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ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

Валентина Лось
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВ

ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРЕКО-УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ
(Правобережна Україна кінця XVIII ст. – початку ХІХ ст.)

Серед історичних джерел з історії Греко-Уні-
атської Церкви неабиякий інтерес становлять до-
кументи, створені в результаті адміністративної
діяльності органів управління справами держави
і суспільства. До того ж саме вони зазнали наймен-
ших втрат і найповніше представлені в сучасних
архівах.

У той же час попри наявність праць, присвяче-
них аналізу документів адміністративних установ
зазначеного періоду1, церковна проблематика не
знайшла в них свого висвітлення. Частково ці пи-
тання є предметом дослідження Ю. Легуна2, С. Та-
ранця3, проте вони не стосуються Уніатської Церк-
ви. Саме тому й виникла потреба детального ана-
лізу їх, документів адміністративних установ,
їхньої джерельної вартості для висвітлення історії
Греко-Уніатської Церкви вказаного періоду.

На початку ХІХ ст. Правобережна Україна вхо-
дила в склад Російської імперії з статусом губерній
на «особых правах состоящих» з певним децентра-
лізованим становищем, яке замикалося на посаді
генерал-губернатора, особисто відповідального
перед імператором4. Такий її статус обумовлював-
ся тим, що вона недавно була приєднана до Росій-
ської імперії (1793–1795), а відповідно її терито-
рія вимагала більшої уваги через значну відмін-
ність у державній, судовій та інших сферах управ-
ління, які необхідно було уніфікувати згідно з за-
гальноросійськими стандартами. Саме на генерал-
губернатора, як на найвищу адміністративну по-
садову особу покладалося завдання зміни життя
в краї згідно з устроєм Російської держави. Не
менш важливою сферою, що вимагала ретельної
уваги, були церковні справи, налагодження, уск-
ладнювалася поліконфесійністю регіону. Адже
Уніатська Церква асоціювалася у державних пра-
вославних колах зі спольщенням. Вона нібито пе-
решкоджала ідеї слов’янської спільності, історич-
ним коренем якої було православ’я. Тобто релігій-
ний компонент підмінювався політичним – об’єд-
нанням «руських» земель. Саме тому російська

влада була зацікавлена у постійному надходженні
найповнішої інформації, що й створило вихідні
передумови для появи у фондах державних уста-
нов блоку джерел із цієї проблеми. Тому дослід-
ження їхніх канцелярських документів є надзви-
чайно актуальним для висвітлення різноманітних
сфер життєдіяльності Греко-Уніатської Церкви.

Найінформативнішими для нашого досліджен-
ня є блок документів установ губернського та сто-
личного рівня управління. У першу чергу слід
назвати фонди місцевої адміністрації, які зосеред-
жені в Центральному державному історичному
архіві, м. Київ. Це фонди «Канцелярія київсько-
го, подільського і волинського генерал-губернато-
ра» (ф. 442), «Канцелярія київського воєнного гу-
бернатора» (ф. 533). Це також стосується фондів
«Канцелярії київського губернатора» (Держархів
Київської обл., ф. 2), «Канцелярія волинського
губернатора» (Держархів Житомирської обл.,
ф. 70) тощо. Найповніше репрезентують інформа-
цію документи канцелярії київського, подільсько-
го і волинського генерал-губернатора (ф. 442), зок-
рема описи 413 (духовні справи 1839–1841 рр.),
789 а (таємна частина 1839–1841, 1844, 1846 рр.),
1 (поліцейська частина, в 3-х томах). Справи про
уніатів є в перших двох томах (т. 1 – 1827–1833 рр.,
т. 2 – 1834–1839 рр.). Справи ф. 442 подано в опи-
сах, згрупованих за канцелярським і хронологіч-
ним принципами.

Оскільки влада київського, подільського і во-
линського генерал-губернатора поширювалася на
три губернії Правобережжя, дослідник направляє
у фонді на справи, що надійшли з них. Найчасті-
ше рапорти земських справників відкладалися се-
ред документів поліцейської частини канцелярії
генерал-губернатора, але вони наявні й в інших
частинах фонду. Їхня інформація стосувалася
різноманітних подій.

