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В цілях широкого розвитку історичних українських студій треба 
звернути велику увагу на підготовчу працю в архівах. Архіви се 
основа для розвитку студій про минуле українського народу, бо мало 
хто з дослідників минулого українського життя може обійтись без 
архівних матеріялів в своїх наукових студіях. Кажучи загально, ми. 
всї зітхаємо о такім стані' архівів, коли можно знати, не виїзжаючи 
з Київа, в якім архіві що знаходить ся і потім замовити місцевим 
архівістам виписати потрібні акти або уривок з великого акту.

При царському централїзаційному режімі вся увага була від
дана центральним науковим інституціям в столицях. їм—як-нї-як— 
співчували і хоч не у всіх адміністраторів була ясна думка про по
требу архівних студій та взагалі архівознавства, але вееж таки мож
но було прохати якихсь субсидій на поширенне архівної справи чи 
через Міністерство звичайним шляхом чи просто від найвищої влади 
надзвичайним шляхом. Завдяки таким заходам центральні архівні 
установи мали можливість збирати, розбирати архівні матеріали, на
уково студіювати і видавати збірники наукових матеріялів з науко
вими розвідками по окремих темах російської історії. Тут в сих цен
тральних інституціях можно було оплачувати як-нї-як працю вчених 
співробітників і давати їм можливість продовжувати свою користну 
роботу.

В порівнянню з сим становище провінціяльних архівів було да
леко гірше. На них давались лише малі гроші, не мали вони відпо- 
повідних помешкань, працювати доводилось в нееприяючих умовах, 
наприклад, читати в полутемній кімнаті, при невідповіднім освітлен
ню з невідповідних вікон. Співробітники псували очі і переходили на 
пньніі посади, шукаючи ліпшої оплати своєї працї. Оплата в архівах 
була дуже мала, наприклад, завідуючому великим архівом—166 р. 
в місяць і тримались тут лише архівісти з принціпу. На видання 
наукових матеріялів давалось дуже мало і через те всї сї видання 
виглядали дуже мізерними,

Після революції, коли утворена була на Вкраїні українська влада, 
можно було сцодїватись, що інтереси української історичної науки 
будуть близькі керманичам освітньої справи на Вкраїні' і таким чи
ном буде полагоджена давня неуважність до потреб українського 
архівознавства. Поширенне архівної справи вимогало більших кош
тів і більших наукових сил, одно з другим було тїсно звязано, бо для 
поширення кадра співробітників потрібна була і спеціяльна наукова 
підготовка і відповідна оплата наукової працї. Між тим до останього 
часу архівна в Киїбі і на Україні' взагалі праця трималась подвпж- 
ничеетвом науковим, себ то добровільним відреченнєм вчених від ліп
ше виплаченої працї для наукових завдань і цілий.
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Більша увага з боку вряду, більші кошти дали б можливість 
провадити реєстрацію архівних збірок, наукові описи багацтв окремих 
архівів і наукові видання наукових джерел. Можно було б далі' при
вчати поволі молодших співробітників до самостійної наукової працї 
і таким чином запевнити постійний без перерв розвій наукових архів
них студій. Можно було би, нарешті, повисити норму платні теперіш
нім архівним робітникам і припинити уход цінних співробітників, 
які не могли вижити на скудних наукових хлібах.

В звязку з такими планами поширення наукової праці і роблено 
було відповідні заходи утвореним в осени 1917 р. Архівним Відді
лом. Намічено було: реєстрація архівів на Україні, складаннє опи
сів відомих вже архівів, цобільшенне платні архівним діячам, поши
ренне дїяльности істнуючих вже комісій і утворений нових архівних 
комісій. Нарешті обставини військового часу, а потім події часу рево
люції висунули ще одну дуже важну справу, а саме врятуванне загро- 
жених, або і ушкоджених вже приватних архівів та архівів установ.

