ля цього вважалася Західною областю УНР. Документ був схва
лений такОж у спеціальному «Універсалі Трудового КонгресуУкраїни~>, прий
нятому28 січня 1919 р. На цьому форумі було створено шість комісій (з пи~ 
тань оборони, земельну, освітню, бюджетну, закордонних справ, харчових 

справ). Згідно з рішеннями конгресу, виконавча влада в Україні передавалася 

Раді Народних Міністрів, яка повинна була буги підзвітною Трудовому Кон

гресу, а в період між його скликаннями - Директорії. Також було підтвердже

но всі основні прагнення українського народу (передання землі селянам, лікві
дація безробі1ТЯ, встановлення 8-годинного робочого дня тощо). Головною 

небезпекою для України Конгрес визнав «Московське більшовицьке військо». 

у подальшому загальні політичні умови в Україні не дозволили склика
ти наступні Трудові Конгреси; Реалізувати положення, проголошені в Декла

рації, Акті про злуку, документах, прийнятих Конгресом, ДиреЮ'Оріі не вда

лося. У зв'язку з масованим наступом більшовицьких військ вже 5 люто.го 
1919 р. вона залишила Київ, потім ще декілька разів перебиралася в інші міс
та. Пізніше, 12 листопада 1919 р., згідно з: прийнятим «Законом про Тимчасо
ве Верховне Управління та nорядок законодавства в УНР»~фактично запро

ваджувалося одноосібне керівництво С. Петлюри всіма органами Української 
НIlРОД80Ї Республіки. Однак цим не було остаточно припинено державотвор
чу діяльність в Україні. Згаданий закон був виданий від імені Ради Народних 

Міністрів. До моменту ухвалення Конституції УНр, яку передбачалося виро

БИТk, встановлювалися три гілки влади в Украіні: Директорія, Державна На
родна Рада і Рада Народних Міністрів. Вищим державним органом вважала

ся Директорія, яка повинна була затверджувати ухвалені Державною Царод

ною Радою закони, самі ж З:аКОнопроекти мали розроблятися Радою Народ

них· Міністрів і вноситися на розгляд Президії ДНР. Після підписання Голо

вою Директорії закони повинні були публікуватися У спеціалЬJlОМУ «Віснику 

державних З:аконів». ПРO'[.l}flа момент прийнятгя цього закону Державної На
родної Ради ще не існувало, тому положення про ії функції було абстрактним. 

В одному з параграфів З:азначалося, що обов'язки ДНР тимчасово має вико

нувати Рада Народних Міністрів. 
Того ж дНЯ С. Петлюра підписав «Закон npo Державну Народну Раду 

Ykfia'lнcbкot· HapoдHot· Республіки», у якому були розділи про іі склад, ОСО
бїfс'і'і праsa·та обов'язки членів, порядок скликання сесій та обрання Прези

дії, компетенцію, порядок ведення справ, внугрішній устрій тощо. Додатком 

до З:аКОну визначалася квота та представництво у ДНР різних політичних пар

тій та громадських органіЗ:аЦіЙ. Зрозуміло, що цей документ мав вже суто 
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Роздlл 7. ОсНо,"; КOМ1tЛeNCU iJжєрел 3 ісmoріІ добuУкpafнС6коіr нtЩiОНШІЬНo-fUЗfЮЛ6Но1. .. 

декларативний характер, а сам згаданий орган так і не був створений, оскіль;' 
ки ДиректоріЯ на той час втратила майже всі тери"!'Орії України, а разом з 
ними значною мірою і·свіЙ вплив на народні маси. Декларагивність ще біль~ 

шої міри характерна і для державот~орчих документів, створених пізніше чле~ 

нами Директорії або взагалі українськими політичними діячами. Серед них, 
н~приклад, вироблена комісією у складі М. Білінськоro, О. Ейхельмана,J. Ли

пи, П. Пилипчука, В. Завадського,Ф. Хижняка, А. Ковальського, С. Мішка 

Конституція (Основний державний за1<ОН УНР), згідно з якою передбачало

.ся введення федеративного устрою в Україні. 

Однак безсумнівним є те, що законодавчі акти українських державних 

утворень 1917 - 1920 рр. мали демократичний характер, оскільки були спря~ 
моі3ані на· створення й зміцнення української державності, rpунtyвалися на 
ідеях рівності, соціальної справедливості, віротерпимості й визнання Haцio~ 

нальНИ2:{ прав усіх народів, що мешкали на території Украіни. Саме цим і ви~ 

значаєrься-.їх досить значна джерелознавча цінність. Але одночасно слідкон~ 

статувати, що-такі джерела ще .. ПQтребують oKpeMoro, більш глибокого КOM~ 
плексного вивчення. 

4. Мемуариетика,цоби УкраУнськоУ національн~.внзвOJIЬИОУ 
ревOJIЮЦіУ 

У cтpy~i джерельної бази доби Української національно-визвольної 

революції.(J. 917 - 1920 рр.) особливе місце належить мемуарним творам, на
писаним .безпосередніми учасниками тих подій - найбільш відомими держа

вними Та війсыlDимии діячами, письменниками, іншими представниками yкpa~ 
їнської інтелігенції. Мемуаристика істотно доповнює відомості, які відбили
ся у докуМентальних джерелах. дозволяє конкретизувпи й певною мірою роз

ШИРНТИl;laWї-уявлення про відповідні події, факти та явища тієї епохи. Ме

муарні!яюрк яляють собою досить різноманітну палітру іноді протилежних 
цогляді.в ваті ж події, подають різні оцінки поточного MOMeНty, у них можна 
знайти перші спроби узагальнення відомостей про ключові складові націо

налЬН.О~ЦИЗВQльноro !1роцесу. 

. . для сиc:reМfПизації мемуаристики розглядуваного періоду можна засто
совуватирізні критерії. Наприклад, можна систематизувати lIDмплекси мему

арних творів за соціальним, становим і професійним походженням їх авторів. 

Можна.згрynyвпи мемуари захронологічно-темаТИ1fНИМ принципом і виок
реМИТИ·J<Oмплекси таких джерел, які стосуються часів діяльності Централь

ноіРади, feтьмaнaty П. сlIDропадсыlDo,' доби ДИректорії або охоплюють окре

мі аспекти державного будівництва, створення й розбудови yкpaїHcbllDЇ армії, 

організації й діяльності освітніх установ і закладів, підсумовують внесок окре

мих діячів у вирішення найбільш нагальних потреб державного будівництва 
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тощо. Нарешті за ВИДОВИМИ ознаками мемуаристика окресленого періоду ВЮUO
чає щоденники, спогади, автобіографії, белетристику, своєрідні праці комбі

нованого жанру, які поєднують у собі окремі риси публіциотичних творів і 

мемуарів. 

З політичних мемуарних творів розглядуваного часу особливо важливе 
значення мають спогади В. Винниченка під назвою «Відродження нації», які 
перевидавалися на початку] 990-х рр., а також його ж «Щоденнию) (досі пуб

лікувався лише в уривкв.х). Цінним мемуарнИм' твором є спомини гетьмана 
П. Скоропадського. Фрагменти з них публікувалися у «Хліборобській Уr<раї-' 
ні» в 30-х рр., а вже за доби незалежної України праця побачила світ повним 
окремим виданням. Значними мемуарними джерелами з історії Української 

революції початку ХХ C1~ Є твір Є. Коновальця та І. Мазепи «Україна в огні і 
бурі революції», В. Андріївського «З минулого», щодеНlJИК Д. Донцова «Рік 

1918, Київ», спогади М. Шаповала, О. Доце.Нка, А. Марголіна та багlПЬОХ ін
ших. Особливо 6аГlПO збереглося мемуарних творів військових діячів, які пуб

лікувалися і окремими виданнями, і у збірниках, і в періодиці (.Рсобливо у 
таких виданнях, як «Червона Калина», «За державність» тощо). Серед них 
можна згадати мемуарні твори генералів В. Петрова і В. Зелінського, а також 

С. Шухевича, А. Крезуба, Ю. Тютюнника (Г. Юртика), В. Кедровського, ' 
О. Кобця, О. Левицького, Н. Махна та багlПЬОХ інших. 

Як зазначалося вище, серед мемуаристики розглядуваного періоду мож

на виокремити цілі тематичні комплекси. Так, значна ч.астина мемуарів сто
сується практики державного будівництва та суспільно-політичного життя пе
ріоду Центральної Ради. Скажімо, дещо по-різному в мемуарних ТlЮрах відо- . 
бражено історію створення Центральної Ради та впливу на ії діяльність різ

них політичних течій, організацій, партій. НапрИКJiад, там розглядається й 

дискутується питання про те;··за чиєю ініціативою була створена Центральна 
Рада (<<самостійників»· чи «автономістів»). Важливе значення ДЛЯ остаточно ... ·· 
го вирішення цього та і.ншогодискусіЙНИХ питань мають мемуарні твьри 
В. Винниченка «ВідродженНя нації»; Б. Мартоса «Перші кроки Центральної 

РадІО), М. Грушевського {(СпоминИ», С. Русової «Мої спомини», П. Христюка 

«Замітки і матеріали до історії української революції», Д. Дорошенка «Мої 

спомини про недавнє минуле» тощо . 
. РоБO'l'jУкраі'нсьК<>ro національного конгресу (6·- 8 квітня 1917 р.) до

сить широко і всебічно висвi'rлен()у згаданих вище працях В. Винниченка та 

П. Христюка, а такожу мемуарах ·«Очима звичайного сучасника» Н. Короля 
та «З моїх споминів» М. Галагана. 

У спогадах секретаря Центральної Ради С. Єремєєва «За лаштунками 

Центральної Ради (СторіltlКИ зі спогадів)>> подано інформацію щодо політичної 

активності української молоді на тОй час, причому автор дійшов висновку, що 
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саме в загальній іТ аполітичності крилася «головна загроза ухраїнському 

рухові». 

Слід осо6ливо підкреслити, що думки й поrnяди авторів різних мемуарів 

щодо оцінки одних і тих же суспільних процесів, подій і явищ часто докорів-. 

но відрізняються або є діаметрально npoтилежні. Наприклад, важливими дже

релами для вивчення стосунків Центральної Ради та російського Тимчасово

го уряду є спогади В. Винниченка, М. Грушевського, М. Ковалевського. Так, 

член Центральної Ради М. Ковалевський у своєму творі «При джерелах бороть

би» намагався ПORснити, чому лідери визвольного руху в Україні .оголосили 
своїм найближчим завданням домагатися автономії, а не.державної незалеж

ності. Він вважав, що українські робітники, і особливо (X:ЛJlни, були малоос- . 
віченими, знаходилися на низькому політичному рівні, тому завданням Цен
тральної ради на той час була організація народних мас, мобілізація іХ на 

боротьбу під тими лозунгами, які відповідали рівню їх свідомості, а саме ідея 

автономії, а не самостійності на тому етапі була більш сприйиятною в масах. 

Мемуари дають змогу з 'ясувати, як населення України зустрічало появу 

універсалів Цеитральної Ради, яким було ставлення суспільства до їі діяль

ності; як сприймалися конкретні кроки, здійснювані нею, в Росії. За мемуара

ми також можна відстежити деталі переговорів між делегацією Тимчасового 
уряду й Генеральним Секретаріатом. 

Група мемуарних творів містить відомості про боротьбу військ ЦР з біль

шовиками, зокрема про бій під Крутами .. Більшість їх була опублікована в 
періодичних виданнях, які виходили у Львові та Варшаві в 30-х рр. (<<3а дер

жавність» та <<Літопис Червоної Калини»). Це також твори А. Гончаренка, 

Б. Маркевича, А. Фіголя, М. Михайлика та ін. Мемуари очевидців переконли

во демонструють, якими були наслідки перших днів більшовицької влади для 

жителів України. У працях військових діячів можна знайти окремі подробиці 

бойових дій армії УНР проти більшовицьких віЙськ. Фактичний мareріал, 

ЩО міститься в них, дозволяє відстежити -поступове звільнення України від 
червоних (на. ... риклад, у творі Ю. Тютюнника «Звенигородський кіш Вільно
го козацтва», опублікованому в «Літературно-науковому віснику»). 

Мемуари учасників революційних подій досить повно віддзеркалюють 

процес утворення збройних сил УНР, гетьманату п. Скоропадського, армій 

Директорії та ЗУНр, поступової українізації російської армії, формування за

гонів вільного козацтва, синьої та сірої дивізій, створення січового стрілец
тва, нарешті регулярної армії та частин Чорноморського флоту. Серед таких 
праць особливо вирізняються «Спомини» п. Скоропадського, <<Перші україн

ські військові частини» В. Середи, <<Спомини з. часів української революції» 
В. Петріва, «3 історії формування Другого Січового Запорозького корпусу» 
Б. Сулківського, «Український рух в 9 російській армії» В. Савченка тощо. 
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Автори повідомляють про командний склад українськоі: армії, наводять окре

мі дані про чисельність українських військових частин· та з'єднань, місця їх. 

дислокації, про забезпеченість зброєю, амуніцією та продовольством, висвіт

rooють роль окремих осіб в історіі формувtЩЮI та дія;льності військОвих час

тин. Автори мемуарів також намагалися відтворити, Так би мовити, моральну. 
сторону цього процесу, Пl~редати настрої, що склалися у військових частинах, 

ставлення рядових воїнів до подальшої розбудов,И націОНаІІЬНОЇ армії та до 

будівництва незалежної·Української держави в цілому. 
. Отже, мемуари безпосередніх учасників революціі' є важливе джерело 

для дослідження проблем державного будівництва та суспільно-політичного 

життя в період діЯЛЬНОС'l'і Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського 

та Директорії. Використання спогадів та щоденників у наукових досліджен

нях, присвя.чених вивченню історіі YкpaiHCbl'(OЇ реВQлюції 191'; - 1920 рр., 
сприяє більш повному й всебічному висвітленню основних етапів державно- . 
го будівництва в Україні, глибшому відтворенню окремих подій, пов'язаних з 
акгивізацією політичного життя народних мас. Досить змістовний факгич

ний матеріал про яскраві епізоди Украінськоі революції, що міститься в ме

муарних творах, поки що ВИlroристовується недостатньо.3.іставле.I:ІН'[ свід
чень мемуаристів з док;ум,ентзльНl:{МИ джереламИ сприятиме об' єicrивному роз

криттю Й висвітленню н!l.ЙВЗЖ.l'ивіших подій розгля~ваного періоду. 
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РОЗДІЛ 8 
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАІНИ 
РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 

ЛЕКЦІЯ 22 
ДОКУМЕНТАЛЬНІДЖЕРЕЛА РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 

1. Основні різновиди законодавчих актів як джерел 3 історіі 

радяиськоro періоду. Коиституціі СРСР та УРСР 

Законодавчі акти є головне джерело, що відцзеркалює багатогранну ді

яльність державних органів будь-якого історичного періоду. Вивчаючи зако
нодавство різних етапів радянської доби. слід звертати увагу на постійні змі

ни у структурі вищих законодавчих органів, якими спочатку БУJ1И Всеросій

ські з'і'зди Рад, Всеросійський Центральний Виконав"ий Комі1'е1; Рада На

родних Комісарів, з'їзди Рад та ЦВК республік, їх уряди. З 1924 р., тобто 
після прийняття першої СОlQЗНОЇ І«>нституції, структура цих органів змінила

ся. Тепер відповідні функції ВИI«>НУВали з 'їзди Рад СРСР, ЦВК і Президія 

ЦВК СРСР,. РНК СРСр, відповідні органи союзних республік. Згідно ж з pa~ 
ДЯJ:[СЬКИ~И конституціями 1936 та 1977 рр., головним законодавчим органом 
було визнано Верховну Раду СРСР та аналогічні органи в республіках. Кож

ний з. періодів розвитку радянського законодавства має свої особливості щодо 

складу й специфіки законодавчих актів. Якщо для періоду'ДФ середини 

30-х рр. ХХ ст. була характерною варіативність ~B .заl~щ,рдавчих актів, то 

починаючи з 1936 р. У сфері законодавства чітко. відсте~ЄТЬС)J:Y,lfіфікація 
насамперед у термінології, і головним стає закон. . . 

Основними різновидами законодавчих актів p~cькoro I.l~pioдy МQжна 

назвати: 1) декрети; 2) конституції'; 3) nоложення;~) революціr; 5).:1аКО1!И; 
6) постанови; 7) укази; 8) у сфері міжнародних відносин - договорu, конвен

цй; протоколи, yгoдu тощо. Зазначимо, що на початковому етапі розвитку ра
дянського законодавства більшість варіацій актів не мали чіткого розмежуван
ня ні щодо 'іх форми; ні щодо призначення та змісту. Тому, скажімо, декрета

. ми називалися і звичайні рішення місцевого рівня, які стосувалися незначних 
питань, і найважливіші загальнодержавні акти. Однак у процесі історичного 
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розвитку відбувалася постуnо!щ уніфікація заКЩlОдавчих актів, чітко сформу- . 
валl1СЯ їх різновиди за сутністю та призначенням. 

Першими законодавчими акгами більшовицької влади ·були декрети (до
слівновід латинського dekretus - указ, постанова). Воци видавалися від імені 
як законодавчих органів влади (з'їзди Рад та ВЦВК, відповідні республікан

ські органи), так і виконавчого органу більшовицької влади - Ради Народних 

Комісарів. Декрети регулювали і проблеми загальнодержавного значення, і 

окремі питання, що СТОСУ!ШJIИся організації державm;rx органів влади у центрі 

та на місцях, призначення керівників різних рангів, ліквідації старих органів 

влади, звільнення з посад чиновників колишнього режиму, врегулювання на

гальних ситуацій у військовій, управлінській, економічній, соціальній, торго

вельній, міжнаціональній сферах. Окремими декретами проголошувалася на

ціоналізація фабрик, заводів та інших підприємств, визначалася офіційна по
літика щодо )Тстановчих зборів або інших органів, створених до жовтневого 

перевороту, передбачалисяз~ходи щодо nоліпшенюі матеріального станови
ща робітників і селян, визначалися кошти для асигн3'вання різних державних 

потреб, визначалися функції арміі та інших силових cтpyкryp, організовува
лася боротьба з так званими КОНТрревО.іооціЙними елементами тОщо. Згідно з 
дикгаторським xapaкrepoM радянської Влади, декрети riереваЖно передбача
ли насильницьке впровадженнясвоі'і рішень. Головним «мечем дикгатури 
пролетаріату» ста.ла створена 7 (20) гРУдні·1917 р. Всеросійська Надзвичliйна 
Комісія для БОРОТьБи з коНтрреволюцією та сабоТажем (БИК). Одііакбa:rnто 
декретів більшовик;в мали суто агітаційний популістський змісТ іб)r:riи оp:lёН
товані на завоюванНя симпаТій народу. Такими є, зокРема, декреТи про мир, 
землю та утворенНя РнК, прийняті ІІ Всеросійським з'їздом Рад, декрети про 
8-годинний робочий день, запровадження робітничого контролю Над вирОб

ництвоr.,: та ін. Законодавчу силу мали також різноманітні noлoження, nоста-
новu, на~aзu, інструкції Рнк, ВЦВК і навіть народних коміёарів. . 

Ще одним важливим різновидом законодавчих aкriB перших років радЯн

ської влади були деКЛарації. Серед них прийнЯта Раднаркомом 2 (15) листопада 
1917 р. «Деюrаf"Щія прав народів Росіі», яка визначала національну пОлітИКу 
більшовиків; «Декларація прав трудящого і експлуатованого народу», теж 

. прийнята РНК і згодом· (18 (31) січня 1918 р.) затверджена ІІІ Всеросійським 
з'іЗдом Рад; декларація, яt<a проголошувала утворення СРСР та ряд: інших. 

Звичайно, найважливішиМи у сТруктурі законодавчих aкriB, як джерел з 
історії радянської доби, є 1«JHcmumyцil. Як законодавчі акти вони Формуnюва

ли основні засади суспільного і державноro устрою, характеризували соціа

льну, економічну й політичну основи радянського суспільства і Д~ржави. Про

тягом 1917-1991 рр. було прийНято в Радянському Союзі три загалыiliоюзніi 
конституції (1924 р., 5 грудня 1936 р., 7 жовтня 1977 р.), яким передуваЛа 
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конституція РСФСР 10 липня 1918 р., що заклала і вперше окреслила підва
лини устрою радянської системи, розповсюджувала свою чинність на ті час

тини України, де панував більшовицький режим протягом 1918 - 1920 рр., а 
потім ВИ1навалася основним конституційним актом до 1924 р. в Радянській 
Україні. 

Більшовицька конституція 10 липня 1918 р. була прийнята й ухвалена 
V Всеросійським з'їздом Рад. Вона проroлошувалася обов'язковою для всіх 
регіонів, де була встановлена радянська влада. Ії зміст дає всі підстави ствер
джувати, що ця Конституція була недемократичною, оскільки, наприклад, згід

но з нею, представництво делегатів від міст (робітничих Рад) на з 'їзди перед

бачалося в п'ять разів більшим, ніж від сільського населення, яке вважалося 

ворожим або не досить лояльним для режиму елементом. А представники 

так званих експлуататорських класів (чиновництва, духовенства, переважної 

більшості· інтелігенціі) взагалі ПQзбавлялися виборчих прав. 14 березня 
1919 р. була остаточно затверджена вироблена Всеукраїнським з 'їздом Рад та 
Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом перша українська радЯН

ська Конституція, яка проголосила УСРР організацією диктатури пролетаріа

ту та найбідніших верств селянства, а головним завданням - здійснення пере

ходу від буржуазного ладу до соціалізму. Інші положення конституції були 

практично скопійовані з відповідного російського зразка. 

Після утворення СРСР у 1922 р. для України обuв'язковий характер ма
ли союзні конституції 1924, 1936 та 1977 рр. Але їх положення розвивалися у 
відповідних конституціях УРСР І 929, І 937 та 1978 рр. В іХпреамбулах (вступ
них частинах) вказувалося на неухильний процес демократизації суспільства 

від «держави диктатури пролетаріату» ДО «всенародної диктатури». Це, в пер

шу чергу, знайшло своє відображення у зміні назв органів влади. Згідно з 

конституцією РРФСР 1918 р., союзною конституцією 1924 р. та республікан
ськими конституціями 1919 і ] 929 рр., таким органом визначалися Ради ро
бітничих, селянських і 'Іервоноармійських депутатів, за відповідними кон
ституціями 1936 і 1937 рр. - Ради депутатів трудящих, а за конституціями 

1977 і 1978 рр. - Ради народних депутатів. До 1936 р. виконавчі органи рад 
формувалися всесоюзними та всеукраїнськими з'їздами рад робітничих, се

лянських і червоноармійських депутатів. В Україні центральний виконавчий 

орган, згідно з конституцією, мав назву Всеукраїнський Центральний Вmroнав

чий Комітет. З 1936 р. в СРСР та Україні у радянській системі БИту владу 
стали репрезентувати не з'їзди Рад, а Верховні Ради. Вони обиралися на основі 

загального, рівного, прямого і таємного голосування терміном на чотири роки, 

:;биралися НЕІ дво- та триденні сесії двічі на рік і переважно одностайним го

лосуванням затверджували підготовлені партійними та державними 
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виконавчими органами закони, УІ(в.зи, бюджети, піСШI чого депутати роз'їж

джалися по місцях своєї постійної роботи ДО наступного скликання сесії. 

