
Археографічні студії Володимира Антоновича1).

В українській історичній науці ім’я Володимира Антоновича відоме 
як ім’я визначного дослідника в галузі історії, археології, історичної 
географії, етнографії, археографії, то-що. Його ім’я в українській істо
ріографії стоїть поруч іменнів Костомарова, Куліша, Лазаревського, що 
своєю діяльністю в другій половині XIX ст.. чимало зробили для пі
знання минулого. У кожного з цих істориків була своя сфера* інтересів, 
своє поле діяльности: всі вони звернули пильну увагу на використову
вання архівних збірок для своїх дослідів. З  діяльністю Миколи Косто
марова ми звязуємо низку монографій та видання архівних матеріялів 
з доби Хмельниччини та Руїни. Ім’я Олександра Лазаревського пере
носить нас на Лівобережну Україну XVII—XVIII ст. з її побутом стар
шини, з її утисками селянства, то-що. Пантелеймон Куліш відомий своїми 
студіями про козаччину, а в пізнішу добу своїми панегіриками польській 
місії на Україні. Ім’я Володимира Антоновича звязується з низкою сту
дій з історії соціяльних стосунків на Правобережній Україні за часів 
литовських та польських. Його праці виявили форми протесту людности 
проти польського тут укладу. Ми вже казали, що ці визначні історики 
будували свої студії на основі документів, здобуваючи їх в архівних 
збірках. Ці дуже важливі моменти в археографічних студіях згаданих 
дослідників ще не до краю висвітлені. Для висвітлення археографічної 
праці Олександра Лазаревського маємо чимало цінних вказівок у роз
відках акад. Миколи Василенка* 2); про археографічну діяльність Миколи 
Костомарова є розвідка Івана Крип’якевича: „Археографічні праці Ми
коли Костомарова“ 3). Таких розвідок немає ні про Куліша, ні про Анто
новича, дарма що визначну археографічну працю цих дослідників з тієї 
чи иншої нагоди не раз згадували.

З  доручення Історичної секції Української Академії Наук ми зу
пинимо свою увагу на характеристиці археографічної праці Володимира 
Антоновича.

*) Цю розвідку в скороченому вигляді читав я на прилюдному засіданні Археоло
гічної Секції Української Академії Наук на-весні 1923 р., присвяченому пам’яті Володи
мира Антоновича; тепер вона друкується з доповненням.

2) „Чтенія въ Ист. Общ. Нестора Лѣтописца“. 1903, кн. XI, в. II, „Україна“, 
1927 р., кн. 4.

*’J Записки Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові т. СХХѴІ- СХХѴІІ. Львів 1918.
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Обізнавання з цією галуззю широкої та багатогранної Антонови- 
чевої діяльности почнемо з відомостей про становище української архео
графії до 60 pp. XIX ст., того часу, коли Антонович розпочав свою 
наукову працю, щоб яскравіше виявити, що свого вніс цей визначний 
історик в українську археографію.

Становище української археографії в першій половині XIX ст. 
тісно звязано з напрямком інтересів тодішнього українського суспіль
ства. У XVIII ст. цікавилися виучуванням зовнішньої історії козаччини, 
Гетьманщини, починаючи з Богдана Хмельницького. Литовсько-польська 
доба на Україні, як і історія Правобережної України, що залишилася 
після Хмельниччини за Польщею, мало цікавили тодішнє суспільство 
і безпосередньої уваги до себе не притягали. В основі дослідів клали 
найголовніше українські та польські хроніки, иноді впроваджуючи офі
ційні російські документи. Такого характеру була ця праця і в першій 
половині XIX ст. (А. Чепа, Ломиковський, Мартос,ито-що) — разом з цим 
нові елементи в цю працю внесли Бантиш-Каменський та Микола 
Маркевич 1).

Відомо, що кожен з них написав „полную“ історію „Малороссіи“. 
У цих працях обох істориків використано документальний матеріял. 
Бантиш-Каменський використав для цього документи тодішнього архіву 
міністерства закордонних справ; цим запровадив він напрямок офіційного 
московського висвітлювання українських подій. Свою „Исторію“ Бантиш- 
Каменський доповнив додатками, де подав ті уривки з документів, які 
вважав за найцікавіші. У своїй „Исторіи“ він серед розділу джерел 
зазначає, що використовував також справи чернігівського губ. правління, 
що були раніш у Глухові. Д. М. Бантиш-Каменський збирав також ще 
й окремо матеріяли для української історії і згодом переслав О. Волин
ському, а той р. 1856 видав під назвою „Источники малороссійской 
исторіи собранные Д. Н. Бантышъ-Каменскимъ и изданные О. Бодян
скимъ“ (ч. І, II М. 1858). У передмові, між иншим видавець зазначив 
„я думаю, что они а) составятъ ему прочный надгробный памятникъ, 
быть можетъ, прочнѣе самой его „Исторіи Малой Россіи...“ Цими сло
вами О. Бодянський відзначив вагу тих матеріялів, що переслав Бантиш- 
Каменський.

Приклад Бантиша-Каменського відбився на другій „полной“ історії 
„Малороссіи“ Миколи Маркевича. В його „Исторіи“, що відбила на собі 
впливи „Исторіи Русовъ“, томи IV, V теж мають до датки-документи. 
Ці збірки документів, звязані з іменами Бантиша-Каменського та Мар
кевича, були перші визначні видання документів з історії України.

Дальша археографічна праця широко розгортається в Київі. Ви
учуванням старовини цікавилися тут здавна; щоб зреалізувати це заці- *)

*) М. Г р у ш е в с ь к и й ,  Развитіе украинскихъ изученій въ XIX в. и раскрытіе 
въ нихъ основныхъ вопросовъ украиновѣдѣнія („Украинск. нар. въ его прошломъ и на
стоящемъ“, т. I, ст. 1914 ст. 19). 2) Документи.
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кавлення, Михайло Максимович зняв питання про необхідність утворити 
приватне „Київське товариство історії та давнини словено-руської“. 
У Київі вже р. 1835 при* Київській шкільній окрузі існував Комітет для 
вишукування старовини в Київі. До цього Комітету, окрім Максимовича, 
ввіходили Берлинський, Лохвицький,^ Анненков та инші. Працював під 
той час і мітр. Євгеній, що надрукував низку студій, користуючись пи
саними джерелами („Описаніе Кіево-Софійскаго собора“, то-що). Але 
проект М. Максимовича, що в складанні його брав був участь і Інно- 
кентій Борисов, не здобув потвердження у Бібікова, тодішнього київ
ського генерал-губернатора. Бібікові виходячи з загально-державних ро
сійських інтересів, гадав, що студіювати минуле має не вільна наукова 
установа, а установа державна, з представником вищої влади на чоліі).

З  ініціятиви Бібікова таку урядову комісію засновано року 1843 
(вліі'ку). Це була „Кіевская временная коммиссія для разбора древнихъ 
актовъ, состоящая прй кіевскомъ, подольскомъ и волынскомъ генерал- 
губернаторѣ“. Ця археографічна комісія ввесь час була під урядовим 
контролем. Контроль здійснювавсь через те, що на чолі її стояли уря
дові особи— Пісарев, керівничий генерал-губернаторської канцелярії 
(1843—8) Судієнко — почесний куратор чернігівської гімназії (1848—57), 
Юзефович — помічник куратора київської шкільної округи (1857—89).

