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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XVI—XVII ст.

Всебічне та правдиве відтворення багатогранного та насиченого по-
діями у різних сферах — суспільній, політичній, економічній та культур-
но-духовній — життя українського народу може бути здійснене лише за 
умови виявлення і критичного опрацювання сукупності джерел. Саме від 
рівня використання усіх джерельних комплексів, глибокого їх аналізу та 
зіставлення інформації значною мірою залежить якість конкретно-істо-
ричних досліджень, створення нових фупдаментальних праць з історії 
України. Джерелознавчі студії, на наш погляд, є не самоціллю, а важли-
вим і необхідним важелем нового етапу розвитку української історіогра-
фії, особливо історіографії історії України.

Недостатня розробленість багатьох аспектів історії України X IV — 
X V III ст. пояснюється як станом та рівнем розробки важливих теоретич-
них, концептуальнпх питапь історії України, так і колом джерел, на які 
спирались дослідники у своїх історичних студіях.

В системі українознавства як комплексі наук, що стосуються україн-
ського народу, його історії та культури, визначне місце належить джере-
лознавству історичному (поряд з лінгвістичним, літературознавчим, етно-
графічним) .

Серед найважливіших напрямків дослідження джерел з історії Украї-
ни XVI—XVII ст. такі: розробка теорії та методики джерелознавства іс-
торії України зазначеної доби, методів аналізу та критики всіх різновидів 
джерел (конкретно-джерелознавчі дослідження), аналіз та узагальнення 
результатів вивчення джерел з історії України в X IX —XX ст. (історіо-
графічний підхід в джерелознавчих студіях).

Якщо ми маємо серйозні наміри (а це є об’єктивно необхідним і ре-
альним на даному етапі розвитку української історіографії, що звільняє-
ться від ідеологізованих стереотипів та надуманих догм) здійснити істот-
ні й кардинальні зрушення у справі наукового відтворення історії укра-
їнського народу, зокрема періоду X V I—XVII ст., розвинути надбання ук-
раїнської історіографії історії України у XX ст., зокрема в синтетичних 
працях М. Грушевського, І. Крип’якевича, М. Петровського, К. Гуслисто- 
го. І. Гуржія та інших, то цього можна досягти, реалізуючи комплекс еври-
стичних, джерелознавчих, археографічних досліджень. Суттєвий прогрес 
у цій справі можливий при залученні великого арсеналу дослідницьких 
засобів і наявного вже досвіду вітчизняної та зарубіжної історіографії, у 
тому числі в працях істориків з діаспори, здобутки та надбання яких по-
требують наукового аналізу.

Комплексне вивчення джерел з історії України досліджуваного періо-
ду передбачає звернення до non яті й ного джерелознавчого апарату. Комп-
лекс джерелознавчих термінів та одночасно й аспектів джерелознавчого-
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дослідження включає такі поняття, як джерельна база, структура дже-
рельної бази конкретного дослідження, аутентичність, репрезентативність 
та достатність джерел по певній темі, ступінь адекватності джерел реаль-
ній історичній дійсності, типологія, класифікація та систематизація 
джерел.

Фундаментальним джерелознавчим поняттям й одночасно категорією 
є дефініція джерельної бази *, що може бути визначена як сукупність (си-
стема) джерел різноманітних типів (письмових, усних, речових, конвен-
ціональних, звукових та ін.), родів (стосовно письмових джерел — доку-
ментальних та наративних (оповідних), видів та різновидностей з різним 
ступенем аутентичності (оригінали, списки, редакції, варіанти, копії, ко- 
піаріуші, обляти, відімуси 2 тощо), концентрацією акумульованої інфор-
мації (сумаріуніі, реєстри, регести та ін .), інтенсивністю побутування та 
відображення дійсності (масові та унікальні джерела), станом їх збере-
ження, особливістю фіксації тощо.

Важливою проблемою джерелознавства історії України досліджува-
ного періоду є структура джерельної бази та ї ї  специфіка з позицій си-
стемного підходу до її  сенсу та особливостей відображення історичної 
дійсності3. Структуру джерельної бази складають Документальні та нара- 
тивні джерела, а також ті види, які займають проміжне місце у цій си-
стемі (епістолярії, тогочасна періодика — іноземна). Серед цих джерел 
найбільш поширеними та такими, що мають високий ступінь достовірнос-
ті, е документальні пам’ятки, актові матеріали.