Постійно діючими вйконавчими органами Рад були іХ Президії, в облас

тях, містах, районах і селах - виконкоми Рад депутатів трудящих, а з 1977 -
1978 рр. - виконкоми Рад народних депутатів. Як у разі виборів делегатів на 

ВсеукраїнсЬІсі з'їзди Рад, так і в разі аналогічних виборів до Верховної Ради 
кандидатури депутатів у списки для таємного голосування висувалися на так 

званих загальних зборах колективів, але насправді спускалися партійними 

органами. Частіше всього серед них було приблизно три чверті комуністів, а 

решта безпартійні, ЩО мало засвідчувати непорушність блоку «комуністів і 

безпартійних». У :бюлетені завжди зазначалася єдина кандидатура, і виборці 

не мали альтернативного вибору, а кандидатами у депутати висувалися ті, хто 

не мав схильності до критики існуючої соціальної системи. На сесіях Вер

хфвних Рад СРСР та УРСР приймалися нзйважливішірадянські закони дер

жавного життя - затверджуВалися п'ятирічні плани розвитку, державні бю-' 

джетИ,·нововведення в системі освіти, охорони здоров'я, соціального забез-·. 

печеltня тощо. Щоправда, усі проекги законів перед іХ винесенням на обгово

рення та схваленням формальними законодавчими органами проходили ап

робацію в ·керівних партійних структурах (Політ6IО!РО цк КПРС або Політ

бюро цк КПУ). Це ще раз підтверджувало, що згадані законодавчі ортни 

державної влади насправді за радянської доби були маріонетковими і викону

вали безпосередні вказівки партійних органів, тобто насправді існувала дик-. 

татура комуністичної партії. 

Закони, як один із' найбільш розповсюджених різновидів законодавчих 
актів радянського періоду, переважно. розвивали основні положення відцо

відних «основ законодавсТва» і внаслідок цього зберігали свою специфіку 
самостійних актів.· Часто вони були тією формою законодавчих апів,. яка. 

визначала чинність розпоряджень нормативного характеру. Наприклад) Ос

нови законодавства про охорону здоров'я були затверджені відповідним зако

ном СРСР від 19 грудня 1969р. Спеціальні закони приймалися щодо чиннос.ті 
конституцій як основних законів. Також відповідними законами Верховної 

Ради (або інших веРХОВI:ІИХ органів вла,щ"які їй передували) остаточно за

твердЖуВалися плани п'ЯТИрічок. Систематизація З8l(Онів, яка спостерігалася 

в СРСР з перших pOKis' радянської влад~ привела до угворення фактично 
нової їх форми, а саме кодекеів законів. Як специфічні-джерела вони дають 

уявлення npо ЧИ1:lне заКО'нодаВСТ80 стосовно'Якоroсьокремоro наПРЯМУ-Н8 пев

ному етапі. Перші· радянські,кодекси були розробленіІі затверджені вжеу. 

1918р. . , 
За роки радянської влади в Україні було видано ,сртнірізних З8конів ОУ 

галузі цивільного, кр}~мінального, сімейного права, земельних, трудових, 
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житлових відНОСИQ. Уже протягом 20-х рр. було проведено кодифікацію заІ«?
нів з основних галузей права, опубліковано Цивільний кодекс, ЗемельниЙ KO~ 
декс; Кодекс законів про працю, Кодекс законів про народну освіту, Кримі~ 

нальний кодекс, Кримінально-процесу.альниЙкодекс,. а щкож Закон qpq ліси 
(1923 р.), Цивільний пре'цесуальний кодекс (1922 р.), Кодекс; заКОtlів :І1РО сі
м 'ю, опіку, шлюб та акти. rpOMaдJ.lHCbКOГO стану (І 924 .- 1925 рр.), Випрцв.но-
трудовий кодекс (1925 р.) тощо. , .' 

у повоєнний період була Пр.оведеНji друга кодифікаці}! законрд~вства, 

оформлення якої було завершено протягом 1958 ~ 1984 рр. У.результаті було 
ПРИЙНЯТО 13 нових кодексів, зокрема КРlЩіналJ?но-процесуцЛьнЩі (1960.р.), 
Цивільний і Цивільно-прецесуальний (1963 р.), Кодекс про шлюб та сі~'ю 
(1969 р.), Земельни~ та Виправно-трудовий (1970 р,), Кодекс законів про пра
цю (1971 р;), Водний кодекс, Кодекс законів про ~aдpa (i~76 р.), Лісовий ко
деКС'{1979 р.), Житловий (1983 р.), КодеІ(С про .адмі.ністраТИВf~і .правопору-
ше~ня (1984 р.). '. .' .' . " . . 

У 1960.,... 197Q-Ti роки були npийняті окремі важливі ~акони, ЩОМaJ'IИ 
самостіЙнезна'іеиня. Це, скажімо, Закон прощюрону природи України 

(1960 р.), Положення про товаристські суди (1961 та 1.977РР.):roщо. Усі такі 
закони й кодекси оформлялися указами Президії Верхоl3НОЇ Ради Української 

PC~ а вже потім ВИНОСИJІИСЯ на затверджеНI:ІЯ Верхо.вною Радою, '. 
На підставі законів і.ноді Верховною Радою, Радою Міністрів СРСР або 

іншими подібними до них за функціями союзними і республіканськими орга

нами видавалися різні постанови й .розпорящкення" які J,10ЧИНалися 3 досить 
широкої констатуючої.частини, де місТИJIися коюсретнї посилання на відпо

відні закони, на безпосереднє виконання ЯІсих і був С:'Jрямований ней доку
мент. У.резолюціЙніЙ частині деталізувався порядок виконання з;іпланова

них конкретних заходів, формулювалися конкретні завдання міністерствам і 

відомствам, встаНОВЛЮВfU1ИСЯ терміни ВИ,КЩlання і порядщ п~ревіРІ<И. 

Основними формами (різновидами) законодавчих актів, розповс.юд~е

'них у сфері міжнародних відносJolН, були прртощщи, конвенції, угрди. Іх фор.
щляр складали три ОСНОQнічвстини; преа~QУЛа, статті-постанови їі зак.Лю~;
ні статті. . - ,: 

У цілому за своєю формою та з~істоr-t Qiльшість з.аконодавчиха.кт.івра
дянського. періоду може бути !ЩЗНІ;І.на бездогlЩНИМИ і ЬИJЩJgЧЦО .f{еМ.о.~р'атИ~
ними. Проте у своіх вчинках і діях rpомадяни l,'а.цЯНС,Ь.КQШСОК?ЗУ ні в ЯI<qt:1у 
·разі не мали права виходити за межі дозволtЩоro так ,~за,н~~_ м()ральним I~" 

дексом будівника комунізму та головних засад і ПРИЮ:і.Нпі~ соціалістичного 
способу життя. Насправді г.р.омадяни СРСр'а відповідно йу:країни, не маЛи 
права на те, щостосувaJJОСЯ; TaIq1X загальнодемократичних свобод, як право 
на об'єднання.В партії чи товариства,. що. не лоділяли~.рмуністI:f'lН~Х· ідеалів, 

:-275 



Рtт.Ю/д В. Джерела 3 kтo/Л'r Украіни радRIU:ЬНОZО nеріод;у 

.' І, 

на приватне підприємництво, діяльність переважно в інтересах українського 

народу, а не згідно з принципами міжнародної солідарності. Насправді в Ра

дянському Союзі обмежувалися свобода совісті, віросповідання, зборів та ін

ші найбільш загальні демократичні засади. 

Джерелознавче вивчення законодавчих aкriB як історичних джерел по

винне передбачати такі найважливіші методичні етапи й технічні прийоми: 
1) вивчення noходження заl<:онодавчого aт<ma (часу, місця і причин створення, 
ролі в його розробці окремих осіб) для кращого розуміння його змЇС'ry. з'ясу

вання. закономірностей його появи; 2) у процесі аналізу таких джерел обо
в'язюво слід зіставляти оnyблінованuй met«:m 3 apxiвHUМ оригіналом (для вста-
новлення можливих різних траюувань того ж питання, певної еволюції погля

дів укладачів під впливом різних причин об'єктивного та суб'єктивного харак

теру тощо); 3) встановлення назви u різновиду акта, оцінка Uо?о заключного 
nротО1«JЛУ (підписів, дати затвердження); 4) аналіз змісту джереJlа та 3 ясу

вання його місця в структурі джерельно/' базu відrювідl1ОZ0 періоду, серед 

інших законів того часу, тобто його історичного значення, Окрім ЦЬОГО, кожний 

із різновидів законодавчих актів також потребує й окремих специфічних дос

ліднЙцЬких прийомів, які повинні враховувати особливості іх форми та змісту. 

2. Діло8O.ltна документація громадськнх організацій та державних 
підприємств радинськоro часу як історичні джерела 

Найбільшу за питомою вагою групу історичних джерел радянського пе

ріоду утворюють різноманітні діловодні документи підприємств, установ, за

кладів, організацій, Ці документи засвідчували різні факти й події, затверджу

вали права, обов'язки та компетенцію відповідних установ. Слід мати на ува

зі, що напротиваry втраті у прaкrиці управління потреби щодо певних груп 

документів, функція їх як історичних джерел залишилася. 

Єдиною організаційною основою державної влади в радянський перІод 

були ради, які відрізнялися як за масштабами управлінської діяльності та по

вноваженнями. так і за вiдnоJ.tідною внутрішньою організацією. Поступове 
перетворення економіки країни в єдиний народногосподарський комплекс, 

що було поставлено за головну економічну мету комуністичним режимом, 

неухильно ПОСИЛЮDaло вплив вищих державних органів влади (а насправді 
комуністичної партіі) у суспільстві. Ними DeCL час проголошувалося пере

брання на себе чергових координаційних та контрольних повноважень щодо 

діяльності місцевих Рад, що, безумовно, відбилося на РОЗВИ'Іку систем доку
ментації радянської влади. 

Відбувався неухильний процес раціоналізації діловодства, а з середини 

60-х рр. хх ст. розроблялися і проблеми уніфікації та стандартизації докумен

тів; Так, упродовж 1965 - 1975 рр. були розроблені й затверджені стандарти 
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щодо окремих систем документації, а Держстандарт СРСР затвердив єдині 

вимоги щодо змісту ДO~/MeнтiB, виготовлення й конструюван,.я іх форм, об
робки відомостей. У 1966 р. було створено Всесоюзний науково-дослідний 
інститут документознавс.тва та архівщ)ї справи, функціями якрго визначалася 

раціоналізація системи документації та ії збереження. До початку J 990..к рр. 
здійснювалцся підготовча робота щодо введення єдиної системи державного 

діловодства. Стрімке поширення в нзродному госцодарстві автоматизованих 

систем управління та їх інформаційного забезпечення у 1970 - і980-х рр. здій
снювалося у двох основних напрямах:. 1) створення інформаційно-пошуко
вих систем, які дозволяли швидко віднайти потрібниЦ документ; 2) створення 
автоматизованих систем обробки даних, вміщених у документах. . 

Певну специфіку M~I.В розвиток діловодної документації державних піД

приємств та установ,колгоспно-кооперативного сектора, компартії, KO~CO~ 

молу, профспілок та інших громадських організацій, причому пос:гіЙне. РQЗ
ширення функцій та підвищення їх ролі всуспільствіСУJ1РО~ДЖУВалося ірос
ТlЩням кількості відповідних документів. 

Заходи щодо впорядкування і регламентація зберіганн}! докумеш:ів приве

ли до швидкого розростання архівних фондів. За приблизними підр~~іЩми 
обсяг документів, що створювалися щорічно врезульrаті діяльностіііідпри
ємств, організацій та установ в Україні у 1970 - 1980-х рр. C!(,ГIaдaB близько 
80 !\Щн. справ, причому лише 2 - З % з них малиархіВI-ГУ цінність і підлягали 
довготривалому зберіганню. У поточному діловодстві подвоєння обсягів до

кументів відбувалося ПР}lблизно за 12 - 16 років, а в ар:{ївах - з.а 20 - 30 років. 
Незважаю'Щ на численні кампанії боротьби з бюрократизмом, у діловодній 
сфері кількість та різноманітність відомостей постійно зростала, що поясню~ 

аалося збільшенням· чисельності підприємств та організацій, ускладненням 

взаємозв'язків між ними. У пе~іку документів, які підлягали обов'язково
му зберіганню в державних архівах, налічувалося близько тисячі наЙМt1НУ

вань. Хоча кожна сфера управлінської й громадської діяльності МЩІа прита

манні лише їй групи документів, у цілому система документації чітко ~гла

ментувалася і в ній можна виділити кілька ОСНQВИ;ИХ груп. 
Організаційн,а доку.мєнmація визначала порядок діяльності установ та 

підприємств, а також їх структуру, КOMrreтeHuiї, ЗМД8Ння, форми та методи 
виконання ними своїх Функцій, стосунки між собою тощо. Головні різновиди 

документів, що входили до цієї г.рупи, такі: nOЛОЖЄНflЯ, c1l'Jamymu, правила, 
нормативи, обоє Язки, . дймовленості, контракти, трудові угоди. І:творюва
лися вони на різн~ рівнях, починаючи з вищих органів. державної влади. j 
закінчуючи місцевими УС:ТЗН()В8ми. Залежно від рівня визначалася ~ сфера дії 
документа, його повноваження та терміни виконання. 
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Ви~еliНЯ організаційної документації P~HCЬКOro періоду дозволяє ви
значити характер діяльності окремих підприємств;установ, закладів, органі-
зацій або їх груп. " , 

Розпорядча Оо'9'менmаціяпризначалася для реалізаціїynравлінської ді

яльност~ основи якої закладалися в документах організаційного характеру. 
До них належa:rь рішення, резолюції; накази,' інструкції; циркуляри, розnо

рядження, дорУчення, приписи. ця Група тісно пов'язана з попередньою. 
у розпорядчіЙ доКументації відображено не лише вихідні моменти в діяль
ностізакладів; а h конкретні заходи щодо іХ реалізації. До цієї групи прими
кають такОж афіш~ оголошення, плакати, бюлетені інформаційно-довідкового 
призначення. 

Особливий (перехідний) різновид організаційно-розпорядчої докумен
та.ції складаютьnротО1«Jли й стенограми засідань, кількість яких з розши
ренням функціЙ J'<Oлективного 'керівництва в радяfiCький період ріЗІ«> зросла. 
Як форма ведення "РОТОJ'<Oльної документації набуло ширшого розповсюджен
ня стенографування. У стеНОГрамах фіксувався "овний перебіг засідання, збо
рів, І«>нференції, пленуму ТОЩО. З післявоєнного періоду в практику почала 
поступоВо входити така форма ведення ПРОТОІ«>лів; як запис на магнітофонну 

пЛівку. Робота відповідних вищих органів вЛади і громадських організацій 
доКЛадно висвітлювалася в газетних звітах. 

До'організаційно-розnoрядчоt' документації належить група документів, 

які оформлялися як поточне листування підприємств, закладів та організа
цій. Серед мa:reріалів листування велику питому вагу мають телеграми, теле

графні та телетайпні повідомлення, раДіограми, телефонограми. До даної гру

пи документації Т8І«>Ж належить листування між установами та окремими 

громадянами, Специфічні особливості має дипломатичне листування (осо

бисті та вербальні ноти, меморандуми, пам'ятні записки). 

Планова Оо'9'менmація' репрезентована планами роботи, проектами, 
npoeKтHuми завданнями, nрограМами, графіI«LМu;сіт1«Jвuмu графіI«LМи (до

сить специфічними діловодними документами).' 
Облікові Оо'9'менmu включають оюremи, опитувальНі лист'кU, Журнали 

та книги оБЛіку, реєстри, кадастри, nерелі'КU; табелі, тарифи, рахунки, ба

ланси та інші різновиди бухгалтерської документації. 
З 'обліковОю документацією радянського періоду тісно пов'язана група 

конmpoльнux Оо'9'ментів. НеріДІ«> іХ навіть не поділяють на дві 'окремі групи, 
визначаючи як обліКОВО-І«>НТРОЛЬНУ документацію, оСl<ільки вищі за райгом 

органи своі контрольні функції нерідко зДійснювали у формі звіТних опера

цій. Сюди можуть бути віднесені матеріали ревізій, 'перевірок, вис'Аовки прО 

роботу, довідки про діяльність, реєстраЦії, одночасні обстеження тОщо. 
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. ;Звітні документи узаnщьнюlЩЬ найважливіші відомості з інших доку
ментів:'у них міститься не лише огляд, але й аналіз діяльності підприємств, 
закладів та організацій, їх стру~рних підрозділів за певний проміжок часу. 
у радnнський період звітували не лише перед вищими за рангом органами, 

але й перед виробничими колективами, громадськими організаціями, пред

ставницькими зборами. До такихдокументів належать звіти про роботу, огля

ди, трудові рапорти, зведення, донесення, доповіді. 

Документація діловодства радянського.періоду мала так звані розроблені 

(типові. складені за зразками) і нерозроблені (індивідуальні) ФОРМ}J. Перевага 
неРQзроблених поляг.ає в_ тому, що вони ]lJОЖУТЬ містити велику кількість ві
домостей і додаткових вказівок, що сприяє джерелознцвчій оцінці та класи
фікації фактів. У типових формах документів несухтєві, з точки зору управлін

ня, подробиці та деталі, як правило, опускалися. Тому документи, які не мали 

нерозроблених форм, іноді не містили найнеобхіднішWt для аналізу відомос
тей. Розроблені ф-орми документів існувалиу виглядj'типових бланків, зраз
ків, тарифів, формулярів, відомостеЙ, анкет,щштувальних листків. Процес 
переходу від нерозроблених до розроблених форм здійснювався шляхом ви
ділення та формалізації ознак і показників у документах, які .називалися рек

візитами. 

Стандартизація.та уніфікація документів, виділення ознак та по~ників 
вели до появи і все ширшого розпо~сюдження статистичної форми докумен

тів. У статистичних документах КOHцeHTpOB~HO й узагальнено описувалися 
ознаки і властивості суспільних явищ з допомогою кількісних значень. Вони 
були обов'язковою формою управління та планування в економіці, політиці, 

культурі починаючи з 1950-х рр. -
Розподіл документів на первинні та похідні пов'язаний зріз~мрівнем 

узагальнення інформації, яка в них містилася. Перв~нні документи виникали 

на основі певної кількості вихідних ознак і показників, а похідні (?ули ре~уль
ТlЦОм узагальнення первинних. Дещо більЦlУ частину заnщьногО оБСЯl'У-,ді. 
ловодної документаціr радянської доби складають саме похідці вторинні до
кументи. 

у діловодній документації розглядуваного періоду можна виділити ком
плекси службових офіційних та неофіційцих документів. Офіційні докумен
ти мали службове підтвердЖення правильності-іХ оформленЦя з боКу держав
ни.х тагромадських структур, а неофіційні такого підт~рдщеl:\fLII ~", мали. 
Скажімо, в особовій справі працівника ;знаходилася аВТО($Ї9графія лише, з, ~oro. 
особистим підписом і характеристика, засвЩч:ек.8 представникОм адміністра
ції або громадської організації. У діловодстві Щльшість документів мала Qфі
ційний характер, але значною була кількість і неофіційних іх різновидів (.Іще

тів .. ділових з;щисів, проектів рішень, індивідуальних ;зобов'язань тощо). 
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У діловодстві багато докумеНтів фіксували, наприклад, прийом, перемі

щення та звільнення співробітників, отримання ними освіти. Обов'язковими 

атрибутами радянської системи діловодства, які осідали в особових справах, 

були також матеріали агестацій та присвоєння звань, документи, що відкла

далися в результarі захистів дисертацій, npисудження вчених ступенів і звань, . 
нагородження, призначення персональних пенСіЙіТ. п. 

Протягом розглядуваного періоду співвідношення окремих різновидів до

кументації залёжало від управлінського рівня. ТаК,' на рівні вищих органів 

(міністерства, відомства тощо) превалювали докумеи.ти організаційно-розпо

рядчого характеру, обов'язкові дJIЯ прийняття та виконання в нижчих підроз

ділах; Більша частина обліково-контрольної та звітної документації натомість 

створювалася в нижчих за рангОм підрозділах. Питома вага різних груп доку

ментів залежить також від часу їх виникнення. У перші роки радянської вла--

ди, коли відбувалося становлення нового державного anарату, з'являлося'особ

лиВо багато організаційно-розпорядчих документів. 3більшення обсягу доку
ментів цієї групи також простежувалося -в періоди реформування, 6рганіза

ційних перебудов і нововведень в управлінні. НавnаJШ-, порядок поданнязві

тної докуМентації стає постійним і жорстко регламентОваним ВЖе після нала
годження управлінськоі' системи. 

Приблизне співвідношення між різновидами діловодної документації на 
окремому підприємстві або в установі в радянський період було таким: облі

кові документи становили приблизно 46 %, планові - 28 %, звітні - 15 %, 
організаційио-розпорядчі - 6 %, всі інші':' 5 %. Осковний обсяг облікових 
документів складала бухгалтерська документація. Звітні та облікові докумен

ти тісно пов'язані з плановими, але значно ширші за них, оскільки включали 
відображення про різну діяльність, навіть і не пеРlщбачену планом. Звітні 

документи узагальнювали важливі дані обліку, але, ЗJзичайно, найбільший рі

вень узагальнення мала річна статистична звітність під!іриємств, а в пропо

нованих до неї пояснювальних записках містиВся аналіз роботи пiдnриєм

ства за рік. Тому для вивчення історії виробничої діяльності особливе значен
ня мають річні звіти пiдnриємств. 

3. Документи комуністичноі партВ та праці іі лідерів 
якісторнчніджерела 

Політичною течією, що визначала розвиток радЯНСЬJЮЇ держави; був біль

шовизм. Серед документів більшовицької (комунjСТИI~ ноі) ІІартії roЛОВIt8. роль 
належала програмним документам, у яких були ОИl(ll11дені мета й' завдання, 
стрareгія й тактика політичної боротьби, визначали\;я сили, засоби й форми 
реформування, точніше «революційного перетвореlJНЯ суспільсТВ'ю}; якими 

керувалася партія на певних етапах. КПРС БУJ18 пр8ШІRЧОЮ партією, і ії керівна 
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Лекців 22. ДокументальнJ джерела радлнськоzо періоду 

роль проявлялася в тому, ЩО дирекrивні рішення її вищих органів (з'їздів, 
конфере»цій, пленумів ЦК) становили основу законодавчої та пракrичної ді
яльності держави, комсомолу, профспілок та інших масових громадських ор

ганізацій РадЯнського періоду. 
У партійних документах відображено всі принципові питання розвитку 

народного господарства, ідеології, культури, соціальних процесів .тощо. Тому 
майже жоден із конкретних аспекrів з історії зовнішньої і внутрішньої полі

тики РадЯнського уряду неможливо зрозуміти без аналізу документів КПРС, 
а в Україні відповідно й документів КПУ. У цих джерелах переважно відобра
жена войовнича непримиренність до інакомислячих, готовність цридущити 

будь-яку незгоду, підкреслена агресивність комувістиЧНоі іде.ї.. Усе це ПОД$а
лося як виключно класова спрямованість діялыfQтіi КОМУЩQТичної qapxiї. На
справді ж документи КПРС та КПУ тою чи іншою. мірою вjдкрито або завуа
льовано утверджували диктатуру, монопольне розпорядження ДОЩlмикраїни 

та людей. 

Документи комуністичної партії за їх походженням, формою і призна
ченням можна поділити на такі основні групи: 1) nрограми і статути; 
2) матеріали партійних з 'fздів та конференцій (доповіді, стенограми, резо
люції тощо); 3) документи центральних nартійних органів (ЦК, Оргбюро, 
Політбюро, Секретаріату цк) у вигляді постанов, резолюцій та ДОПQвідей; 

4) документи місцевих.nартіЙних організацій; 5) документи nартіЙнux.гpyn 
у позапартійних організаціях і заЮlадах; 6) документи лідерів nартіі; теоре
тиків, ідеологів та практиків комуністичних ідей. 

