
В.А. Брехуненко 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 

XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.: 

ДОКУМЕНТИ МОСКОВСЬКИХ ПРИКАЗІВ 

 

Формування самодостатньої джерельної бази, безумовно, належить до 

тих проблем, які постійно доводиться розв'язувати дослідникові не належно 

від об'єкту та предмету студій. Адже саме питомі властивості залучуваної 

сукупності джерел зумовлюють і вибір методики дослідження, і його 

глибину, і, зрештою, загальну вартісність. Однак, попри таку значущість 

окресленої ділянки, лише відносно недавно питання, пов'язані з нею, почали 

теоретично осмислюватись стосовно джерельної бази історії України 

пізнього середньовіччя – доби, коли надходить пора так званого "масового 

документа". На сьогодні, головне зусиллями М.Ковальського, вдалося 

сформулювати назагал прийнятне визначення поняття "структура джерельної 

бази дослідження", виділити її рівні (первісна база, потенційно виявлена), 

опрацювати критерії оцінки (репрезентативність, автентичність та 

достовірність як складові інтегрального поняття "самодостатність джерельної 

бази") [5, с.5–7; 6; 7, с. 34–35]. На черзі спеціальна розробка інших важливих 

аспектів, і особливо межових між теоретичним і прикладним 

джерелознавством, або, іншими словами, тих, котрі безпосередньо виводять 

на дослідницькі конституції. 

На нашу думку, можна цілком виправдано стверджувати, що необхідні 

підвалини для скільки–небудь якісних досліджень закладаються лише за 

умови попереднього формування самодостатньої (чи, за термінологією 

А.Тартаковського, "надійної" джерельної бази. Тобто йдеться про залучення 

такої сукупності джерел, котра б, по-перше, відображала основні 

закономірності джерельного масиву, що реально існував (в ідеалі) чи хоча б 



того, який існує на момент дослідження (найчастіше максимально досяжна 

мета), по-друге, за своїм інформаційним потенціалом принципово відкривала 

можливості для, умовно кажучи, повнокровного відтворення 

(конструювання) відповідного зрізу історичної дійсності. Втім, зрозуміло, що 

осягнути первісний комплекс джерел у більшості випадків малоймовірно. 

Значні, а подеколи й просто-таки катастрофічні, природні втрати створюють 

незбориму перешкоду. А тому набуває однаково важливого теоретичного та 

прикладного значення як встановлення закономірностей появи і утворення 

збережених цілісних масивів джерел, так і вияв іманентних закономірностей 

кодування джерельної інформації в цих масивах загалом, і у джерелах з 

різними видовими ознаками – зокрема. У ланцюжку інших не менш 

актуальних джерелознавчих проблем окреслені вище є, безперечно, 

відправними. Без їх розробки неможливе ані комплексне бачення специфіки 

джерельної бази дослідження будь-якої проблематики і періоду в цілому, ані 

оцінка співвідношення між корпусом джерел, що реально існував 

збереженим та тим, залучається до дослідження, ані ефективний 

джерелознавчий аспект спрямований на декодування якомога більшого числа 

закладених у джерелах інформаційних пластів. В решті–решт, полишення 

фундаментальної проблеми на маргінесі робить вельми сумнівним і 

досягнення того якісного поступу української історіографії, про який так 

багато нині говорять. 

Досить рельєфно помітно це на прикладі дослідження з історії; 

українського козацтва XVI першої половини XVI ст., де виявленій 

джерельній базі і досі притаманні звуженість та однобокість порівняно з 

потенційною, не кажучи вже й про початкову. По суті, на узбіччі залишився 

навіть, такий представницький компактний і, що головне, природним чином 

сформований корпус, як приказна документація Московської держави. Хоча 

останнім часом й спостерігається деяке пожвавлення інтересу до цієї збірки, 

однак лише вкрай незначна частина документів з архівів московських 

приказів перебуває у науковому обігу і лише один фонд (Донські справи 



(ф.ІІІ РДАДА) став об'єктом суцільної археографічної публікації [4, с.25–28]. 