Істотною є проблема класифікації актів з історії України даного, як 
зрештою, й інших періодів. Якщо генеральна (або генералізуюча) класи-
фікація на дві великі групи — публічно-правові та приватно-правові — 
в дипломатиці та джерелознавстві давно вже утвердилась і не піддається 
сумнівам, то детальніша класифікація за формою, на окремі різновидності 
та співвідношення (взаємозалежність) між ними (гентичність, взаємозу- 
мовлення та ін.), термінологія українських актів XV—X V III ст. зали-
шаються неуніфікованими і викликають дискусії. Навіть визначення мо-
ви, якою писались акти у Великому князівстві Литовському, куди входи-
ла частина українських земель в XV—XVI ст., є різним у вчених різних 
національностей (білорусів, українців: перші вважають її старобілорусь- 
кою, другі — староукраїнською). Ця проблема потребує спеціального ква-
ліфікованого дослідження. Існує два погляди на використання терміноло-
гії актів України XV—XVII ст.: вживати загальноруські (або російські 
еквіваленти, типу «грамоти») або суворо дотримуватись мови оригіналу, 
пояснюючи термін назви (наприклад, «лист», «привілей», «оповідане» то-
що). Дослідження термінології українських актів — одна з важливих 
проблем українського джерелознавства.

При класифікації актів цієї доби необхідно враховувати різні пара-
метри, класифікаційні основи, включаючи не лише зовнішні (формальні) 
ознаки, але й район поширення та побутування та ін.

Виділяються такі основні групи документальних джерел і їх комп-
лекси: законодавчі документи (статути Великого князівства Литовсько-
г о — Литовські статути), законодавство Речі Посполитої, законодавство 
Російської держави, що поширювались на територію українських земель 
протягом XVI—XVII ст.; документи вищих державних установ Великого 
князівства Литовського, Польщі, Речі Посполитої, Російської держави: 
сеймові конституції та сеймові діаріуші (денники), на підставі яких прий-
малися конституції, документи Литовської та Коронної канцелярій — так 
звані Литовська та Коронна метрики, одна із складових їхніх — Волинсь-
ка або Руська метрика — особливо важлива для вивчення історії України;
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документи Приказів Російської держави, особливо Розрядного, Сибірсько-
го, Малоросійського, Посольського та інших, Донські справи; документи 
станових інституцій— акти підкоморських, земських судів та урядів; ма-
теріали шляхетських сеймиків; акти судово-адміністративних установ: 
гродських, комісарських, каптурових та інших судів; документи міського 
та сільського самоуправління та професійних корпорацій міщанства (ак-
ти магістратів та ратуш, цехова документація, фінансові книги); доку-
менти православних братств; документи запорозького, реєстрового козацт-
ва, гетьманського управління, включаючи універсали, накази, документи 
та матеріали внутрішньо- та зовнішньополітичної діяльності гетьмансько-
го управління; документи конфесіональних установ, церков, костьолів, мо-
настирів та ін.

Особливо важливі такі різновидності актів, як локаційні, фундаційні, 
магдебурзькі «листи», привілеї на торги та ярмарки, цехові статути, лю- 

[ страції, ревізії, описи та поділи земельних володінь 4.
Щодо наративів, то тих, що висвітлюють історію України, залиши-

лось від XV I—Х У ІІ ст. небагато. Вони складають такі групи: українські 
літописи, український хронограф, польські хроніки, записки та описи 
іноземців, зокрема подорожників, іноземна сучасна періодика, історико- 
географічні та історико-політологічні, публіцистичні твори, українська 
та польська публіцистика (особливо так звана полемічна літерату-
ра) та ін.

Сучасний рівень джерелознавчих Досліджень та накопичений дже-
рельний матеріал дозволяють окреслити найближчу перспективу дослід-
н и к ів— створення синтетичних праць з джерелознавства історії України 
до кінця X V III ст. Насамперед була б дуже доцільною підготовка моно-
графічної праці з проблем класифікації джерел до історії України доби 
середньовіччя та нового часу. Певним зразком для виконання такої робо-
ти могли б послужити аналогічні монографії, виконані JI. М. Пушкарьо- 
вим про російські письмові джерела та Г. Г. Аласанією відносно грузин-
ських джерел 5. „ .

Серед документів з історії України досліджуваного часу необхідно 
виділити та розрізнити принаймні три рівні джерельної бази:

1) первісна (початкова) джерельна база, яка формувалась у той час, 
коли відбувались події, що відображені у тогочасних джерелах, або близь-
кий до нього. Це найбільш повна та репрезентативна база джерел;

2) джерельна база, що збереглась і  дійшла до нашого часу; певною 
мірою, вона ще може бути не виявлена повністю, хоч реально існує, обсяг 
ї ї  постійно змінюється в тій частині, яка стає відомою дослідникам; її  
можна трактувати як реальну джерельну базу, а та її структурна части-
на, яка ще не стала відомою дослідникам і не введена до наукового обігу, 
може бути названа потенційною джерельною базою;

3) вже виявлена джерельна база, введена до наукового обігу ш ля-
хом повних, корпусних або часткових публікацій, використання регестів, 
а також завдяки цитуванню, згадуванню, посиланню із зазначенням на-
уково-довідкового апарату (легенди) в опублікованих наукових працях — 
в монографіях або у періодиці та неперіодичних виданнях.