Слід зауважити, що комуністична партія насправді перестала бути полі

тичною партією в традиційному розумінні цього слова. Вона практично нічо
го спільного не мала з революціЙно-конспіративними партіями на зразок 

РСДРП або парТІЇ есерів. Не стала вона й партією парламентсьКQГО типу, на

томість перетворившись в ядро структури тоталітарного суспільства, головний 

механізм у структурі влади в СРСР. Тому КПРС, як і ії регіональне відгалу

ження - КПУ, можна лише умовно назвати партіями, оскільки вони відстою

вали інтереси тоталітарної держави. Партійні оцінки та директиви, які відби

лися в численній документації КПРС і КПУ, у теоретичних КОJfСТРУКЦШХ та 

праІСГичній діяльності спираШIСЯ на хибні, ідеологізовані ~хеми. ЯКЩО взяти 

будь-яке партійне рішення, то навряд чи можна знайти там якісь сумнівні 

місця, але всі директиви партії виходили з оцінки не реального, а бажаного, 

надуманого. 

Коли, наприклад, М. С. Хрущов висунув програму будівництва комуніз

му й обіцяв, ЩО до 1980 р. буде збудована його матеріально-технічна база, а 
наступне покоління радянських людей буде жити при комунізмі, не можна 

напевно сказати, чи повірив йому народ, але ніхто не суперечив відкрито, 
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тому всі партійні документи почали виходити з цієї утопічної настанови. Але 
цей нездійсненний курс швидко дався взнаки. Тезі про розгорнуте будівниц

тво комунізму була потрібна розумна ініціатива. Тому нове теоретичне «від
криття» було наЗвано «розвиненим соціалізмом» і стало найважливішою ме
тодологічною настановою брежнєвського періоду радянської історії. Витоки 

цієї конструкції можна знайти в середині 1960-х рр., коли в газеті «Правда» 
була опублікована стаТТIІ під назвою «Про будівництво розвиненого соціаліс

тичного суспільства». Саме в ній і містилаcil відмова. від лозунгу «розгорну

тогО будівництва lroмунізму», визнання тОго, що в країні поки що створені 

лише відсталі форми соціалізму та є орієнтація на науково-технічну модерні
зацію, реконструкцію управління, демократичний розвитО~. Дуже швидко ця 

концепція була ідеологічно переосмислена, і згодом стві;рджувалося, що в 
СРСР уже побудовано розвинене соціалістичне суспіJiЬСТВО~ 

Концепціll «розвиненого соціалізму» з'явила,~я у річницю 50-річчя 

Жовтня і являла собою своєрідний ювілейний подарунок радянському наро
дові. Вона повинна була знаменувати новий крок у розробці теоретичних проб
лем соціалізму. Нову концепцію вклали в уста Л. І. Брежнєва, який констату
вав факт побудови в СРСР розвииеного соціалізму і висунув завдання якомо
га повніше використати можливості, які відкриває це суспільство. Розгорну

та характеристика «розвиненого соціалізму» була сформульована в постанові 

ЦК КіІРС «Про підготовку до 50-річчя Створення Союзу РадІІнських Соціа
лісти'іних Ресnyблію>. Так з'явилася нова доктрина, а решта була похідним 
від неї. В усіх партійних документах 1970 - 1980-x рр. розкривалися різні 
аспекти цієї концепції. Найбільш активно висувалися теоретичні й прикладні 

питання так званого радянського способу життя. Однак у зв'язку з докумен

тами комуністичної партії як історичними джерелами виникає параДоксаль

на ситуація. З одного боку, джерелознавство має справу з конкретними дже

релами - документами епохи, з допомогою яких можна осягнути специфіКу 

цього історичного періоду, а з іНшого - тотальна ідеологізація всіх сфер жит
тя призводила до спотворень як окремих видів історичних джерел, так і їх 

комплексу в цілому. Зазначене обов'язково слід мати на увазі, ВИlroристовуючи 

окреслене коло джерел у спеціальних історичних дослідженнях. 
Найбільш значними нормативними документами комуністичної партії бу

ли її програми. У радянські часи було розроблено їх три: 1) програма 
РСДРП (6), ухвалена ІІ з'Ьдом партії в 1903 р., 2) програма РКП (б); прий
нята на УІІІ з'їзді в 1919 р.; 3) програма КПРС (ХХП з'їзд, 1961 р;), за якою й 
передбачалося протягом 2{) років побудувати комунізм. Характерно, що на 
ХХУІ1 з'їзді КПРС було прийнято нову редакцію програми у зв'язку з усві

домленням партійними функціонерами утопічності «генерального завдання». 
Це фактично була нова програма. 
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До найважливіших нормативних партійних докуменТів так~ж 'R~~~~И 
статути, які визначали ідеологічні та моральні нормативи для всіх рядових 

членів партії, а також кадрового складу її керівних та управлінських структур. 

Вони зводилися до надмірної централізації і беззастережного виконання волі 

центру всіма членами п~ртії, передбачаJlИ недопущення будь-яких проявів ві

льнодумства та інакоми(:лення, жорсткий контроль за дисципліною, особли

во щодо рядових членів, і виключення з лав партії в разі порушення і"і статуту. 

До нормативних партійних документів також належали доповіді, рішен

ни, резолюції з'їздів та lсонференціЙ. Стенограми цих форумів опубліковані 

майже в повному обсязі. І саме в них дослідник може знайти основну інфор
мацію про те, навколо яких питань всередині партії точилися дискусії в той 
чи інший період, яку РОЛЬ відіграв~и в ній ті чи інші особи, яким був меха
нізм партійної диктатури, як еволюціонували їі ідеологічні засади тощо. 
У цілому в стенограмах вміщено значний конкретно~історичний матеріал. 

До багатотомного серійного видання «КПСС в резолюциях, решениях 

с'Ьездов, КО1:іференций и пленумов ЦК» увійшли лише окремі l;Іайважливіші 

партійні рішення, які, на. думку укладачів, відображали «керівну й спрямову

ючу роль партії» на різних етапах радянського будівництва, «турботу» про 

благо народів СРСР, розквіт дружби між ними тощо. Натомість в ньому немає 
жодного документа, який би фіКСував розпорядження про придушення націо

нальної і. демократичноf опозиції або, скажімо, про розбудо&у каральних j 

репресивних органів радянської ~лади. Знову ж таки, якою б масою одіозних. 

постулатів не було наси'!!ене це видання, його обов'язково слід вивчати, рете
льно аналізувати, щоб збагнути особливості існуючого тоді режиму. Подіб

ний збірник партійних документів було опубліковано і в Україні. Це двотом

ник під назвою «Комуністична партія України в резо.llюціях і рішеннях з'їз
дів, конференцій і пленумів ЦК». 

Крім цих серійних J3ИДань, багато документів КО~jуністичної партії в ра
дянський період публікувалися в збірниках «РешенИ1J' партии и правитель
ства по хозяйственны�M вопросаМ», «КПСС о профсоюзах», «КПСС о молоде

жи», «КПСС и Советскаи армия» тощо. Практично пісJія кожного партійного 
з'їзду публікувалися у спеціальних томах основні їх матеріали (доповіді, ре
золюції, .склад обраних Jlартійних органів та ін.). 

Крім олублікованю~ партійних документів, значна їх кількість відклала
ся в архівах. За радянської доби існували спеціальні архівні установи, де вони 
зберігалися (наприКлад, Архів Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 
Архів Інституту історії І1артії при цк КПУ, архіви обласних І,«>мітетів партії 

тощо ) . .У 1990-х рр. ці архіви стали структурними підрозділами нових держав
них архівів .. В Украіні це, наприклад, Центральний державни~ архів громад
ських об'єднань України" а в областях - державні обласf.й архіви з відповідними 
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фондами. Частина архівних партійних джерел у радянський період була не- . 
ДОС1}'пною навіть для членів КПРС. Засекреченими були стенограми й рі
шення Політбюро, що стосувалися кадрових питань, демографічної політи
КИ, формування так званого єдиного народногосподарського комплексу, коли 

штучно підприємства України прив'язувалися до подібних підприємств в ін

ших регіонах Радянського Союзу, щоб загальмувати тенденції до економіч
ної самостійності республік або економічних зон. 

Близькими за змістом до загальнопартійних документів є праці теоре
тик/в та ідеологів комуністичноf доктрини, характерною ознакою яких було 

прагнення ортодоксально в якійсь одній зі сфер діяльності подати ленінську 

концепцію бачення історичних процесів і явищ. Чим докладніше вони відтво

рювали заГальні засади комуністичної ідеологЩ чим менше в них було від

ступів від офіційної доктрини, тим надійнішими вважалисЯцї·тВорИ. Однак і 
в них у закамуфльованому виmяді зафіксовано багато свідчень прО причини, 
xaparcrep і сутність радянської тоталітарної системи, про затхлу атмосферу 
громадського житrя суспільства, про надумане існування «монолітної єднос

ті партії і народу» тощо. 

Твори державних і гро.мадсь1ШХ діячів - один із видів історичних джерел 
особистого походження. Наукова Їх цінність переважно зумовлена рOЛJlЮ тієї 

чи іншої особи в діяльності державних структур, громадських об'єднань, по

літичних 'партій, рухів у житті суспільства. Твори державних і громад

ських діячів виконують подвійну функцію: по-перше, вони відбивають про
цес розроблення, сутність, основні напрями розвитку політики держави, по

літичних партій, громадських об'єднань ТОЩО; по-друге, вони окреслюють 

особисту роль їх авторів у визначенні та здійсненні політичного курсу, став

лення до подій та явищ суспільного життя. При встановленні місця й значен
ия цього виду документів у джерельній базі 3 історії України радянського пе

ріоду слід обов'язково враховувати, що вони переважно містять офіційну по

зицію державного або громадського діяча щодо конкретних подій, але на них 

також відбилися ідеологія й політичні пристрасті епохи. 
Документи державних і громадських діячів можна розбити на такі під

групи: І) публіЧНі твори (книги, брошури, статті, доповіді, ВИС1}'пи); 2) nідго
товчі матеріалu до праць або вистуnю (проспекти, тези, чернетки, варіанти' 

праць, довідкові матеріали), які нерідко містять окремі додаткові відомості, 

допомагають визначити авторство, особистий внесок окремої людини в роз

робку певного питання, дозволяють· встановити час іх написання, розкрива" 

ють творчу лабораторію автора, рівень його поінформованості тощо; 3) служ
бове й приватне листування, яке стосується політичних, дипломатичних, гос

подарських, культурних аспектів суспільного ЖИТІЯ, міжнародних віДносин, 

розкриває таємницю міжособистісних і навіть інтимних стосунків; 
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4) автобіографічні джерела (автобіографії, анкети, ~аяви тощо), які мають 
важливе значення для оц:інки діяльності самих діячів, їх поглядів, менталітету. 

Досить значний пласт джерел з історії УкраІНИ ХХ ст. преДСТl;lВЛено пра
ЦЯМИ діячів більшовицької партії та радянської держави, ЗОIq)ема це твори 

В. Ульянова (Леніна), Л. Троцького, Й. Сталіна, В. MQJ10TOвa, а також керів
ників КП(б)У і державJ'fИХ діячів УРСР Г. Петровського, Л. Ка.гановича, 

С. Косіора, П. Постишеsl, В. Чубаря, М. Хрущова, Г. Мельникова, О. Кириче:

ика, М. Підгорноro, П. Шелеста, В. Щербицького та багатьох інших. Нато

мість іде'( націонал-комунізму та національного відродження України 

відбилися у творах провідних ідеологів політики «українізації», які також на-· 

лежали до числа КЛЮЧОllихдержавних діячів України у 19.20~ .1930-х рр. -
М. Скрипника, О. Шумського, М. Хвильового, П. Любченка та ін. 

Звичайно, можнап()-різному ставитися до,постаті В. І. Леніна, але його 

праці слід вивчати уважно, оскільки без цього неможливо скласти уявлення 

про величезний вплив його ідей на соціальну практику ХХ СТ., причому не 
лише в СРСр, а й за кордоном. Джерелознавчий інтерес до праць Леніна зу

МОВJПOЄться кількома чинниками. Насамперед це вивчення методів його ро

боти з документами, аналіз його творчої лабораторії; джерелознавчий аналіз 

самих ленінських праць; питання публіl(lщії його творіІ!; джерелознавче дос

лідження матеріалів до біографії «вождя світового· ПРОJ1етаріаry». 

Із п'яти зібрань творів В. Леніна жодне fle може nважа:гися повним. На
віть у S-MY виданні з 34 тисяч документів ВОЖДЯ, які зберігалися в Інституті 
марксизму-ленінізму, опубліковано лише 9 тисяч. Причому змушувала.бажа
ти кращого і якість видання, адже і в 4-му, і в 5-му виданнях є фальсифікації 

і купюри. Нові ленінські матеріали публікувалися в Ленінськи-кзбірниках. 

Матеріали збірників ціка:ві тим, що розкриваЮТЬ творчу лабораторію В. Лені
на. З 1970 р. Інститутом марксизму-ленінізму при цк ({ПРе ро'щочалася пу
блікація:зібрання «Владимир Ильич Лени.н. 1870 - 1924». До 1982 р.IШЙШЛО 
12 томів видання, де у строгій хронологічній послідовності· відновлено, як 
стверджували укладач~ усі відомі ДO~ТOBipHi події і факти з життя та діяльності 

Леніна. Це видання .доповнює повне зібрання творів .8. Леніна та Ленінськ.і . 
збірники, оскільки в ньому вперше опубліковано блИЗЬКО 6 ТиСЯЧ ленінських 
докумен:rів .. Окремі нові документи ({вождя» оприлюднювалися в газеті «Пра.в
да» та журналі «Коммунист» як в оперативних виданflЯХ партії. З відкриттям 

архівів іспецхранів У науковий обіг введено багато раніше невідомих мате

ріалів, причому окремі.з ниххарактеризують В.Леніна, нanротивагу офіцій
ній радянській ідеології, як людину жорстоку, нетерпиму, ненависну. По суті, 

зараз діяльність В. Леніна та його твори слід вивчати за}l()ВО, як і твори інших 

діЯ'lів комуністичної партії. 
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Серед праць інших керівників компартії та радянсько'j держа~и видані 
найбільш об'ємні зібрання творів М. Хрущова та Л. Брежнєва. Скажімо, виту

пи Хрущова лише з питань сільського господарства було зібрано у вісім то
мів. Зібрання праць Брежнєва «Ленінським курсом» склало 9 томів. Дослід
жуючи ці матеріали, слід звертати увагу на проблему справжнього авторства, 

оскільки відомо, що сам Брежнєв майже нічого не писав, навіть свої 

мемуари. 

Різким контрастом збіркам керівників і партійних діяЧІВ брежнєвського 
часу є твори комуНістичних лідерів 1 920-х рр., яким, безумовно, притаманна 
авторська індивідуальність. Навіть твори Й. Сталіна відзначені своєрідністю, 
адже'іх лаконізм, зведення значних теоретичних проблем до досить примі
тивноГQ rлумачення мали свій сенс, оскільки були орієнтовані на низький 
культурно-освітній рівень населення. Навіть оформлення творів, що вХоДИJJИ 
у зібрання праць Сталіна, підганялося під рівень читача нижче середнього: 
крупний шрифт, широка відстань між рядКами. Зібрання творів Сталіна не 
було завершене: вя.ЙШло лише І 3 томів (включаючи роботи до 1935 р.), але це 
незам;нне джерело для вивчення сталінської епохи, дослідження сталінськОї 

логіісИ: системи докаЗів, стилістики тощо. 
у міру становлення авторите1У й влади того чи іншого діяча розширюва

вся діапазон його «інтересів» і ~(компетенції», а судження ставали «непогріш

ними». Так, Й. Сталін виступав з економічних питань соціалізму, вважався 
знавцем театру й літератури, писав навіть про «марксизм у мовознавстві», міг 
дорікати диригентові театру, що в нього «нині щось не дуже з бемолями» або 

познущатися з самого Гете лише однією фразою, сказавши, що «Дівчина і 

смерть» М. Горького значно сильніше «ФаУСТ8». 

Взагалі для партійної публіцистики 1920-х рр. характерна надзвичайна 
політична загостреність. Якщо ВЗЯТИ, скажімо, твори М. І. Бухаріна, особли

во Щlр~мовані проти Л. Д. Троцького, то вони дуже pitti, і в цьому проявлявся 
дух чщ:у, яКий відрізнявся гострою ідейно-політичною боротьбою і неприми
ренністю. Зараз поступово змінюються наші уявлення про Бухаріна, Камєнє

ва, Троцького та багатьох інших політичних діячів, які протягом радянського 
періоду розглядалися з суто негативного боку, як лідери антикомуністичної 

опозиції. І для нових інтерпретацій необхідне звернення до їх творів. Показо

вою є творча спадщина Л. Троцького. До від'їзду з СРСР (у 1928 р.) вийшло 
друком велике зібрання йоГо творів, яке було швидко вилучене з наукового 
обігу. Заборонялися також видання Їнших авторів, де в позитивному сенсі 

згадувалося його ім'я. Таку ж долю мали і його архіви. Згодом документи 
Л. Троцького стали масово друкуватися за кордоном. Перш за все серед них 

слід назвати прекрасну публікацію Мейєром праць, написаних Троцьким до 

1922 р. У цьому виданні наведений текст джерел мовою оригіналу та в 
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перекладі анrnійською, а також факсимільне відтворення документів. Зараз у 

Німеччині заплановано видати колосальне зібрання творів Л. Троцькоro в 

обсязі 80 - 1 ОО томів. 
ПереосмислеНl:lЯ образу комуніста - завдання складне,"; йоro не можна 

спрощувати. Об'єктивному' аналізові партійних документів і творів керівни

ків партії повинен сприяти диференційований підхід до різних рівнів партій
ного керівництва, а також до рядових членів партії. Відповідно слід сприйма

ти й документацію, яка надходила від різних ланок партії. 

4. Документн планування народного господаретва 
як джерела з історіі УкраУнн радянського чаеу 

Радянська епоха породила особливий комплекс документів - матеріали 
планування розвитку народноro roсподарства. плаНи розвнтку держави ра
дянської доби, як багатоаспектні документи, відображали не "лише "історію 
становлення теорії і практики планування, але й подавали широкий спектр 
інформації про економ"їчну політику держави, рівень роз~иТКу економічних 
знань, виробничий стан галузей народноro господарства тощо. Отже, матері
али планування є синтетичне джерело, яке в цілому створювалося за рахунок 

узагальнення різноманітних даних статистики, управлінської документації, 

результатів численних наукових д~сліДжень, піДведення підсумків економіч

ноro й соціального розвитку "країни за попередній період. Тому матеріали 

ПЛЩJyвання увібрали в себе характерні ознаки цілого ряду іl:lШИХ видів доку
ментальних джерел. ПJiанова документація, як історичне джерело, містить 

відомоСті з багатьох кОнКретних питань. На основі ії, наnpиклад, можна роз

крити методи керівництва економіКою і соціальними процесами в радянський 
період, з'ясувати дані і"фо недоліки й перекоси в соціально-економічному роз

витку як СРСР У цінЬму, так і Украіни зокрема. 
Уся планова документація може бути поділена на кілька груп: 1) дирек

тивні дo1<JlмeHmu планування; 2) nоmoчн; та перспективні плани і матеріалu, 
ЩО с.1<Лалися в процесі Lx розробкu; 3) підсумкові дОКУМЄllти про виконання 
WU;'Нієзсіквартал, рік, декілька років. З таlroго групування планів випливають 
основні етапи дЖерелознавчої роботи з ними: вивчення директивних доку

ментів, прийнятих вищими органами партії і держави, на підставі яких роз

роблялися плани для галузей і окремих регіонів; дослідження матеріалів, які 

СКJIадалися у процесі розробки планів; вивчення змісту остаточно затвердже

ного вищими радянськими органами плану; вивчення матеріалів про підсум

ки виконання плану. 

Директивні документи, як правило, приймадися партійними органами 
(на з'їздах, конфереНl\lях, пленумах ЦК). На ЇХ основі розроблялися відповід
ні директивні Вlcnзі/ши IЩll,ЯНСЬКИМИ органами (постанови та резолюції ВЦВК 
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і РНК СРСр, постан'Ови цк КПРС та Ради Міністрів СРСр, відп'Овідних респуб

ліканських 'Органів). Так, першим директивним документом із зазначенням 

'Основних показників першого п'ятирічного плану на 1928:129-1932/33 рр. 
була резолюція XV з'їзду ВКП (6) «Про директиви складання п'ятирічного 
плану розвитку народного господарства» (грудень'1927 р.). РОЗ,ВИвaIQчи і1'по

ложення, у січні '1928 р. РНК СРСР прийняв постанову про порядок'і терміни 
складання плану з формуванням відповідних доручень Держплану СРСР. для 

першого етапу запровадЖення планування нар'Одн'Ого господарства в Радян

ському Союзі взагалі були характерні, по-перше, довготривала р'Озробка, а 

по-друге, велика кількість відповідних директивних документів. Наприклад, 
крім згаданих директивних документів стос'Овно перш'Ого п'ятиріqноro пла

ну, слід назвати резолюцію ХУІ партійної конференції <<Пр'О п'ятирічний план 
розвитку нар'Одн'Ого господарства» (квітень 1929 р.). 

Директивні д'Окументи містили аналіз с'Оціально-екон'Омічного р'Озвитку 

Країни за попередній пері'Од. У них нав'Одилися узаГlLlьнені від'Ом'Ості про еко

номіку країни, динаміку соціально-класової сТруктури суспільства. Певні ві
дом ості,· що характеризували підсумки с'Оціально-економічного розвитку кра

їни за'невеликі проміжки часу, подані в директивах д'О складання річних по

точних планів, які особливо часто приймалися наприкінці 20-х - на початку 
30-х рр. ХХ ст., коли д'Освіду перспективного планування у відп'Овідних уста

нов було мало. 

Директивні матеріали з планування є важливе )~ерело для характерис
тики економічної й соціальної політики компартії та Радянської держави, адже 
вони містять визначення найголовніших завдань, вирішити'які 'партія нама

галася на певному етапі, а порівнявши прийняті плани з врешті отриманими 
результатами, м'Ожна з'ясувати темпи й специфіку розвитку окремих галузей 

народного господарства країни в цілому, а також ії окремих регіонів протягом 
певного періоду. ' 

Після утвердження директив складалися п'Оточні й перспективні плани 

розвитку країни. Своє остаточне оформлення вони отримували у вигляді спе

ціальних актів-постанов з 'Уздів рад і ЦВК СРСр, законів Верховної Ради СРСр, 

відповідних республіканських органів. іх специфіка, порівНяНО з директива
ми, полягала в тому, що вони більш детально регламентували окреслені рані

ше планові завдання. За директивами можна відтворити приблизні темпи роз

витку екоиоміки, натомість як у 'первинних планах .І1ише містилося узагаль

нене й досить жорстко ретаментоване визначення' завдань. Існували плани 
загальносоюзні, республіканські, обласні, а так'Ож з окремих галузей, плани 

окремих підприємств та закладів. 