Документація, яка зберігається у зазначених
фондах має переважно адміністративний харак-
тер. Це – різноманітні звіти, царські укази, доне-
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сення, акти, протоколи засідань та судових розслі-
дувань, статистичні документи. Вони достатньо
розкривають специфіку взаємин держави та Уніат-
ської Церкви та їхню зміну наприкінці XVIII ст. –
у першій половини ХІХ ст. Це можна простежи-
ти й на прикладі змін владних структур, яким по-
чергово підпорядковувалася вона протягом дослід-
жуваного періоду. Царські укази подають нам цю
інформацію. Якщо наприкінці XVIII ст. – на почат-
ку ХІХ ст. вона вважалася іноземним віроспові-
данням та перебувала в підпорядкуванні Департа-
менту духовних справ іноземних віросповідань,
то із приходом до влади Миколи І ситуація поча-
ла змінюватися. І вже з 1837 р. вся влада над нею
була сконцентрована в руках обер-прокурора св.
Синоду. Відповідно у цих установах й нагромаджу-
валися необхідні для дослідження її документи.

Найбільша частина справ, які наявні в досліджу-
ваних канцелярських фондах та стосуються Уніат-
ської Церкви, датується саме кінцем 20–30-х рр.
ХІХ ст., тобто часу концентрації найбільшої ува-
ги уряду на церковних проблемах. Якщо в канце-
лярських документах 20-х рр. лише зрідка трап-
ляються ті, які в тій чи іншій мірі стосуються уні-
атської проблематики, то в 30-х рр. відсоток їх
різко збільшився. Саме у цей час уряд зосередив
увагу не тільки церковних, а й світських властей
на проблемі ліквідації унії.

За ознакою призначення документів при їх
створенні серед них виділяють нормативні та ви-
конавчі. В досліджуваний період палітра норма-
тивних документів була значною. Це, передусім,
укази (імператорські, синодальні), приписи
(«предписания») МВС, відношення обер-прокуро-
ра св. Синоду, розпорядження губернаторів, акти
тощо. Серед виконавчих документів є найбільше
таких: звіти, донесення, рапорти, скарги, прото-
коли засідань та судових розслідувань, статистичні
джерела.

У переважній більшості нормативні докумен-
ти є відображенням офіційної політики російсько-
го імперського уряду. Проте інколи вони містять
і конфіденційну інформацію, яка не завжди співпа-
дала із проголошеним ним курсом. Саме ті, які
мали її, створювалися на бланках з грифами «кон-
фіденційно» та «таємно».

Оскільки виконавчі органи влади (повітові –
земський справник, поліцмейстер, городничі та
чиновники волосного правління) були зобов’язані
подавати детальні звіти про виконання урядових
указів та рапортувати про будь-які порушення, цей
вид документів є надзвичайно змістовним та
інформативним для дослідження різних сфер жит-
тєдіяльності тогочасного суспільства. Документи

губернських канцелярій рясніють інформацією
про протидію населення та духовенства впровад-
женню в церкви православної обрядовості, а та-
кож висвітлюють їхню реакцію на саму ліквіда-
цію Уніатської Церкви. Адже про будь-який вияв
незадоволення уніатського населення церковні
місцеві органи управління були зобов’язані пові-
домляти світську владу. Навіть після ліквідації її
у 1839 р. до генерал-губернатора продовжували
надходити повідомлення про наявність ще не при-
єднаних до православ’я осіб та кількість ново-
приєднаних. У документах наявна інформація про
масові закриття уніатських монастирів та шкіл,
про використання парафіяльного духовенства ор-
ганами влади для виявлення «інакодумців» тощо.

Характеризуючи блок зазначених документів,
слід відзначити, що, попри свій офіційний харак-
тер, вони не позбавлені певної суб’єктивності та
емоційності. Намагання виконати розпорядження
вищого начальства якнайкраще нерідко спонука-
ло урядовців повітової влади до певного перебіль-
шення своєї ролі у їх реалізації. Проте достовір-
ність самих фактів не підлягає сумніву, що поси-
лює значимість цього виду документів.

Ще один вид документів (відомості та різно-
манітні статистичні дані в канцелярських фондах)
заслуговує на пильну увагу дослідників. Адже для
збирання, систематизації та опрацювання таких
відомостей існували спеціальні державні інсти-
туції; в техніці і організації такої роботи останні-
ми саме в ХІХ ст. відбулися суттєві удосконален-
ня. Звичайно вірогідність і цих документів не є аб-
солютною, інколи в них траплялися механічні по-
милки, від яких не були застраховані й досвідчені
чиновники.