Здійснити реконструкцію історичних подій на Україні з врахуван-
ням такої важливої особливості джерельної бази, як велика тематична, 
хронологічна та просторова (територіальна) нерівномірність збереження 
джерел з історії України середньовічної доби, компонентів цієї бази, мож-
на лише за умови комплексного підходу до джерел різного походження, 
типолого-видових ознак, наявності достатньої їх  кількості та певних якіс-
них ознак (проблема репрезентації та репрезентативності джерел).

Настав час створити повний і без жодного винятку реєстр всіх пись-
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мових пам’яток з історії України X IV —XVII ст. як опублікованих, таї; і 
невиданих, архівних. Особливо важливим актом в цьому напрямку є пас-
портизація та каталогізація всіх без винятку опублікованих документаль-
них джерел та наративів з історії України даного часу. Це може стати 
реальним за умови створення національної республіканської програми, 
створення Комісії джерел з історії України на зразок аналогічного на-
укового центру з джерелознавства, що вже існує і дуже плідно функціо-
нує протягом багатьох десятиріч у Грузії (Комісія джерел з історії Гру-
зії при Академії наук). .

Істотною проблемою є подальше розширення потенційної джерельної 
бази досліджень історії України за рахунок пошуків, особливо в архівах 
Польщі, Швеції, Греції, Туреччини, Італії, Німеччини, Ватікану, викорис-
тання як державних архівних фондів, так і рукописних збірок бібліотек 
на Україні, в Росії, Білорусії, Литві, Молдові та зарубіжних колекцій.

Перспективним шляхом розширення джерельної бази досліджень з 
історії України даного періоду є звернення до родових архівів, архівних 
колекцій, наприклад архіву князів Сангушків, Яблоновських, Потоцьких, 
Радзивілів — переважно у Польщі, інших збірок.

Іншим напрямком діяльності є відтворення первісних актів («лис-
тів», привілеїв тощо) на основі записів пізніших копій X V III ст.— облят 
та відімусів XVI—XVII ст. в актових книгах та Волинській, Лптовськш, 
Коронній метриках, Генеральному описі (Рум’янцівському) «Малоросії», 
«Генеральному слідстві про маєтності» (1729) та ін.

На підставі фрагментів, наведених у працях істориків X IX —XX ст., 
цитат та викладів змісту документів в результаті досить копітких зістав-
лень текстів частково можна здійснити реконструкцію первісного тексту 
та складу певних джерельних комплексів (наприклад, рукописів колиш-
ньої Імператорської Публічної бібліотеки у Петербурзі, окремих томів 
актових книг,' що не збереглись, оригіналів документів збірки Київської 
археографічної комісії та іи .).

Дуже важливим та продуктнвпим є історіографічний підхід у джере-
лознавчих дослідженнях: виявлення, вивчення, аналіз, використання до-
свіду ряду поколінь джерелознавців, археографів, архівістів. Доводиться 
констатувати, що історіографія українського джерелознавства, як і дже-
релознавство української історіографії, перебуває ще на початковій 
стадії розвитку 6.

Джерелознавчі дослідження тісно пов’язані з аналізом археографіч-
ної продукції, вивченням різних форм, видів та типів джерельних публі-
кацій у їх динаміці, розвитку, історії введення до наукового обігу різних 
джерельних комплексів. Це дуже важливо ще й тому, що на цій основі 
можна створити уявлення про обсяг документів, яким володіли історики 
минулого, коли створювали праці з історії України.

Дослідження в галузі історії української археографії розпочались ще 
наприкінці XIX ст. Головними тут є фундаментальні праці професора
B. С. Іконпикова 1. Огляди публікацій джерел з історії України доби фео-
далізму створювалися з середини 50-х і протягом 60 — початку 80-х ро-
ків деякими українськими дослідниками: І. П. Крпн’якевпчем,
C. А. Яковлєвпм, М. П. Ковальським, М. Ф, Кучернюком, Ю. А. Мпцн- 
ком та ін.8