Держплан СРСР розробляв плани в районному та галузевому зрізах. ОК

ружні міністерства та відомства, а також уряди союзних республік подавали 
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до Держплану проекти перспективних планів розвитку HapOДHoro roсподар

ства своєї республіки, які потім уточнювалися та зводилися воєдино Держав
ною плановою комісією; 

, Поточні (річні) плани, що будувалися на основі перспекrивних, покли
кані були забезпечити їх послідовне здійснення. Зрозуміло, це не завжди вдава

лос)!. Водночас 'у річних планах могло передбачlПИСЯ вирішення далекосяжних 
прс:;блем, які з якихось npичии не ЗН8ЙШливідображення у 'п'ятирічному плані. 

, За радяНtькиХ часів основним різновидом перспекrивноro планування 
був план розвитку народноro roсподарства, розрахований на п'ятирічку. 

З цієї пракtики був Jlише один виняток - складання семирічноro плану роз
витtcyнародноro roсподарства на 1959 - 1965 рр; У 1980-х рр. приймалися й 
більш ДовroСТр<іковіnлaни, розраховані, зокрема, на 10, 15 і навіть 20 років, 
ЯЮ,на відміну від n'Я'l'ирічних, були менш регламентованими. Перспекrивні 

ПJ1'a.tIи розвитку 'народноroroсподарства включали в себе цілу систему покаЗ

ників. Як пра~ило, плани віДкривалися зведеними таблицями основних пока

зниrdв, що характеризували масштаби й темпипередбачуваноro зростання 

матеріального виробництва: національноro прибутку, валової продукціі про

мисловості і продукції сільськоro roсподарства, обсяги перевезень вантажів 

залізницями, автомобільним, водним і повітряним транспортом, розміри ка

пітальноro будівництва, зростаНdЯ матеріального добробyry, культурноro роз

витку, охорони здоров'я населення тощо. 

До галузевих розділів плану перш за все включалися завдання з промис

лового виробництва, програми розвитку сільського господарства, роботи тран

спорty і зв'язку, а також розділи «Праця і кадри», «Культурне будівництво», 

«ОХорона здоров' я», «Комунальне господарство», «Зовнішня торгівля» тощо. 

Перспективні плани соціально-економічного розвитку охоплювали спеціаль
ні РОзДіли, 'в яких характеризувалися основні напрями наукових пошуків на 
насТУnНИЙ'період.На деяких етапах економічного розвитку до системи пла

нування вносилися суттєві зміни, які знаходили своє відбиття, перш за все, у 

відповідних документах планових органів. 

Перші перспективні та річні плани розвитку народноro господарства за 
формою і змістом нагадували наукові доповіді, як правило, мали однорідну 

структуру і складалися з чотирьох частин: історичноro огляду стану галузі, 

виклад економічної політики. закладено! в основу плану, ~ілБкісних і якісних 

перспекrив розвитку, плану захО,Ll,Їв держави щодо їх здійснення. Чітка орга

нізація розділіl!l плану однак допускала довільну форму викладення їх мате
ріалу. Характерно, що в перших планах ще не визначалася система основних 
планових показників, які були б продиктовані центром. ]3загалі період 

1920-х рр; можна вивчати на основі переважно ДВОХ кРмплексів джерел: 
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теоретичних розробок економістів (М. Кондрагьєва, М. Огоновського, В. Чая-
нова та ін.) та матеріачів президії й секцій Держплану. . 

Взагалі проблеми планування 1920-х рр. багато в чому відповідають су

часним. Адже нині весь цивілізований світ прагне розумно поєднаги план та 

ринок, а тому досвід Радянського Союзу часів до введення директивного пла

нування зараз може бути досить повчальним. Тоді (як, до речі, й тепер) основне 

питання методологU планування зводилося до того, яким. взагалі повинен 

бути підхід до планування: генетичним чи телеологічним. Телеологічний орі

єнтир виходить із свідомо поставлених завдань, а генетичне планування здій

снюється залежно від об'єктивних умов розвитку народного господарства. 

Можливе й розумне поєднання обох підходів. Так чи інакше, на практиці отри

мав розвиток телеологічний ·метод, і досить . швидко проявилися його нега
тивні риси. Саме волюнтаристський підхід при подальшому ігноруванні реа

льності призвів до ЗрИВУ виконання першого п'ятирічного плану. Його підсу
мки насправді поставили ~epeд керівництвом країни ряд проблем. Як довели 

підрахунки економістів, м'яко кажучи, не відповіда.llО дійсності твердження 

Й. Сталіна, що наша країна з аграрної стала індустріальною, адже цього не 
вдалося досягти не лише в роки першої п'ятирічки, а й за усі післявоєнні 
роки. 

Завдання другої п'ятирічки (1933 -1937 рр.) виконувалися в більш-менш 
нормальній обстановці, хоч і за цей період плани неодноразово мінялися, 

вносилися пропозиції в багaro разів збільшити випусж продукції. Ставитися з 

довірою до звітних даних за цю п' ятирічку не можна. Центральне управління 
народногосподарського обліку подало керівництву країни підсумки.п'ЯТt.lріч

ІСИ, які .післяоб'єктивноr.o зіставлення суттєво відрізнялися від планових 

завдань. Однак такий підхід не задовольнив керівництво, тому підсумки були 

доведені до загального відома лише після ·того, як їх грубо сфальсифікували. 

Сумніви викликають показники динаміки виробленого національного 
прибутку упродовж майже всіх радянсь!щх п'ятирічок. 

Таким чином, становлення радянської волюнтаристської системи плану

вання, заздалегідь приречеНО1 на невиконання~ СУПРОЕЮДЖУвалося колосальцим 
обманом народу, а прикрашання дійсності ставало неодмінною частиною ра

дянської eКOHOMiJGI, універсальним методом виконання на папері всіх п'яти

річок. Аналіз матс;ріалів планування народного господарства радянського пе
ріоду приводить до таких висно.вків: по-перше, система планового господар., 

ства СРСР з усією очевидністю продемонструвала, хибність самої методоло

гії планування, досить ДовільноУ, такої, що не врзХОI!,увала реальностей, вихо-. 
дила з принципу досягти необхідного рівня за будь-яку ціну; по-дру~, ця си
стема була занадто деталізована, тому сковувала ініціlnИВУ підприємств, зв 'я

зувала їм руки і була спрямова на невтримну погоню за валом за рахунок на-
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віть зниження якості продукції; по-третє, підсумки виконання аланів, як пра

вило, завищувалися, що взагалі дуже ускладнює джерелознавчу·робо1)', адже 

в такому випадку під СУМР.іів ставиться достовірність підсумкових показників. 
Отже, використанню планів в історичному дослідженні повинне переду

вати зіставлення їх різних типів, у першу чергу перспективних та·річнихшіа-. 
нів. Лише у такий спосіб можна визначити, як просувалося виконання пла~ . 
нів, як уточнювалися, конкретизувалися, а іноді й змінювалися планові завдан- . 
ня і т. д. Важливе значення мають також документи, які· характеризували 

підсумки виконання планів розвит~· народного госцодарства qPCP. Скажі
мо; загальні підсумки виконання першоїтадруп:>і'п1ятирічок були підведені у 

спеціальних виданнях (опубліковані відповідно у 1933 та 1938 рр.). Почи
наі6чи з четвертої п'ятирічки,характер публікацій підсумків виконання пла
нів змінився. ЦСУ СРСР систематично публікувала квартальні, піврічні та 
річні звіти про виконанНя планів. Після завершення п'ятирічки .видавалися 
повідомлення Держплану срср і ЦСУ СРСР про піДСУМІСИ виконання п'яти

річного плану. Підсумки виконання річних планів систематично повідомля
лися на пленумах. ЦК кпрс і сесіях Верховної Ради срср та союзних рес

публік, на відповідних республіканських пленумах і сесіях. Усі вони містили 
загальну характеристику роботи промисловості, її окрем.их галузей, ходу буді
вельних робіт, розвитку сільсы{()f'o господарства, транспорту, зв'язку. Зістав

лення підсумкових даних з плановими завданнями певним чином дозволяє 

з'ясувarи ефективність плану, ступінь його виконання. 
Планові документи у цілому слід використовувlПИ в комплексі з іншими 

джерелами, які подают~. реальні відомості про економічний і соціально

політичний розвиток країни. Матеріали планування містять основні відправ
ні показники для науКОВОI'О аналі~у історичного процесу радянської доби. Вони 

дозволяють з'ясувати справжній рівень і становище економіки, соціальної, 
політичної та культурної сфери у той час. 

Нині планова система господарювання в Україні згорнута в розрахунку 

на регУЛівну дію ринку. Але ринок, як показує досвід країн сві1)', хоч і є. регу
лятором попиту й пропозиції, все ж не може бути універсальним та ідеаль-. 
ним засобом. Адже планове господарство - це саме T~, що шу.кало людство 

упродовж усього часу св()го існування, а в розумному поєднанні плану й рин

ку, як стверджують теоретики економічної науки, полягає провідна сутність 

сучасної економіки. 

5. Статистичні джерела радянськоro періоду, їх основні різновиди: 
збір, узагальнеНIU та публікація 

Статистичні докуме>ити є один із найбільш складних видів історичних 

джерел. Недарма англійський політичний діяч Дізраелі говорив: «Є три 
.~ ;. 
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способи обманювати людей: ухильна відповідь, пряма брехня і статистика». 

Але водночас немає нічого переконливішого, ніж добротні, надійні цифри. 

Статистика є форма суспільної діяльності,спрямована на отримання, оброб

ку й аналіз інформації, що характеризує кількісні закономірності життя сус

пільства у всій його багатоманітності (техніко-економічні, соціально
економічні, соціально-політичні явища, культура) у нерозривному зв'язку зі 

змістом. У цьому сенсі поняття «сгатистика» збігається з поняттям «статис
тичний облію>. Уся інформація, яка має народногосподарське значення і зби

рається шляхом оперативного обліку, врешті-решт обробляється й аналізу

ється з допомогою статистичних методів. Статистика - це та Галузь соціаль
них наук взагалі, яка вивчає загальні аспекти вимірювання та аналізу масових 

кількісних відносин і взаємозв'язків. ВИХОдЯчи з цього, статистичний матеріал 

слід розглядати як вид історичних джерел, а методику їх вивчення - як особ

ливий розділ джерелознавства. 
Статистика - це кількісне вираження того чи іншого явища, облік на

явного, тому можна виокремити способи такого обліку. За' вибором об'єкта 

обліку це може бути вибіркове, галузеве, загальне охоплення. Відповідно до 

широти осягнення, rnибини та різноманітності програми розрізняємо облік 

за окремими показниками або їх групами, монографічні описи (скажімо, усі 

сторони діяльності селянського господарства), а також бюджетні. обстежен
ня. За кількістю охоплюваних об'єктів виокремлюємо дослідження вибірко

ві, масові або загальні (переписи), регулярні (звіти), всезагальні (річні, квар

тальні, місячні). За способом вираження обліку можуть формуватися абсолютні 

та відносні дані (тобто в процентах). Можна також виокремити разовий часо

вий зріз (на початок або кінець року), динамічний порічний ряд тощо. 

У радянський період існувала переважно державна статистищ що знач

ною мірою й визначало зміст, якість та доступність ії даних. Збором, оброб

кою та публікацією відомостей загальнодержавної статистики відало Цен

тральне статистичне управління, яке в 1931 р. замінило Центральне управ
ління народногосподарського обліку СРСР при Держплані СРСР (ЦУНГО). 

З 1941 р. останнє було перетворене на ЦСУ Держплану СРСр, а після війни
в ЦСУ при Раді Міністрів СРСР. У період перебудови функціонував Держав

ний комітет з питань статистики. 

Основними в статистиці СРСр, починаючи з 1920-х рр., були такі на

прямки: статистика промисловості і транспорту; статистика сільського гос

подарства (у тому числі вибіркові обстеження селянських господарств і се

лянські бюджети); статистика народонаселення; статистика освіти тощо. Серед 

основних статистичних видань слід відзначити: «ТРУДЬІ ЦСУ» (у 1920-ті рр. 

видано 35 томів); статистичні щорічники «Народное хозяйство СССР в ... году» 
(починаючи з 1956 р.); різноманітні тематичні збірники за галузями народного 
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roсподарства «(Сельско,~ хозяйство СССР», «КУo!J.ьтурное строительства в . 
СССР», «ТоргоВля в СССР», «Печать в ссср;;) тощо. .. : .. , ... 

Радянська статистика спиралася на досить неnoганітрадиції та досвІд 
щ>революційно.ї земської статис-rики та інших систем статистично.ro обліКу. 
Це правонаступництво на певний час ~абезпечувало. J-щдlЙність СТаТИСТИКИ 
(оСобливо У 1920-х рр.). Однак)'Же тоді rіРОя·ви~и~я й, 1~~РО~~~Й?~ffС~kИМ 
режимо.м негативні явища, які спотворювади картину роз~~~:~ .9'сІІільства. 
Перш за. все дала збій соціальна статистика. Неп .викликаВ. пожвавлення гoc~ 
подарчоro життя на селі, що невіДВQРОТИО Су'П'рОВО~Р'АЩося.зростанням за

мо.жних верств населення, а це занепокоі:fЮ керівilицтво держави і воно швидко 
відмовилося від усталених, але «непридатних», за нових соціаJJЬНИХ умов, 
меТодів попередньої ста·гисТіши. . ... . . . 

До 1925 р. розвито}: промисловості відстежувався методом зіставлення 
даних {Іро. ВИРDБНИЦТВD IІродукції в натуральни~ пQ·~~Иках' ~ Поперед.ніЙ та 
обстежуваний роки. Але .оскільки ВQдів продукції багато., т9 для по.рівняння 

бралися лише незначна і·;<. частина, яка задовільно хар';;lІcr~р~уваЛа загальний 
темп розвиncy індустрії~Ситуація стала змінюваТ!ісяв~іру централізаj~ії упраВ
ління і введення планування. ШДПРИЄМС1'вам видавали директивний план, у 
'J:'O,.{учислі й щодо загаJlьііоro обсягу виро.бництва. а отже, вимагали і звіт 
про його ви'конання, у яю:>му вказувалася вся продукЦія·, За. BC~Ma заВОДСЬКИIl';И 
звітами .обчислювався загальний темп РDЗВИТКУ, На пеРlЦИЙ.ІЮГЛЯД, цей спо

сіб обліку був точнішим, але І!евдовзі з'ясувалося, що у звітах спотворювали
ся показники. Облік виконували тоді не в натуральних одиницях, а в карбова

нцях, оскільки завдання підПРИЄМСТВУ за загальним аб\~яroм виробництва ви
разити інакше, ніж за вщrrі~ТІО' б)'ло неможливо. Звіт жедОстовірн.им міг 
бути за двох умов: і оптові ціни, і ~OMeHКJlaTypa продукції залиШаються не
змінними. Таке можливо лише за умо.ви застою в економіці. А в промислово

сті та сільському roсподарстві Н~Правді розпочалося ш~идке відНQвлення про.

дукції. 9rановище ПDгіршувалося ще. й через постійну перебудову органі.в СТ!!
тистики, що не збільшує довіра до статистичних даних. Недостовірність зві· 
тів спостерігалася і в сільсы(с)у roсподарстві, і впрО!,.шсловості. 

у 1931 р. в статистичних .органах сталися суттєві зміни. ЦУНГО очолив 
відомий статистик М. О~інськиЙ. який оroлосив війну спотворенню цифро

вої інфDрмаціі. 8 січня 1932 р. було прийнято рішення про. кримінальну відпо
відальність за ПDдання НI~остовірних даних про. ВИКОlіання планів. Вищі ор
гани державноro правління вжили заходів що.до налагодження збо.ру досто-. 
вірних статистичних даних. Але вже 1935 р. М. Осінського зняли З ПDСади, а 
через два роkИ були арештовані й репресовані мз:йже Бсі його співробітники. 

Якість статИСТИЧНQЇ інформації відразу ж значно погіршилась. . 
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Однак у деяких галузях народного щ~р<?дарства статистична звітність 

спотворювалася незначною мірою або не фlЩьсифікувалася зовсім. Показо
вою в цьому сенсі є статистика залізничноfu'транспорту, оскільки обсяги пе
ревезень легко перевіряти за вагою продукЦії виробленої в країні. До того ж 
у цій галузі ще з ХІХ ст. діяли традиції добросовісної статистики. У статисти

ці промисловості радянського періоду :пере~аж~одостовірними є дані про 
виробництво електроенергії, оскільки 00lliK кіловат-годин автоматизований і 
спотворити цю інформацію досить скЛадно,' Об'єктивними і вірогідними є 
статистичні відомості про виробництво чорної і кольорової металургії, буді-
8(jЛЬНИХ матеріалів тощо. 

. Однак більшість радянських статистичних джерел містить викривлені й 
невірогїдні цифри (особливо в тих галузях народного господарства, де їх бу
ло складно перевірити). Так, узагальненим показником виробництва, що вра
ховуваВся у статистиці промисловості, був обсяг продукції в карбованцях. 
Але якщо план або важко, або зовСім неможливо було виконати, недостатній 
обсяг у карбованцях набирали двома способами: прямими приписками або 

підвищенням ціни кожноТ одиниці продукції. Оскільки перший шлях перед
бачав кримінальне покарання, використовувався більш безпечний другий. Тому 
ціни зростали швидше, ніж поліпmyвaлася продукція. Приписки та гра ціна

ми - найбільш очевидні способи спотворення інформації в радянській ста

тистиці. Навіть приблизні підрахунки доводять, що загальні розміри спотво

рень були значними. Створювувати видимість всезростаючого виробництва 

товарів та послуг. невпинного, з року в рік, перевиконання плану вдавалося з 

допомогою найбільш зручних, легальних npиписок до цін на ri чи інші види 
продукції. Ці приписки були орієнтовані на гасло про виконання й перевико
нання планових завдань, про нарощування обсягів виробництва. 

Статистика сільського господарства 1930-х рр. була явно фальсифікова
ною. Зараз уже доведено, що з 1933 р. дані про виробництво зернових куль
тур у результаті маніпуляцій з методикою обліку щороку завищувалися. Особ

ливо характерно це було щодо показників урожайності, які вираховувалися в 

різний час по-різному. У сталінські часи врожайність визначали за біологіч
ним станом посівів: до початку жнив члени державних комісій об'їжджали 
поля і оцінювали врожай, так би мовити, «на корені». На основі розрахунків 

виводився врожай року по районах, областях та краТні в цілому. І щоразу він 

виявлявся вищим від Фактичного намолоту. у 1931 - 1932 рр. виникла ідея 
обліку валових зборів зерна на підставі біологічної врожайності. Починаючи 
з ] 933 р. облік здійснювали тільки таким чином. Спочаrку враховували мож
ливівтрати під час транспортування, сушіннЯ r8 очищення зерна. Однак з 
1939 р. їх У розрахунок вже не брали. Подібна ~етодика існувала до середини 
1950-х рр., коли стали підсумовуваТl.lЙ'Публі'КУват1.І данІ за валовим збором 
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зернових та технічних КУЛЬ'l)'Р як «амбарний урожай». З 1960~x років була·· 
введена ще одна хитра й таємнича категорія обліку - «бункерна врожайність» 

(кількість зерна, яку комбайнер відвантажив у машину за зміну). А різниця 

Mi~ бункерною та фактичною вагою зерна насправді досягала 25 - 30 % . 
(у бункер потрапляли бур' яни, полова, вологість зерна часто була заВищеною). 

Оскільки ж колгоспи почали зві'l)'Вати за бункерною вагою, то показники вро
жайності були завищені. При цьому не враховувалися наступні значні втрати 

зерна. З року в рік різниця між бункерною та фактичною вагою зерна все 

збільшувалася, створюючи видимість зростання продуктивності виробниц

тва. І в цьому були зацікавлені багато осіб. У звітних документах колгоспів 
все частіше проходили дві різні цифри, причому часто без позНачення, де яка. 

Тому для з'ясування того, у яких статистичних відомостях цифри точніші, 
слід керуватися таким критерієм: там, де йдеться про інтереси підприємства, 

найімовірніше цифра наводиться реальна, а в паперах, які були звітом перед 
державОJО, їі відповідно фальсифікували. З цього приводу хтось навіть 

пожар'l)'вав: і в цсУ, і в цру працюють для одного й того ж - створення 

видимості могутньої держави СРСР. 
ДемографІчні дані радянського періоду відтв()рювали: 1) матеріали за

гальних переписІв //аСШlення; 2) nОl1lОчна демографічна сmamuсmu1Ш; 3) ви
біркові обсmеже//І/Я. Характерними рисами переписів населення у розmядy

ваний період було те, що, по-п~рше, вони охоплювали все населення краУни, 
по-друге, містили данІ не лише про його кількість, а й статевий, віковий та 

національний склад, по-третє, проводилися поіменно, нарешті, по-четверте; 
відомості під час їх проведення отримувалися не шляхом узагальнення доКу
ментів поточної статистики, а безпосередньо від населення. За роки радян
ської влади проведено декілька загальних переписів населення (кожен з них 

охоплював і Україну): у 1920, 1923 (лише у містах), 1926, 1939, 1959, 1970, 
1979 та і 989 роках. Кожен з них здійснювався за своєю проrpамою, але завжди 
збиралися відомості про стать, вік, національність, рідну мову, місце народ
ження, сімейний стан, освіту, рід заняття, професію тощо. Був ще перепис 
1937р., підсумки якого не були визнані, оскільки отримані дані (170 млн. 
чоловік) істотно розходилися з очікуваною кількістю. населення в країні. ці 
дані було заборонено обнародувати, бо вони могли продемонструвати значні 

кількісні втрати населення внаслідок розкуркулення та голодо~ору, репресій 
проти населення. Згідно з останніми даними вітчизняних істориків, лише го

лодомор 1932 - 1933 рр .. забрав у Радянському Союзі ЖИТТІ! .близько 7 -
8 млн. чоловік. Організаторів перепису 1937 р. звинуватили в недообліку на
селення, перш за все по Україні та Казахстану. Але Н8C'l)'пций перепис, прове
дений у січні 1939 р., зафіксував зростання кількості населення в цих регіонах 
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лише наІ %, порівняно· з· 1926 р. ОТже, все це свідчить, що дані перепису· 
1937 р. поВиНнірОЗг.riя.цатйся як'серйозне статистичне свідоцтВо. 

За всі роки радяНС6Кої влади було опубліковано лише один статистичний 
збірник, цілко?'{ї:фисвячений демографічній проблематиці (Население СССР: 
Стат. сб. М., 1975). КРІМ ЦЬОГО, інформація про чисельнісТь, склад та рух на
селенюї riYбnікУвалася у. щорічниr<ax ЦСУ (<<Народное хозяйство СССР в ... 
годУ» )1:а щомісячному журналі «Вестник статистики». Характерно, що почи
наючи з 1972 р. ЦСУ СРСР ке подавало . інформаці'і про дитячу смертність. 
Того ж року було опубліковано останні скорочені таблиці смертності i''cepeд~ 
ньоїтривалості житія, вТ975 - 1976 рр. востаннє з'явилися у пресі пові кові 
коефіцієнти смерТносТі. .: . . ," .. 