Найбільше статистичних неточностей, наприк-
лад, припадає на дані по Подільській губернії.
Остання на 30-ті рр. ХІХ ст. була територією най-
меншого зосередження уніатського населення,
котре майже все було приєднане до православ’я
ще наприкінці XVIII ст. Тому частими були випад-
ки неврахування їх в офіційних статистичних да-
них перепису уніатського населення. Взагалі, вста-
новити точну кількість уніатів на Поділлі було
складно через відсутність у них парафіяльних цер-
ков. Лише в Кам’янці-Подільському була церква,
яку ще в 1820-х рр. передали українським уніатам
вірмени. При ній налічувалося 700 парафіян. Уніа-
ти, розкидані по території Поділля, фіксувалися
далеко не в усіх статистичних джерелах. За інши-
ми свідченнями, їх у Кам’янці-Подільському було
693, в Ямпільському повіті – 274, Вінницькому –
143, Літинському – 144, Гайсинському – 1745; усьо-
го – 29995. Близько 1825 р. на Поділлі нарахову-
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валося близько 4500 уніатів, а на 1839 р. їхня
кількість зменшилася більше ніж удвічі і стано-
вила 1324 осіб. Проте, незважаючи на неточність
статистичних джерел, загальна тенденція змен-
шення чисельності уніатських парафіян була ха-
рактерною рисою Поділля.

Документи обліку подають нам поіменні спис-
ки уніатського духовенства і парафіян. Зокрема,
наявна в них інформація щодо духовенства
містить дані біографічного характеру, за допомо-
гою яких можна встановити родинні зв’язки між
духовенством (так, існували цілі священицькі ро-
дини). Обов’язково вказувався сімейний стан свя-
щеника, станове походження його та його дружи-
ни, фіксувалася кількість дітей, із зазначенням їх
імен та віку. Крім того, подавався опис майна свя-
щеницької родини. Проте й ця інформація генеа-
логічного характеру не була позбавлена огріхів.
Найбільш недостовірно вказувався вік особи, який
у різних документах відрізняється ймовірно, пе-
редусім, через халатність переписувачів. Саме

тому дані цієї графи слід порівнювати з відомостя-
ми в інших облікових документах, зокрема в мет-
ричних книгах. Крім того, певні огріхи, очевид-
но, пояснюються також фактом написання відо-
мостей двома мовами – польською та російською.
Адже значна частина місцевого чиновництва та
духовенства й надалі користувалася в офіційних
документах польською мовою (що не було забо-
ронено).

Детальні відомості статистичних джерел сто-
сувалися й парафіян. Спроба якомога повного
охоплення у них усіх уніатів із зазначенням їхньо-
го географічного та соціального походження, а та-
кож сімейного стану, створює широке поле для
дослідження різних сфер життя рядових мирян.
Зокрема це дає змогу відтворити межі територі-
ального зосередження уніатського населення, його
соціальний склад тощо. Так, документи фіксують
наявність шляхетських уніатських сіл, які чини-
ли найбільший опір насильницькому впроваджен-
ню православ’я (див. таблицю).

№ Парафія Загальна кількість парафіян Парафіяльний свя-
щеник

Дворян Міщан Селян

Овруцький повіт

Овруч з найближчими
селами

1 1047 546 432 Данилевич

2 с. Мошки 409 _ _ Данилевич

3 с. Закусили з навко-
лишніми селами 383 _ 536 С. Сокоревич

с. Дідковичі4 1261 _ 39 Комаревич

5 с. Васьковичі з інши-
ми поселеннями 875 _ 514 Буткевич

6 Михайлівка 215 _ 183 М. Лисицький

7 с. Болсуни 975 _ 163 І. Сокоревич

8 с. Бехи 405 _ 75 В. Красовський

9 с. Пашине з іншими
поселеннями 973

_
255 І. Бозковський

10 Іскоростень з присіл-
ками

_ _ 518 А. Бовсковський

11 с. Вигов із іншими
поселеннями

806 _ 472 С. Шавлович

Соціальні групи парафін-уніатів в Овруцькому та Радомишльському повітах6
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12 с. Білопищі з з інши-
ми поселеннями