Писемні джерела з історії України XVI—XVII ст. представлені у ве-
личезній кількості і різномаїтті за видовими ознаками у документал ьн их 
публікаціях X V I—XX ст. Процес впровадження до наукового обігу дже-
рел з історії України XVI—XVII ст. був дуже трудомістким і тривалим, 
для його здійснення необхідно було протягом десятиріч проводити ІНЇОІІ- 
сивну евристичну роботу.
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У перших (початкових) виданнях писемних пам’яток є свідчення з. 
історії українських земель кінця XV I—X V III ст. Вони не були, звичайно, 
науково опрацьованими, їх видавці не переслідували будь-яких наукових 
цілей, а керувалися потребами цільової інформативності,, актуальними 
вимогами часу, політичними завданнями (сеймові конституції Речі Пос-
политої, твори українських полемістів, польських хроністів та публіцис-
тів, записки та спогади іноземців •— сучасників подій та ін .). Тому всі ці 
тексти мають бути обов’язково перевидані на відповідному сучасним ви-
могам археографічному рівні. Особливо доцільним і найбільш адекватним 
способом видання першоджерел є факсимільні публікації оригіналів ру-
кописів. Зразковою у цьому відношенні є серія оригінальних наративних 
пам’яток українського письменства від часів митрополита Іларіона до 
Григорія Сковороди, здійснених у Гарвардському університеті («Гарвард-
ський проект») за ініціативою професора Омеляна Пріцака.

Наукове видання джерел з історії українських земель XV—X V III ст. 
розпочалося на початку XIX ст., коли у процесі пошуків та видання ру-
кописних історичних пам’яток формувалась археографія як наука. Ці ви-
дання здійснювалися у Москві та Петербурзі, а згодом у Києві та Львові, 
а також в інших археографічних центрах. Це були такі публікації, як 
«Собрание государственньїх грамот и договоров», «Актьі, отиосящіїеся к 
истории Западной России», «Актьі, относящпеся к истории Южпой и За- 
падной России», «Русская исторпческая библпотска», «Актьі Московского 
государства», «Памятники Киевской Комиссии для разбора дрезшіх ак- 
тов», «Архив Юго-Западной Росспп» — наіїфупдаментальніше впдаппя 
джерел до історії України XV I—-XV III ст., «Жерела до історії України- 
Руси» та ін. Значне розширення джерельної бази з історії України цього 
періоду відбувалось також і завдяки виданням польських археографів, 
особливо таким, як «Akta grodzkie і ziemskie;), «Archiwum ksi^z^t Sangusz-

kow w Slawucie», «2r6dla dziefowe», та іншим, зокрема серійним, видан-
ням 9.

Слід зазначити, що протягом XIX — початку XX ст., в результаті 
здійснення реакційної концепції великодержавної політики правлячих кіл 
як в центрі, так і на місцях, у джерельних публікаціях, як і в усій під-
цензурній друкованій продукції, замість назв «Україна», «Білорусія» 
вживались штучні шовіністичні терміни — «Западная Россия», «Южная 
ж Западная Россия», «Юго-Западная Россия», а також «Малороссия». Ви-
дання джерел з історії України, особливо з історії народних рухів, від-
бувалося всупереч ідейним настановам офіційних кіл.

Особливе значення для істотного розширення джерельної бази з іс-
торії українських земель мала діяльність Петербурзької, Київської та 
Віденської археографічних комісій (історія останньої стала об’єктом спе-
ціального вивчення, а ї ї  едиційна продукція — окремого аналізу 10), Ар-
хеографічної комісії. Наукового товариства ім. Шевченка у Львові ( її 
творчий доробок і досвід заслуговують на узагальнення). Діяльну участь 
у цьому процесі брав ряд архівних установ — головний архів Міністер-
ства закордонних справ, Московський архів Міністерства юстиції, учені 
архівні комісії українських губерній. Вивчення їх досвіду у цій справі, як 
і товариств старожитностей, зокрема при Московському університеті, 
Історичного товариства ім. Нестора-літописця при Київському універси-
теті, вже розпочато п .

Залученню для аналізу, поряд із серійними видашзями, підлягають 
видання джерел у додатках до монографій, узагальнюючих синтетичних 
праць з історії України М. Маркевича, Д. Бантиша-Каменського, П. Ку- 
ліша, Д. Багалія, С. Голубєва, А. Криловського, Д. Яворницького, І. Ма~ 
лишевського, М. Любавського, О. Левицького, В. Антоновича, Д. Зубрцць-
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кого, М. Грушевського, Ф. Сисина, Ю. Мицика та інших, в науковій періо-
диці, особливо у «Киевской старине», «Записках» Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка, «Чтениях» Історичного товариства Нестора-літописця, 
«Записках» Одеського товариства старожитностей та ін.