Стаиовить інтерес публікація рёзультатів переписів населення. Перепис 
1937 р. був анульованйй; матеріали перепису 1939 р., У зв'язКу з війноlO; 'І'ак і 
не були окреМО'ОПубліковані. Тому повністю друком вийШли підсумки лише 
п'яти 'всесоюзних riерtшисів' 1920; 1926, 1959, 1970 та 1979 pp~ Попередні 
результати nереШfСУ 1920 р: у п'яти тоненьких випусках були видані вже в 
1921 р., а остаточні - в 1926 р. Попередні й стислі піцсум:ки перепису 1926 р. 
були оr1yбліковаНі в 1З 'випусКах упродовж Трьох років, а остаточні й повні -
у 56 томах - до 19ЗЗ р., тОбroї1РОТЯГОМ 7 років. Перепису 1959р. булиприсвя
чені 16 томів і два' нёВеликі спеціальні збірники. На підготОвку цtioro видайня 
знаДобилося близькО 4 роКів. ПідсумКи перепису 1970 р. видавалиёя теЖ' 4" 
роки, але всі· йоГо матеріали вмістилися в семи томах та двох брошураХ: Ре
зультатам перепису'1979 р. взагалі присвячено лише, єдиний том; що виіНЬов 
друком через 5 з половиною років. Його обсяг в 7,6 разу менший 
від загальноro обсягуhерепису 1959 р., У 6,7 разу - 1970 р., в ЗІ, З разу-
1926 р. і лише обсяг підсумків першого радяНСЬІ«>ГО перепису він перевершив 
на 19% . 

. Orже, переписи населення радянського періоду .... це досить точні джере
ті з узаГальненнЯм даних про кількість і склад нш;еленняза регіонl:i.iIЬНИМ 
принципом на певну дату. Але слід враховувати й фальсифікації; що були по
в'язані 3 політичними й соціально-економічними процесами, що 'відбувалися 
в Радянському Союзі; через бажання владних осіб приховати справжні атрати 
населення під час гОлодоморів, Другої світової' війни, внаслідок репресій і 
переслідувань Тощо. Вивчаючи демографічну статистику радянського періоду, 

історик не Повинен обмежуватися лише матеріалами якОгось І«>НКРетного пе

репису, а брати до уваги усі матеріали поточної демографічної статистики, 

вибіркових обстежень населення (у першу чергу, дані про народжуваність і 
смертність, відомості про міГрацію населення, про природний приріст). Слід 

за допомогою математичних формул демографії з'яс,:)вувати дані про справж~ 
ні втрати населення у розглядуваний період. 
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Матеріали одного окремо взятого перепису, безумовно, статичні, але де

кілька переписів дають можливість виявити динаміку розвитку суспільства і 
результати соціально-економічних процесів, пов'язаних з проблемами наро- . 
донаселення. Переписам радянського часу звичайно притаманні численні не
доліки. Зазначимо, що програма перепису 1926 р. була найповнішою, та все ж 
йqго результати не були позбавлені прагнення niдтягути рівень усіх народів 

до ~epeДHЬOГO показника. Цим визначена певна умовність даних перепису 

1926р ... як.і решти.nереписів. 
Працюючи з матеріалами переписів, дослідник не має справи з первин

ни~ масивом даного джерела, тобто з самими анкетами, оскільки це юридич

но з8боронено й випливає з принципів проведення перепису. Але й вторинна 
інформація частково являє собою первинний аналіз даних перепису за од

нією ознакою, їх сукупністю або за всіма ознаками. Інформація, вміщена в 

перепису, нщ:тількИ значна, що вторинна інформація теж являє собою певний 
масив у вигляді зведених таблиць, діаграм тощо. Масив вторинної інформацfі 
розбитий за категоріями питань, які, як відомо, формулює держава. Категорії 

цих. питань іє J(ЛЮчем до роботи з масивом. Усю вторинну інформацію охо

пити неможливо. та й у цьому немає потреби. Більше того, таке завдання не є 

логічно вирішуваним, тому що така інформація відображає різні аспекти житгя. 
суспільства, найчастіше далекі один від одного. Дослідник користується ін

формацією, що стосується лише однієї категорії питання. Рідше вивчаються 

кілька категорій питань, і тоді більш доцільним є застосування ЕОМ. 

у 1970-х рр. інформаційні можливості радянської статистики взагалі, 
порівняно з 1920-ми роками, зменшилися у 50 разів. Фальсифікація статис
тичних даних проникла в усі щілини соціального організму. Багато років при

ховувалася постійно зростаюча розбалансованість економіки, але недостовірна 

економічна й соціальна інформація закладалася вже в постанови з'їздів КПРС 

і пленумів цк, а на її основі приймалися відповідні господарські й політичні 

рішення. Однак все це зовсім не означає того, що статистичні джерела роз

глядуваного періоду не можуть використовуватися в історичних дослідженнях. 
Слід лише мати на увазі, що кожна наведена в них цифра потребує критично
го ставлення. 

у добу перебудови теж не відразу булр визнано наростання кризових явищ 
у народному господарстві, відповідно не відразу все це відБИла і статистика, 

контрольована партійно-державним апаратом. ПродовжуваЛа викликати не
довіру статистика неухильного зростання прибутків трудящих, виражених у 

карбованцях, особливо за зростання інфляціі', яка не враховувалася. Зростан

ня· прибутків населення не забезпечувалося відповідними товарами і послу

гами. Тому фрази у джерелах типу «грошові прибутки населення склали» .• 
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«середньомісяч_на зарплата робітників і службовців досягла» насправді при

ховували те, що купити за ці гроші було нічого. 

Якщо розгорнути будь-який статистичний довідник на розділі «Зовніш
ня торгівля», то там не знайдеться й натяку на поставки Радянським Союзом 
зброї за кордон. Але в публjкаціях, скажімо, Стокгольмського інституту з дос-' 

лідження проблем миру або Лондонського інституту І<тратеriчних досліджень 
такі відомості-присутні. Ці дані були секретом виключно для радянських лю-, 

дей, а справжня картина масового про;цажу зброї Радянським Союзом стала 

відома лише після arpeciї Іраку проти Кувейту в 1990 р. 
'СуТтєві прогалини й недоліки має також статистика'народної освіти. Офі

ційно ~Т8ерджувалося, що лише за роки Х п'ятирічки вкраїні було відкрито' 

11;3 тис. шкіл на 6,7 млн; місць, протягом наступних п'яти років - відповідно 

8,7 тис. шкіл на 5,2 млн. місць. Однак архівні матеріали перевірок ЦСУ свід
чать, що значний відсоток шкіл насправді не було в;ведено в дію у зазначені 
терміни, а багато шкільних 'споруд лише згадувалис:~ у звітній документації, 
натомість у реальному житті їх не існувало. 

ФальсифікоЩlНОЮ статистикою послуговувалися H~BiTЬ слідчі органи. 

Престижною стала не стільки якість роботи, скільки належна статистика. Рі
вень розкриття злочинів підвищували 1іе через покращення роботи, а шляхом 

приховування від обліку неочевидних злочинів та реєстрації ініціативно вияв

лених випвдків правопорушень. 

- ''Статистична <<Липа» не обійшла і спорт, де також подавалася безліч фал.," 
сифікованих звітів, фіктивних зведень про «масовість і майстерність». 

в економіці довгий час приховувалися справжні розміри інфляції, яка 

малlt-місце в-РадянськОму Союзі після Першої світо:вої війни. Насправді про 

неї з~ворили лише восени 1988 р., коли в доповt:(ях міністра фіН8Нсів та 
rOЛО8и'Держплану були Обнародувані відомості про незбалансованість союз

ного бюдЖету. Спочатку величину державного дефіциту оцінювали в 35 млрд. 
карбованців; потім вІ ОО млрд;'і навіть 120 млрд. ' 

за часів «переБУДОВk» з'явилася постійно уточнювана історична статис
тика: про людські втрати у війнах, про кількістr., репресованих за роки 

радянської МВДіі, про кількість жертв колективізаціі: і голодоморів, про кіль

кість військовополонених, в'язнів таборів ГУЛАГу тощо. Певною мірою змі
нив xapatcrep своєї роботи Держкомстат після того, як з 1990 р. було значно 
розширено межі доступної інформації. Натомість комітет з власної ініціати

ви припинив збір-зайвих даних, що в першу черry торкнулося звітносrі. яка 
характеризувала внутрішньогосподарчу діяльність підприємств. 

Настала можливість порівняти радянські статистичні відомості зі світо

вими даними. Поки що багато з того 'заЗвичай непорівняннеj насамперед че
рез відмінність у мe-roдології підрахунків,адже і конвеРТОJШНість валюти, і 
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якість товарів, що випуск.алися, ібаraтo інших показНИJ<ів вітчизняною ста
тистикою розглядуваного періоду щ: бралися до уваги. Скажімо, підрахунки· 

веЛичини національного прибутку на душу населення, про яку повідомляло- . 
ся радянськими статистичними установами, не витримують ніяКої критики. 

Згідно з даними, оnyблію)ваними у збірнику «Народное хозяйство СGСРза 

60 лет» (М., 1977), середній прибуток на душу населення в 1976 р. ".~paїHi був 
вищим, ніж, наприклад, у ФРН, Данії, Нідерландах, Бельгії, Великобританії, 

Італії, і складав 56 % від рівня того ж прибутку в США. Майже такі ж показ~ 
ники зафіксував аналогіЧiflИЙ статистичний збірник і десять років потому. До 
цих парадоксів призводило збереження в методиці та практиці статистики 

застарілих систем підрахунків . 
. Таким чином, прикрашаючи дійсність, офіційна радянська статистика 

протягом усього часу CBoro функціонування намагалася підтримувати міф про .. 
«високорозвинену радянську державу». Статистичні д)керела цьоГо перірду, 
потребують критичного підходу, обов'язкового зіставлення відбитих у них 

статистичних показників з відомостями, зафіксованими в інших джерелах, у 
тому числі й іноземних. 

ЛЕКЦІЯ 23 
НАРАТИВНІДЖЕРЕЛА РАДЯНСЬКОГО ПЬ'РІОДУ 

1. Мемуари та епіC'JГOJIярія як джерела з ictopiY-У~раіни 
в радянський час 

Мемуари разом з іншими писемними свідченнями є цінне джерело для 
вивчення історії радянського суспільства. У таких джерелах дослідник має 

спра!!}' з інформацією, поданою крізь призму світосприйняття конкретної лю
дини, через ідеологічні мотивації суспільного впливу, ії особистого жИттєво~ . 
го досвіду, ступеня й фОР~\fИ участі в подіях, що стали об'єктом опису. Автори 
мемуарних творів досить відверто пишуть про власні пристрасті й бажан

ня.Суб'єктивність є специфіІЩ джерел указаного· ВИДУ. Однак порівнюючи 
враження різних авторів I1рО один і той же факт чи подію, дослідник має Мож

ливість розширити і збаг.!тити свої уявлення не лише Про саму,історичну по

дію, а й про конкретних діячів відповідної епохи. Деякою переП6НОЮ в ро
боті з мемуарами є їх фра.гментарність і навіть неоднорідність спостережень .. 

за формо~ викладу r(одій мемуари YMO!JHO можна поділити на кілька груп: 
щоденнul<U - писалися безпосередньо в ході подій; спогади - написані ав
тором через деякий час після того, як сталася подія; автобіографії - переда
ють основні відомості з життя автора; літературні твори - нar:iисані пись

менниками на підставі спогадів учасників подій; епістолярії - комплекс 

299 



Розділ В. Д3fсерела з історі! Укра11ш раОJlNСЬ«OZО nерlООу 

листів, створений у результаті кореспондентського спілкування окремих осіб. 
Кожна з цих груп відрізняється специфікою відображення подій та фактів і, у . 
свою чергу, може поділятися на окремі жанри або різновиди. Усе це врешті й· 

визначає осоБЛИВОСТІ джерелознавчої методики й технології аналізу таких 
джерел. 

Мемуари радянської доби можна згрупувати за такими різновидами: 
а) класичні cnoгaдu, б) тематично формальні записи, в) сюжетні записки, . 
г) cnoгaди, написані на підставі раНіше складених анк.ет,д) літературні за

nиси, е) сnoгади-розnoвіді авторо про іншу особу, є) мемуари, Підготовлені. 
до видання після смерті авmoро родичами або близькими, ж) «сnoгади дітей)) 

тощо. Специфічним жанром мемуаристики радянського часу t призначені для 
публікації автобіографії, службові автобіоГрафії, що осіли в особистих спра

вах працівників установ або в Слідчих мareРіа.лах·судових інстанцій, відповіді 
на питання анкет різноманітних з'їздів тощо. Також можна виокремити кілька 
різновидів щоденників або щоденних записів за їх обсягом, регулярністю та 

датуванням. 

Як і мемуарні твори інших періодів історії України, мемуари радинської 

доби можна поділити за тематико-хронологічним принципом. Першу таку 
досить велику групу утворюють мемуарні твори про жовтневі події 1917 р., 
про життя та діяльність більшовицького вожди В. І. Леніна та інших діичів 
партії й радянського уряду. Тзк. уже в 1923 р. Істпарт України опублікував 
збірник «Октябрьская революция. Первое лятилетие», до икого увійшли спо
гади десятків активних учасників подій перших років радянської влади. До 

10-ї річниці радянської влади в Україні було видано декілька подібних збір
ників у різних містах республіки «( 1917 год на Харьковщине», «Борьба за 
Октябрь на Артемовщине», «Из истории О:стябрьской революции в Киеве» 
та ін.). Подібні видання приурочувалися і до наступних ювілеїв жовтневого 
перевороту. Особливо велика їх кількість була опублікована до 50 і 60-ї річ

ниць. Одним із найвідоміших серед них є збірник «Боротьба за перемогу Ра

дянсько! влади наУкраїні» (к., 1957), до икоro увійшли хронікальнІ оповідання 
про революційні події в Харкові, Києві, Катеринославі, ДонбасІ таких вІдомих 
політичних і держа~нlіХ діячів, ЯК В. Затонський, А. Іванов, С. І)уздалін, 

Г. Петровський та ін. Усі автори подібних творів еIдWТ08ХУD8J1ИСЯ вІд загально
прийнято! в радянський період оцінки жовтневих подІй, як tlаЙВIІЖIlивіших в 

історії людства. Іх спощи,.пронизані патетикоlO й IiП01l0ге'rИЧIІИМ nихвалин
ням більшовицької революції, все ж правомlрrю претендуlOТЬ 118 своє Місце в 
структурі джерельної бази історіі' УкраІни як <,воєріднl пам' ;!ТКИ своєї епохи. 

Річницям від дни народження В. І. Леніна ПРИСВЯЧУВIIJIИСЯ ~4бірники спо
гадів тих, хто з ним зустрічався, PII~IOM працював у першІ роки радинської 
влади. Характерно, що іноді ТUKi tш"ори насправді нІколи f.lIIС бачили «ВОЖДИ 
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пролетаріату», але все ж намагалися дати оцінку його внеску в .істрричниЙ 

процес, відтворити вплив цієї людини на подальший розвитОк РадЯнського 
суспільства. Наприклад, до 1 ОО-річного ювілею В. І. Леніна було видано п'я
титомний збірник «Спогади про ВОлодимира Ілліча Леніна», до якого увійшли 
31 О мемуарів, переважна більшість яких стосується життя та діяльності вож- ' 
дя більшовизму в 1917 - ]924 рр. Була здійснена спроба охарактеризувати 
основні напрямки його діяльності, роль у подіях революції, ГРОМадЯНСЬКОЇ, 
вІйни, у соціалістичному будівництві. ' . 

Ще один тематичний комплекс мемуарів РадЯнської доби утворюють пуб
лікаціі про події громадянської війни на територіУ УкраУни. Перші з них з' яви

лися ще на початк)' 20-х t'p. Серед них - твори найбільш значних діячів біль
шовицької партії та радянського уряду, окремих воєначальників. Це; зОкрема, 
чотириТомне видання «Гр'ажданская война» В. АНТОНОl!aфоВсієнка, опубліко- . 
ванепротягом 1924 - 1933 рр.; «Записки о гражданской войне и военном 
строительстве» С. Каменєва (196:3 р.); «Воспоминания о гражданской войне» 
Й. Якіра; «прой.ценный путь» у 3-х книгах С. Будьонного (1958 -'-'1973 рр.); 
«Советская кавалерия в боях за Родину» І. Тюленєва (І957 р.) та багато iH~ 
ших. Серед мемуарів УЧЗt~ників більшовицького парти.'щнського руху та ni,n
пілля часів громадянської війни слід відзначити збірник «Героическое подпо-·· 
лье. В ТЬІЛУ деникинской армии» (1975 р.), а серед присвячених боротьбі біль· 
шовиків за зміцнення тил;у - «Сююзь бури ИГРОЗЬІ» (l9б9 р.); (~l1ервы�e КOM~ 

мунистические субботнИІ<И на Харьковщине» (1962 р.) та ін. . 
Значно більше мемуарних творів раДянської доби стосуються подій Другої 

світової війни. Лише протягом 1958 - 1978 рр. централ ьні й місцеві видавни
цтва в Україні опублікували близько 900 книг і збірників спогадів про-воєнні 
часи на території республіки. Звичайно, особливо цінні спогади представни~ 

ків вищого військового керівництва, командувачів армій та фронтів, парти
занських загонів і з'єднань, Ставки Верховного ГОЛОВНОlСомандувапня та Ге
нерального штабу. Великt~ значення ДЛЯ вивчення .історії визволення Украіни 
від німецьких загарбникі;в мають мемуарні твори маршалів Г. Жукова «Вос

поминания и размыJlеtlия>>,' С. Штеменка «tенеральиий штаб у роки вій
ни», о. Василевського «дСJIО всей жизни», К. Рокосовськоro «Солдатский 
дол!'», І. Конєва «Записки IФмаtlдующего фронтом в 1945 ... 1944 рр.», І. Багра
мяна «Город-герой на ДНІЩРС» 'l'nlв. Не менш вюкливі ТШ<Qжспогади офіце

рів і солдат про події війни на території України. Це споf'tl,Ди І. Кожедуба «(;лу
жу Родине» (1950), о. ПОJСРИШlсіна «I<рыII.яя истребителю) (І 948), військових 
I<ОреСllондентів і письменників Л. Соб()JJ)J, Б. Польового, С. Борзенка. Цінна 

мемуаристика про оборону й визволеllНЯ мі,,:т ТІ' ()блаС'I'С~Й Украіни міститься 

у збіРIІИРках «В боях за ХаРЬКОВЩИIiУ): (' 1)71). «ОIlИ ос· .. "бождали Донбасс» 
(1963), «У tiитві за КиУв» (1973) та багато іIllIlЧХ. 
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ВЮКЛИВИМИ джерелами дЛя висвітлення історії боротьби підпільників та 
партизан проти німецьких окупантів на території України є літературні запи
си спогадів І«>мандирів партизанських з'єднань та керівниківрадяНСЬІ«>ro пар

тизаНСЬІ«>ГО руху С. Ковпака (<<Від ПугивЛя до Карпат», 1976), О. Федорова 
«<Підпільний оБІ«>М діє», 1949), Т. Строка'іа «<Наш позивний - Свобода», 

1975), здійснені професійними письменниками. ВИНЯТІ«>ве значення. має «Що
деннию> І«>місара.з'єднання сумських партиЗаНС. РуД}іР3а. Він почав робити 
свої щоденні записи 7 тра~ня 1943 р., Коли .партизани roтувалися до рейду І;іа 
Карпати, а закінчив 25 липня 1~43 р., за KiJIhкa днів до своєї загибелі. Зараз 
загально~ідомо, що Руднєв бувзаСтре-!lений areHТOr.i органів НКВС за свою 
позицію, орієнтовану на необхідність зближення з оунівським підпіллям. Що
денник вперше був опублjІ«>вани,Й в 1948 р., а зroдом 'ще двічі "перевидавався 
в 1949 і 1960 рр. Як зазначається в підрУчнику з «Джерелознавства історії 
Украінської РСР» (к.: Вища шк., 1986), щодещlИК публікувався «повністю, 
без істотних змін і доповнень»; Але наскільки це відповідає дійсності сказати 
важко, оскільки місцезнаходження оригіналу джерела H~BiДOMe. Однак в опуб
ліІ«>ваному щоденнику можна знайти багато оригінальних відомостей про 
бойові дії партизан, про їх ~иття та побуг під час походу. У щоденнику пода
но характеристику окремИх командирів та бійців, зокрема С. Ковпака. 

Ще одним подібним джерелом для вивчення історії щіртИзаНСЬІ«>ro руху 
в Украіні є «Щоденник» секретаря ЧернігіВСЬІ«>ro оБІ«>МУ КП(б)У М. Попуд
ренка, таІ«>Ж одноro з керівників радянських партизанів. У «Щодецнцку» 
охоплено події від 23 серпня 194] до 19 сі'іНя 1943 р. У кінці видання упоряд
ники вмістили тексти 54 радіограм про дії партизанських загонів на 
Чернігівщині, надісланих Попудренком до цк КП(б)У та Українськоro штабу 
партизанськоro руху, очолюваного генералом Т. Строкачем. Певне значення 

мають також спогади Т. Строкача і О. Сабурова «Відвойована весна» (1975), 
Д. Медведєва «Сильні духом» (1975), М. Наумова «Степ ной рейд» (1968), 
мемуарні твори Г. Базима, п. Вершиroри, П. Воронька, Т. Гнідаша, Ф. Ткаченка. 

В іншій великій групі мемуарів розповідається про трудовий героїзм ро
бітників, селян та інтелігенції в тилу. Серед них у першу чергу слід відзначити 

тематичні збірники «Подвиг тьmа» (1970), «Далеко от линии фронта» (1977), 
«Большая жизнь» (1949) тощо. У цих творах звичайно присутні окремі фак
тичні помилки, невідповідності, ідеологічні штампи та нашарування, однак 

за умови критичного підходу вони цілком можуть використовуватися якдже

рела для конкретних історичних досліджень. 

Окрему тематичну групу мемуарних творів радянськоro періоду угворю
ють праці про відбудову народноro господарства та так зване соціалістичне 

будівництво. Авторами цих творів є робітники й І«>Лroспники, інженерно

технічні працівники й науковці, керівники підприємств та організацій" Існують 
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комплекси мемуарів про будівництво Харківського тракторного заводу, Дніп

ротесу, інших промислових .гігантів на території України. Це, скажімо, збір

НИКИ «СоциалистичеСJ(Ие рекорды�) (J932), «Говорят строители социализма» 
( 1959), спогади учасників так званого стаханівського руху (О. Стаханов «Рас
сказ о моей жизню), П. Кривонос «Мои Meтoды работы),' М. Мазай «Записки 

сталевара», П. Ангеліна «Люди колгоспних ланів»), а також кадрових робіт
ників і колгоспників, керівників промислових і сільськогосподарських під~' 
npиємств, передовиків виробuицтва, учасникііІ так званого соціалістичного 
змагання, винахідницького й раціоналізаторського руху. У 1970-х рр., на

приклад, було опубліковано.декілька мемуарних творів вихідців з України, 
учасників будівництва Байкало-Амурської магістралL Серед ниХ «Поезд особо
го назначения» О. Давидова, <<Магистраль века» Л. Горлача і С. Тельнюка та 

ін. Спогади новаторів розраховані переважно на виробничників, тому вони 

перевантажені різн.ими розрахунками, статистикою тощо. Особливість 

мемуарних творів робітників і колгоспників по.nягає в ТОМУ, щО їх автори роз

повідають не лише про своє Qсобисте життя Й працю, а й про колектив, участь 
у rpoмадсько-політиЧJ;lОМУ житті. Для цієї групи джерел також притаманна 

ідеологічна заангажованість. Водночас авroри часто перебільшують роль влас

ного внеску в «соціалістичнебуді~ництво», намагаються прикрасити історичну 

ді·Йсність. Зазначене однак не може стати на заваді викuрнстання таких j\oteMY
арних творів як історичних джерел. 