519 _ 729 Ф. Крашановський

№ Парафія Загальна кількість парафіян Парафіяльний свя-
щеникДворян Міщан Селян

13 с. Каленське 544 _ 41 Красовський

14 с. Ходаки з іншими
поселеннями

1108, і 14
однодвірців

_ 124 Кондратович

15 с. Татарновичі _ _ 261 Кондратович

16 с. Недашки 392 _ 109 Ф. Морчакевський

17 с. Клочки 220 _ 111, і 14
вільних

Кулаковський

18 с. Черепине 384 _ 402 К. Правосудович

19 с. Левковичі з іншими
поселеннями

1116 _ 10 Г. Загоровський

18 с. Готів 989 _ 116 Є. Загоровський

В с ь о г о 12621 546 5090

Радомишльський повіт

1 с. Чоповичі з дерев-
нями

1578 _ 886 С. Буткевич

2 с. Мелени з іншими
поселеннями

990 _ – Н. Буткевич

3 с. Шкурати 584 _ – І. Загоровський

4 с. Борщев з іншими
поселеннями

611 _ Ф. Мацкевич73, і 155
вільних

5 с. Модилев з іншими
поселеннями К. Буткевич__ 1268

6 с. Горбулев з іншими
поселеннями М. Міцкевич__ 865

В с ь о г о 3763 – 3092

З а г а л ь н а  к і л ь к і с т ь 15 713 546 8 182

Таким чином, як і будь-які документи, статис-
тичні джерела вимагають ретельного аналізу та
перевірки, а особливо звірки їх з іншими докумен-
тами облікового характеру.

Науковий інтерес становлять донесення та
скарги приватних осіб, в яких наявна інформація
про релігійно-побутові умови, конфлікти в се-
лянському та дрібношляхетському середовищі.

Інколи такі документи додавалися повітовим на-
чальством до своїх донесень. Цим самим не тільки
збільшується їхня джерельна цінність, а й відбу-
вається взаємне доповнення та перевірка. Адже
таким чином можна порівняти інформацію офі-
ційного та приватного характеру. Втім слід заува-
жити, що цей вид джерел має дуже суб’єктивний
характер. У той же час ці документи відобразили
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місцевий колорит, а тому є цінними при прове-
денні досліджень на мікрорівні.

Певний обсяг інформації містять документи
фондів судових установ як повітового, так і губерн-
ського рівня (Володимир-Волинського – ф. 359,
Луцького – ф. 361, Ковельського – ф. 363, Волин-
ського – ф. 16 та інших судів). У той же час, як
засвідчує аналіз канцелярської документації, знач-
на частина судових матеріалів потрапила й до гу-
бернської канцелярії. Особливо це стосується кін-
ця 30-х років ХІХ ст. За своїм змістом судові спра-
ви є надзвичайно різноманітними, оскільки відпо-
відають усьому спектру судових проваджень то-
гочасної юстиції. Коротко охарактеризуємо їхню
специфіку.

Передусім зазначимо, оскільки службовий осо-
бовий склад земських судів становили здебільшо-
го дворяни-поляки, мовою судочинства і надалі
залишалася польська. Лише вироки і резолюції
судів мали писатися російською мовою.

Хоча судово-слідчі документи не мають ознак
загальності, а є швидше індивідуально-конкрет-
ними, фіксація у них таких процесуальних норм
як опитування свідків, проведення допитів дає
змогу отримати інформацію не лише про безпо-
середніх суб’єктів справи, а й про коло їхніх знайо-
мих та родичів. Нерідко в них можна віднайти
описи рис характеру тих, хто в чомусь підозрю-
вався, побуту їхніх родин. У нашому випадку, це
здебільшого стосувалося селян-уніатів, які чини-
ли опір примусовій зміні конфесії і відповідно
підлягали судовому розслідуванню згідно з зако-
нами Російської держави про покарання за «сов-
ращения». Оскільки у Російській імперії Церква
була невід’ємною складовою держави, випадки
переходу в іншу віру не залишалися поза увагою
й світської влади.

Суто церковні питання потрапляли на розгляд
Синоду – органу вищої церковної юрисдикції.
Цивільні справи спрямовувалися в Сенат. Деякі
справи після Сенату потрапляли в Державну Раду.
Якщо вона схилялася до скасування попередніх
рішень, то усе починалося з початку.