А поза тим, як свідчать наявні археографічні видання та наслідки архівної 

евристики у відповідних фондах, вони є потужною складовою джерельної 

бази дослідження проблеми. У світлі ж відомих на сьогодні втрат цілих 

архівів (найважливіші з них – архіви Старої Січі, Кримського ханату, 

Правління Війська Донського, польськомовний, латиномовний, різномовний 

відділи рукопису колишньої Імперської бібліотеки у Петербурзі) значення 

корпусу зростає ще більше вже при першому наближенні. 

Важливо й те, що, на відміну від ситуації з польськими джерельними 

комплексами, де реконструкція первісного складу ускладнена, а часто 

неможлива, у випадку з приказною документацією для цього, навпаки, 

існують серйозні передумови. Відсутність у польському справочинстві ХVІ – 

ХVII ст. стрункої системи зберігання поточної документації (крім судово–

адміністративної) призвело до розпорошення джерел численних фамілійних 

колекціях з усіма невтішними наслідками, звідси витікали (перевага копій 

над оригіналами, суттєві втрати, частий брак потрібних для уявлення про 

початковий стан описів ХVІ–ХVII ст.). Приказка ж система справочинства і 

акумулювання документів передбачала централізоване зберігання усіх 

вхідних і вихідних паперів спеціальних стовпцях та книгах. Враховуючи до 

цього ще й наявність описів XVII ст., піддається визначенню співвідношення 

сучасного масиву приказної документації з первісним комплексом, а отже 

принципово уможливлюється з'ясування наріжних закономірностей появи та 

відкладення тут джерел з історії українського козацтва, а також специфіки 

формування їх інформаційного потенціалу. 

Як відомо, приказна система, що з XVI ст. утверджувалася на 

Московщині як інституція виконавчої влади, полягала у розподілі різних 

сфер за окремими приказами. Але тісне переплетіння історичних процесів у 

поєднанні з недоліками власне системи призвели до того, що функції 

приказів часто–густо перетинались, і одні й ті ж ділянки Вирубували у 

віданні кількох приказів. На сфері, складовою якої була діяльність 



українського козацтва, до середини XVII ст. зав'язувалась компетенція двох 

приказів – Посольського та Розрядного. Обидва виникли ще на світанку 

формування приказної системи. При цьому до архіву Посольського приказу 

ввійшов також Царський архів, левова частина якого стосується зносин 

Москви із зарубіжжям першої половини ХVІ ст., тобто у часи відсутності 

власне приказу. 

Коло посольської документації, у котрій потенційно могли відкластися 

джерела з порушеної проблеми, доволі широке й охоплює масиви – продукти 

відносин Москви з Кримом, Туреччиною, ногайською ордою, Річчю 

Посполитою, Молдовою, Волощиною, Військом Донським. Вже попереднє 

групування документації в архіві Посольського приказу за об'єктом зносин, а 

всередині таких комплексів  за відділами (стовпці, книги, грамоти, "різне") 

значно спрощує пошук, тим більше, що наприкінці XVIII ст. М.Бантиш–

Каменський [8, с.27] кваліфіковано впорядкував зібрання, у зв'язку з чим в 

окресленому вище корпусі виділені наступні фонди: "Зносини Росії з 

Грецією" (ф.52), "Зносини Росії з Молдовою та Волощиною" (Ф.68). 

"Зносини Росії з Польщею" (нині Ф.79 РДАДА), "Зносини Росії з 

Туреччиною" (Ф. 89). "Зносини Росії з Кримом" (Ф. 123), "Малоросійські 

справи" (Ф. 124), "Зносини Росії з ногайськими татарами" (Ф. 127). На 

початку XIX ст. відомий російський архівіст П.Строєв виокремив поміж 

"Турецьких ' прав" в осібний фонд стовпці і книги, що торкалися стосунків 

Москви з пінськими козаками (тепер Ф. 111 "Донські справи") [3, с.3]. 

Дещо інша ситуація з архівом Розрядного приказу. Відсутність чіткого 

поділу сфер діяльності між різними його столами, а також переважно 

хаотичне формування стовпців зумовлює необхідність охоплення 

поджерельною евристикою фондів більшості його столів. Як засвідчили 

безпосередні пошуки, джерела з історії українського козацтва відклались у 

збірках Білгородського, Московського, Новгородського, Приказного, 

Севського столів Розрядного приказу. 