На щастя, це урядове керування активно не виявилося. Науковою 
працею керували редактори. Тут Комісії теж пощастило, бо за редакто
рів та працівників Комісії стали люди з виразними науковими здібно
стями та хистом. Перші двацять років за редактора був Микола Іванішев 
(1844—63), далі, Володимир Антонович (1863—82). У Комісії брала 
участь ще низка наукових українських сил. Окрім Максимовича, назвемо 
Костомарова, Куліша, Ор. Левицького. Отже, офіційний характер Комі
сії не пошкодив скупчитися тут видатним представникам української істо
ріографії й науково поставити організацію та виучування архівних збі
рок. Коли тонкий спостережник російського життя XIX ст. — Коні, мав 
рацію, казавши, що з Росії країна можливих неможливостей, то не має 
чого дивуватися, що в Комісії утворилася течія прихильна до розвитку 
української науки та ще за часів миколаївського режиму.

Перший період діяльности Комісії — від 1843 р. до заснування Ар
хіву давніх актів (1852—4) та видання „Архива Юго-Западной Россіи“— 
не має плановости, але з погляду наукового стоїть високо. Відколи існує 
Комісія, в ній працював Михайло Максимович, що редагував перше ви
дання двох томів „Памятниковъ“ Комісії (почали виходити з 1845 р.). *)

*) Цей погляд Бібікова яскраво змалював один з пізніших відомих наукових робіт
ників, покійний акад. О. І. Левицький: „Историческая наука должна быть служить под
спорьемъ національной и патріотической администраціи, а разрабатывающее ее ученье 
должно стать однимъ изъ органовъ этой администраціи“ (Пятидесятилѣтіе Кіевской Ко
миссіи для разбора древнихъ актовъ „Историческая записка ея дѣятельности“ (1843—93) 
К. 1893, ст. 11). З  цієї записки О. I. Левицького ми беремо далі низку инших відомо
стей що-до Комісії.
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У цих, як і дальших, томах видано цінний матеріял з історії суспільних 
стосунків та культурного життя на Україніł). Нагадаємо, що в цій уря
дово-науковій Комісії працювали члени КирилоМетодіївського братства 
Куліш, Костомаров, Шевченко. Неофіційно в біжучій праці Комісії брав 
участь Гулак.

До праці в Комісії Максимович запрохав серед перших працівни
ків— П. Куліша. Члени Комісії — Микола Іванішев та Станіслав Шо- 
дуар — теж знали Куліша. Орест Іванович Левицький каже, що на пер
шого співробітника Комісії р. 1843 обрали П. О. Куліша „на котораго 
Комиссія возлагала надежды, что онъ при его „извѣстной любви къ исто
рическимъ изслѣдованіямъ, способностямъ и прилежаніи, можетъ быть съ 
пользою употребляемъ для разысканій въ архивахъ и монастыряхъ“ * 2). 
Куліш ще перед тим, як його обрано формально, оглядав архів Черка
ської думи, а згодом р. 1744 передав до Комісії Ханенків „Діаріуш“ 
р. 1722, прохаючи надрукувати цю пам’ятку під його доглядом. Та Ко
місія його не надрукувала; згодом надрукував його Бодянський у „Чте- 
ніях“ (1858 р. уривок). Року 1845 Куліш бере участь в описові книг та 
рукописів київських манастирів3).

Другого кирило-методіївця — Т. Шевченка запрохала Комісія р. 1845. 
Він з доручення Комісії їздив на Полтавщину, ^Київщину, щоб змальо
вувати історичні пам’ятки. Відомі його подорожі на Волинь та Поділля. 
Разом з Іванішевим він їздив на розкопи могил коло Перепетівки (Ве
лика Могила, Могила трьох братів, Оленівка).

Микола Костомаров почав працювати з 1846 р. Йому доручено го
тувати до друку видання Величкового літопису; в цій справі йому допо
магав Гулак. Окрім цього Костомаров мав доручення — підготувати 
в перекладі джерела до української історії з латинської мови. Костома
ров запрохав на допомогу Марковича, Посяду, Андрузького. Величків 
том вийшов вже по тому, як заарештовано Костомарова, під Ріґельмано- 
вим доглядом.

Маючи низку активних співробітників, Комісія „для разбора древ
нихъ актовъ“ протягом першої доби існування ^видала 4 томи „Памят
никовъ“ скількись томів Величкового літопису, Граб’янчин літопис з до
датком хроніки Боболинського, документи про життя Курбського на Во
лині, то-що.

*) Вийшли 4 томи „Памятниковъ“. Кожен том поділявся на три частини, Тут на
друковано було багато важливих документів. Назвемо устав Жиґимонта-Августа „о воло
ках“, що з ним звязані економічні зміни в житті селянства, низку документів про ко
заччину, добу Богдана Хмельницького (згадаємо щоденник Московського), матеріяли 
з історії братств, Берестейської унії, то-що.

2) „Пятидесятилѣтіе Кіевской Коммиссій ст. 24—5.
3) Про діяльність Куліша, Шевченка, Костомарова в Археографічній Комісії зі

брані відомості в ст. В. Міяковського „Кирило-Методіївці в Археографічній Комісії“ („Юви- 
лейний збірник на пошану акад. М. С. Грушевського“ К. 1928 ст. 312—23). 4
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Видавання джерел та взагалі діяльність Київської Археографічної 
Комісії в 1840—50 рр. це не було одиноке явище. У 1840 року роз
винулася в цьому напрямку діяльність у Москві; тут за редактора мо
сковських „Чтеній“ став Осип Бодянський1). Він видав „Исторію 
Русовъ“, що нею дуже цікавились вже раніш, Самовидців літотопис, 
Ріґельманів літопис, Симоновського, Мілерові замітки; хроніку Гу- 
стинського манастиря; Орликові папери та багато инших документів. 
Можна гадати, що археографічно-видавнича діяльність Бодянського була 
активніша за діяльність Київської Археографічної Комісії; москов
ські наукові кола були невдоволені з неї: „Чѣмъ сдѣлались „Чтенія“?— 
писав проф. Кубарьов до Сахарова, — „Сбродомъ всякой всячины и со
кровищницею былей и небылицъ хохлатскихъ“ * 2). Року 1848 діяльність 
Бодянського припинилася і відновилася вже аж за 10 років, коли утво
рилися инші, кращі для розвитку української археографії, умови. Ця ко
ротка діяльність О. Бодянського в 1840 рр. була видатною добою 
в нашій археографії, коли ще згадати ті важкі умови, що серед них 
доводилося цю працю провадити.

Діяльність О. Бодянського над видаванням джерел з української істо
рії розгорнулася тоді, коли „Архіву давніх актів“ у Київі ще не утворено. 
Становище архівної справи дуже змінилося після того, я к ' утворено 
в Київі Київський Центральний Архів при тодішньому університеті 
в 1852—4 рр. Тут скупчено до 6000 актових книг, згодом ще приєдну
вали нові матеріяли 3). Ці актові книжки були за важливі джерела, щоб 
виучувати соціяльну та економічну українську історію.