Клопоти про поліпшенні-; архівної справи можно поділити по 
иівріччам, з вересня по квітень, та з квітня по кінець року. Перший 
період проходив при апатичному відношенню вряду до наукових та 
архівних питань, бо, мовляв в таких напружених обставинах зовсім 
не до того, треба почекати. На обелїдуванпе архівів не дано було 
коштів, як і на складаннє наукових описів. Мізерна оплата архівних 
робітників не була повишена і архівісти і далі кидали працю (напр. 
Київ. Центр. Архів). Більше асіґиуваннє на істнуючі архівні комісії 
не було переведено, а відкрити нових комісій не можна було. Для 
врятування приватних і урядових архівів також не було дано, пі місьць 
для переховання матеріялів, ні коштів на розїзди та перевозку мате
ріалів з околиць до центрів.

Друге піврічне (міністерство Ваеиленка) характеризуетъ ся біль
шою (иа словах) уважністю до потреб історичної науки. Обіцяно було 
побільгаенне оплати праці архівних співробітників, але Київський 
Центральний Архів і доси живе по старих окладах, вповні „голод- 
них“, так само як не знайшлось можливости повисити платню архіва
ріусам київських архівів. Підшукали було помешканне під Архів, 
досить відповідне—передано воно не було. Намічено було плян архив- 
них описів і доси немає на ęe снеціяльних коштів. Заходились засно
вали ще одну конче потрібну на Волині архівну комісію, коиче по
трібну в краю, такім богатім історичними памятками і історичними 
споминами: довго говорилось, писалось, нічого не дали. Прохали кош
тів иа деякі видання інструкцій та підручників архівознавства—ні
чого не вийшло. Так і друге піврічче не дало більших результатів: 
архівна справа і доси, як і ранїйше, занедбана.

А потреби лишають ся і впмогають екорійшого полагодження 
з огляду на зріст наукового життя. Українська школа середня вимо
тає підручників по історії і історії літератури, для сих ■ підручників 
потрібні перегляди зроблених дослідів, критика загально прийнятих 
поглядів і розробленнє деяких занедбаних періодів і тем рідного ми
нулого.

Перше, що треба зробити, се скласти охоронні, описи архівів. Сї 
описи потрібні в цїлях уважного переховання, контролю, і при пере
дачі архівів служитимуть, як здаточяі (для однієї) та прийомні (для 
другої староии). В таких охоронних описах треба зазначити місце,
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етан помешкання, умови переховання, катеґорії матеріялів, кількість 
томів в кожній катеґорії (з зазначеннем їх етану). Се перший крок, 
який треба зробити. Зауважу, що на території України коротенький 
огляд архівів певної місцевості! зроблено Полтавською Архівною Ко
місією, яка видала цінний огляд архівів свойого району, трохи по
верховий, але всеж таки цінний, як перший огляд.

Ставлючи таке завданнє, ми зараз же мусимо подумати: а хто ж 
його виконає? Сили архівних комісій (діяльних є тільки 3) дуже не
великі, працюють там лише любителі' архівознавства, які можуть від
давати лише частину свойого часу, бо для життя мусять займатись 
чимсь иньшим. Урядники суду, ґубернїяльних або земських інститу
цій вони працювали над темами архівознавства дуже уважно, хоч 
часом і мали для сього лише кілька годин на тиждень. Між тим скла
даннє охоронних описів вимагає розїздів по околицї для перегляду 
архівів по меньших містах, або панських маєтках, дц, архіви .лиши
лись під доглядом власників, які сами не можуть зробити такого 
опису, хоч і дуже оберігають свої права на них. Щоб поставлене зав- 
даннє можно було б виконати, треба усилити склад архівних комісій 
двома иа кожну комісію членами, які б за відповідну, не „голодну", 
платню могли б віддати всю свою працю архівним завданням, могли б 
поїхати і в повіт для опису тамошніх архівів. Для останього завдання 
треба ще полекшити переїзд сим членам архівних комісій, щоб 
вони могли спішно (в випадку руйновання маєтку) приїхати і взяти 
под свій контроль і опіку загрожений архів. Сї два постійні члени 
комісії і взяли б на себе постійну реґулярну працю, користуючись 
помічю і иньших членів, які б отримували платню за статті і описи 
но-аркушно, або окремо за поїздку з метою опису архіву на місці.