Активну участь у здійсненні джерельних публікацій брали М. Мак-
симович, М. Костомаров, В. Мількович, П. Скобельський, І. Каманін, 
В. Ляскоронський, Ф. Ніколайчик, М. Іванішев, Ф. Клименко, Є. Сицин- 
ськш'і, С. Пташицький, Ф. Бостель, С.-Л. Радзимінський, К. Ліске, А. Про- 
хазка, О. Бальцер, Л. Харавечова, І. Крип’якевич, М. Корду б а, М. Пет- 
ровський, К. Гуслистий, О. Апанович, О. Бевзо, Я. Дзира, Я. Ісаєвич, 
Я. Кісь та ін.

Доводиться констатувати незначне розширення кола опублікованих 
джерел з історії України зазначеного періоду на Україні протягом мину-
лих семидесяти років при наявності велетенського масиву архів а лій в 
СРСР та за кордоном. З джерельних публікацій цього часу заслуговують 
на увагу «Україна перед визвольною війною 1648—1654 pp. Збірник до-
кументів (1639—1648 pp .)», «Акти села Одрехови», «Соціальна боротьба 
в місті Львові», «Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Ук-
раїні (XVI — перша половина XVII ст.)», видання актових джерел Ін-
ститутом мовознавства ім. О. Потебні, кілька збірників джерел, надруко-
ваних за межами нашої республіки («Документи на половецком язьіке
XVI в.», «Акти армянского суда города Каменца-Подольского» та ін.) 12. 
Щодо наративів, то їх питома вага у здійснених протягом того часу публі-
каціях є мізерною. Зразковим виданням є лише публікація Я. Дзирою 
літопису Самовидця.

Відновлення у 1987 р. Археографічної комісії при АН УРСР і перші 
кроки її діяльності у 1989—1990 pp. породжують надію на зміни в про-
цесі наукової публікації джерел з історії України 13. Істотні зрушення 
відбуваються в результаті реалізації перспективного плану джерельних 
видань українських археографів.

Актуальним завданням е здійснення детального і всебічного аналізу 
джерельних публікацій з історії України XIV—XV III ст. Для вивчення 
інформативних потенцій публікацій у процесі їх аналізу доцільно визна-
чити такі параметри кожної з них: хронологічні рамки (початкові та кін-
цеві дати актів, а у випадку пізніших їх копій у вигляді облят або віді- 
мусів — первісне, початкове їх датування), кількісні та якісні ознаки 
(типологія документів, враховуючи регести, оригінальні або редакційні 
заголовки та зміст), можлива атрибуція, характер відомостей, рівень 
археографічного опрацювання (спосіб відтворення текстів, передача ори-
гіналу, транслітерація та транскрибування; виявлення можливих помилок 
при вичитуванні оригіналів та в процесі едиції), архівна основа на під-
ставі археографічних легенд та додаткових досліджень, ступінь збереже-
ності оригіналів. Дуже важливим е, на випадок попередніх едицій, вияв-
лення і визначення варіантів археографічних повторень. При наявності 
кількох публікацій (різночасових) одного й того самого документа варто 
провести генетичне дослідження, встановити дипломатичний ряд, своє-
рідну схему і т. д. Суттєве значення має визначення методів відбору та 
підбору актів до видання.

Аналіз археографічної продукції минулого може скласти надійну ос-
нову створення генерального, зведеного каталогу джерел з історії Украї-
ни досліджуваного та інших періодів.

Історіографічний підхід у джерелознавчих дослідженнях повинен 
здійснюватись і в інших напрямах (аспектах): дисциплінарному — істо-
рії джерелознавства на Україні та історії України не лише в нашій краї-
ні, а й за її  межами; розробки проблем теорії та методики загального та
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українського джерелознавства; вивчення процесу дослідження джерел 
протягом усього часу існування української історіографії, ретроспектив-
ного аналізу накопиченого дослідниками досвіду вивчення конкретних: 
джерел та їх комплексів з історії України; джерелознавчих шкіл; зв’яз-
ків та взаємовпливів українських джерелознавців з джерелознавчими до-
слідженнями, насамперед у слов’янських країнах та за їх межами тощо.

Окремим напрямом у галузі історіографії джерелознавства є узагаль-
нення доробку українських істориків у джерелознавчих дослідженнях. На 
окремий аналіз заслуговують різноманітні джерелознавчі студії українсь-
ких істориків X IX —XX ст. різних творчих та методологічних напрямів-. 
Безперечно, настав час по-новому, об’єктивно вивчити та оцінити творчий 
спадок багатьох дореволюційних українських дослідників-істориків і тих, 
хто продовжував свою наукову,діяльність в перші два післяреволюційних 
десятиріччя, до яких в офіційній радянській історіографії практикувався 
упереджений підхід, негативістське ставлення, оперування безплідними 
та непродуктивними штампами типу «дворянський», «буржуазний» або 
«ліберально-буржуазний» (більшість з цих істориків зараховувались до 
«буржуазних націоналістів»),. оцінити історіографічні процеси професій-
но, не тенденційно і без зайвої ідеалізації.