Перші відомості про існування актових книжок у Західній Европі 
маємо в Чехії. Відсіля їх занесено до Польщі, потім з'явились в Литві, 
на Україні. Актових книжок було скількись видів. Були — ґродські, сюди 
записували справи карного характеру, земські, куди записували справи 
цивільного характеру: умови, угоди, то-що. Були ще замкові, підкомор- 
ські, поточні, записові (нотаріяльні), декретові (по великих містах), ма
гістратські, ратушні. З  пол. XVI ст., коли життя пішло жвавим темпом, 
актові книжки почали навіть виконувати певною мірою значіння неначе 
преси, фіксуючи життьові явища. У XVII—XVIII ст. ст. до актових книг 
записували навіть жарти, сатири, орації, панегірики, молитви, гімни. Ці 
всі матеріяли разом з королівськими грамотами, ухвалами соймів, лю
страціями королівських маєтків та иншими документами економічного 
й соціяльного характеру — мають велику вагу на те, щоб виучувати

, *) Про його діяльність див. Н. П. Василенко „Іосифъ Максимовичъ Бодянскій и его
заслуги для изученія Малороссіи“ (друк, в „Кіевск. Стар." за 1903 р.).

2) „Кіевск. Стар.“ 1903, кн. XII, ст. 718—723, 725—6 „Древн. и новая Россія“, 
1880, I, 514 ст.

3) Про історію, як утворивсь цей архів, див.: О. И. Левицкій „Исторія учрежденія 
Кіевскаго Центральнаго архива" (Чтенія въ ист. Общ. Н. Л., кн. 17, в. 1—III, К. 1903). 
Потім ст. I. М. Каманіна в „Чтеніяхъ“ кн. 17 в. IV, та розділ у кн. В. Романовського 
„Нариси з архівознавства“ X. 1924, ст. 103 та дальші.
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життя на Україні за часів литовсько-польських 1). Певна річ, усі вони не 
збереглись. Підчас бурхливих років козацької революції їх багато по
нищили; те, що збереглося, звезено за наказом російського уряду в поло
вині XIX ст. (1848) до трьох новозаснованих архівів, в тому числі до 
Центрального Архіву у Київі, де й досі переховується. Актові книжки 
дали цінний матеріял для дальшої праці Київської Археографічної Ко
місії, що незабаром почала їх використовувати. Член Комісії проф. Ми
кола Іванішев уклав план дальшого видавання Комісії „Архива Юго- 
Западной Россіи". Матеріяли, що мала опрацьовувати Комісія, поділено 
на VIII відділів; вони торкаються соціяльної та економічної історії. До 
першої частини зараховували справи манастирські та церковні, до дру
го ї— справи селянські (устрій, суд, зайняття, то-що), до третьої — історія 
міста,, до четвертої — судові справи, до п'ятої — державно-економічні, 
шостої — соймові ухвали, сьомої — акти, що стосуються до політичної 
історії: козацькі війни, восьмої — акти, до найважливіших панських та 
князівських родів, то-що. Кожна з тих частин мала по скількись томів. 
Кожен том мав виходити з передмовою, де подавалися відомості про 
надрукований у цьому томі матеріял. Цей план 24 квітня 1858 року 
затверджено2). Комісія за ним працювала до самого свого кінця — 
влиття до складу Археографічної Комісії Української Академії Наук 
у Київі. Щоб працю Комісії зробити активнішою, Мик. Іванішев настояв 
на утворенні посади головного редактора. Редактор був зобов’язаний 
шукати потрібні джерела для накресленої теми, розглядати акти, над
силані до Комісії; наглядати за відповідністю копій з документів, що 
готувалися до видання та наукової обробки, то-що. Комісія ухвалила 
потребу такої посади і цю посаду зайняв проф. Іванішев. В 1863 р. його 
обрали на ректора київського університету і посади головного редак
тора в Комісії він зріксь, рекомендувавши замість себе Володимира 
Антоновича.

Попередня праця Комісії, її  широке зацікавлення старовиною, сту
діювання минулого, археології, напрям роботи в Комісії підчас перебу
вання Максимовича, Куліиіа, Шевченка, Костомарова, далі діяльність 
Іванішева — мали, звичайно, вплив на дальшу " роботу Комісії. Все це, 
звісно, відбилося на наукових студіях Володимира Антоновича.

азо

Пропозиція Іванішева припала була на той час, коли у Антоновича 
стояло питання взагалі про виїзд з Київа, бо для його наукової праці 
не було сприятливих умов.

Перед тим, як Володимир Антонович вступив до Комісії, ім’я його 
було вже відоме серед українських кіл. Він належав до групи ради- *)

*) Про актові книжки та їх походження чимало цікавих відомостей у ст. О. І. Ле- 
вицького „Объ актовыхъ книгахъ, относящихся къ исторіи Юго-Западнаго края и Мало
россіи“ (Труды 11 Археолог, съѣзда, т. II).

") „Пятидесятилѣтіе Кіевской Коммиссіи“ К. 1893 ст. 86—8. — Зміни пороблено 
що-до порядку томів та розподілу частин,.



Кального студентства, коли ще навчавсь в університеті, був звязаний 
ближче з хлопоманами. О. Ф. Кістяківський називав його „несомнѣнно 
душею кіевскихъ украинофиловъ“. Погляди цих хлопоманів, українських 
шісдесятників мали на собі чималий вплив кирило-методіївців: Косто
марова, Куліша, Шевченка*). Праця їхня була культурна та політична. 
Російський уряд пильно стежив за Антоновичевою діяльністю. Розгля
дали „Дѣло объ устройствѣ коммунистическаго общества“; в організації 
його підозрівали Антоновича та инших 2), що були тоді представниками 
українського народництва. У 60 рр. напередодні польського повстання 
1863 р. стала перед українським суспільством справа стосунків укра
їнців з поляками. На цій справі зупинялися Костомаров3), Куліш4). Як 
ставивсь до цієї справи Володимир Антонович, він каже в „Моей 
исповѣди“, надрукованій в „Основі“ за 1862 рік з приводу виступів 
Падалиці.

Ці інтереси до соціяльних питань, до національного моменту від
билися потім в історичних студіях В. Б. Антоновича. Історик, „що 
перший звернув найбільшу увагу на соціяльний та національний бік 
народніх рухів у минулому, Антонович як-раз ці моменти на перший 
становив план в сучасному, зостаючись холодним в справах чистої 
політики“ 5).

Отож, коли Володимир Антонович згодився на посаду головного 
редактора в „Коммиссіи для разбора древнихъ актовъ“ при київському 
генерал-губернаторі, то у нього вже були окреслені погляди на соціяльні 
та національні відносини на Україні. Але тут не треба думати, що 
праця в урядовій комісії цілком звязала його творчість у певні рамці. 
Акад. М. Грушевський на поминальному засіданні Українського Науко
вого Товариства у Київі 29 березня 1908 р. каже, що Володимир Анто
нович „меньше всього був істориком академістом, прихильником науки 
для науки, якому чисто формальні вимоги наукових завдань, чи якісь 
зверхнї обставини диктують теми, звертаючи увагу дослїдника на те чи 
инше само по собі зовсїм індиферентне для них питаннє“ 6). Зацікав
лення громадським життям було у нього, як ми бачили, дуже розвинене.
І вся діяльність Володимира Антоновича в археографічних студіях буде 
ясна, коли ми пам'ятатимемо ті соціяльні умови, серед яких доводилося 
працювати. А вони бували не завсіди несприятливі.