Існував спеціально встановлений порядок ве-
дення справ по відступництву. Для розслідування
таких фактів призначалася спеціальна комісія, до
складу якої входили: земський повітовий справ-
ник та духовні депутати з православної і католиць-
кої сторін, котрих вибирали із найавторитетнішо-
го духовенства7. Їхнім завданням було встановлен-
ня на основі метричних записів належності осо-
би до православ’я (чи колишньої унії) або като-
лицизму. Особлива увага приділялася визначен-
ню віросповідання колишніх уніатів, які перейш-

ли до католицизму. Після збору всіх необхідних
свідчень, допитів свідків, збору біографічних да-
них щодо кожного свідка, проведенням очних ста-
вок справа потрапляла до земського повітового
суду, завданням якого було ухвалити постанову
про повернення особи до православ’я або зали-
шення у католицькій вірі.

Протокол судового засідання дає нам мож-
ливість довідатися про деталі та відчути атмос-
феру цього дійства. У вступній частині зазнача-
лася дата, місце проведення засідання, склад суду
та суть справи. Далі йшов опис засідання, який
включав допит підсудного, читання обвинуваль-
ного акта, здійснення судового слідства, проведен-
ня дебатів, оголошення вироку.

У випадку, коли спеціальна комісія змогла пе-
реконати відступника повернутися до лона Пра-
вославної Церкви, справа не доходила до суду,
оскільки за височайшим повелінням від 19 люто-
го 1842 р. вчинок «совратившегося» залишається
без суду тільки тоді, коли він повернеться до пра-
вослав’я8. Проте більшість відступників проявля-
ла стійкість і їх віддавали під суд. Навіть якщо
земський суд визнавав підсудних католиками, Пра-
вославна духовна консисторія вимагала передачі
судової справи на розгляд до вищої інстанції –
губернської кримінальної палати.

Розгляд судових справ про відступників був
надзвичайно довготривалим, інколи доходив до
10-ти років. Причинами цього були різні. Пере-
дусім, це опір самих відступників, які роками ухи-
лялися від урядових наказів. Дуже часто справи
йшли повільно через невчасну явку духовних де-
путатів, неможливість знайти метричні або спо-
відні записи Білоруської чи Литовської уніатських
консисторій, папери яких не завжди були передані
до православних консисторій. Слід врахувати і бю-
рократичну тяганину, властиву російській судовій
системі, незважаючи на численні накази позачер-
говості розгляду справ. Справи могли пройти не
одну інстанцію, перш ніж знаходили своє оста-
точне вирішення. Інколи вони проходили по 10–
12 інстанцій у ревізійному та апеляційному поряд-
ках. Сам порядок ведення таких справ також не
сприяв прискоренню їхнього розгляду. Адже, якщо
особа після всієї системи духовних переконувань
і повчань, на які її відправив земський повітовий
суд (з 1932 р. повітовий), залишалася стійкою, то
справу передавали до вищої судової інстанції на
ревізію – а саме до губернської кримінальної па-
лати (з 1931 р. таку назву носив головний губер-
нський суд)9. Характерно, що питання відступниц-
тва вважалися карним злочином, оскільки направ-
лялися на розгляд кримінальної, а не цивільної
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палати. Найчастіше кримінальна палата відправ-
ляла справу назад, у повітовий суд, на доопрацю-
вання та для збирання додаткових свідчень, а під-
судних наказувала знову відсилати до духовних
осіб для повчань. Якщо і після цього уніат чинив
опір поверненню, то справа, за статтею 1220 15-го
тому Зводу кримінальних законів, передавалася
губернатору для відправлення в Міністерство
внутрішніх справ10. Останньою інстанцією розг-
ляду справ був сам імператор. Джерела зафіксу-
вали його особисті розпорядження щодо деяких
найбільш стійких відступників. У таких випадках
імператор наказував провести «троекратное духов-
ное увещание», а якщо це не допоможе, то знову
розпочати нове слідство11.

Деякі церковні справи потрапляли до найви-
щої судової установи Російської імперії – Сенату.
Так, справи із старих судових установ надходили
до Сенату за апеляцією, ревізією, за протестами
губернських прокурорів і при незгоді губернаторів
з рішеннями судів. Вони розглядалися у судово-
му департаменті і вирішувалися по суті. Нерідко
такі справи опинялися не тільки серед документів
канцелярії, а й серед справ консисторії12.