Значна частина мемуарів розглядуваного періоду стосується окремих по
літичних подій, діяльності rpoмадСJ:;КИХ орrанізацЩ (з'їздів Рад, більшовиць
кuї партії, профспілок, комсомолу тощо). Важливими є спогади перших ком
сомольців, діячів Робітничо-селянської інспекції, делегатів з'їздів, КOCMOHaB~ 
тів Ю. Гагаріна, П. Поповича, Г.Береroвоro. для вивчення розвитку науки й 

культури важливі мемуари Є. Патона, А. Терпиroр'єва, О. Корнjйчука, О. Ан

тонова, М. Амосова, І. Мар'яненка та інших учених, діячів літератури та 
мистецтва. 

Цілий ряд мемуарів радянськuго періоду розповідають про.становище 
на західноукраїнських зем.nях. Зокрема боротьбу Західної України за своє co~ 

ціальне та національне визволення, возз'єднання зі Східною Україною з суто 
радянських позицій ~исвітлено в збірках спогадів «КПЗУ.,.. організатор рево.
люційної бо.ротьби» (1958), «На чолі визвольно.ї бо.ротьби» (19(j5),«За ВЛадУ 
Рад» (l9S7) та ін. 

Значно спрощують роботу з мемуарами радянського періоду «Літописи 

книг»; які досить регулярно публікувалися. Що.правда, у них відомості про. 

опубіІікuвані мемуарні твори вміщені в різних рубриках. Окрім цього, в 

1958 р. було видано бібліографічний довідник «История cOBeTcкuгo общества 
в воспоминанИях совремеиников», у якuму було зібрано. дані про близько 1500 
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окремих мемуарних твОрів, опублікованих центральними і місцевими видав

ництвами, Однак до нього були ·ВКJIlОЧені лише російськомовні публікації, 
тому видання, враховуючи відсутність в ньому україномовної мемуаристи, не 

може вважатися повнч:м бібліографічнимпокажчиком такої літератури з істо
ріІ України. У 1961 та 1967 рр. вийшли друком дві КНИГИ другої частини цього 
ж видання, де подаНо відомості про Журнальні публікації мемуарів. 

Альтернативну інформацію з історіі' України радянського періоду можна 

знайти в мемуарних творах українських авторів, оnyблікова"их за кордоном, 

насамперед у діаспорних виданнях. Це проявилося" перш за все, у розробці 
мемуаристами абсолютно інших сюжетів. і щ:іоблеы�голодоморtl,' репресії і 
qереслідування народу, жорстока діяльність карaJiьних органів в Радянсько

м.у ~Qlозі, перекосисрціалістичного будівництва тощо). У цих мемуарах 
Р'Q~роблялися Й·окреслеНі вище традиційні сюжети радянської мемуаристи
КИ; однак з інших позицій, орієнтованих на критичне сприйняття радянської 

дійсності. НаприКi'lад, про життя українців в умовах терору та під час голодо

мору 1932 -1933 рр., про концентраційні табори (зокрема на Соловках) йдеться 
в таких спогадах, як «Недостріляні» та «Українська інтелігенція на Солов

ках» С. ПідГ8Йноro, «Тортури» К. Туркала, «595 днів совєтським в'язнем» 
І. Німчука, <<Проклинаю» І. Шкварка, творах В. Юрч.енКа, В. Дубровського та 
ін. Про голодомор розповідається у декількох діаспорних видання.х мемуар
них творів різного часу. 

Історії Другої світової війни, діяльності українського націоналістичною 

підпілля та партизанського руху теж присвячено до·сить значна кількість ме

муаристики, опублікованої поза межами України, але створеної українцями 

за походЖенням. Політичну ситуацію в Україні під час війни аналізують у 
своїх творах К. Паньківський (<<Від держави до комітету»), В. Кубійович 

(згодомroловний редаКтор «Енциклопедії україно:шавстВ8»), М. Величків

ський, В. Дубровський, З. Книш та багато інших. Окрема група мемуарних 
творів написана колишніми бійцями та офіцерами Червоної Армії, які були 
військовополоненими німецьких концентраційних таборів та опісля так і не 

наважилися повернутися на батьківщину, цілком справедливо побоюючись 
переслідувань з боку комуністичного 'режиму (це, наприклад, своєрідні спо

гади-репортажі Д. Чуба, М. Сергієнка та ін.). 
У значній кількості мемуаристики змальовуєт!.ся боротьба ОУН і УПА 

npоти німецьких окупантів, а потім проти радянської влади. Спогади З, Мат

ли, Л. Шанковського, С. Хріна публікувалися в окремому збірнику, а також у 

журналі «До зброї», інших періодичних виданнях. Подібними є спогади гене

рала П. Шандрука, Є. Загачевського, Ю. Крохмалюка та ін., опубліковані в 

журналі «Вісті Братства колишніх вояків І Ударної дивізії YНA»~ Писали 
мемуари члени націоналістичних організацій, які були в'язнями·німецьких 
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концтаборів. Серед них відзначимо такі твори, як «Мозаїка квадрів в'язнич

них» М. Бажанськоro, «Хочу жити» О. Данського, «В німецьких млинах смер

ті» П. Мірчука тощо. Із мемуарних творів, які розповідають про радянські 

тюрми та концтабори, одне з найважливіших місць займає праця А. Княжин

ськоro «На дні СРСР». 
Досить значну групу утворює мемуаристика украі'нської інтелігенції -

спогади про окремих культурних діячів України, про основні процеси в укра
їнському суспільстві. Серед них, перш за все, можна назвати спогади Н. По

лонської-Василенко, Б. Лепкого «Казка мойого жИ'l'ТЯ», П. Карманського «Ук

раїнська богема», збірники спогадів про М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй
Хмару, Ю. Нарбута, українських митців-неокласиків Ю. Клена та В. Домон

товича. Усі ці мемуарні твори досить важливі для вивчення окремих аспектів 
і конкретних проблем історії України. 

Часто у спогадах різних осіб можна зустріти протилежні й суперечливі 

оцінки одних і тих же подій, однак у цілому все це лише дозволяє пеВНQЮ 

мірою розширити наші уявлення про недавнє історичне минуле .. 
Унікальним видом джерел радянського періоду є листи, які. теж мають 

виняткову цінність для історичних досліджень. Епістолярія була найбільш 

розповсюдженим засобом спілкування упродовж розглядуваного періоду, то

му листи можуть бути покладені в основу вивчення широких суспільних нас.

троїв. Щоденники й спогади у цьому сенсі їм програють, оскільки іх значно 

менше і до того ж вони несуть відбиток своєрідного соціального й політично

го замовлення та цільової настанови. 
З погляду видової принцлежності до епістолярій можна. відноси1.И і 

своєрідний газетний жанр, і особливий різновид діловодних документів, і від-. 
криті листи відомим політичним діячам, артистам, письменникам, і нарешті 

звичайне приватне листування. Виділення· листів у самостійну групу бажане 
тому, що це унікальні джерела, а недостатньо адекватне ставлення до них 

може знизити можливості фунтовного вивчення соціальної історії. 

2. Основні наприми аналізу та оцінка джерелознавчоУ цінності 
мемуарианки 

Отже, мемуари - це не лише неупереджена фіксаЦія подій минулоro, а й 
сповідь, виправдання чи звинувачення щодо своїх сучасників, суспільства, 

роздуми їх авторів. Суб'єктивність є не недолік, а найбільш характерна риса 
мемуарів. У цьому й полягає іх оригінальність та привабливість для дослідни

ка. Цінність мемуарів пов'язана і з відтворенням тих аспектів вітчизняної 

історіі, які не знайшли достатнього відображення в офіційних ДOКYMeнт~. 
Найбільш характерні особливості радянських мемуарів: ідеолоnчна заанrl;i

жованість та «витриманість у дусі вірності соціалісrичним ідеям»; жорсткий 
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вибір теми й сюжету; їх об' єктом частіше є не осоБИr;ті переживання aBTQpiB, 
а подія чи "вождь; стандартизована характеристика ситуації, людей, форму

вання образу «ворога», звідси часті недомовки; наявність людей, про яких 
заборонено навіть згадувати, езопова мова. .". " 

Для мемуарів радянського часу характерні традиційні для цього виду 
творів гостра полемічність та nyбліцистичність. Нерідко до написання мему

арного твору автора спонукали викривлені уявлення: у суспільстві щодо тих 

чи іншиХ подilt (наприклад; споГаДи генерала Ш~менка «Генеральний штаб 
у роки війни»). Досліджуючи мемуарні джерела а6.) використовуючи їх для 
спеціальних наукових цілей, слід визначати форми й конкретні прояви істо
ричного контексту. У щоденниках цей вплив простежується в самому сюжеті 
розгіовіді, у відборі фактів та Іх інтерпретації. Водноqас у такому творі, зовсім 
не орієнтованому на сторо"ннього q'итача, можна зустріти відвертий опис по
дії, яку особисто пережив автор чи свідком якої став, знайти живу й яскраву 
характеристику сучасників, у них рідші помилки й «провали пам' яті», викла

даЮться власні погляди автора без зовнішніх нашарувань. Переповідаючи по~ 
дію, автор щоденника ще не знає, чим вона закінчиться. Він фіксує відомості 
лиuiе'іІрО'найважлИВlші, на його думку, події. " 

ІЦодеННI З8ПЙ:СИ в радянський період називали~;я по-різному: щоденник, 
запискИ,'Зllгіисна кнИжіса"Тощо. Вони рідко охоіІлюють увесь життєвий шлях 
автора і частіше присвячені окремим подіям чи етапам у його житті. Однак 
такі твори дозволяють зазирнути у внутрішній світ їх автора, отримати емо

ційниіі опис події крізь призму сприйняття сучасника. Щоденники частіше 
стають відомі дослідникам у результаті їх публікації. Слід враховувати, що в 

таких виданнях можливі відмінності від оригіналу. Наприклад, упорядник 
подiJЇив"т~кст щоденника на розділи та 'Глави, пропустив окремі деталі тощо. 

Як уже заЗначііЛося, спогади містять відтвореНliЯ подій минулого 13 тако
му вигляді, як вони запам'яталися їх очевидцю, сучаснику. Вони ПИШУТЬf)Я 
через певниЙ проміжок часу, тому автор має можли'зість оцінювати щщії ми
нулого, заздалегідь знаючи їх наслідки. Спогади переважно розраховані на 
широку аудиторію. У результаті уточнення та зміни погляду мемуариста на 

минулі події міг з'явитися новий варіант спогадів, у яких минуле осмислене 
по-новому. Різні варіанти спогадів на одну й ту ж тему називають Їх 

редакціями. . 
Спогади радянськоїдоби можна поділити на ~:ілька груп: 1) присвячені 

конкретниМ подіям (річниця революЦії, розгром фашизму, день народженн~ 
В. І. Леніна тОщо) :"це так зВані спогади-нариси; 2) колективні (наприt<шід, 
«РассказЬІ сТроителей метро»"або спогади про голодомор 1932 - 1933 рр.)," 
коло авТорів яких може бути досить широким; З) автобіографічні (наприклад," : 
діячів більшовицької партії й керівників держави, робітників, ,ВН!:СЬКQВИ.Х," 
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учених~ селян).; 4) біографіЧl1іжummєnuсu, написані рід'Юlми, близьkИми, . 
соратниками певних осіб тощо (у цьому випадкіОДfIИМ із' найваЖливіших 
прийомів відтворення особистих вражень є відбір фактів, у яких документу
ються основні життєві пр,:щеС;іі, а увага концентрується на головних пробле

мах); 5) сnoгадu-нєхрологu, які також 'являють ·собою окремий біографічний 
мемуарний жанр, АВТ9РИ названих груп спогадів, пишучи їх; МОГ1ІИвикорис~ 

товувати раніше ~BopeHi щоденники, листи, періодику, споtaдtі інших осіб, 

різні документи і навіть наукові праці. 

Методика використання спогадів ЯК історичних:джерел базується на ~i

ставленні їх суперечливих свідчень, перевірці їх·достовірності на основі до

кументальних джерел. У процесі вивчення мемуару слід обов'язково дослідити 

історію життя автора з моменту описуваних подій до написання мемуарного 

твору, з'ясувати роль ав'гора в описуваних подіях, скласти уявлення про 

структуру його поглядів. 

Як бачимо, мемуари радянської доби, як і будь-який інший вид джерел 
цього періоду, потребують критичного підходу. у цілому в джерелознавстві 

вже відпрацьована теХНО;lОгія критики мемуарної літератури. Значення ме

муару для дослідника задежить від розроблюваної теми. Скажімо, для BIд~ 

творенИй біографії історика, політичної історії країни, окремого ЇС'toричного 
фaкry мемуари є важливе ;:іжерело. А для реконструкції соціально-економічної· 

історії, масових суспільн!ІХ рухів, вивчення історії народного господарства 

меt.;tуари відіграють другорядну роль, поступаючись місцем статистичним 
даним, звітам тощо. 

Слід пам'ятати ще про одну обставину. Мемуари '- це окремий жанр ху

дожньої літератури, тобто матеріал не стільки для досліджень; скільки для 

читання. Історик, вивчаючи мемуар як виключно історичне джерело, часом·· 

не враховує, що мемуарист, аби надати спогадам цікавіСТЬ,міt знехтувати до

стовірністю. Для аналізу мемуаристики слід обов' язково залучати методи лі

нгвістики та літературознавства. 

у комплексі джерел радянськot доби важливу роль відіграють матеріали· 
листування. Слід мати на увазі, що виявлені епістолярії після належного 
опрацювання істориком могли бути, по-перше, опубліковані у відповідних 

збірниках документів абоспецfальнихжурнальних добірках; по-друГе,' ВИ~ . 
ставлені у вигляді експозицій в музеях (особливо в краєзнавчих); по-Третє, 

передані на зберігання в гlрхіви для наукового дослідження. Щоправ.дll, зараз 

ефективність використання епістолярії досить низька. У більшості випадків 

для ілюстрації якогось по.r;оження автори наУкових праць наводять для riриЮіа~ 
ду 2 - 3 або більше подібних джерел як своєріДний ілюm:раmвниit Матt:ріал. 
Добірки великої групи листів мьЖуть піДсилити аргументацію висновків у 
науковій праці. У цьому разі доцільно виконати їх контент-аналіз, який є 
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ДОСИТЬ дієвим і ефективним методом не лише для вивчення епістолярії, а it 
мемуаристики взаГалі. У вітчизняному джерелознавстві вже накопичений по" 
зитивний досвід таЮ)го застосування вказаної методики. 

3. Періодичиі видаввя радянського часу як джерела з історіі 
Украінн. СвоєріднІсть періОД1llКИ як історичного джерела' 

для дослідників історії України радянської доби періодика є фактично 
невичерпне як за тематиЮ)ю, так і за широтою охоплення дійсності джерело. 
Однак слід пам'ятати, що радянська періодика була одним із засобів ідеоло
гічної проnaraнди і, за рідкісними винятками, відверто служила' інтересам 
партійно-державної номенклатури. Вона входила до системи органів пропа
ганди, була одним із найдієвіших засобів впливу на маси. Газети й журнали 
покликані були виховувати маси, доводити до відома народу керівні вказівки, 
чергові підсумки побудови «соціалістичного суспільства» і шляхи переходу 
до «комУ~істичної формації», повідомляти про «нові суспільні потреби», ви-
ражати дY!.tКи й настрої людей і т. д. . . 

НапРІМИ пропагандистської й <<дороговКазної» діяльності преси в ра
дянський. час визна'lали відповідні директиви КПРС та радянської держави 
про перспективу і найближчі завдання розвитку суспільства. Партійні й дер
жавні органи постійно контроліовали пресу, фактично виконували функЦії 
цензури (типовим Прикладом може бути постанова цк КПРС від 1959 р. про 
журнал «Советская печать)), де вказувалось на недостатню увагу цього видан~ 
ня щодо відтворення головної «проблеми комуністичного будівництва»). Ди
рективні документи про пресу публікувалися у виданні «КПСС в резолюциях 
и решенИJIX С'Ьездов, конференций и пленумов ЦК», у спеціальних збірниках 

«Ленин опечати» (1959), «Советская печать в докумеНТ8ЮJ (1961), «О пар
тийной и советсЮ)й печати, радиовещании и телевидению) (1972) тощо. 

За радянсьЮ)ї доби різні періодичні видання призначалися для певних 

читацьких груп. Серед них розрізняють такі види: І) загальноnoлітuчні 

видання; 2) видання для o1qJЄМиx суспільних верств (робітників, селян, інтелі
генціі) . і членів громадських організацій (КПРС, ВЛКСМ, профсІіілок); 
3) професійні виробничо-галузеві видання для спеціалістів різних профіЛів; 
4) адмінicmраmuвно-mepumoріальні видання з урахуванням адміністpamшJНого 
nоділу для певних регіон їв; 5) видання :1 урахуванням ві1«)вих особливостей 

населення (наприклад, для дітей та юнацтва) тощо; 

Складна й розгалужена система радянських періодичних видань зумов

лює існування різноманітних підходів щодо іх класифікації. Залежно від КDH~ 
кретних завдаНЬ вивчення періодика може бути поділена на групи за Т8!сИми 
ознаками, як адміністративно-територіальний поділ, періодичність, мова ви

дання, видавець, зміст, читацьке і цільове призначення. 
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У розвитку радяНСЬF.OЇ періодики в Украіні виокремлюють два періоди. 

Перший охоплює 1917 р. - середину 40-х рр. ХХ ст. Після встановлення ра
дянської влади в Україні вільну украі'нську іІресу було тимчасово негласНо 
заборонено. Натомість утвердилася монополія більшовицьких газет та жур

налів (наприклад, «Комуніст» (з 1918 р.), «Вісті цк КП(б)У»,«Вісті ВУЦВК», 
«Більшовик Украі'ни» та ін.). Була поширена місцева партійно-державна пре
са у вигляді багатотиражних газет. Наприкінці 20-х - почагку ЗО~Х pp~ на під
фунті політики «українізації» на корОткий термін І<ільісість українOJifОВНИХ ви
дань та преси національних меllШИН (поляків, євреїв, німців, болгар~румунів 
та ін.) помітно зросла, аJlе потім знову у фаворі опиннл'ися саме' російсько
мовні газети й журнали, lliкі поступово перетворилися у своєрідний рупор то
талітарної системи та одне із знарядь репресій. 

Уже в перші роки радянської влади виокремилися основні структурні 
групи преси. Серед них чільні місця зайняли партійна й радянська періо,цика. 

Ух чітко сnлановану мережУ очолюВала газета «Правда» (3 16 березня .1918 р. 
вона виходила в Мо(.'·кві, а до цього в Петрограді ), як орган ЦК і МК РКЩб). 
Існували ще дві ценrральнігазети - <<Известия ВЦИК» і «Беднота». СклМися 
також групи центральних профспілкових та комсомольсь~Ихвидан'Ь: 
з 1921 р. виходила газета «Труд», з 1920 - <<!Удою>, з 1925 - «КqмсОмd.riьс'К8:Я 
правда», з 1922 - ЖУРНШІ «Молодая гвардия», а з 1924 -- «Смена». 'УtJ.iлому 
лише під час грома,цянсыі<ої війни виходило близько 100 масових червоноар
мійських газет. Протягом усіх років існування радянської влади помітною бу
ла тенденція до постіЙноro збільшення кількості періодичних видань. Наприк
лад, лише історична науJШ мала у 20-х рр. ХХ CT~ декількацеріодичних . ви
дань: «пролетарсы«\ революція» (1921 - 1941), «~(расная Ііетопцсь» (1922-
1934; 1936 - 1937), «Каторга и ССЬІЛка» (1921 - 193~;), «Красньій архив» 
(1,?22 - 1941), «Историк-марксист»( 1925 - 1941). . 

Велику групу в СТРУlстурі радянської преси цього періоду утворили масо

ві видання (<<Крестьянская газета», «Рабочая газета», «Журнал крестьянской 

молод!жи»), де вміщуВІІІ(ИСЯ переважно короткі статті й замітки. Для цих ви

дань було характерне поєднання функцій керівного (управлінського) й одно
часно масового періодичного органу. 

Упродовж 1917 -1930-х рр. склалися основні типи газетноїі1еріоДики в 
територіальному зрізі: в(:есоюзна, республіканська, крайова і обласна, авто

номних республік і обла,;:теЙ, міська, низова. У 1928 р. з'явилися nt~рі.иі ра
йонні газети, які мали на меті інформаційне забезпечення багатомільйЬнного 

сільського населення країни. 
Журнальн~ періОДИl(8 дифер~нціювалася на масову, наукову, науково

поnyлярну, науково-практичну й виробничу, інструктивно-методичну, офіцій

но-документальну, довідкову. Деякі види періодики були характерні лише для 

309 
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окремого періоду (під час ГPOMaдJlHCЬКOЇ війни - РОСТА, <<Окна РОСТА», 
<<Агит-РОСТА»)~ Спочатку існували окремі дpyJiDвaн1 органи буржуаЗних-пар": 
тій та об'єднань.(наприЮJад, журнали"«мы�ль>>;; «мыль и слово», «Голос' 

минувшего», «ВОПРОСЬІ философии.и П(;ИХОЛОГИИ»~'«Вестник JІитературы�>;; 
зміновіхівські видання- газета «Россия», Журнали «Летопись дома литераto
ров»,«современный мир», ЯК4 особли.во в ідейному плані, були неоднорід

ними). у період непу вони жорстко контролювалися з боку партійних і дер
жавних органів. Основними -типами «буржуазної» преси у 1920-х рр. були 

літературно-художні та професійно-галузеві видання~' 
Важливою особливістю преси розглядуваного періоду є зародженНя і ши- . 

роке розповсюдження так званого робсількорства, тобто участь у підготовці 

матеріалів для преси добровільних кореспондентів, які не мали відповідної 
освіти і походили .з· робітничого середовища. 

rрунтовним довідковим виданням про періодику СРСР є «Периодическая 
печать СССР» в 1 О томах (М., 1955 - 1963), яке містить близько 20 тисяч назв 
журналів і газет лише за 1917 - 1949 рр. Окрім цього, починаючи з 1934 р. 
виходила «Летопись периодических изданиЯ СССР в *** году», яка теж мо
же бути довідником з періодики радянських часів. 

Другий етап розвитку радянської преси охоплює 1945 - 199] рр. Протя
гом цього часу вона стала виразником ідей лише однієї партії: Остаточно 
утвердилася тенденція до цілковитої централізації й уніфікації видання газет 

та журналів. Преса перетворилася на знаряддя партії в «комуністичному бті

вництві», вона виконувала функції колективного пропагандиста й агітатора. 

Українські газети цього часу здебільшого виходили обсягом 4 сторінки, 
відзначалися одноманітністю й обмеженістю як за змістом, так і за інфор
мативністю. Інформація подавалася лише згідно з офіційними повідомлення

ми ТАРС і РАТАУ, при цьому обов'язково переrлядалася цензурою. Головна 
увага приділялася повсякденному «покращенню» життя: та добробу'1У народу. 

Вміщувалися стапі й новини переважно про виробничі успіхи підприємств 
та окремих робітників. Публікації як прояв громадянської активності та сус

пільної думки були відсутні. Преса обмежувалася поданням офіційних звітів 
і повідомлень, постанов і заяв партіІ та уряду, Коментарів в офіційному дусі 

дО них. Періодичні видання були в основному офіційними органами цк КПУ, 
ЛКСМУ, Ради Міністрів УРСр, органами міністерств або профорганізацій, 

інших державних і громадськИх yctaHOB. Нагляд за пресою здійснював спеці~ 
альний Відділ пропаганди т'а аГітації при цк КПУ та Комітет з питань преси 

при РМ УРСР. Роль цензорів виконували відповідальні редактори, яких при
значали з членів партії або довірених осіб. 