Археографічні студії Володимира Антоновича ЗЗІ

М. Я в о р с ь к и й, Нариси з історії революційної боротьби на Україні, т. І, 
Харків 1927, ст. 265.

й) М і я к о в с ь к и й ,  Нові сторінки з автобіографії В. Б. Антоновича. »Україна" 
1924, кн. 1—2, ст. 155.

3) Див. статті в томі „Науково-публіцистичні та полемічні писання Костомарова" 
(К. 1928), раніш надруковані в тогочасних виданнях.

*) Низка статтей в „Основі".
5) Акад. С. Єф  р е м о в ,  Перед судом власної совісти. „Записки Істор.-Філ. У.А.Н.“, 

кн. V, ст. 6—7. Ця характеристика потрібує деяких доповнень та корективів.
6) Записки Укр. Н. Т-ва у Київі, т. 111, К. 1909, ст. 5.
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Ми вже казали, що Володимир Антонович був головним редактором 
двацять років, починаючи з 1863 р., на чолі Комісії за ввесь час ре
дакторства був М. В. Юзефович (1857—1889), як урядовий представник. 
З а  діловодів Комісії були Ф. Г. Лебединців (1860—5), відомий також 
своїм близьким співробітникуванням у „Кіевской Старинѣ“, І. О. Сам- 
чевський (1865—74), К. 3 . Козловський (1871—3) та О. І. Левицький 
(з 1874 р.), що працював у Комісії і за часів пізнішого головного ре
дактора Владимирського-Буданова.

Офіційно обрали Антоновича на посаду головного редактора 
12 квітня 1863 р., але з Комісією він вже був звязаний раніше ł). Ми 
знаємо, що 25 березня 1862 р. одержав він 75 крб. за редагування 
І тому 3 частини „Архива Юго-Западной Россіи“ (акти про козаків).

Дальший огляд археографічних студій Володимира Антоновича ми 
почнемо з його праці в Археографічній Комісії, скупчивши увагу спо
чатку на участі в виданні „Архива Юго-Западной Россіи“, потім на 
участі його в инших виданнях Комісії.

Ставши за головного редактора Комісії, Володимир Антонович узяв 
на себе не тільки обов'язки головного редактора. Йому иноді доручали 
також доглядати друкування томів „Архива Юго-Западной Россіи“ 2), 
виконувати обов’язки діловода Комісії 3), то-що.

Свою працю в Археографічній Комісії Володимир Антонович почав, 
як ми бачили, друкуванням тому про козаків (ч. III т. І „Архива Ю го-За
падной Россіи“). Його закінчили друком р. 1863. Том за планом Комісії 
складався з передмови та документів — разом 111 (1500—1641 рр.).

У передмові автор зупиняється на походженню козаччини „козаки 
есть не что иное, какъ остатки сохранившихся древне-славянскихъ 
общинъ, которыя являются съ характеромъ воинственнымъ вызваннымъ 
мѣстными обстоятельствами съ новымъ именемъ, возникнувшимъ изъ 
той же военной обстановки“ (ст. СХѴІІ). Авторові погляди викликали 
справедливі критичні завваження М. Максимовича4), О. Єфименкової5), 
М. Грушевського °). Видання документів та передмова оживила питання 
що-до вивчення козаччини. В цьому-ж томі були- викристалізувані питання, 
які й далі цікавили автора.

Року 1867 вийшов з друку том про походження шляхетських родин 
(1442—70 рр.) з 132 документами (Архивъ Юго-Западной Россіи, ч, IV, т. І).

*) Журналъ Коммиссіи для разбора древнихъ актовъ № 45, за 1863 г. Переглянув 
я журнали Комісії з 1862 р. по 1882 р. Характер відомостей у них — фінансово-еконо
мічний (виплачування грошей співробітникам, наймання приміщення, замовлення паперу); 
про хід роботи Комісії повідомляється в звязку з виплатою грошей. Відомості цього 
офіційного журналу дуже „скупі" і тому мало звісток у них про різні сторони иншої 
роботи Київської Археографічної Комісії, що могли освітлити докладніше роботу голов
ного редактора, то-що.

2) Ж. Ком. за 1871 р. № 98 від 18/ХІ. 3) Ж. Ком. за 1874 р. (№ 95).
4) Соб. соч., т. І, ст. 277.
б) Южная Русь. т. II, ст. 311 „Литературныя силы провинціи".
ь) „Історія України-Руси", т. VII, ст. 566 (прим.) К. 1909.
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Року 1867 ухвалено до друку том про унію та становище православної 
церкви в 2 пол. XVII та в XVIII ст. (1648—1798 рр.); цей том вийшов 
р. 1871 з 239 док. (Архивъ Юго-Западной Россіи, ч. І, т. IV) 1). Того ж 
1867 р. закінчено том про міста*); він вийшов р. 1869 з 265 док. 
(ч. V, т. І). Року 1868 вийшов том про козаків (1679—1716) з 299 док. 
(Архивъ Юго-Западной Р. т. III, ч. II); у цьому томі вміщено передмову 
про останні часи козаччини на правому березі Дніпра. Ця передмова 
то була докторська дисертація Володимира Антоновича. Цього 1868 р« 
проваджено підготовчу працю над томом про селян 3); він вийшов р. 1870 
з 324 документами 4 5 6) (ч. VI, т. II). Цілих шість років готувався до друку 
том про гайдамацтво. Року 1870 маємо відомості про підготовування до 
друку тому гайдамацтва — переписування копій, то-що. Цей том про 
гайдамацтво вийшов р. 1876. (Архивъ Юго-Западной Россіи ч. III т. III) 
з 364 документами. Серед останніх нема виписок з „Книги Коденського 
військового суду“, що робилися ще р. 1872 г>).

Року 1873 йде готування до видання тому актів Литовської доби, 
що мав вийти за редакцією В. Антоновича та Козловського ü). Такого 
тому в виданнях „Коммиссіи“ не вийшло.

Року 1874 почато готування до видання тому про залюднення 
(Архивъ Юго-Западной Россіи, ч. VII, т. І, II) 7). Готування йшло по
вільно. Року 1879 (19 березня) маємо відомості про ухвалу переслати 
24 крб. 60 коп. Бершадському, магістрові тодішнього Новоросійського 
у-ту, що з доручення головного редактора поробив для Комісії копії 
описів деяких українських замків (Вінниця, Чорнобиль, Остер, Мозир) 
з документів Литовської метрики8). Виданням цього тому про колоніза
цію В. Б. Антонович дуже цікавився і вже р. 1876 порушив питання 
перед Комісією про потребу друкувати ч. VII т. І („Акты объ исторіи 
заселенія Юго-Западнаго края“), але справа затяглася. Ми мали нагоду 
обізватися з справою про друкування цього тому 9). Отож на цій справі

х) Ж. Ком. № 128 від 7/ІѴ — 1867 р. 2) Ж. Ком. за № 165 від 17/ХІІ — 1867 р.
3) Ж. Ком. за № 76 від 28/ХІІ - 1 8 6 8  р.
4) Тут зазначимо неслушність згадки С. Томашівського, який ставить цей том 

Антоновича в звязок з попередниками в цій праці Антоновича — Козловським потім 
Новицьким („Володимир Антонович, його діяльність на полї історичної науки“ Льв. 
1906 ст. 35). Останню розвідку ухвалено до друку р. 1870, а вийшла вона р. 1876 
в 2 томах (Архивъ Юго-Западной Р. ч. VI, т. І).