Окремо слід сказати кілька слів про судові
справи в канцелярії генерал-губернатора. Серед її
документів та чи інша судова справа представле-
на від початку до самого її завершення, незважа-
ючи на її перехід до різних інстанцій. Звичайно,
не всі судові документи відклалися в них (части-
на справ вирішувалася на рівні повітових судів),
проте сюди потрапили саме ті справи, які пройш-
ли кількаступеневу російську систему судочин-
ства. Самий цей факт уже посилює цінність цього
джерела та, крім того, є свідченням сили традиції
Уніатської Церкви. Аналіз тодішнього порядку
судочинства у справах про так зване «совращение
из православия», кількість яких особливо зросла
у результаті реалізації акту «возз’єднання» 1839 р.
Православної та Уніатської церков, дає нам бага-
тий матеріал для дослідження релігійної менталь-
ності населення, релігійних конверсій православ-
них, римо-католиків, а особливо греко-католиків
Правобережжя на родинно-побутовому рівні. Най-
більша кількість справ такого характеру датуєть-
ся 1830–1840-ми рр., часом посиленої боротьби
царського уряду з Уніатською церквою. Крім того,
аналіз судових справ розкриває процес реалізації
урядових постанов на місцевому рівні, тобто
відтворює картину функціонування судової сис-
теми не в теорії, а на практиці.

Отже, канцелярські документи можна віднес-
ти до комплексних джерел, оскільки вони крім
адміністративних вміщають в собі ще й судово-

поліцейські документи, що значно посилюють
їхню джерельну цінність.

Одним словом, документи губернських канце-
лярій дають досліднику найбільше інформації для
висвітлення зовнішньої сторони функціонування
Церкви в межах Російської імперії. Вони засвід-
чили процес поступового одержавлення Церкви,
нівеляції її впливу, а також цілковитого знищення
Уніатської церкви. Таким чином, дослідження вза-
ємин Церкви та держави є неможливим без вико-
ристання цього пласту адміністративних світських
джерел.

Виходячи із структури управлінського апарату
Російської імперії, слід зауважити, що значний
пласт нормативних та виконавчих документів
відклався також і у фондах вищих органів влади,
які нині зберігаються в Російському державному
історичному архіві (С.-Петербург). Відразу слід
відзначити, що у Російській імперії церковні та
світські органи управління були дуже тісно пов’я-
зані, відбувалося так зване злиття двох гілок вла-
ди, церковної та державної, з пріоритетними по-
зиціями останньої. Яскравим свідченням цього
є те, що протягом 1721–1917 рр. на чолі вищого
церковного органу управління – Синоду стояв
світський чиновник – обер-прокурор. Тому доку-
менти церковного характеру відкладалися у фон-
дах різних вищих органів як світських, так і цер-
ковних.

До вказаних фондів слід віднести фонд Депар-
таменту духовних справ іноземних віросповідань
МВС (ф. 821), хронологічні рамки справ, які в ньо-
му наявні, охоплюють 1809–1917 рр. Найбільший
масив інформації з історії Уніатської церкви зо-
середжено в таких документах справ, що внесені
до описів: 1 – «Католицьке віросповідання в Росії»
(1810–1901), 3 – «Католицьке віросповідання в Ро-
сії і в царстві Польському (1828–1917) ч. 1; 10 –
«Загальний стіл», 144 – «Документи канцелярії
митрополита С. Сестренцевича» (1797–1826) та
11 – «Всеподданейшие» доклади МВС» (1828–
1917). За типами документи цього фонду є офіцій-
ного походження. Це – офіційна кореспонденція,
статистичні дані, а також різноманітні скарги та
донесення. У перших трьох описах уніатські спра-
ви розглядаються в контексті інших, зокрема
справ Римо-Католицької церкви. Вони стосують-
ся питань про зміну віросповідання, перехід уні-
атів та православних до римо-католицизму. Знач-
ний інтерес становлять документи канцелярії
римо-католицького митрополита С. Сестренцеви-
ча, де міститься офіційна кореспонденція єписко-
па Луцької уніатської єпархії С. Левинського, яка
розкриває особливості взаємин римо-католицької
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та уніатської ієрархії на початку ХІХ ст. Адже до
1828 р. Уніатська Церква в Російській імперії пе-
ребувала під зверхністю Римо-католицької.