З пошііреннєм дїяльности Комісій треба зараз знайти при кож
ній з них притулок для тих архівних багацтв, які при теперішніх 
постійних змінах режімів та влад викидають ся, буквально, на вулицю. 
Ще з осени 1917 р. про се постійно нагадували архівники, але не 
вийшло нічого. Весною 1918 р. сю думку піднесла також і спеціяльна 
комісія по охороні архівів зліквідованих інституцій (чл. Біляшевський, 
Ор. Левицький та ин.), але після двох засідань передали desiderata 
і працю архівникам, але і далї не було з сим ліпше. Притулку для за- 
гроженнх архівів досі не знайдено-і вони лишають ся в повітрі досї.

За складанпєм охоронних коротких описів слідуючий крок, се 
наукові описи—коротшого, середнього або ширшого типу. Сї описи 
зазначають зміст ґрупи документів,' або документу з окрема, часом 
з наведеннем деяких місць (in extenso), і дають можливість дослідни
кам дізнатись про певні факти, не заглядаючи до архіву (в иньшім 
місті). Ся праця лягає на плечі кадра досвідчених робітників, озна
йомлених добре з станом наукового студіювання певної доби: через те 
вони можуть оцінити значіннє певного документу архівної збірки.

Далї за сим іде наукове розробленнє матеріялів певного архіву 
.для певної заздалегідь поставленої наукової теми. Дослідник прихо
дить і розшукує сам потрібні документи, або, користуючись науковим 
описом, замовляє собі копії занотованих в описі документів.

Підготовча праця архівіста скінчена,. далї йде. наукова праця 
дослідника, який кориетуєть ся архівними джерелами для своїх на
укових завдань і наукових робот, для наукових розробок. Коли є мож
ливість направляти наукову діяльність певним шляхом, наукові інсти
туції матимуть відповідні кошти, в який бік треба направляти «о на
укову ДІЯЛЬНІСТЬ?
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Валяне наукового студіювання української історії не рівномірно 
охоплює ріжні сторони українського минулого. Є деякі епохи, які 
більше звертали уваги, і иньші, на яких увага спинялась меньш і через 
те вони, порівняючи, розроблені меньш і архівні їх джерела, також, 
лростудіовані меньш уважно.

Передовсім кидаєть ся в очі, що архівні джерела Правобережжя 
і Лївобережжа розроблені неоднаково уважно. Над архівними дже
релами Правобережжя працювати було легче, бо сї джерела зібрані 
були в Київськім Центральнім Архіві, де їх і можна було студіювати, 
між тим, як архівні джерела Лївобережжа розкидані всюди і важко 
підбирати їх по ріжних місцях ’). Через те київські профееори-історики 
мали спокусу—скорше розроблювати багатий архівний матеріял Київ. 
Центр. Архіву, ніж розшукувати самому по ріжних збірках і збірати 
до купи розбитий матеріял з ріжних колишніх архівів. Ся ріжниця 
в умовах працї мала велике значіинє і пригортала людей до студію
вання історії України під польським режімом.

Результати того всього наочні. Рештки архівів гетьманщини рое- 
кіідані по малих містах або маєтках, де нема наукових сил,- які по
грібні для того, щоб закреслити ширші рямцї наукових розвідок. 
Виїмок лише історичний Архів в Харкові при Уиїверсітетї, який повинен 
би був притягти, можна було б сподіватись, більш уваги дослідників, 
ніж се було в дїйсностп: се не вповнї ясно і поясняетъ ся, певно, міс
цевими близше невідомими обставинами. За те ясно, що в Чернигові, 
Полтаві, Катеринославі, Глухові, прн відсутности відповідних науко
вих сил, не могло розвинутись глибшої наукової ДЇЯЛЬНОСТІІ.

Отже при порівнянню київської і не київської наукової продукції, 
опертої на архівнім матеріалі, помічаєть ся передовсім ріжниця в по
становці і обробленню тем. Брак великих архівів, відсутність концен
трації архівних матеріалів звязує діяльність дослідника, звужуючи 
його плани. Поставити широко питанне дуже важко в умовах праці 
невеликого міста та при відсутности коштів на переїзди з ціллю зби
рання матеріалів. Праця чернигівського або полтавського архівного 
гуртка найліпше про се свідчить. Цікаво також пригадати напрям 
діяльності! наукової Лазаревського після його першої широко заду
маної працї про посполїтих українських.