5) Коденську книгу використав для своїх студій Шульгин (Кіевск. Старина 1890 р.). 
Згодом до друку підготував її Ів. Мих. Каманін. Тепер друкує її Археографічна Комісія 
Української Академії • Наук під доглядом О. Ю. Гермайзе, як один з томів „Україн
ського Архіву".

6) Журн. Ком. N9 197, 25/ХІІ — 1873 р. Це було видання цілком инше, окреме від 
„Грамот вел. князів Лит.“ (надр. 1868 р.). Див. про його далі.

7) Журн. Ком. № 49 від 1/Ѵ — 1876 р. а) Жури. Ком. № 27, за 1879 р.
9) Завдяки вказівці Катерини Миколаївни Мельник-Антонович, якій висловлюю 

щиру подяку, обізнавсь я з окремою справою „Дѣло Кіевской Археографической Ком
миссіи № 1 1 — о напечатаніи І т. VII ч. Архива Юго-Западной Россіи — акты объ исто
ріи заселенія Юго-Западнаго Края; начато 5/ІІ — 1876 г, окончено 12/ХІ— 1876 г. на 
5 листахъ“. Цю справу переглядав я р. 1923,
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зупинимося докладніше. Справа ця складається з заяви головного ре
дактора Комісії В. Б. Антоновича, журнала Комісії від 12 листопада 
1876 р., умови з київським друкарем Милявським та зразками шрифту. 
Найцікавіше для нас заява Володимира Антоновича. Він зазначив, що 
виготував до друку 200 актів, які поділяються на такі шість рубрик — 
1) жалувані грамоти великих князів литовських та королів польських 
приватним особам на маєтки (XIV—XVII ст. ст.); 2) описи королівських 
замків 1545 р. (Київ, Канів, Черкаси, Житомир), 1552 р. (Житомир, 
Луцьке); 3) люстрації воєводств, повітів, староств XVII—XVIII ст.; 
4) пограничні документи (межі воєводств, повітів, великих приватних 
маєтків); 5) акти, що стосуються до історії будування слобід. 6) При
ватні документи маєткові та позовні, що торкаються історії, як повстали 
залюднені місця.

Далі автор заяви дав цікаві відомості що-до самої передмови 
„Предисловіе къ этому тому будетъ имѣть задачей, опредѣлить степень 
населенности Юго-Западнаго Края и отношеніе между народонаселеніемъ 
исконнымъ туземнымъ и иноплеменнымъ въ различныя эпохи исторіи 
этого края“. Тому 1) укладено буде нарис людности краю за велико
князівських часів з зазначенням поселень, що тоді існували. Тут буде 
так само сказано про місцевості, що їх залюднили кочовики (Торки, 
Половці Клобуки, Кумани). 2) Далі треба буде зупинитися на тому, 
в якій мірі залюднено було Україну в XIV—XVI ст. ст. за часів Вели
кого Князівства Литовського, як на підставі актів, так і инших відо
мостей— видань Комісії, відомостей мандрівників та закордонних, пись
менників (Контаріна, Герберштейна, Ґваньїні, Бєльського, Длуґоша Ля- 
соти...). Тут буде розглянуто гіпотезу польських істориків — Ґрабов- 
ського, Шайнохи, Стадницького, що перейшли до російської історичної 
літератури „о мнимомъ запустѣніи Юго-Западнаго края послѣ XIII ст- 
и о мнимой польской въ немъ колонизаціи“. Буде подано відомості 
про заснування у великім князівстві Литовськім чужоземних поселень. 
3) Далі буде нарис про зміни в густоті людности краю після Люблин- 
ської унії в звязку з покріпаченням селян у всім князівстві Литовськім, 
що сталося через цю унію, потім нарис двохразового спустошення кра
їни запровадженням тут польського суспільного ладу. „Для большей на
глядности“ — мав ще В. Антонович подати 2 списки залюднених місць 
у країні а) пол. XIII ст„ б) кінця XVI ст., а так само дві мапи, що 
стосуються до згаданої доби1). Надзвичайно цікавої передмови не на
друковано, як і самого цього тому, хоча за журналом все це до друку 
ухвалено і в умові з друкарем зазначено, що передмова В. Антоновича 
має бути надрукована. Згодом за десять років р. 1886 вийшли два томи 
„Архива Юго-Западной Россіи“ за редакцією М. Ф. Владимирського- 
Буданова за иншим планом без мап, без списку поселень * 2).

*) Заява 4 листопада 1876 р.
2) Року 1923, обізнаючись з Архівом Комісії, В. В. Міяковський показував мені 

примірники вже готового до Друку тому „Архива Юго-Западной Россіи“, ч. VII, т. І 
без передмови. Згадаймо, що Єфименкова знала про готування до друку цього тому „Тѣ



Після 1876 р. ще треба відзначити том про фіктивне повстання 
селян на Правобережній Україні в 1789 р. („Архивъ Юго-Западной 
Россіи", ч. III, т. V); до друку виготувано його р. 1893, а вийшов він 
р. 1902 з 378 документами.

Отож, от які наслідки праці Володимира Антоновича в Комісії 
маємо окрім непомітної роботи, — 9 томів „Архива Юго-Западной Рос
сіи". У цих томах зібрано до 2220 актів на більш як 4000 с т .— Можна 
гадати, що надруковано лиш частину тих документів, які Антонович 
вибрав для Комісії. У журналі Комісії від 25 лютого 1874 р. за № 19 
маємо ухвалу Комісії про видачу нагороди головному редакторові 
В. Антоновичеві в розмірі 550 крб. за те, що він зібрав до 8000 доку
ментів. Отож чималої частини тих документів у Комісії, які вибрав 
Антонович, не використано.