Слід відзначити, що офіційна і приватна корес-
понденція є одним із найінформативніших дже-
рел щодо таємної дипломатії, боротьби різних те-
чій, місійних планів. У той же час це суб’єктивне
джерело, яке потребує тонкого аналізу, порівнян-
ня з іншими документами, врахування обставин,
часу та місця написання. Втім, попри свою суб’єк-
тивність, специфіка як офіційного, так і приват-
ного листування полягає в тому, що воно містить
у собі інколи такі відомості, яких не віднайдеш
в інших типах джерел. Це значно посилює змістов-
ну сторону документів та допомагає відтворити
найповнішу картину відносин між церквами.

Статистичні дані щодо функціонування Уні-
атської церкви в Російській імперії в цілому та на
Правобережній Україні зокрема містяться у доку-
ментах, що зосереджені в справах опису № 11.
Слід наголосити, що інформація, наявна в ф. 821
та в більшості інших фондів дублює дані фондів
губернських канцелярій. Так, у ньому зосередже-
но загальну звітність про осіб, котрі перейшли
з унії до православ’я, яка міститься також і у фон-
дах губернських канцелярій. Щорічні «всеподда-
ные» звіти МВС імператору дають можливість
проаналізувати поступове зростання кількості
приєднаних до православ’я протягом 30-х рр.
ХІХ ст., а також відтворюють загальну картину
взаємовідносин урядової влади та уніатської
ієрархії. У звітах МВС фіксувалися й майнові ас-
пекти діяльності Уніатської Церкви, зокрема це
стосувалося фіксації прибутків уніатських митро-
политів та єпископів. Крім того, в них наявна ін-
формація про фундуші ліквідованих уніатських
монастирів. Інтерес з боку світської влади до май-
на монастирів свідчить, що саме це було однією
з важливих причин їхньої ліквідації.

У інших фондах органів вищого управління
також міститься певна частка уніатських справ.
Зокрема це стосується фондів Департаменту по-
ліції (ф. 1286) та Канцелярії генерал-прокурора
Сенату (ф. 1374). Тут є різноманітні скарги та
«прошенія» уніатів та православних. Відзначимо,
що справи, котрі остаточно не вирішувалися в по-
вітових судах, потрапляли до губернських, а ін-
коли й до столичних установ. Наприклад, нами бу-
ло виявлено такі справи у фонді Київської палати
кримінального суду в ЦДІАК України (ф. 485),
а також у фондах Департаменту поліції (ф. 1286)
та Канцелярії генерал-прокурора Сенату (ф. 1374)
в РДІА (С.-Петербург). Частина господарських
справ Уніатської церкви потрапила до державно-

економічних фондів РДІА – таких як Департамент
державного господарства МВС (ф. 1285), Загаль-
на канцелярія міністерства фінансів (ф. 560) та ін.
Із документів, наявних у них можна почерпнути
цінну інформацію для відтворення цілісної кар-
тини функціонування Уніатської церкви на побу-
товому рівні.

Щодо фізичного стану цього блоку документів,
то слід відзначити, що процент їх збереженості
значно більший від губернських та повітових.
Вони відзначаються високою якістю оформлен-
ня, оскільки донесення в столицю писали, як пра-
вило, найкращі писарі на доброякісному папері.
Все це пояснюється значною увагою, яка приділя-
лася збереженню канцелярської документації в Ро-
сійській імперії, для якої характерним був бюрок-
ратичний стиль управління.

У той же час для дослідження порушеної теми
найбільш репрезентативним є корпус джерел гу-
бернського рівня, оскільки саме губернська кан-
целярія була центром зосередження відомостей
про найпомітніші події в історії Уніатської церк-
ви. Документи вищих державних органів влади
у своїй переважній більшості дублюють докумен-
ти канцелярських справ.

Таким чином, добра збереженість масиву до-
кументів губернської канцелярії, його хронологі-
чна репрезентативність, високий інформаційний
потенціал робить його надзвичайно важливим для
дослідження Уніатської церкви. Особливістю
світського корпусу джерел є його висока хроно-
логічна репрезентативність, що сприяє всебічно-
му дослідженню проблеми. Найінформативнішим
він є для висвітлення наступних тем: законодав-
ство Російської імперії з уніатського питання, пра-
вове та майнове становище Уніатської Церкви,
ліквідаційна політика влади різного рівня щодо
уніатів. Однак, зазначений масив документів
містить значно менше відомостей з внутрішньої
історії Уніатської Церкви. Лише опосередковано
можна простежити ті чи інші аспекти внутрішньо-
го становища уніатів. Звичайно, ця інформація
розпорошена по документах у різних справах
різних фондів.