Які ґрупи матеріалів заховались по малих містах і панських 
маєтках? Як се- впливає на напрям наукової працї?

Розуміеть ся, но містах заховались архіви церковні і архіви 
місцевих інституцій (справи судові, оподаткування, земельні). Захова
лось досить матеріалів про земельні справи у тих, хто були власни
ками маєтків і їх боронили на суді. Церкви, пани, міста були земле
власниками, старанно переховували документи на землю, мали з них 
копії на кожний випадок, щоб уберегти від знищення і зберігтн па
мять про давність володіння. Пригадати ще стару панську любов до 
всяких нозвів і судових процесів і стане ясним, чому серед архівного 
матеріалу так багато заховалось на раз земельних документів церков
них, панських, .мінських.

’) Як розходились, ділились на частки і гинули деякі архівні джерела Лїво- 
бервжжа—див. приклади в моїй статті ..Стежки і шлихи української науки", Л.-Іі. В. 
1918* IV, сс. 130—132.
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Сї земельні документи освітлюють в першу чергу зріст великих 
маєтків, церковних та панських, відпошениє влади до зросту, вагання 
в сьому відношенню. Гетьманська влада не виробила собі від разу 
певного погляду і становища в сїй справі і вагалась в відношенню 
до великих землевласників1). Як багато матеріялів для сього захова
лось в земельних документах українського панства можно бачити по 
архіву родини Стороженків* 2). Ріжні джерела придбання нових і но
вих земель в доповненнє до ранїйших земель виясняють ся в таких 
земельних документах дуже добре.

Цінні також для історії земельної системи і документи манаетир
ські. Першими після вибуху Хмельниччини звернулись до гетьмана 
в земельних справах манаетирі і вони почали пеклуватись перед вря- 
дом, щоб все залишилось без змін по давньому в економічнім побѵті'. 
В земельних універсалах манастирям відчуваєть ся се бажаннє захо
вати минуле, старий устрій до Хмельниччини3).

Нарешті документи земельних маєтків міст дають можливість міс
цевим дослідникам простежити долю маєтків міст, їх зріст і далї по
літику відносно сих маєтків з боку вряду. Пригадати, наприклад, по
становку теми в епізоді про остереькі мінські землі4) та суперечку 
з приводу них між претендентами на сї землі: містом і манастирем.

Як бачимо, документи на землю освітлюють ріжні сторони про
цесу утворення великих маєтків, відношення до сієї справи вряду, 
ріжні джерела збільшення земельних маєтків.

Треба тепер намітити теми про організацію великих маєтків, їх 
структуру та окремі риси орґанїзації господарств в маєтках ранґо- 
вих, монастирських, панських, мійських. Ранґовим маєткам, взагалі, 
найменьш пощастило, меньше навіть ніж мійським5 У), а між тим вони 
мають в своїй організації деякі окремішности устрою і заслуговують 
докладнїйшого студіювання.

Земельні документи дають назвичайно цікаві вказівки но історії 
кольонїзації. Зріст окремих міст, поширенне їх гряниць, заселеинє 
певних районів—се все освітлюєть ся і виясняєть ся при уважнім сту
діюванню земельних документів з зазначеннем гряниць. Нанесені на 
карту топоґрафічні відомости намічають хід заселення певних районів.

Зовсім зрозуміло, що сї земельні документи звернули велику 
увагу місцевих дослідників. Сї документи були близько, в панських 
маєтках, архівах мійських установ, в архівах манастирів і церков, і 
разом з тим давали дуже цінний матеріял. Історик панських родин 
брав матеріял до історії земельних маєтків сих родин, їх земельного 
забезпечення: історик міста цікавив ся поширеннєм території міста: 
історик церковного життя або певного манастиря підбирав матеріял 
по історії земельних багацтв свого манастиря.