Обізнаймося тепер з характером документів, використаних для 
зазначених томів „Архива Юго-Западной Россіи". Трохи ми вже торка
лися цього питанн я, коли докладніше зупинялися на виданні тому 
„Архива" про залюднення. '

Взагалі в томах „Архива Юго-Западной Россіи" є грамоти — жа
лувані, дарчі, потвердження — Литовських князів, королів польських, 
розподільчі листи, тестаменти, скарги, вироки копних судів, протоколи 
пограничних судів, різні свідоцтва, протести, об’яви, позви, люстрації 
замків, воєводств та инші. Багатий та цікавий зміст бачитиме краще 
той , хто сам перегляне ці томи. Ми вже згадували, що за головне дже
рело для наукових студій Володимира Антоновича були актові книжки. 
Так наприклад для ч. VI т. II „Архива Юго-Западной Россіи" (акти 
про селян 1700—1789) на Правобережжі Антонович вибрав матеріял 
з 90 актових книжок різних місцевостей Правобережжя. В цьому томі 
є покликання на овруцькі ґродські записові книжки, камянець-подільські, 
луцькі, київські, кременецькі, книги Васильківського та Богуславського 
повітів, дубенського магістрату, житомирські, лятичівські, хмільницькі, 
вінницькі, браславські, гайсинські, черкаські, чигиринські, барські, канів
ські, книги Балтського повіту, Ямпільського повіту. Актові книжки не 
були за єдине джерело для видань. Серед зазначень, що були на кож
ному документі, є покликання на архів Комісії „для разбора древнихъ 
актовъ", власну Антоновичеву збірку актів, використовування газет 
(Kur jer Polski, Кіевлянинъ, Kur jer Warszawski, Supplement do „Kurjera 
Warszawskiego"), покликання на метричні акти 3-го департамента „Пра- 
вит. Синода", заславський архів Санґушка, на акти метрики коронної, 
звязки паперів київської канцелярії генерал-губернатора (відомості про 
гайдамацтво).
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невольныя ошибки (мова йде про том І, частини III — Арх. Ю. 3. Р. — акти про козаків), 
въ которыя впалъ авторъ... онъ, конечно, исправитъ въ предисловіи къ чрезвычайно 
интересному тому актовъ, который печатается нынѣ, о старинныхъ украинскихъ замкахъ, 
гдѣ авторъ снова будетъ имѣть случай коснуться вопроса о козачествѣ, собственно о его 
происхожденіи („Южная Русь“ т. II СПБ, 1905, „Лит. силы провинціи“ ст. 332).
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Використовуючи такий різноманітний матеріял для своїх студі 
Володимир Антонович зрідка спитується схарактеризувати його, кри
тично поставитися до нього. На деякі з цих спроб дозволимо собі звер
нути увагу. Так у томі про селян на Правобережжі в XVIII ст. (Архивъ 
Юго-Западной Россіи ч. VI т. II) на ст. 5 5 — він каже: „Пересмотрѣвъ 
тщательно записовые отдѣлы актовыхъ книгъ XVIII вѣка, въ которые 
вносились документы, устанавливающіе право на земельную собствен
ность вообще, мы нашли 200 документовъ относящихся къ крестьян
скому землевладѣнію. Конечно количество это представляетъ только 
незначительную долю документовъ подобнаго рода существовавшихъ 
въ дѣйствительности» такъ какъ весьма рѣдко крестьянинъ находилъ 
нужнымъ или возможность заявить въ актовыя книги дарственную запись, 
полученную имъ отъ владѣльца равно какъ и купчую крѣпость или ду
ховное завѣщаніе, по которымъ онъ пріобрѣталъ право на землю отъ 
односельцевъ или родныхъ". Далі, визначивши юридичне становище се
лянина, автор робить такий висновок: „Такимъ образомъ, документы, 
обрѣтающіеся въ записовыхъ книгахъ, не даютъ намъ права судить 
о количествѣ земли, принадлежащей крестьянамъ но, во всякомъ случаѣ, 
при хронологической и географической группировкѣ могутъ указать 
время и мѣстность, въ которыхъ стало развиваться крестьянское земле
владѣніе“. Відзначимо так само характеристику „дарственнаго“ запису 
(ст. 61). У томі про околичну шляхту (Архивъ Юго-Западной Россіи, 
ч. IV, т. I, ст. 2), так характеризується матеріял, який автор узяв з ак
тових книг: „Источникъ этотъ, доставляя неоспоримое ручательство
въ подлинности приводимыхъ фактовъ, хотя и не даетъ достаточно ма
теріала для того, чтобы представить предметъ въ желаемой полнотѣ, 
однако дозволяетъ раскрыть довольно оригинальныя черты изъ прошед
шей жизни нашего края, не лишенныя и общаго историческаго значенія“.

Не можна сказати, що такі завваження в Антоновичевих працях 
в „Арх. Ю .-З. P .“ трапляються часто; ці відомості спорадичні. Иноді 
характерні риси документів зазначено в передмові кількома словами. Не 
треба забувати, що це трапилося через синтетичний підхід Антоновича 
до матеріялів. У дослідах він був більше синтетик ніж аналітик. Цим, 
можливо, треба пояснити не таку велику увагу до характеристики 
окремих документів, бо джерелами української історії дослідник дуже 
цікавився. Він читав окремий курс про джерела української історії *).

Цим закінчимо наші відомості про Антоновичеву працю в „Архивѣ 
Юго-Западной Россіи“. Далі з’ясуємо участь Володимира Антоновича 
в инших виданнях Комісії. Ex oficio він, як головний редактор, брав 
участь більшу чи меншу в усіх виданнях Комісії, які виходили підчас 
перебування його на цій посаді. До видань, у яких Володимир Антоно- * з

*) И. А. Л и н н и ч е н к  о, Владиміръ Бонифатьевичъ Антоновичъ (1830—1908). 
Москва 1910, ст. 7 (відбитки з ^Трудовъ XIV Археол. Съѣзда, т. III). Рукописи лекцій
з джерелознавства доховалися з 1880 р., коли Володимир Антонович викладав ці лекції.
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вич брав безпосередню участь, треба віднести 1) 4-й том літопису Са- 
мійла Величка К. 1864, 2) Збірник літописів К. 1888, 3) „Сборникъ ма
теріаловъ по исторической топографіи Кіева и его окрестностей“ 
К. 1874 р.

Четвертий том Величкового літопису (додатки) вийшов з друку під 
доглядом Антоновича та Самчевського. Додатки в 4-му томі складаються 
з 7 статтей; три1) з них зредагуваз Антонович, до них надруковано 
коротеньку передмову.

Над збірником літописів працював тільки Володимир Антонович. 
Він зібрав такі літописи: 1) літопис 1506—17372), 2) Київський літопис 
(1241—1621 р.). 3) Межигірський літопис (1608—1700), 4) Щоденник по
ходу проти запорозьких козаків (1625 р.), 5) Літопис львівського кано
ника Юзефовича (1624—-1700 р.), 6) Витебський літопис. До цього до
дано 8 додатків, що складаються з листування, літописів та инших ма- 
теріялів, які укладач' уважав за потрібне видати 3).

Всі ці джерела з покажчиком обіймають 322 ст. друку, мова джерел 
тодішня українська, польська, та латинська.

До джерел автор додав передмову на 61 ст. Тут з’ясовує похо
дження джерел та подає їхню характеристику. Короткість та влучність 
висловів, що характеризують зазначені джерела, свідчать про тонко- 
критичну вдумливу аналізу автора передмови. Для прикладу подамо ха
рактеристику київського літопису— „Въ Кіевской лѣтописи несомнѣнно 
самую цѣнную часть ея, совершенно самостоятельную и представляющую 
большой запасъ новыхъ историческихъ данныхъ составляетъ послѣдній 
отдѣлъ ея съ 1608 по 1621 годъ; такъ какъ отдѣлъ написанъ современ
никомъ разсказываемыхъ событій, то и объемъ его относительно больше, 
а также подробности разсказа обстоятельнѣе, чѣмъ въ остальныхъ ча
стяхъ лѣтописи“ (ст. 21).