Необхідно осмислити і узагальнити творчий доробок всіх, без жодно-
го винятку, українських істориків минулого, насамперед Д. Бантиша-Ка- 
менського, М. Максимовича, П. Куліша, М. Костомарова, В. Іконнікова,
О. Лазаревського, Д. Іванішева, І. Каманіна, О. Левицького, В. Антонови-
ча, М. Грушевського, Д. Яворницького, П. Жуковича, С. Голубєва та 
інших. , ,

Серед джерелознавчої літератури, виданої на Україні, заслуговують 
грунтовного аналізу, вільного від політизованих схем та стереотипів, на-
самперед, джерелознавчі розвідки В. Б. Антоновича — курс лекцій з дже-
релознавства історії України, який він читав для студентів Київського 
університету св. Володимира, лекційний курс для студентів Кам’янець^ 
Подільського університету в 1919 р. П. Клепатського, джерелознавчі сту-
дії, вміщені в науковому апараті праць М. С. Грушевського, особливо в 
«Історії У країни-Руси», дослідження різних типів джерел Д. І. Яворниць- 
ким, який по- суті є засновником комплексного джерелознавства на Украї-
ні, джерелознавчі праці І. Я. Франка.

На особливу увагу заслуговує джерелознавчий доробок українських 
істориків 20-х — початку 30-х років XX ст., коли ще продовжували роз-
виватись справді наукові підходи до джерельного матеріалу. Результати 
цих досліджень публікувались у виданнях Історико-філологічного відді-
лу ВУАН,'його Археографічної комісії та ін. Потребує опрацювання до-
робок визначних українських істориків XX ст. Д. Дорошенка, І. Крип’я- 
кевича, І. Борщака, В. Січинського, І. Огієнка, М. Петровського. Слід 
звернутись до досвіду джерелознавчих досліджень українських істориків 
у міжвоєнному двадцятиріччі у Польщі, Чехо-Словаччині, Франції та Ні-
меччині.

Потребує також вивчення джерелознавство на Україні у період ста- 
лінщини з початку 30-х до першої половини 50-х років (часи «відлиги»), 
а також ідеологічної реакції в історичній науці на Україні приблизно з 
початку 70-х — до початку 80-х років, коли, в основному, відбувалось 
згортання фронту досліджень з проблем д народознавства та історіографії 
історії України, особливо доби феодалізму, стала гостро відчуватись не-
стача кваліфікованих знавців та фахівців з джерелознавства та спеціаль-
них історичних дисциплін на Україні. Дослідження з цієї проблематики 
зараховувались до розряду «неактуальних», а їх автори викликали з боку 
офіційних чиновників підозру у «буржуазному націоналізмі». Такі дже-
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релознавчі дослідження доби українського середньовіччя потребують ве-
ликої наукової ерудиції, спеціальних знань та навичок практичної роботи 
в галузі допоміжних історичних дисциплін. Проте вони аж ніяк не сти-
мулювались, а, навпаки, гальмувались, внаслідок чого необхідні квалі-
фікація та професіоналізм втрачались. У цілому джерелознавчі дослід-
ження на Україні протягом десятиріч не набули необхідної інтенсивності, 
вузьким було коло професіоналів, невеликою — географія поширення 
джерелознавчих студій.

Все ж відзначимо, що завдяки наполегливості і цілеспрямованості 
окремих сцодвижників-ентузіастів вдалось на Україні зберегти та створи-
ти стабільні осередки дослідження джерел з історії України. У після-
воєнні роки на Україні сформувалось декілька наукових центрів в галузі 
джерелознавства, серед яких виділяються осередки у Києві (Київський 
університет, відділ джерелознавства Інституту історії АН УРСР, Архівне 
управління УРСР) та Дніпропетровську (Дніпропетровський універси-
тет) 14. За межами України такий осередок створено в Гарвардському уні-
верситеті (СІПА).

Напевне, заслуговує; на увагу аналіз напрямів, тенденцій, проблема-
тики, інтенсивності та результативності діяльності наукових джерелознав-
чих центрів України, що слід було б виконати при створенні синтетичної 
праці з історіографії українського джерелознавства. Не менш важливим 
було б прослідкувати творчі наукові зв’язки  між українськими джерело-
знавцями та джерелознавцями інших колишніх республік СРСР (насам-
перед, з дослідниками Російської Федерації, Грузії, Прибалтики) та зару-
біжних країн, зокрема Польщі, з якими українські історики-джерелознав- 
Ц;і мають тісні контакти.