Але лишилась без відповідного студіювання сама організація 
маєтків, керуваннє ними через управителів чи городничих, системи 
господарства, використованнє робочих рук, організація працї—се все

ł) Див. в працях Мякотина (на рос. м.).
2) Загальна характеристика сього матеріалу в ст. моїй „Земельні маєтки 

Леонтія Свічки". Зап. Наук. Тов. Київ, т. III.
3) В моїй статті „З економічного життя укр. манастирів ХѴП в." „Україна". 

19Н. IV.
4) В статті Лучицького „Гетманъ Мазепа и Остерскія обьцізг земли" (К. С. 

1892 г. І).
5) Відповідні розділи працї Мякотина не вповнї вдовольняють уважного чи

тача. Нагадаю ше розділ в книзі Варвннського (Харків).
Україна. 6
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вимогае дальших і детальнїйших студій і дослідів, які, сподіваюсь, і 
явлють ся незабаром. Тоді буде ясний нам во всіх деталях внутріш
ній уклад маєтків, починаючи від першої працї на займанщинї і кін
чаючи станом нормального ходу сїльсько-господареької дїяльности.

З сього великого запасу документів на землю треба відокремити 
і звернути особливу увагу на джерела і моменти історії працї сільсько
господарської та ремісничої. Документи цехів легко відкласти на бік, 
легко відокремити, але окрім того лишаєть ся, по-за межами цехових 
установ, досить вказівок про ремісників по панських маєтках та по 
мійських дворах.

Для вияснення орґанїзації сїльсько-господареької працї доку
менти на землю дають багато цінних вказівок. Почати хоч би з зак
лику на займанщинп панські та манаетирські, в якому так яскраво 
намічаєть ся конфлікт між інтересами нових осадчих і околичних зем
левласників з надаженою вже сільсько-господарською працею, для 
якої перехід селян міг бути дуже шкідливим, бо лишав маєтки без 
потрібних робочих рук. Уся організація сїльсько-господареької дїяль
ности в маєтках встане, як жива, завдяки сим матеріялам панських 
фамілій, дбавших про захованнє та побільшенню. своїх земельних 
маєтків.

Багато дуже цінних вказівок дасть для сїеї працї єдине поки що 
в своїм значінню джерело, „Записки11 Марковича, які ще доси лиша
ють ся не вповнї виданими *). День за днем зазначував Маркович, що 
він робив і де був, починаючи від розпоряджень сільсько-господар
ського характеру і кінчаючи „подніяхомъ зѣло11 в тіснїй компанії 
з близькими приятелями або після офіціяльиого торжества в меньшім 
гуртку. Розпорядження з приводу сільського господарства дають над
звичайно багато цінного для характеристики тодішнього панського 
маєтку і в багатьох випадках пояснять не вповнї ясні деталі струк
тури панського маєтку. Можливо, ще будуть знайдені серед паперів 
панських архівів і збірнички розпоряджень і наказів від панів при- 
кащикам в справах господарських. Оден такиіі збірничок використав 
ироф. Лучицький в своїй статті' „Изъ недавняго прошлаго11 2): се збір
ничок наказів дїдича П. П. Вілецького-Носенка до прикащика с. Лу- 
говця Мглинського пов. в рр. 1822—1847. По сих наказах автор статті 
розглянув ту ідеольоґію освіченого дїдича—українця з певними по
глядами і думками про свої обовязки відносно селян, яка внявляєть 
ся в приказах. Ріжні галузї сільського господарства розглянуто в сих 
наказах з повним розуміинєм своїх панських вигод, але разом з тим 
і розуміннем потреби деяких полегкостий в важкий час селянського 
життя (при неврожаю).

Панські фамільні збірки давали можливість місцевим дослідни
кам студіювати на місцях історію сих фамілій. І тут також земельні 
інтереси займають дуже багато уваги панства, а через те і земельні 
документи оточені великою уважністю. Панство українське мало вели
кий нахил до судових справ і судових суперечок, а через те і для 
сих судових справ підбирались до окремої звязки земельні документи.

*) Видавав їх Лазаревський, яко додаток до „Кіевской Старини11, иізнїйша 
нродовженнє свого видання взяло на себе „Наукове Товариство" в Київі, вийшов 
оден том (Київ—Львів. 1913 г., ѴІП+385), другий затримала європейська війна.