Такого роду короткі влучні характеристики в збірникові літописів, 
виявляють, що з Антоновича був тонкий аналітик та критик джерел, 
коли це було треба. Подібні риси ми вже відзначили, коли зупинилися 
на праці Володимира Антоновича в „Архивѣ Юго-Западной Россіи“.

З  видань Комісії ще треба відзначити „Сборникъ матеріаловъ для 
исторической топографіи Кіева“ (К. 1874), де Антонович посистематизував *)

*) Записки Матвія Титловського про два походи султана Гордого в 1620 та 1621 pp. 
Щоденник Семена Окольського про війну Осгранина з поляками 1638 р., додаток до 
цього щоденника, що його уклав Ст. Лукомський (ст. 147—315).

2) Лѣтописец или описаніе краткое знатнѣйших дѣйств и случаев, что в котором 
городу дѣялось в Украини малороссійской обѣих сторон Днѣпра и кто именно когда 
гетманом был казацким.

3) Це такі додатки — Добромисловський літопис (1648—1700), літопис Львівського 
Кармелітського манастиря (1648—1676), умови польських комісарів 1619 р., листи Юрія 
Збаражського до польського короля Жиґимонта III (1621—5), листи Степана Хмельниць
кого 1626 р., 12 листів Богдана Хмельницького до Львівського магістрату 1655 р., охо
ронний лист Богдана Хмельницького Львову 1657 р., 10 листів королівського секретаря 
Домініка Вильчка.
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перший та третій розділи, другий редагував професор Ф. Терновський. 
Цей збірник відомостей про Київ та його околиці мав призначення не 
тільки для аматорів старовини, але для членів Київського археологічного 
З ’їзду 1874 р. ł).

„Сборникъ матеріаловъ“ в І розділі має відомості з літописів про 
Київ (962—1300), в основу їх покладений Іпатський літопис, потім відо
мості з литовських та инших літописів (1300—1600), далі відомості 
з козацьких літописів (1660—1787). У третьому розділі зібрані доку
менти з 1411 до 1786 р. Тут є грамоти великих князів Литовських, ко
ролів Польських, універсали гетьманів, скарги київських міщан, опис 
Київа та київського замку королівських люстраторів 1545 р , різні сві
доцтва, квитанції, дарчі записи, скарги возних, то-що. Ці документи 
передруковані здебільшого з видань „Памятниковъ“ Київської Комісії 
„для разбора древнихъ актовъ“, „Актовъ Южной и Западной Россіи“, 
„Актовъ Западной Россіи“, але серед них є документи, окремо вибрані 
з актових книжок (напр. книга гр. житомирская поточная № 8).

Відомостями про „Сборникъ матеріаловъ“ що-до історії Київа та 
його околиці ми закінчимо огляд участи Володимира Антоновича в ви
даннях Комісії „для разбора древнихъ актовъ“ * 2). Тут, безперечно, 
була скупчена головна праця його в галузі археографії, але не єдина. 
Володимир Антонович брав участь у видаванні джерел і по-за Комі
сією. Тут треба відзначити „Грамоты великихъ князей Литовскихъ 
съ 1390 по 1569 годъ собранныя и изданныя подъ редакцією Владиміра 
Антоновича и Константина Козловскаго“ (К. 1868, ст. 163). Тут уміщено 
низку грамот (№№ 59+5), Грамоти ці взято з актових книг Київського 
Центрального Архіву (39 грамот), з Ateneum’a (5 грамот), решта (20) 
з приватної збірки Антоновича3). Укладено їх у виданні в хронологіч
ному порядкові, в якому завсіди укладалися документи „Архива Юго- 
Западной Россіи“.

Далі відзначимо розвідку про ворожбитство, що вийшла була 
в працях Географічного Т-ва з передмовою П. Чубинського 4). Ця праця 
Володимира Антоновича, написана на підставі актів, узятих з книг 
гродських та магістратських, дає цікавий матеріял для характеристики 
вірувань в таємничі сили природи; ці народні вірування в XVIII ст. ціл
ком аналогічні сучасним (розвідку закінчено р. 1874). До розвідки автор 
додав 70 документів (1700—1765 рр.). Загальне вражіння від цих доку
ментів автор схарактеризував на початку розвідки. „При пересмотрѣ

*) Л. Д о б р о в о л ь с ь к и й ,  Праця В. Б. Антоновича на ниві історичної географії 
( Записки Іст.-Філ. Відділу кн. IX К. 1926, ст. 186).

2) 3  посмертних видань зазначимо „Донесенія папскаго нунція Іоанна Торреса, 
архієпископа Адріанопольскаго о событіяхъ въ Польшѣ во время Богдана Хмельниц
каго“ („Сборникъ статей и матеріаловъ по исторіи Юго-Западной Россіи“ в II) (К. 1914), 

изд. Кіевск. Ком. для разбора древнихъ актовъ. Тут надруковані після перевірки мате- 
ріяли, які проф. В. Б. Антонович скопіював р. 1880 в Ватиканському архіві.

ü) № 1, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 29, 31, 33, 36, 41, 42, 51, 59.
4) „Колдовство. Документы - і- Процессы — исслѣдованіе" Петербургъ 1877, ст. 139.
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актовыхъ книгъ Кіевскаго Центральнаго Архива нерѣдко попадались 
мнѣ документы, относящіеся къ * процессамъ возбужденнымъ по поводу 
подозрѣній разныхъ лицъ въ чародѣйствѣ. Перечитывая внимательно 
документы, я, помимо предвзятаго ожиданія, не нашелъ въ нихъ ничего 
аналогическаго съ тѣми процессами, которые возникли въ Западной 
Европѣ до конца прошлаго столѣтія“ (ст. 3). Ця студія Володимира 
Антоновича виникла, мабуть, в звязку з його діяльністю в „Ю го-За
падномъ Отдѣленіи Русскаго Географического Общества“, в якому пра
цювало в 70 рр. чимало українських визначних наукових робітників.

Окрім цих видань Володимира Антоновича, треба відзначити ви
дання джерел у журналі „Кіевская Старина“ чи розвідок з приводу 
джерел. Тут уміщено було скількись щоденників та „записок“.

З  них відзначимо спочатку видання в перекладі важливого джерела 
для історії Хмельниччини, „Щоденника Станіслава Освєцима“ (1643— 
1651 р. 1). Щоденник Освєціма переховується в рукописному відділі 
бібліотеки Осолінських у Львові (№ 224), що його польські та україн
ські дослідники широко використовують для студій над Хмельниччиною, 
„Дневникъ этотъ“, каже в передмові Володимир Антонович, „по коли
честву, обстоятельности и подробности сообщаемыхъ имъ свѣдѣній мо- 

' жетъ быть причисленъ къ важнѣйшимъ источникамъ для исторіи ко- 
зацко-польскихъ столкновеній, случившихся въ половинѣ XVII столѣтія“ . 
Відзначивши, що це важливе джерело вже використовували польські 
історики Шайноха, Кубаля та инші, але самий текст його не видали, 

автор видання зазначає, що він подасть уривки з цього щоденника, які 
стосуються до української історії, в перекладі, „оставляя въ сторонѣ всѣ 
извѣстія дневника, относящіяся къ дѣламъ исключительно польскимъ, 
къ событіямъ происходившимъ въ Западной Европѣ и къ личнымъ и се
мейнымъ отношеніямъ автора“. Щоб схарактеризувати джерела, в перед
мові подається відомості з біографії автора щоденника (він був за се
кретаря гетьмана Станіслава Конєцпольського), потім короткий опис 
рукопису щоденника, звідки згадані уривки видаються.