В процесі історіографічного аналізу^джерелознавчої спадщини істо-
риків варто звертатись не лише до опублікованих праць, але й до їх ру-
кописної спадщини. Заслуговує на увагу генезис творчості, наукове се-
редовище, коло однодумців, учнів та послідовників. Важливими джерела-
ми у цьому напрямку є рецензії та матеріали наукових конференцій та 
дискусій щодо джерелознавчої проблематики, відношення до оцінки в л Ь . 
тературі окремих історичних письмових пам’яток. Треба проаналізувати 
внесок українських вчених у джерелознавчі дослідження в СРСР. Не ви-
падково, що у 1983 та 1990 pp. дві останні Всесоюзні конференції з дже-
релознавства та спеціальних історичних дисциплін відбулись саме на Ук-
раїні — у Дніпропетровську та Києві.

Важливим напрямом розвитку джерелознавства історії України мог-
ло б стати дослідження проблеми темпів досліджень, інтенсивності еврис-
тики, наукового опрацювання та аналізу джерельних корпусів та комплек-
сів, що збереглись. До цього часу цей напрям в теоретичному і приклад-
ному джерелознавстві та його історіографії не розроблений, але, здається, 
навіть методика її  реалізації на конкретному джерельному матеріалі не 
поставлена, не реалізована та не була об’єктом спеціальних розвідок. До 
речі, це ж стосується і такого напряму, як дослідження ступеня викорис-
тання в наукових працях документальних джерельних публікацій, що до-
зволили б предметно розглядати питання про ступінь доказовості поло-
жень окремих досліджень.

А втім проблема темпів та інтенсивності джерелознавчих досліджень 
має велике теоретичне й практичне значення. Річ у тому, що не виконані 
своєчасно детальні описи архівних комплексів та їх джерелознавчий ана-
ліз можуть стати згодом (навіть у наш час) невиконаними з об’єктивних 
причин.

Так, свого часу історики України, за винятком П. Куліша, П. Жуко- 
вича, М. Грушевського та ще кількох дослідників, детально і поактово на
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дослідили величезний і безцінний за своїми інформативними потенціями 
як джерело до політичної та суспільної історії України Х У ІІ—XV III ст. 
корпус датиномовних, польських та «різномовних» рукописів Петербурзь-
кої Імператорської Публічної бібліотеки. Особливо важливими були ці 
рукописи для вивчення історії козацько-селянських повстань на Україні 
першої половини XVII ст. Не було навіть зроблено детальних описів цих 
рукописів. А втім ,величезна збірка, що до її перевезення до Петербурга 
наприкінці X V III ст. знаходилась у бібліотеці Красіпських у Варшаві, ви-
кликала велике зацікавлення польських істориків. Особливо важливим 
результатом їх діяльності є детальний друкований звіт краківського істо-
рика Ю. Коженьовського про його наукові відрядження до Петербурга 
з метою пошуку джерел до історії Польші у 1891—1892 та 1907 pp. з 
описом пам’яток X V II—X V III ст. із зібрання рукописів цієї бібліотеки 15. 
На основі цього каталога та багатотомної монографії П. /Куковича 16 з 
використанням ще деяких інших джерел архівної евристики нині можли-
во провести відносну і, звичайно, неповну реконструкцію частини (до 
речі, дуже незначної) цього рукописного комплексу, що, на наш погляд, 
є також важливіш  завданням українських джерелознавців. Оригінали 
цієї збірки, повернені («реевіндиковані») до Польщі у 20-ті роки за Ризь-
кий мирним договором, загинули у 1944 р. під час Варшавського повстан-
ня. Від усього величезного джерельного корпусу до наших днів повністю 
дійшов лише один — у копії, знятій П. О. Кулішем (так званий кодекс 
К уліш а), який зберігається у Києві у відділі рукописів Центральної на1 
укової бібліотеки АН України 17.

Таких прикладів можна було б навести чимало, особливо щодо родо-
вих архівів, актових книг (або судово-адмїністратиипих книг), що ство-
рювались в процесі функціонування судових та адміністративних установ 
на Україні; значна кількість цих книг, що є своєрідною енциклопедією 
життя різних верств України у середньовіччі та на початку нового часу, 
не збереглась до наших днів і була втрачена або загинула протягом 
X V II—XX ст. Тому в історіографії джерелознавства, зокрема і особливо 
українського, важливою для дослідження є проблема не реалізованих 
своєчасно евристичних та аналітичних можливостей.