Л К. С. 1ЭД1 г., IV.
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Поруч з сим, але меньш уваги, звертали українські пани на 
листуванне, в якому також досить місця відводили процесуальним 
деталям і вказівкам.

Фамільні напери українських родів видані окремими збірниками: 
Сулим—виданий Лазаревським „Сулимовскій Архивъ" х), (разом з па
перами Скоруп. Войцеховичів), дапї виданий Лазаревським „Мотыжин- 
скій Архивъ" 2), найбільш широко задуманий збірник паперів з архіву 
Стороженків, де видано папери Стороженків, Свічок та иньших8). 
Уважно видані, чи повністю, чи витягами, сї збірки своїми земельними 
документами дають багато цінних вказівок про організацію папських 
маєтків, панську кольонїзацію, земельну політику гетьманського вряду. 
Разом з тим акти земельних процесів знайомлять нас з організацією 
суду та процесом часів Гетьманщини но справах про землю.

Питання історії суду на Вкраїні мало звертали уваги дослідни
ків і більших праць на сю тему немає. Між тим студіюваинє історії 
суду па Вкраїні могло дати цінні вказівки і для будови українського 
суду, нового, але заснованого на. традиціях минулого. „Исторія судо
устройства и судопроизводства въ старой Малороссіи до сихъ поръ 
не подвергалась особому изученію, не смотря на весь интересъ этого 
вопроса, такъ какъ положеніе суда въ странѣ служитъ хорошимъ по
казателемъ степени ея культуры": се слова д. Лазаревського, якими 
починаетъ ея його критична стаття, присвячена розвідці Д. Миллера 
„Суды земскіе, гродскіе и подкоморскіе"4). Сї вказівки дослідника 
лишають ся, заховують своє значіинє і для теперішнього часу, бо 
ст'удіюваннє історії українського суду не зробило великого успіху з того 
часу, як писані були зазначені рядки Лазаревського. Не подібрані і 
відповідні матеріали до історії суду, а се відбиваєть ся і на установ
ленню основних моментів з історії суду. При відсутности таких збірників 
матеріалів (судовим архівам гетьманщини взагалі не пощастило) дослід
никам легко впасти в помилки, які, наприклад, зауважив д. Василенко в 
працї Слабченка „Малорусскій полкъ" (гл. V про полковий суд 5). При не
обхідносте вишукувати в ріжнородних актах рядки перших вказівок, на
приклад, про істнуваннє та діяльність полкових суддів, легко не заува
жити і пройти мимо таких ранніх побіжних вказівок в документах с).

фамільні папери, по самому свойому характеру, меньш приступні 
до наукового використання, ніж папери провінціяльних установ. Через 
те надзвичайно потрібно вияснить, які архівні багацтва знаходять ся 
в володінню тих або иньших фамілій і полегшити умови їх викори
стання. Таку реєстрацію починали робити і частково се зроблено для 
деяких районів 7), але треба се зробите в широких розмірах, щоб ко
роткі охоронні описи охопили весь сей фамільний архівний мате
ріял і втягнули б його в сферу наукового студіювання.

Наукове розроблений фамільних архівних матеріялів і шло в україн
ськії'! працї такими напрямами.

р Київ, 1884.
2) КпїВ, 1890.
3) Київ, 1902 і далї, томи І—VIII.
■) „Стаття надрукована в „Отчетѣ Компт. по присужд. 'премій вт, нам. 25-тпл.

царств, имп. Александра 11“ і передрукована—К. С. 1898, VII VIII.
5) Василенко „З історії устрою Гетьманщини. Записки Наук. Тов. (Льв.), т. 108, 

•ст. Ю8 і слїд.
Василенко о. с. стр. 109.