Видова палітра джерел має наступний вигляд: відписки (воєвод, 



донських козаків, московських послів), допитові свідчення (донських 

українських козаків, московських (російських) городових козак тлумачів 

Посольського приказу, дітей боярських, стрільців, вихідців полону та на 

"государеве ім'я", московських (російських) та українських купців, інших 

українських міщан, полонених кримських татар та ногайців), чолобитні 

(донських та українських козаків, вихідців з полон та на "государеве ім'я"), 

статейні та вістові списки московських по» царські накази та грамоти, листи 

української козацької старшини та кримських правителів. 

Зважаючи на те, що система московського приказного справочинства 

передбачала збереження повного комплекту документації, потрапляла до 

приказів та продукувалась у них, а також беручи до уваги постійний пильний 

інтерес Москви до подій, що відбувалися в Україні (і в середовищі 

українського козацтва зокрема) та навколишніх суспільне політичних 

організмах, вектор репрезентативності архіву московських приказів стосовно 

порушеної проблеми виступає рівнодією головно двох основних чинників: 1) 

якої повноти теоретично могла надходити, також реально надходила до 

Москви інформація відносно українського козацтва; 2) ступеня збереження 

відповідних джерел. У свою чергу перший чинник розпадається на дві 

взаємопов'язані складові: практичні можливості отримання Москвою 

інформації, що її цікавила); б) вплив на повноту відображення проблеми (як 

певної цілісності) специфіки ведення приказного справочинства, а також 

походження, соціальних функцій, особливостей формулярів джерел різних 

різновидів. Вочевидь, лише попереднє з'ясування цих питань забезпечує 

продуктивний перехід до наступного етапу власне вияву генетично 

закладених перспектив інформаційного потенціалу приказної документації та 

його декодування. 

У класичному вигляді задоволення московським урядом своїй 

інформаційних потреб у згаданій ділянці, як і вплив на ті чи інші процеси, 

пов'язані з нею, здійснювалося через інститут порубіжним воєвод, 

дипломатичні зносини з Річчю Посполитою, Кримом, Туреччиною, 



Молдовою, Волощиною, ногайською ордою та безпосередні стосунки з 

донськими та українськими козаками. 

Через свою специфічність останній канал, без сумніву, не міг бути 

стабільним джерелом надходження репрезентативної інформації. Тому 

серцевинне місце у системі збору останньої відводилось воєводам та 

дипломатам (послам, гінцям, тлумачам), що зайвий раз підтверджується 

змістом, адресованих їм царських грамот та наказів. Воєводи згромаджували, 

свідчення від широкого кола осіб: українських та донських козаків, вихідців з 

України, Дону, мусульманського полону (козаків, купців, дітей боярських, 

тлумачів, вихідців на царське ім'я та ін.), періодично засилали до різних 

земель (з власної ініціативи та виконуючи урядові розпорядження) 

спеціальних вивідувачів. Нерідко суб'єкти допитів переправлялися до 

Москви, де розпитувалися вдруге, а то й втретє. При цьому зберігалися 

матеріали усіх розпитувань. Образно кажучи, з кінця ХVI ст. після 

будівництва на півдні Московської держави Білгородської захисної лінії 

своєрідний поглинач і накопичувач інформації дугою повис над Україною від 

Дону до Брянська і Путивля. Принципове значення має й те, що відомості, 

отримані воєводами від різноманітних осіб, не зазнавали препараті перед 

включенням до відписки, куди заносились майже дослівно. Про це свідчать 

порівняння воєводських відписок та допитових свідченнями у випадках, коли 

маємо справу з обома джерелами. Зміст багатьох відписок та допитових 

свідчень (як правило, розширені регести) передавався у царських грамотах та 

наказах.). 

Причетність посольських місій до інформаційного забезпечення 

Москви щодо діяльності українського козацтва зумовлюється трьома 

факторами. По–перше, козацьке питання постійно виринало на московсько–

турецьких, московсько–кримських та московсько–ногайських переговорах і – 

періодично – у дипломатичних стосунках з Польщею. По-друге, посольський 

шлях з Москви до Туреччини пролягав через Донську землю, а посли до 

Криму та ногайської орди рухались Полем, українські ж козаки вже від 



початку XVI ст. освоюють донський напрямок, особливо активно з 10–х рр.. 