Водночас адміністративні джерела з історії
Церкви, а саме усі види нормативних (укази –
імператорські, синодальні, приписи, відношення
обер-прокурора св. Синоду, розпорядження губер-
наторів, акти) та виконавчих документів (звіти,
донесення, рапорти, скарги, протоколи засідань та
судових розслідувань, статистичні джерела) вже
самим фактом своєї приналежності до світських
інституцій накладають відповідний відбиток на
змістову сторону документів. Специфіка світоба-
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чення, ментальності вірних Церкви залишається
поза їхньою увагою. Що звичайно аж ніяк не при-
меншує їхньої джерельної вартості. Адже вони
містять інформацію різноманітного характеру,
а тому є комплексним історичним джерелом.
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Олег Кондратенко
ДОКУМЕНТАЛЬНІ АРХІВНІ ФОНДИ НАН УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ

ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В АН УРСР (1944–1956 рр.)

Дослідженнями з історії в Академії наук Украї-
нської РСР у вказаний період, окрім провідної на-
уково-дослідної установи – Інституту історії, зай-
мались ще й такі установи та підрозділи: Комісія
з історії Великої Вітчизняної війни на Україні та
відділ історії України Інституту суспільних наук
у Львові. Згадані установи разом з іншими інсти-
туціями суспільно-гуманітарного напрямку входи-
ли до Відділу суспільних наук АН УРСР.

Нині існує певна прогалина у вітчизняній істо-
ріографії щодо наукової діяльності історичних на-
уково-дослідних установ у вказаний час, майже
цілком відсутні наукові праці, які б комплексно
висвітлювали це питання. Майже всі наукові дос-
лідження, які побачили світ за часів СРСР, здебіль-
шого присвячені розвитку Інституту історії, зокре-
ма праці А. В. Санцевича, М. В. Коваля, О. С. Руб-
льова та ін.1 Нещодавно з’явилась колективна пра-
ця, присвячена історії Інституту українознавства
імені І. П. Крип’якевича, в якій незначне місце
відведено відділу історії України2. Відсутні (за
виключенням окремих статей) дослідження сто-
совно Комісії з історії Вітчизняної війни на Україні.

Питання розвитку наукових досліджень з іс-
торії в установах Академії наук частково висвіт-
лено в загальних працях, присвячених історії На-
ціональної академії наук України і виданих з на-
годи ювілеїв провідної наукової установи респуб-
ліки: «Розвиток науки в УРСР за 40 років»3, «Істо-
рія Академії наук Української РСР» тощо4. Незнач-
не місце відведено історичним дослідженням
у працях, які вийшли в світ уже після здобуття Ук-
раїною незалежності: «Історія Академії наук Ук-

раїни 1918–1993»5, та «Історія Національної ака-
демії наук України в суспільно-політичному кон-
тексті 1918–1998»6.

Ця стаття передбачає сприяти вивченню та ре-
конструкції розвитку академічних установ на ос-
нові використання документальних фондів, що ут-
ворились у результаті їхньої науково-дослідної ді-
яльності та відклались в наукових архівах НАН
України. Сюди слід віднести документи наукових
архівів академічних установ та архіву Президії
НАН України. Збереглися деякі документи у фон-
дах Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, які можна віднести до опублі-
кованих.

Найважливішими джерелами для досліджен-
ня основних напрямків діяльності академічних ус-
танов є плани та звіти про науково-дослідну ро-
боту. Планово-звітна документація з цього питан-
ня зберігається у «Фонді 251 архіву Президії НАН
України» та фондах наукових архівів академічних
установ України. Документи цих архівів у своєму
поєднанні виконують взаємодоповнюючу функ-
цію та компенсують відсутність їх в одному з цих
фондів.

Судячи із структури планів і звітів, основні
напрямки науково-дослідної роботи академічних
установ здійснювалися за певною схемою, зокре-
ма таких як праця над певною проблемою, яка
об’єднувала в собі низку наукових тем, а також ви-
конання завдань з видавничої та науково-популя-
ризаційної діяльності.

Не менш важлива інформація стосовно основ-
них напрямків наукової роботи цих установ міс-