7) Для археольоґічиих зїздів, які часто бували стімулом поширення наукової 
працї иа місцях, було зроблено на Україні спроби реґістрації. Описи рукописів 
збірки кн. В. Д. Голицина, П. Я. Дорошенка, Кочубеїв (для XIV Чериигів. 3).
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Біоґрафічні начерки про окремих діячів минулого часу в сфері 
життя політичного, адміністративного, наукового, засновані на фаміль
них архивних матеріялах, являлись найпростїйшим використуваннем 
фамільних матеріялів і, дійсно, українська наука має досить таких 
начерків, більш або меиьш науково розроблених: між авторами, які 
працювали над такими біоґрафічними начерками окремих діячів, треба 
зазначити, передовсім, знавця історії гетьманщини, Ол. М. Лазарев
ського. Сполученнє матеріялів фамільних з матеріялами установ дасть 
повний образ дїяльности сих осіб. Нагадати тут, хоч би, відомий на
черк Ол. М. Лазаревського, присвячений особі та дїяльности Полу
ботка і встановивший нову оцінку дїяльности наказного гетьмана, від
мінну від традиційної оцінки 1); або тим же дослідником написаний 
біоґрафічнйй начерк про Івана Петровича Забілу, зн. войск. това
риша (1665—1703 2) або його ж перегляд основних моментів біографії 
гетьм. Мазепи, зроблений в формі приміток на книгу Ѳ. Уманця „Гет
манъ Мазепа44 3).

Другий шлях використання фамільних матеріялів українськими 
вченими се начерки про окремі роди козацької старшини і тут також 
дуже багато зроблено знавцем історії гетьманщини Олек. Матв. Лаза
ревським, який вперше видав серію начерків з історії українських 
родів в „Русскомъ Архивѣ14 1875—1876 рр. („Очеркп малороссійскихъ 
фамилій44) по літерах, від А до К) та продовжив потім—в „Кіевской 
Старинѣ44 1882 р. (Л, М, С), та „Историческомъ Вѣстникѣ44 1880 (Ско
ропадські), пізнїйше в „Кіевской Старинѣ44 1884, 1885, 1886, 1887, 
1888 р.: всього розглянуто тут історію без малаго 40 родів. Багато фа
мільних матеріялів використано Лазаревським в „Описаніи Старой 
Малороссіи14 (перший том вийшов в 1888 р.), але тут сей матеріял 
розпредїлений по біоґрафіям окремих осіб, а не по родам козацької 
старшини, хоч там, де син наслідував батькові, сї дві течії зливають 
ся разом4).

Працю студіювання родів гетьманщини продовжував' енерґійно 
Вад. Льв. Модзалевський в своїм капітальнім творі „Малороссійскій 
Родословникъ44 5), який, певно, буде швидко знову виданий науковою 
інституцією з доповненнями, але не з прикметами ґенеальоґічного 
шляхецького показчика, як се було задумано видавцями збірника 
„Стороженки44.

Дальшим черговим кроком в розробленню біоґрафічних матерія
лів буде підготовленнє біоґрафічного словника діячів українців. Сьому 
пляну вже три десятиліття, почав його розробляти проф. В. Б. Анто
нович при помочи товаришів по київській громаді та учнів. Тодішні 
умови українського наукового життя не сприяли таким широким ви
давничим плянам і тільки тепер після революції з поширеннєм нау-

й Русскій Архивъ 1880.
-) К. С. 1888. VII: тут використані земельні акти і листи, „подаренные намъ 

умершимъ уже любителемъ мѣстной старины, Петромъ Максимовичемъ Острян- 
скпмъ". Листуваине се знову видано в книзі „Матеріалы по исторіи Малороссіи. 
I. Письма къ Ив. ГІетр. Забѣлѣ и его вдовѣ: Черн. 1912.

3) Лазаревський. Замѣтки о Мазепѣ (К. С- 1898. HI, IV, VI). Нагадаю, іцо 
багато суцільних біографічних начерків казацької старшини дано Лазаревським 
ч; „Описаніи Старой Малор.“.

■') Наприклад, заходи гетьмана Самойловича, щоб синам забезпечити полков
ницькі булавп, полковники—Семен і Яків (Описаніе т. І е. 21—27).

•‘І Четвертий том на літери II С вийшов в 1914; праця ся вийшла в складі 
видання „Стороженки. Фамильный архивъ".
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нового життя (Наукове Товариство, Академія) стало можливим думати 
про здійсненне таких великих видань. Се буде обеднанне і завершезнє 
працї окремих робітників на місцях коло панських фамільних архівів.

Паралельне використованнє архівів провінціяльних установ ра
зом з земельними актами панських архівів давало корисні висновки 
по історії заселення та історичній ґеоґрафії України.