Газети радянського періоду за територіальнпм принципом можна' 

поділити на загальнореспублікаНСl>кі, обласні, міські, районні,' низові; 
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колroспні. Так, у середині 1970-х рр. в УРСР видавалося 19'республіканських, 

72 обласних, 525 міських і раЙОffНИХ газет, 6З9 багатотиражок, 109 журиалів. 
Вони друкувалися як українською, так і російською мовами. Загалом· 

у і 970 р. в Україні налічувалося близько 1400 різних газет (без колroспних). 
Разовий наклад усіх газет становив близько 7,5 млн. примірників. Причому 
майже кожна республіканська газета обов'язково дублювалася російськомов
ним виданням (<<Радянська Украіна», «Правда України», «Молодь Украіни»). 

Перша із згаданих газет була органом цк КПУ, ВР і РМ УРСР. Органами цк 

КПУ також були «Робітнича газета» і газета для сільськоroсподарських робі
тників і службовців «Сільські вісті» (до 1965 р. - «Колroспне село»). «Мо
лодь УкраУни» була органом цк ЛКСМУ (до 1943 р. газета називалася «Ком
сомолець Україии»). паралельно з. нею видавалося російськомовне «Комсо
мольское знамя». 

Основними галузевими органами Спілки письменників України були <<Лі
тературна Україна» (до 1962 р. - <<Літературна газета»), а також «)Китrя» (до 

1955 р. - «Радянська куЛЬтура». Вчителі та працівники народної освіти 'IИТали 
«Радянську освіту» (виходила з 1940 р.). Досить поширеною була «Спортив-· 
на газe'rа» (до 1955 р. вона виходила під назвою «Радянський спорт»). 

Переважна більшість обласних та районних газет були періодичними ор
ганами обласних, міських або районних комітетів КПУ та ЛКСМУ, а щкож 

обласних і міських рцд депутатів. За формою та змістом вони дублювали за

гальнореспубліканські, але більше уваги приділяли висвітленню подій з жlfТТЯ 

регіону. Середній разовий тираж газет в Україні у 70-хрр. становив близько 
70 тис. примірників. 

Журналів у 1970-х рр. в Україні налічувалося близько 1 оО найменувань. 
Близько 60 з них ВИХОДИЛИ українською мовою, однак відбувалося зростання 
кількості й накладу російськомовних журналів, що було наєлідком посиленоі 
русифікації державних та наукорих установ, які їх видавали .. До найбільш 
масових політичних та суспільно-економічних видань України належав жур
нал <<Комуніст України», щорічний тираж якоro в цей час складав в середньому 

158 тис. примірників (українською та росіЙСЬКОЮМ6вами).НаЙмасовішим 
літературно-мистецьким виданням був щотижневик «УкраїНа» (наклад -
340 тис. примірників), місячник «РадянськажінКа» (1,6 млн.), «Вітчизна» (23 
тис.), «РадуГа» (17, 6 тис.), «Всесвіт» (50 тис.) тощо. Провідними історични
ми журналами були «Український історичний журнал» (9 тис.), «Архіви Укра- . 
їни» (21 тис.), виДавалRtя також «Радянське ПРI1В(»~ (7. 76 тис.), «Народна TВOP~ . 

чість та етнографія» (ІЗ, 6 тис.), «Філософська ДУмка», «МистецтВо», «Укра
їнський театр», «Радянська школа», єдиний гумористичний журнал ~<Перець» 

(наклад І, 5 млн. примірників), спортивний журнал «Старт». 
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, Зазначимо, ЩО'радянська періодика є дуже специфічне іСторичне джере
ло, яке потребує продуманої й чітко структурованої методики опрацювання, 

спрямованої на підвищення ії інформативної віддачі. 
, Окреме місце серед української періодики радЯнськОї доби належить ар

хі~віit,!Jеріодиці. Вона являла собою сукупність сіІеціальflИХ (спеціально

галузевих) періодичних (у тому ,числі й TaКltx, ЩО прОдовжуються) видань, 
які виходили (або продовжують виходити) в Україні І~riрьдовж певного часу і 

висвітлювали питання з історії, теорії й праriикИ ар"іВноїсправи. Архівна 
періQДИка була розр~вана на працівників архівних установ,- істориків, дже
ре[lознавців та архівознавців. У 1918 - 1931 рр. зародилася ідея створення 
першоro українського архівного видання. За доби Центральної Ради це був 

журнал «Пам' ятки», а за час'ів ДирекТорії укра'інсьКа інтеліreнція організува
ла видання часопису «Українська старовина». За радянської доби Укрцентрар

хів за тісної спійпраці з місцевими архівними коре'спондентами налагодив 
видання журналів «Архівна справа» (1925 - 1930) та «БЮлетень Укрцентрархі
ву» (1925 - 1931). Видавалися також науково-інформаційні бюлетені на місцях: 
«Червоний архівіст» (K~ЇB,1926 р.), «Архівний робітнию> (Луганськ, 1926-
1927 рр.). Архівна періодика України в цей Час продОВжувала популяризувати 
результати діяльності ryбepнських учених архівних комісій (Полтавської, 
Чернігівської, Катеринославськоі), які публікуВали свої «Труди», а з іншого 
боку -орі~нтувалася на рЬсійські галузеві видання «Архивное дело» та «Крас

ЦЬІй архив». Через брак фінансування окремим nлаиамукраїнських архівіс
тів у той час не судилося збутися. У середині 20-х рр;' було започатковано два 

періодичні видання - «Архівна справа на Україні» та «Бюлетень Головархі

ву», та оскільки вони знаходилися під пильним ід~логічним контролем, то 
поступово втраТили свою цінність саме як наукові періодичні видання. 

Протягом 1931 - 1938 рр. було згорнуто виданНІ часописів «Радянський 
архів» (у 1931 р. вийшло всього 6 номерів )та«Архів Радянської України» (у 
1932 - 1933 рр. було опубліковано 8 випУСttіВ)."за цей час також було видано 
два архівні щррічники (<<Архівознавчий нііуково-інформаційний збірнию> та 
<<Архівознавчий збірнию», які однак свою головну :увагу зосередили на «не
щадній критиці буржуазних теорій» в архівознавстві. 

У нвступні 1 О років жодного спеціального ар>:\вного періодичного ви
дання в УІфаїні не виходило. З 1947 по 1991 рр. існувало єдине центральне 
галузеве видання - «Науково-інформаційний бюлетень АН УРСР», а з 1961 р. 
почав виходити науково-інформаційний бюлетень «Архіви України». Одно

часно з центральним галузевим друкованим органом видавалися й перифе

рійні журнали, які спрямовували свою діяльність на вирішення низки науко

во-методичних проблем, пуБЛікацію архівних документів, забезпечення ни
ми міських і районних архівів. 
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з 1991 р. в Україні розпочалося відродження національних традицій ар
хівної періодики. Відновилося видання окремих журналів та щорічників (се
ред них - «Український археографічний щорічнию>, «Пам'ятки»), з'явилися 
також нові видання: (<Вісник статистики архівного управління», «Студії з ар

хівної справи тадокументознавства», «Рукописна та КНИЖI<Dва спадщинаVкраї

ни». Зараз українська архівна періодика СпрЯМОВУЄ ЗУСИJJJUI'їсториків та apxi~ 
вістів України на розробку питань з історі'{, теорії та практики архівної спра

ви, підготовки фахівців, СПРИЯЄ інтеграції архівної, бібліотечної та музейної 
галузей, встановленню наукових контактів з архівістами інших країн. 

Провідне ісТ()ричне періодичне видання України повоєнного періоду 
«YKpai'нcbКUu історичний :Ж:УРНЩZ» був створений у 1957 р. як періодичний 
орган Інституту історіїАН уреРта Інсти1УІУ історії пapnїЦК КомпартіїУкраї

ни (3 1992 р. - Інституту історії Україии та Інституту національних відносин 

і політології НАН України). З самого початку в цьому багатохуюфільному ви

данні публікувалися статті та повідомлення з теорії, методології, методики і 

логіки історичної науки, з історії України та зарубіжних країн, вміщувалися 
критико-бібліографічні огляди літератури, хроніка та інформація про події 
науково-історичного життя. Постійними в журналі були і продовжують ~и

шати ся рубрики «Історіографія та джерелознавство», «Документи· та 
матеріалю>, 

. Зміст та загальна спрямованість журналу загалом відбивaюrь стан істо

ричноі' науки в Україні протягом більше, ніж 40 років. Створений за часів 
«хрущовської відлиги» журнал спочатку звернувся до тем і сюжетів, які paнi~ 

ше вважалися «недоторканними» ДJlЯ радянських істориків. Зокрема, зросла 

увага до проблем джерелознавства, методології й методики історичного дос

лідження, видання джерел. У подальшому журнал через об'ЄlCI'ивні причини 
не зміг протисто"ти офіційним партійним настанощw щодо історичноі' нау

ки. Тому на йоro сторінках головна увага стала приділятися висвітленню ра

дяНського періоду історії України, діяльності більшовицької партіі', періодам 

Жовтневої революціі' та Великої Вітчизняної війни. Журнал не порушував 
дозволених меж радянської історичної періодики, партіЙНО-ІЩасової методо
логії науки. Тому вміщені в ньому матеріали й публікації є джерелами, які 

. досить адекватно відбивають стан і розвиток історичної науки в Україні за 
радянських часів. Більш докладну інформацію про зміст журналу можна знай

ти у трьох виданнях систематичного покажчика до нього за 1957 - 1966 рр. 
(опублікований у 1968 р.), 1967 -1976 рр. (1982 р.), 1977 -1986 рр. (1987 р.). 

Цінним джерелом для вивчення історії України Є також головні періо

дичні видання колишйього СРСр, окремі зарубіжні .видання, преса.укр8ЇН

ськоі діаспори. 
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4. Ме:roди~иіі~,енни періодиlOl 
Періодика - це фецифічне багатопланове дже.Рело, що містить найріз

номанітнішу за жанром, походженням та змістом інформацію: офіційні по
відомлення й документи, законодавчі акти, публіцистику, листи, хроніку, ін

формаційні повідомлення, оголошення, белетристику, некрологи тощо. Особ
ливістю періодики є оперативність щодо обнародування суспільно значимої 
інформації. Своєрідність преси як джерела полягає не лише в особливій інфор

маціЙНій. функції та складності структури, але й у рі:зноманітності жанрів. 
Виконуючи свої соціаЛьні функціЇ;" перш за все інформаційну, преса збе

рігає й передає найрізноманітніШІВИДИ джёрел. у ніЙ друкувалися законода
вчі, ділощщні;статистичні документи, МемуаРі(тощо. ця видоваособливіеть 
визначає складність структури інформації, 'вміщеної в пресі. Одну складову ії 
уосoQЦЮЄ .власне матеріал, який публікується, а іншу створює сама періодика 

за рахунок своїх джерел і в своїх специфічних формах. Методика роботи з 

окремою публікацією в журналі і в цілому з періодичним виданням дещо від
різняються: у перш()му випадку використовують джерелознавчі прийоми ана

лізу, типові для тих виді~ документів, до яких нале,кить і опублікований, а в 
другому - прийоми, якИМи послуговуються історики журналістиКИ. Своєрід
ність преси як джерела полягає не лише в особливій іі інформаційній функції, 

а і в ії складній структурі, в різноманітності її специфічних жанрів. 

за ступенем відтворення подіЙ інформація в періодиці може бути умов
но поділена на безпосередню й опосередковаНу, а за співвідношенням факти
чцоro матеріалу й авторського коментаря, за ступенем узагальнення фаК'І'ів''

на фактографічну та аналітичну. У цьому сенсі жанри періодики можна умов

но поділити 'на три групи: інформаційні, аНШlітuчні,. художньо-публіцистич
ні. дпя першої групи характерні такі жанрові варіанти: замітка, звіт, реnoр-

1:1Jаж, інmерв 'ю. Спільна риса цих жанрів - прагнення якнайточніше переда
ти lJіДQмості про подію, факт. Замітка переважно містить констатацію факту, 
лцконічну передачу відомостей без будь-якиХ оціночних моментів. Звіт від
різняється описом подробиць події, деталей об;єкта (кількість і прізвища уча
сників, ПQдії, зміст їх виступів тощо). Цей жанр інформації викорисТовується 

для опису дипломатичних neperoвopiB, зустрічей, :важливих державних по
дЩ де необхідна передача найcyтrєвіших моментів у мінімальному обсязі. 
Суб'єктивний план, оцінкові моменти зведені тут до мінімуму, У зв'язкУ з ЦИМ 
історик повинен перевірИ'Ги достовірність лише самого факту. У реnoртажі 
авторське ставлення до подіі виражене чіткіше. Він передає спіВучасть автора 

в ОЩfсуваній подіі, поєднує документальнУбезвідмовніеть з наочністю: Тому 
використовуючи репортаж, слід приділИти осоБЛИJ3У увагу особі автора. Ін
терв 'ю відображає ставлення до подій відразу двох осіб - журналісТа та його 

співбесідника. Цей жанр дозволяє отримати додаткові відомості про події, 
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але для аналізу текст інтерв'ю складний, оскільки доводиться відслідковува

ти точність передавання фактів, з'ясовувати ставлення до них журналіста, що 

знаходить свій прояв у формуmoванні НИМ питань та ставлення до видання з 

боку особи, у якої беруть інтерв'ю. 

До аНШllтичнux жанрів належать коресnoнденції, рецензії; огляди, стат
ті. Основне призначення цих матеріалів - найширше передати не саму ін

формацію про подію, факг, а авторські роздуми з приводу них. Особливо це' 

хараКтерно для жанру стапі. Факт тут виступає як ілюстрація чи аргумент у 

роздумах авroра. У коресп.онденції факти зображаються у всіх деталях, у кон

кретних проявах, але одночасно відбувається їх осмислення. 

Художньо-nyбліцистuчні жанри (нарис, фельєтон, памфлет) поєдну

ють документалізм з літературним домислом, у них подається' досить емоцій
на оцінка подій. 

Про цінність окремих жанрів як джерел можна судити лише щодо якогось 

конкретного дослідженWI'. Але знання особливостей жанрів періодики дає 

основу для кваліфікованого використання ії як історичноro джерела. 

Слід зауважити, що преса майже ніколи й ніде не була вільною, а отже, 

об'єктивною - ні на Заході, ні в СРСр, ні в пострадянській Україні. Також 
помилковим є розповсюджене судження про те, що'преса є засобом вираження 

суспільної думки. Насправді вона завжди і всюди мала господаря·: чи то MO~ 

гутній капітал, чи не менш всесильну КПРС. Тому у кращому випадку· преса 

може виражати інтереси групи людей (наприклад, видавців), а не загальну 
суспільну думку. Інша річ, що преса Jiамагається себе подати виразником сус-' 

пільних поглядів, бореться за формування позиції, яка ніби-то відтворює ідеї 

суспільства. 'Виконуючи 1:ак зване соціальне замовлення, тобто волю госпо- . 
даря, журналісти інколи не зупиняються ні перед чим, підбираючи потрібне й 

відкидаючи зайве, і, якщо це було комусь потрібно, писали неправду: щось 

замовчували, переКРУЧУВIUJИ інформацію. Замовчування; до речі; було одним 

із головних принципів РfЩЯНСЬКОЇ преси, як і будь-якого засобу масової ін
формації взагалі. 

Радянська преса орkнтувалася на висловлювання В. І. Леніна, головні 
партійні документи. І хоча в цих джерелах зовсім не йшлося про суто інфор

маційні функції засобів масової інформації, саме вони були покладені догма

тиками у фундамент всієі! теорії і практики радянської періодики. Преса на
магалася ВІдТворити життя не таким, яким воно було насправді, а таким, яким 
повинне БУ~О бути згідно з офіційно прийНятою схеМОЮ'розвитку радянсько-
го суспільства: ОкріМ'ТО1:aJlЬНОЇ залеЖНОСТЇ'npеси'Від місцевих партійно-ра
дянських органів, на шляху до свободи слова стояла ще й цензура, яку в СРСР 

здійснював ГОЛОВJiіт, caMI~ згадування про який у періодиці було заборонено. 
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Все це оБОВ'ЯЗКОВО слід враховувати при джерелознавчому аналізі періодики 

радянської доби та окремих публікацій, вміщених: у ній. 

Джерелознавча критика не повинна обмежуватися лише формальним 

встановлеЮІЯМ достовірності інформації, взятої з періодики. Методи джерело

знавчоro аналізу преси розглядуваного часу повинні бути орієнтовані на ви

явлення механізму формування ідеологічних стереотипів у суспільстві та їх 
впливу на кожну конкретну людину. Адже тієї пори фальсифікувалися не ли
ше зміст періодичних видань, а й сама сутність журналістської діяльності. 

Нині у засобах MacoBQЇ інформації почав перемагати так званий англосаксон
ський принцип журналістики, суть якого полягає у чіткому поділі публікацій: 

новини та аналітичний огляд. Хоча констатація фактів, поступове накопичен
НЯ інформаціі є безумовно досить прийнятним методом, оскільки дає мОжли
вість читачеві аналізувати факти самостійно і формувати своє власне, незале
жне судженнЯ ЩОДО них, але читачів-аналітиків небагато, тому більшість 
читацької аудиторії вимагає від преси пояснень, оцінок, практичних виснов

ків і дій, тим самим підштовхуючи ії на відхід від англосаксонського принци

пу журналістики. 
Альтернативою офіційній періодиці радянської доби є компле1'<С позацен

зурних матеріалів, якими були самвидав та так звана· альтернативна преса. 

Звичайно, використовувати її як об'єкт джерелознавчоro дослідження досить 
складно, оскільки постає проблема пошуку місцезнаходження і зберігання 

цих переважно малотиражних видань. Інший комплекс проблем пов'язаний з 

достовірністю публікацій незалежної преси, яка внаслідок свого нелегально
го становища часто користуваласЯ чутками, сюжетами, переданими з інших 

рук, неперевіреними МlПеріалами зарубіжної та офіційної радянської періоди

ки. Крім передачі невірно сприйнятої інформації, в альтернативній пресі ма
ло місце бажання підвищити популярнІсть своro видання якою-небудь сенса
ційною публікацією, але з неперевіреною інформацією. У багатьох випадках 
це поясmoвалося некомпетентністю кореспондентів, небездоганним телефон- . 
ним зв' язком, складністю перекладу або просто недбалим поводженням з ін

Формацією. Тому в цілому більшість непідцензурних публікацій радянського 
часу слід вважати переважно емоційними, аніж інформативними. Та все ж з 

альтернативної преси, як з унікального джерела, можна дізнатися про різні 

проекти, розроблені громадськими групами та партіями, на Їl' основі можна 

ВИВЧІПИ окремі аспекти розвитку культури, живопису, музики, кінематографу. 
Досліджуючи періодику, поряд із загальними методами джерелознавства, 

слід скористатися особливими, насамперед тому що в ній опубліковано різ
ний за жанром, походженням і різновидом матеріал, який вимагає диференці

йованого підходу. Наприклад, листи в періодиці легко класифікувати за тема

тикою, тому для Їх аналізу цілком придатні кількісні методи. Публіцистика 
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вимагає індивідуального підходу в кожному окремому випадку. Звичайно, . 
об'єднуючим елементом преси насамперед є політи~на спрямованісТь, що доз
воляє кваліфікувати періодику за вир~нням думокцевнихсоціальних верств, 
політичних партій, угруповань. , ' 

Установити політичн:е «обличчя» періодичного видання може допомог

ти сама його назва, вказі:вка про видавця або засновника, а також .lJозунги, 

девізи тощо. Кожний різновид матеріалів, опублікованих у періодищ~',П9тре- ' 
бує індивідуального підходу. Найбільшу увагу іqт9РИЮВ зазвичай приваблю
ють опубліковані офіційні документи. Іх цілком можна прийнят~ ~~HI!':Jlipy», 
оскільки такі публікаціі призначалася ДЛЯ керівни!dв державних установ і сус

пільних організацій. Однак слід мати ІЩ у!ЩЗї,. щ~ ~ ,ІІресі не завЖди повnістю 
обнародувалися деякі по(:танови уряду. До офідій:н,их матеріалів можна від

нести також повідомленн:~, що публікувал~ся lJ!друбрикою «Хроніка». У них· 
йшлося про призначення нових посадовців. ОднаК у радянський період така 
інформація не була послідовною, інколи вона взагалі відсутня. . , 

Газетна й журнальна інформація в радянські часи компонувалася за ра

хунок джерел різного походження: повідомлень ТАРС, матеріалів інших 
агентств (іноземних або республіканськ~), нарешті матеріалів, підготовле
них власними коресnoнде:,нтами. Перевіряючи достовірність матеріалу публі

каціі, завжди слід мати на увазі, що в газет і журналів Є,Вдасні архіви, до яких 
корисно звертатися. З'ясовувати достовірність опуБЛЇf(Ованої інформаціїіс

торику, який часто вивчає події багаторічної давності, досить складно. Однак· 
слід мати на увазі, що інколи сумнівну інформацію редакція газети чи журна-,: 
лу перевіряла сама (особ:1ИВО це стосується найбільш солідних періодичних 

ВИДalJЬ) і, переконавшись у недостовірності вже опубліКованого факту, друку

вала спростування або поправку. 
КРИТИЧНQМУ аналізу такого жанру періодики, як інте,рв 'ю, допоtrfаГ/іЄ ви

значення його місця серед подібних жанрів періодики. Інтерв'lО можуть роз

биватися на групи за авторством, змістом, формою, пов'Нотою переданої' 

інформації тощо. Це ДОЗВОЛЯЄ більш глибоко проаналізувати інфОрмаційні 
можливості джерела, визначити його джерелознавчий рівень. Слід також па
м'ятати, що публікувалося'достатньо таких інтерв'ю, яких насправді не було. 
Аналізуючи інтерв'ю слід враховувати, що інтерв'юер під тиском різних при

чин міг подати свідомо спотворену або неповну інформацію. .' 
у цілому велика сукупність примірників одного (або різних) періОДИЧ~ 

ного видання (циклу статей і окремих публікацій у ньому) за певний час може 

скласти досить значну джерелознавчу базу. Аналіз цієї бази дозволяє зробити 
аргументацію дослідника більш доказовою. Таку можливіё:гь надаєконтент
аналіз, один із найбільш дієвих методів кількісної оброб[(и описових джерел. 
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, Дехто з ісТориків вважає, що газети й журнали - джерела потрібні, але 
не найважливіші, а скоріше другорядні; додаткові або ілюстративні. Однак 

все залежить не стільки від джерела, скільки від обраної'теми дослідження. 
Скажімо, для вивчення політичної історії, громадСЬКОі',свідомості, історії куль

тури періодика ~ вaж.riиве й незамінне джерело, і навіть газетна неправда -
своєрідний поКазник культурного розвитку суспільства, його загального цивілі

заційного рівня. 
Отже, цінність та достовірність інформації в періодичних виданнях пе

реважно встановлюється зіСТ8.llJIенням вміщених повідомлень з документаль
ними джерелами відповідного періоду. Для вивчення досить значних масивів 

публіцистичних матеріалів все більшу роль відіграють математико
статистичні, кілЬкісні методи аналізу масових джерел. Пошук необхідних пуб
лікацій у періодиці спрощується використанням різноманітних довідкових 

видань бібліографічного характеру (каталогів, довідників, покажчиків тощо). 
у тому числі й СТВQрених із застосуванням комп'ютерних технологій. 
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РОЗДІЛ 9 
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІІ УКРАіни·· 

ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991- 2001 рр.) 