XVII ст. По-третє, до безпосередніх обов'язків посольств належав збір 

різноманітної інформації протягом усього періоду функціонування, у тому 

числі, як свідчать царські накази, і спеціально тієї, що торкалась українського 

козацтва. Остаточна акумуляція відомостей відбувалась у приказах, де 

нерідко практикували розлогі чи стислі виписки з джерел, а крім того, 

накладались копії, а часто й чернетки грамот та наказів. 

У цілому притаманна московському приказному справочинству 

система нагромадження інформації принципово забезпечувала надійне 

вихідне підґрунтя для утворення і збереження представницької сукупності 

джерел до історії українського козацтва. На жаль, функціонування системи в 

оптимальному режимі спостерігається тільки з середини 10–х рр. XVII ст. У 

XVI ст., на додаток до нерегулярної її московсько–донських контактів, 

відсутня така надзвичайно важлива ланка, як воєводи порубіжних з 

Донщиною міст (Білгород, Воронеж, Валуйки, Лівни та інші ближчі до Дону 

міста–фортеці закладаються тільки наприкінці століття). А стабільність у 

функціонуванні вертикалі на воронезько–донському напрямі устійнюється 

фактично лише після погамування московської Смути. Тоді ж відновлюються 

і розладнані її ворохобної Смутної доби зв'язки центру з околицями, 

прилеглими де Сіверщини. Все це мало негативно відбитися на ступені 

заджерелення процесів XVI – початку XVII ст. 

Іншою причиною звуження інформаційних можливостей приказко 

документації стали втрати джерел. Внаслідок московської пожежі 1626 р. (у 

подальшому втрат майже не було) згоріла досить значна кількість одиниць 

зберігання (стовпців та книг) [1, с.9 – 10; 2, с.2,65]. Поміж ними були й ті, в 

яких потенційно могли відкластися джерела до історії українського козацтва. 

Йдеться про втрати тридцяти грамот кримського хана до московських царів 

за 1583 (1584) – 1604 (1605) рр., і особливі тридцяти шести кримських 

посольських стовпців за 1587–1614 рр. та чотирьох ногайських стовпців за 

1578–1610 рр. 



Архів Розрядного приказу також зазнав втрат. Найдавніша йот частина 

майже повністю згоріла у 1626 р. Опис 1626–1627 рр. знищений вогнем 

разом з іншою часткою джерел у 1812 р. Описи 1668 і 1680 рр. не обіймали 

усього архіву, тому не дають надійних підстав для його повноцінної 

реконструкції. Залишається лише наголосити відповідності сучасного фонду 

з його наповненням, зафіксованим описами кінця XIX – початку XX ст. 

Таким чином, вже на етапі оцінки закономірностей виникнення у 

надрах московської приказної документації масиву джерел до історії 

українського козацтва XVI – першої половини XVII ст. можна твердо вести 

мову про хронологічно нерівномірну репрезентативність приказної 

документації. Середині 10–х – 40–м рр. XVII ст. притаманна наявність. 

передумов для формування у добре збережених стосовно даного періоду 

фондах Посольського та Розрядного приказів репрезентативної сукупності 

джерел з проблеми. Натомість для XVI – початку XVII ст. втрати приказної 

документації вкупі з тодішньою невикінченістю системи збору інформації зі 

сфер, що нас цікавлять, ослаблюють заджерелення процесів, пов'язаних з 

діяльністю українського козацтва. Отже, на шляху встановлення ступеня 

самодостатності приказної документації ще більше підсилюється потреба 

вияву загальних закономірностей кодування інформації по всьому спектру 

різновидів тутешніх джерел. 

На нашу думку, джерелознавчі дослідження мають бути зосереджені на 

наступних напрямках: 1) максимально можлива реконструкція первісного 

складу приказної документації на підставі описів XVII ст. і вміщених у 

джерелах регістрів та згадок; 2) класифікація та систематизація джерел як 

засоби урельєфнення специфіки масиву та вибору оптимальної методики 

джерелознавчого аналізу; 3) формулярно-клаузульний аналіз під кутом 

з'ясування впливу формуляру на формування інформаційного потенціалу 

джерел; 4) встановлення характеру залежності цього потенціалу від 

походження джерел; 5) визначення, у зв'язку з останнім, впливу на 

інформаційні можливості масиву співвідношення (у його еволюції) між 



різними інформаційними потоками, що струмували до московських приказів. 
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