Аналіз джерелознавчої літератури з історії України XV—X V III ст., 
виданої на Україні у післявоєнні роки, особливо починаючи з 60-х років 
XX ст., свідчить, що, незважаючи на несприятливі об’єктивні умови, за 
яких відбувалась діяльність дослідників українського середньовіччя, і 
значною мірою всупереч цим обставинам, у дослідженні ряду аспектів та 
проблем  Джерелознавства було досягнуто істотних зрушень, завдяки пере-
ходу від поодиноких, окремо взятих тем до фронтальних джерельних сту-
дій, що охоплюють великі історичні періоди або джерельні комплекси.

До їх числа належать дослідження сукупності письмових джерел з 
історії України XVI — першої половини XVII ст., Визвольної війни укра-
їнського народу 1648—1654 pp., соціально-економічної історії міст Ліво-
бережної України другої половини XVII — середини X V III ст., виконані 
в Дніпропетровському університеті 18. Академіком І. Крип’якевичем була 
видана монографія, в якій вчений зробив огляд публікацій з історії Га-
личини періоду феодалізму (до 1772 р.) 19. Створено праці з джерелознав-
ства історії української культури X V Iь-X V III ст., українського літопи-
сання X V II—X V III ст.20, записок іноземців — сучасників подій як дже-
рел з історії українських земель X V I—XVII ст.21 Серед документальних 
джерел, спеціальному дослідженню було піддано акти Литовської метрики, 
що висвітлюють історію міст України XVI ст., комплекс документальних 
джерел про цехове ремесло українських міст XVI — першої половини
X V II ст.22 Проведено джерелознавче дослідження актів Луцького грод-
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ського уряду про становище та антифеодальну боротьбу селян Волині у  
другій половині XVI ст.23 Здійснено аналіз джерел про взаємовідносини 
запорозького та донського козацтва у першій половині XVII ст.24 На осно-
ві фронтальної та копіткої архівної евристики опубліковано спеціальні 
праці, що охоплюють численні архівні зібрання рукописних пам’яток 
XVI — першої половини X V III ст.25. Цикл цих джерелознавчих праць, 
а також введення до наукового вжитку виявлених у процесі джерельного 
пошуку документів26 значною мірою виконані викладачами та аспіран-
тами Дніпропетровського університету наприкінці 60-х — у 80-х роках.

Конче необхідні дослідження з історії українського джерелознавства, 
бо ж до цього часу не маємо чіткого уявлення про етапи історіографічних 
процесів в галузі джерелознавства, про наукові історичні школи на Украї-
ні в різні періоди створення української історіографії та українського 
джерелознавства, а також близьких до, джерелознавства дипломатики, ін-
ших спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Такі дослідження 
дозволяють довести, що процес виникнення та розвитку джерелознавства 
на Україні відбувався у тісному й нерозривному зв’язку з формуванням 
української історіографії, ї ї  напрямів, проблематики, розширенням еврис-
тичної діяльності, інформаційного поля джерельної бази з історії України 
XV—X V III ст., вдосконаленням методів наукового аналізу історичних 
джерел. Розвиток джерелознавства на Україні відбувався дуже нерівно-
мірно, найбільш інтенсивно він проходив у другій половині XIX — пер-
шій третині XX ст.

Крім вже зазначених вище актуальних джерелознавчих напрямів до-
сліджень у галузі історіографії джерелознавства та евристики заслугову-
ють на подальше грунтовне вивчення такі джерелознавчі проблеми, як 
джерела з, історії українського козацтва, селян, міст та міщанства, полі-
тичної історії України X V II—X V III ст., доби «руїни» та ґетьманщини, 
у тому числі документи про діяльність українських гетьманів XV I— 
X VIII ст.; варто було б здійснити: джерелознавчі дослідження з історії 
народів, що населяли українські землі, зокрема представників таких на-
ціональностей, як вірмени, поляки, євреї, німці; джерелознавчі студії з 
історії української шляхти та магнатів, зокрема визначних родів: Острозь-
ких, Заславських, Сангушок, Вишневецьких, Чарторийських та інших, у 
тісному зв’язку з проблемами генеалогії, геральдики, хронології, сфрагіс-
тики і т. д. По-новому також треба провадити комплексні джерелознавчі 
дослідження з історії різних конфесій на Україні, а не лише православ’я.

Виконавши цикл тематичних, проблемних джерелознавчих дослід-
жень, можна буде приступити до створення багатотомної синтетичної пра-
ці з джерелознавства історії України від найдавніших часів. При цьому 
було б дуже доцільним залучити до аналізу не лише письмові джерела, 
а й речові, етнографічні пам’ятки, фото-, кіно- і фонодокументи, що до-
зволили б вперше в українській історіографії реалізувати комплексний 
джерелознавчий підхід, який значно підвищить рівень адекватного від-
творення реальної історичної дійсності.
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