Минула доля свойого міста або цілої околицї давно вже ціка
вила місцевих дослідників. Рідне місто тепер і ранїйше—в такім пере
ході від сьогочасного до давнього зовсім природно йшло скупченні; 
ріжних джерел: підготовленне провінціяльного дослідника виявлялось 
в виборі більш певних джерел і в перевірці окремих звісток, а разом 
з тим і в підкресленню важнїйшого поруч з другорядним.

Провінціяльні дослідники звичайно ставлять свої теми занадто 
вузько, розробляючи лише місцеві витання без звязку з загальнїйшими 
питаннями. Отже наслідком такого звуження тем зявляють ся статтї- 
замітки на дрібні теми, як „Ботаническіе сады, разведеніе и собираніе 
лѣкарственныхъ растеній“, або „О саранчѣ 1804 г. и о мѣрахъ борьбы 
съ нею" (по матеріалах Малоросійського генерал-губ.). Такеж зву- 
женне помічаєть ся і в виборі паперів офіцяльного .листування тих 
часів, коли звертають увагу иа листи з звичайними висловами по
шани або співчуття, коли лишають ся без публікації матеріали більш 
загального значіння та інтересу. Розуміеть ся, і листування офіціаль
них осіб цікаво, як матеріял для характеристики побутових відносин, 
але ранїйше мають бути оброблені і видані иньші більш загальні, а по
тім вже поздоровлення ґенерал-ґубериатора єпископом та відповіди 
на такі поздоровлення.

Черга видання архівних матеріялів має зазначити їх значіинє, 
щоб при невеликих матеріяльних засобах дати спочатку те, що має 
загальне значіинє, а потім дрібнїйше. Питанне, що саме видавати, 
зявляєть ся дуже важним і залишені самі по собі без керування про- 
вінціяльні архівні комісії з місцевої старовини та з місцевих джерел 
часто вибирали для видання дрібні і мало цікаві листи діячів напи
сані „возвышеннымъ стилемъ", але без серіозного змісту. Щоб уста
новити чергу друкования матеріялів треба відійти від місцевої оцінки 
і стати на иньшу основу, бо тоді місцеві ґубернатори і ієрархи в їх 
взаємних відносинах і висловах приязни знайдуть відповідну оцінку 
і відповідне місце в науковім освітленню.

Провінціяльні матеріяли для історії окремих міст і кольонїзацїї 
легко перевірити також на містї, перевіряючи крок за кроком, уро
чище за урочищем, передмісте за передмістєм. В сій справі сводка 
матеріялів і відомостей в більшім науковім центрі має бути тісно зви
вана з паралельною діяльністю і на містї в цілях перевірки відомо
стей. Часом заховуєть ся поруч з офіціяльною і давня народня назва, 
яка може кинути промінь світла на минуле сїєї околицї і на хід її 
заселення (в звязку з давніми вказівками в актах)<

Історія оточених пошаною манастирів і церков також дає багато 
вказівок на минуле околицї (наприклад, околиця с. Березоточи по до
кументах Мгарського монастиря) і хід поселення нових еїл та хуторів.

Обєднаннєм наукових дослідів провінціяльних архівістів по істо
рії міст має бути історично-ґеоґрафічиий словник. Розвідки провін
ціяльних архівістів, часом з нахилом до тем дрібних, можуть бути
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направлені по певному загальному пляну і таким чином ся плано
мірність дасть висновки, які можно порівняти між собою, бо инакше 
в кожнім окремім випадку дослідник матиме на увазі ипьші питання 
і даватиме по них відповідні відомости.

Проведенне певної пляномірности в працї архівістів на місцях 
матиме велике значіннє, бо направить працю найбільш продуктивним 
шляхом з підкресленнем тих загальних питань, які передовсім заслу
говують розроблення, і тодї другорядне меньш значне не стане, як се, 
часом, буває тепер, приваблювати безпідставно в першу чергу уваги 
місцевого дослідника.

Пляномірність збереже сили і дасть суспільиости цінний мате
ріял по історії окремих частий і місцевостей України.

XI. 1918 р.