ЛЕКЦІЯ24 
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ НЕЗАЛЕЖНО/УКРА/НИ 

ЯК ІСТОРИЧНІ ДЖЕРFJ1A 

1. Джерелознавче значення державотворчих пам'яток 
перших роІСів незалежності 

Період незалежності в історії України зумовив появу нових джерел,ЩО 

ознаменували нову епоху в істор" украі'нського народу і відбили головні іі 

особливості, Першим документом на шляху до відродження дep~BHOCTi в 

Україні булаДеЮlарація npo державний суверенітет Украіни, яка являла со
бою офіційну програмну заяву,що проголошувала державний суверенітет 
України як верховенство, самостійність, повноту і неподі.іІьність влади в ме

жах ЇЇ території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах, основні 

принципи побудови державн, Ті нової l<oНСТИ'lYціі' і законів, внугрішньої і зов
нішньої політики. Декларація була прийнята 16 липня 1990 року у Києві Вер
ховною Радою Української РСР З метою утвердження суверенітету і самовря
дування народу Українн, йоГо повноцінного політичного, економічного, соці
ального і духовного розвитку, всебічного забезпечення прав і свобод людини, 
побудови демократичного суспільства і правовоі' держав"" Документ склада

єТЬt:я з І О розділів, у яких викладено основні засади самОВ}Qначення україн

ської нації, народовладдя, державної Влади, громадянства, територіального 

верховенства, економічної caмocтHiHOCТ~ безпеки. культурного розвитку, між

народних відносин, Проголошен\іЯ суверенітету розrnядалося як «здійснення 
українською нацією невід'ємного права на самовизначення», ЄдинИм Джере
лом влади в республіці оголошувався народ України. Утверджувалися рівність 

усіх громадян незалежно від соціального стану, національності, освіти, релігії, 

а все національне багатство визначалqся власністю народу, Згідно з Деклара

цією, Україна повинна була забе;3J;1с;чувати«нацl0налЬНО.";культУРне відроДжен
ня українського народу, його історичної свідомості та традиціЙ, національно
етнографічних особливостей, функціонуванняукраїнськоїмови у всіх сферах 

суспільного життя». Наголошувалося на обов'язку України піклуватися про 

задоволення кУльтурно-національниХ пОтреб зарубіжних уКраїнців, Констату
валося право України на власні Збройні сили, на проведення самостійної зо
внішньої політики. У документі визнавалися переваги загальнолюдських цін

ностей над класовими, !!ріоритет заГliіІЬNОВИЗНаних норм міжнародного права 
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над нормами внутрішнього державного права. Логічним продовженням 
процесу суверенізації України став Ап проголошення незалежності України. 

Однак ще до 24 серпня 1991 р. ВерхОвна Рада yкpayHcы()її рсР прийняла 
декілька державотворчих законодавчих акТів і ,серед них Закон про екОноміч
ну самостійність (серпень 1990 р.), riроеIcrИ концепції та програми переходу 
УРСР дО ринкової економіки, Закони «Про заснування поста Президента Yкpa~' 
їнської РСР», «Про президента Української РСР». Між іншим, в останньому 

законі зазначалося, що Президент повинен обиратися терміном на п'ять ро
ків і не, більше,_ні)J<_ на два строки. На цю посаду міг бути 'обраний кожний 
громад~Н~}fУКРЩ·НИ,.J(()ТРИЙ досяг 35-річноговіку, користувався виборчими 
правами, про)і(ИЩ в Укр,аїні не менще ! 6:po~iB, володів українською мовою. 

Ще одним дужесВ;Зж,JIИВИМ законодавЧИМ;~Д~Р)fфіоТв6рчим докУментом є 
Акт nJЮ.zодошення нєзале:"рносmі YKpqfHU, пр'иЙняrий 24 ~ёрпняТ99ір. Вер
ховною Радою УкраїнсьКОУрёР. Унь~мувідЗначіілося, щовихоДячйіз-смер~ 
тельної н~зпе~ ЯJЩ нависла над Україною,у 'зв'язку з дерЖавним'перево
ротом у СРСР 19 сер~щі 991Р., а також пРодовжуючи т~сячолітнір' тради
цію державотворення в Украіні, виходячи Зправа на самовизначеНня, згідно з 
Декларацією про державний суверенітет України, Верхо!3наРада'урОчисто' 
прqголошує незалежність Украіни як самостійної держави. Документ став кін
цевим результатом багщовіковОї боротьби УIq)8їиців' за створення 'соборноl 

, ' - - Q, ., ' 

незалежної УКрlj.їни. ВІн належить до числа найважливіших джерел, які 0зна-

м~нували початок іСнування нової українськоі' держаВності. З ним тісно по
в'язані інші державотворчі джерела, зокрема матеріали всенародного рефе
рендуму, який відбувся 1 грудня 1991 р. Понад 90 % його учасників проГоло
сували за утвердження Акта незалежності, а це, у свОю чергу, зумовило оста
точне визнання України міжнародною громадсьКістю шс самостійцої держа- . 
ви, як рівнопр~вного члена CBiТOBoro співтовариства. 

Найважливішим зовнjшньоnолітичним актОм цочатковоro етапу станов
лення YKparHc!>кoї державності була Угода про Співдружність незалежних Дер

жав, яка була ратифікована Україною 1 О грудня 1991 р. На початку наСтупно
го року було ухвалено закони про державні символи України (ГеРб,' #рапор, 
гіМI:І). До у~щ~~н.я кОнститУції УкРаІНИ було прийнято низкУ загальнодер
жавних, дуже~ажливих законів: «Про загальний військовий обов'язо~ і вій': 
ськову службу» С25бере:IНЯ 1992 р.), «ЛІю слуЖбу 6езпеки)'країни», «Про 
виборн народних депутатів України» (18 листьпада 1993 р.), «Про міжнарод
ні договори України» (22 грудня 1993р.), «Про' державну таємницю» 
(22 ЛИС1;Оцада 1994 р.), «fIрОщ)авовиЙ статус іноземців», «Про статус депута
тів місцеви7' Рад наI?ОД~ИХ ~епутanв» і багаТо інших, J«)жен з якИх регулював 
окремий аспеп політичного, економічного !ібо соціального xaPaкtёp:y. 
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В Україні здійснювалася кодифікація законодавства. Так, 13 березня 
1992 рі було ухвалено Земельний кодекс України; 27 липня 1994 р. - Кодекс 
України про надра; 21 січня 1'994 р. -Лісовий кОдекс тощо. 

ці та інші д.жерела, що місті!ть достовіРну інформацію про складний шлях 
державотворення, відбили найхарактерніші Ознаки цього процесу. 

" ,,' 

2. КоНСТilТyція (ОСНОВНИЙ Закон) незалежно): УкраУни JlК джерело . 
КонстuтуЦія Yt<parHU як Основний Зсжон нашої суверенної держави була 

прийнята на засіданні Верховної Ради України 28 червня 1996 р.'Ця подія 
стала помітної віхою у новітвій історії України; а сама Конституція є важлlfВе . 
джерело законодавчого характеру доби незалежності, яке зафіксувало основні 

політичні, соціальні та економічні пріоритети для держави на сучасному ета
пі й окреслило 'напрями виріШення найважливіших державотворчих завдань. 

Конституція склад8ЄТЬC'JI з преамбули та 14 розділів, які у свою чергу 
поділяюТься на 161 статтю та перехідні положення. Цей політико-правовий 
документ визначив підвалини та ШJiЯхіі подальшого розвитку українського' 
суспільства. У Конституцn"закріП'лено основні принципи Українськоі демо
кратичної, соціальної' і правової держави, у якій сама:людина;"jТжИ'М'я;здоро
в'я, чесТь і гідність; безп~ визнаються fl8ЙВИЩОЮ цінніC'rIO,:ОсJ:lОвна ідея 
Конституції України полЯгає в тому, що держава повинна функціонувати ДJlЯ 
ЛЮДlfНИ, а не навпаки. УкраіRСЬКnЙ народ визначено джерелом влади, яку вш 
може реалізовувати через відпо'відиі 'органи державної вяадита органи міс-
цевого самоврядування. '. , 
"КонстиТуція закріпила принцип поділу впади на законодавчу, виконавчу 

і судову та незалежності цих гілок одна від одної, Основою зовнішньої полі

тиКи' Уісраїни, згідно з Основним' Законом, . є забезпечення і"і національних 

інтересів і безпеки шляхом підтримання. мирного і взаємовигідного співро
бітництва з"усіl\lа країнами світу. Конституція базується на кращих досягнен

нях вітЧизняного та зарубіжного законодавства з урахуванням набутого люд
ством історичного досвіду. Уперше в історії конституційного законодавства 
Україиинaroлошується на тому, що норми Конституції є норми прямої дії,а 
зверненНя" до суду для захисту конституційних прав і свОбод людини й грома
дянина безпосередньо на підстаВі OCHO~HOГO Закону гарантується. 

Порівняно з попередніми радянськими конституціями, Основний Закон 
України від 26 червня 1996р. регулює значно більше окремих аспеlCl'ів сус-
пільних відносин. 48 статей Конституції складають другий розділ «Права та 
обов'язки гРомадянина», у якомуузага.т.неНо зміст таких важливих, вИЗна-. 
них усім світом міжнародно-правових актів, як Загальна декларація прав JlЮ" 
дини, Декларація про Прав0 на розвиток, КонцепЦія про права дитини тощо. 
Це дозволило значно розширити у документі систему прав і свобод людин. 
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громадянина в Украіні, наповнити Конституцію новим демократичним зміс

том, наблизити рівень відповідних параметрів ,у державі до світових Стандар
тів щодо прав людини. 

Згідно з Конституцією, Україна є унітарна, соборнадержава, національ

на за своїм походженням, оскільки їі утворення відбулося на основі реалізації 

права української нації, усього українського народу на самовизначення. 

Важливим питанням будь-якої конституції є питання про влlЩУ. В Ос

новному Законі України зазначено, щQ єдиним джерелом влади в краіні є на
род. Це свідчення демократичного характеру держави, народ якої може віль

но висловлювати своє ставлення до влади на виборах та рефереНдУМах. Єди
ним органом законодавчої влади в Украіні, згідно з Конституцією, є Верховна 

Рада. В ії складі 450 народних депутатів, які обираються прямим голосуван
ням на4 роки і працюють у парламенті на постійній основі. Окрім заI<DНОТВО

рчої діяльності, Верховна Рада має значні повноваження у сфері державного 
будівництва: призначення. виборів Президента у терміни, передбачені Кон

ституцією; ухвала кандидатури, пропонованої ПрезидентомУкраї~ина пост· 
прем' єр-міністра; затвердження. Генерального прокурора України; призначен

ня. на посаду та звільнення. Голови та інших членів Рахункової палати, Голови 

Національного банку; призначення. третини Конституційного Суду та деякі 

інші повноваження. 

Згідно з Конституцією, Президент України є глава держави і .виступає 

від їі імені. Він обирається прямим всенародним голосуванням терміном на 

п'ять років. Президент Украіни не є главою виконавчої влади, однак має знач,· 

ні повноваження: забезпечує державну незалежність, національну безпеку і 

правонаступництво держави, є гарантом державного суверенітету і територі

альної цілісності, представляє державу у міжнародних зносинах. Головним 

органом виконавчої влади є Кабінет Міністрів, очолюваний прем' єр-міllістром 
України. За новою КОlІституцією,цей орган має значно більше функцій і пов

новажень, ніж раніше. Вони пов' язані :3 формуванням та витратами держав

ного бюджету. забезпечення.м рівних умов розвитку для всіх форм власності. 
Уряд здійснює управління. об' єктами державноі' власності, забезпечує оборо

ноздатність, безпеку та громадський порядок у державі. Виконавчу владу в 

областях та районах, згідно з Конституцією, здійснюють обласні державні 
адміністрації. 

Судочинство в УКраїні покладено на Конституційний Суд України та суди 

загальної й галузевої юрисдикції. Відповідно до світової практики повнова

ження судової влади значно розширені. Новим органом став саме Конститу
ційний Суд, який вирішує питання про відповідність законів та інших 

правових aкriB КонституціУУкраїни. Важливі функції покладено на Прокура

туру України. 
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Конституція такод"( закріпила територіальний устрій Украіни та визначи" 
ла ПРИНЦИПИ місцевОІО самоврядування. 

. Суттєвий вплив на суспільно-політичні процеси у державі мали «Пере
хідні ·положення» Конституції України. Головним се:реід них стало визначен
ня чітких термінів виборів до Верховної Ради (вони були призначені на бере
зень 1998 р. і тоді ж відбулися) та Президента України (відбулися наприкінці 
жовтНя 1999 р.). 

У цілому прийнйтгя Конституції України 1996 р. поставило невідкладні 
відповідальні за.вданняу сфері державотворення, приведення чинного 
законодавства та структури органів усіх гілок влади у відповідність з Основ

НИМ ЗаКоном. 

Однак процес ефективної реалізації конституційних положень стриму~· 

вала і продовжує стримувати довгоТривала розробка та впровадження відпо~ . 
відних заКонодавчих актів, які повинні сприяти реалізації основних поло~еm;· 
КонстиТуції. НапрИКJiад, riланувалося в найкоротші терміни ввести в дію 60 
першочергових I<DнституціЙНИХзaI<Dнів, натомість протягом першого року чин
ності КонстиТУцііприйняли лише два. За цей час не було навіть затверджено 
життєво ваЖливі закони про Кабінет Міністрів, державні адміністрації' та мі
сцеве самоврядування. Натомість розроблялися альтернативні проекти, які 
ставили за мету відразу «підправити», а то й «перекроїти» Конституцію. Про

те Верховна Рада все ~ затвердила ЗаI<DН та персональний склад Рахунювої 
палати, авсічні 1997 р. прийняла Концепцію національної безпеки України, 
яка визначила їі основні засади та заходи. 

Конституції взагалі не мають ЯI<DГОСЬ загальновизначеного формуляру .. 
Структура БУДЬ-ЯI<DЇ з них відбиває насамперед наці')нальні традиції, особли
вості суспільного середовища та історичної епохи. Декларативна форма Кон
ституції, як носія інформації, вимагає Встановлення· рівня· адекватності про
голошених принципів та положень конкретним соціально-політичним про'" 

цесам, зокрема механізму забезпечеННЯI<DНСТИТУЦійних норм та гарантій . 
. Джерельне значення для досліджень у галузі політичної історії має та

кож комплекс підготовчих матеріалів, який складаЄТJ;СЯ з I<DНСТИТУЦійних про
еКтів, робочИх матеріалів політичних партій, громадських рухів. Вони допо
магають реконструювати не тільки їх політичні платформи, I<DнцепціТ;але й 

визначити провідні тенденції розвитку політичної думки, правової культури 

суспільства. Тому Конституція незалежно'іУкраїни має виняткове значення 

не лише як найважливіший для держави закон, а й як історичне джерело, за 
яким можна вивчати новітню історію українсьюго народу. 
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3. O~HOBHi ВИДИ джерел з іс:торіУ Украіни доби незалежності 
Комплекс джерел з історіі України доби незалежності поки що лише фор

мується. Однак окремі з цих матеріалів уже відіграли ·суттєву роль у станов
ленні Українськоі державності, і"і подальшому функціонуванні. Звичайно, ти

бока й загальна оцінка вказаного комплексу повинна стати предметом спеці

ального вивчення в наС1)'пні роки, однак вже зараз можна підвести окремі 
підсумки й подати хоча б узагальнену класифікацію цих джерел, абстрагува
вшись від дійсності і поставивши себе на місце майбутніх дослідників історіі 

Украіни останнього десятиліття ХХ - перших років ХХІ ст. 

Усі писемні джерела з історіі України доби незалежності можна віднес

ти до .двох родів: документальні й наративні. Звичайно, кожному з цих родів 
належить своє важливе місце у структурі джерельної бази, але традиційно 
вважається, що caM~ документальні джерела подають найбільш повну, досто

вірну, автентичну й репрезентативну інформацію навіть про таке недавнє ми

нуле, яке цілком вписується в останнє десятиріччя. Найважливіша роль серед 
документальних джерел належить 3Q1{Qнодавчuм актам. Загальна характе

ристика окремих з них була подана вище (у двох попередніх пунктах тексту 

лекціі). Законодавчі акти в незалежній Украіні, згідно з Конституцією, роз
робляються, обговорюються й затверджуються вищим законодавчим органом 

держави - Верховною Радою, а згодом ратифікуються Президентом України і 
публікуються ь державних періодичних виданнях. Головні різновид~ законо

давчих актів з історіі України доби незалежності такі: Конституція, ЗQ1(()ни і 
ух 1СОдетсси,· де1Ulараціі; положення., npaвwla, а у сфері міжнародних відносин -
nротО1«)ли, 1«)~юніке, меморандуми, договори, угоди тощо. . 

. Найбільш великий за обсягом різновид джерел розгляДуваного перІоду 
(як; між іншим, і радянської доби) є діловодна дотсументація різних держав

них і приватних підприємств; установ, товариств, громадських організаціЙ, 
партій, об'єднань тощо. Вона може бути поділена на групи як за змістом та 

формою документів, так і за їх походженням та призначенням. Найваж.тіивіші 
групи діловодної документації, сформовані за цопередній період, продовжу

ють існувати й зараз: 1) організаційна (положення, статути, правила, норма
тиви, обов'язки, домовленості, конт.ракги. трудові угоди); 2) розпорядча (рі
шення, резолюції, накази, інструкції, циркуляри, розпорядження, доручення 

тощо), сюди ж примикають також афіші, оголошеннЯ, плакати, бюлетені, про

токоли і стенограми засідань; 3) планова (rщани роботи, проекти, проектні 
завдання, програми, графіки; 4) облі1Ш8а (анкети, опитувальні листки, журна
ли та книги обліку, реєстри, кадастри, перeJiіки, табелі, тарифи, рахунки, ба

ланси та інші різновиди бухгалтерської документації); 5) 1«)нтрольна (мате
ріали ревізій. перевірок, висновки про роботу, довідки про діяльність, 

~29 



Розділ 9. Джерела ;lспwр/іу,q;аЬш oo(Ju НЄЗОЛe:JICносml (1991- 2001 рр.) 
..... ' 

...• _.~ •...• _ ...•. _ .~ .. _~ ._. ~".~"r.~ 

реєс.трації, одноразові обстеження тощо); 6) звітна (звіти про роботу, огляди, 
рапорти, зведеННЯ,.донесення, доповіді тощо). . 

Окреме Micц~ належить документам, noв ~aHUМ з діяльністю )ll<раl'н
CbК:UX партій та інших гppMaдCbК:UX об 'єднань. За перше десятиріччя незалеж

ності в Україні ДQСИтЬ швидкими темпами ПРОСУВllJІИСЯ саме політичні про
цеси, що ВИКJПООU10. появу нових політичних оргаНіз.аціЙ. Слід зазначити, що 
їх кількість ЗРQ.~~а неб!lчено швидкО. Звичайно, це 1іе завжди сприяє обран
ню ІФмпромісних варіантів подальшого суспільного розвитку, згуртуванню 
УКРЦЇttсьІФЇ нації навІФЛО вирішення найбільш нагальних питань державнЬго' . 
будівцицтва, ал~ чей процес врешті є об'єктивний, тому не може розглядаги

ся дише з суто негативісТським підтекстом. Серед таких джерел вирізняють
ся, у першу ЧеРГУ,. проrp~но-ста:rrrиі документи, а таІФЖ матеріали, утворе
ні в реЗУЛЬТ~Jі црактИчної діяльності партій під час виборчих кампаній, доку
щштlf партійних ~:їЗ.D.іВ, ІФнференціЙ, пленумів, зві'гна документація (у тому 
числі ,Й фінансова), праці партійних ідеологів і найбільш визначних діячів. 

, ще одним видом докум.ентальНихджерел доби незалежності є статис
тика. Qсобли~іст~ іїє те,щО вона збирається, узагальнюється і спеціально 
публіку~тьс~ не дише державними статИСТИЧНИМіfl орГанами (насамперед 
Центральним статистичним управлінням України), а й різними недержавни
м'и статист~ними установами й службами, окремими організаціями, громад- . 
СЬКНМИ,об'єдн/!.ннями тощо, Статистику можна поділИТи на' поточну та nід
су"';'1Фву. Статистичці джерела прийнЯто класифіКУІІати за їх головною тема- , 
тичною спрямованістю, тобто орієНтовані на узагал:ьнен»я кількісних показ- . 
ників щодо промисловості, аграрного сектору, освіти, н!іуки, медицини, куль

тУри тощо. ОКРl;}ме місце належить статистиці праіІі та демографічній стати
стиці .. 6сновНІ~МИ р'ізновидами статистичних джерс:л є описи й переписи. На 
щ)чат~ 2002 р. проведено першиЙ загальний перепис населення незалежної 
Ущ>аУни, під час ЯІФго узагальнено значний масив даних про ctatebo-віІФВИЙ 
склад, рівень. освіти, зайнятість, РУХ населення тощо. . 

. '. Серед нарщивних джерел особлива роль за доби незалежності наЛежить 
~убліцисщиці, періодиці та мемуаристиЦі. Усі ці види продовЖують активн() 
формуватися. Наприклад, з моменту ПРОГОЛ(НlIення незалежності в УКраїні 
поновле"о випуск цілого ряду І!еріодичних видань, які продовжуЮть тради
ції преси попередніх етапів історії нашого народу (у тому числі ще дожовтне~ 
вих). Продовжує публікуватися переважна більшісгь періодики радяНСЬІФго 

часу •. Одні з видань змінили свою ~азву, інші значно реорганізувалися; пере
ключивши свою увагу на інші соціальні верстви, статево-вікові категорії'на

селе.Ння, збільщили rираЖ, riерейuІЛИ назначнОІО мірою трансформовані ідео
логічні засади. Зараз свій періодичний орган маЮІЬ майже ІФжНа політична 
партія та громадське об'єднання (а окремі й по д~кілька), не говорячи вже 
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про державні pC::CllyfiJliICUIICI,I(i, обласні, міські та районні видання, незалежну 

та так звану ОЛl.ТСJ1l11fl'ИПНУ періодику. Звичайно, для іC'l'ОРИків становлять ін
тep~c насамперсд професійно орієнтовані видання, а серед них слід виокре

мити «УкраїІІСЬКИЙ історичний )курнал», «Київська старовина», «Архіви Украї

нн» та інші ЦСН'ІРnЛbJlі видання. Усе помітнішу роль відіграють і регіональні 

періодичнІ UрГОШl, орїснтовані на спеціалістів-істориків. Практично кожен 
навчальний заl(JIUД і наУІ«lва установа публікує свої вісники або збірники на

укових праЦІ" що ,. теж однією із знаменних віх у розвитку періодики на су
часному етані. 

Зара~! РОJII, мемуарних творів дещо послабилася, що пов'язано із суттє
вим зміщеllНЯМ ГОЛОВНИХ акцентів в інформаційному просторі і відповідним 

зменшенням ролі писемних джерел у цілому. Однак за перші рокИ незалеж
ності вже створено і навіть опубліковано цілий ряд мемуарних творів окре

мих політичних і громадських діячів та діячів культури Української держави, 

побаЧИJJИ світ також спогади про попередні десятилітгя радянсы()її доби, ЯI(і 
внаслідок ідеологічних обмежень не могли з'явитися друком раніше. 'НИІіі 
досить цілеспрямовано перевидаються мемуарні ТlЮри українсы):хдіячіnn доби 

Російської імперії, Української національно-демократичної революції почат

ку ХХ ст., праці, присвЯчені подіям радянського періоду, які до того були під 
негласною забороною і ~e пропускалися цензурою. Усі ці джерела, безумов
но, утворюють потенційну джерельну базу майбутніх спеціальних науЩ)вих 

досліджень. 
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