У наступному році — 1883 р. — в „Кіевской Старинѣ“ 1 2) з’явилися 
„Записки Карла Хоецкаго“ (1768—76). Дарма що ці записки були ви
дані в Варшаві 1789 р., але вони стали бібліографічною рідкістю. 
„Между тѣмъ записки Хоецкаго, обнимающія его воспоминанія о восми- 
лѣтнемъ пребываніи въ плѣну въ Россіи, заключаютъ многочисленныя 
данныя, относящіяся къ этнографіи, географіи, областному военному 
управленію страны во второй половинѣ XVIII столѣтія и не лишены 
историческаго интереса“. Сам Хоєцький з краківської шляхти, брав

1) „Кіевская Старина" 1882 р. кн. 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12. В 1907 р. його видав 
Віктор Чермак: Stanisława Oświęcima Dyaryusz (Kr. 1907); pen. M. Кордуби в Львівських 
Записках, т. 83, ст. 215. Його важливе значіння для Хмельниччини видно хоча-б з чис
ленних покликаннів на це джерело у IX частині І половини „Історії України-Руси“ 
(К. 1929) акад. М. Грушевського.

2) „Кіевская Старина" 1883 р., кн. 1, 3, 11, 12.
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участь у барській конфедерації, потім як полонений з Кракова через 
Київ — Україну відправлений був до Казани, а відтіля до Сибіру; тут 
брав участь у походох проти калмиків, потім проти Пугачева, втік 
р. 1771 з річки Кальміюса через Степову Україну до Польщі. Зміст за
писок складається з тих вражінь, що дістав він протягом цього восьми
літнього полону.

У передмові Володимир Антонович подає короткі біографічні відо
мості про Хоєцького, виявляє характер та помилки „Записок": з укра
їнської історії цікаві спостереження автора що-до Волині, Київа, Черні
гівщини, Степової України.

Цікавий так само є щоденник Федора Євлашевського, Новгород
ського "підсудка (1564—1604)]). Записки Євлашевського вже надрукував 
р. 1860 в польській літературі Цімневський. Антонович видав щоденника 
з копії, що переховується в бібліотеці Осолінських у Львові. Щоден
ник Євлашевського має автобіографічний та місцевий побутовий характер. 
З  загально-політичних фактів найдокладніше описано Наливайків наскок.

Ми бачимо, що рукописний відділ бібліотеки Оссолінських у Львові, 
що має багато важливого архівного матеріялу, використовує Антонович 
по змозі2). Окрім щоденника Євлашевського, Освєціма, йому пощастило 
знайти в одному з історичних збірників — рукопис „О Москвѣ и о Дмит
рію, царику московскомъ ложномъ. Сіе писалъ мещанинъ кіевскій име
немъ Божко Балыка, который самъ тамъ былъ и'самовидецъ тому былъ". 
Ці записки опублікував Антонович у „Кіевской Старинѣ" (за 1882 р. № 7).

Далі треба відзначити ще студію „Прилуцкий полковой осаул Ми
хайло Мовчан и его записная книга"3). Тут автор подає відомості про 
саму записну книжку, що збереглася у Аркадія Мазаракі, далі відомості 
про Михайла Мовчана, потім у додатках — статті з книжки, ’ найха
рактерніші для окреслення суспільних стосунків на Україні з другої 
половини XVII та в XVIII ст. (літописні уривки, які потрапили до 
книжки, універсал . Скоропадського на ім’я Михайла Мовчана та инше, 
всього 9 статтей). До цієї категорії мемуарної літератури треба залічити, 
ще „Мемуары, касающіеся исторіи юга Россіи" в. І (XVI ст.) К. 1890,
в. II (перша половина XVII ст.) К. 18964). У передмові до І випуску 
Володимир Антонович пояснює вагу мемуарних джерел для історії: 
„Если этотъ источникъ историческаго знанія и уступаетъ въ отношеніи 
фактической точности свѣдѣніямъ, архивнымъ, то онъ дополняетъ не
сомнѣнно свидѣтельства актовъ, представляя полную, живую и разно
стороннюю картину народнаго быта, и даетъ возможность оцѣнить 
уровень общественнаго развитія и отношенія общественнаго мнѣнія

2) „Кіевская Старина“ 1886*кн. І, згодом надрукований у „Мемуарахъ отн. къ исто
ріи Южной Руси", в. II, К. 1896, ст. 1—39.

2) Пізніше використування цього матеріялу та здобування нового в цій бібліотеці 
є в студіях акад. М. Грушевського.

:5) Кіевская Старина 1885, кн. І, ст. 57—58.
4) Переклад належить Кат. Мик. Антонович-Мельник.
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къ событіямъ, происходившимъ въ описываемое мемуаристомъ время“. 
Ці мемуари видала була „Кіевская Старина“, але серію їх не закінчено, 
бо третій та четвертий випуски, які Антонович гадав підготувати до 
друку, не вийшли.

У „Кіевской Старинѣ“ надруковано ще кілька невеличких окремих 
документів та розвідок з галу-зи джерелознавства. З  них зазначимо 
„Неизвѣстный доселѣ гетманъ и его приказъ“ 1). Тут мова про Дмитра 
Барабаша, доданий там документ надруковано з копії, що заховалася 
в Рум. ревізії; її  передав Антоновичеві Лучицький. Згадаємо також про 
розвідку „Лѣтопись Яна Юзефовича, какъ источникъ для исторіи Южной 
Руси“. Володимир Антонович зупиняється на авторовій біографії, що дає 
змогу одзначити низку неточностей, суб’єктивність Юзефовичевих по
глядів, дарма що для літопису свого він використовував багато джерел. 
Цікаві тут відомості до історії Львова та відомості про події після 
1623 року. Подаються в розвідці відомості про історію та стан 
рукопису * 2).

З  инших матеріялів зазначимо цікаві відомості в замітці „Нѣсколько 
данныхъ о судьбѣ Желѣзняка послѣ его ареста въ Умани“ 3). Тут автор 
надрукував ті матеріяли, що передав йому Максимович. З  них видно, 
що Залізняка судив російський уряд у Київі. Трохи раніш надруковано 
„Описаніе бѣдствія, постигшаго Умань и всю Украину въ 1768 року“ 
(„Opisanie klęski Humańskiej i całey Ukrainy w roku 1768 poniesionej“). 
Це „Opisanie“ знайдене в збірникові рукописного відділу Осолінського 
(№ 163). У йому можна відзначити „то достоинство, каже Антонович, 
что написанъ во время самыхъ событій, подъ непосредственнымъ впе
чатлѣніемъ“. Автор мемуарів, можна думати, був духовною особою 4).

На инших, дрібніших5) не зупинятимемося; зазначимо тільки, що 
Антонович ще дає низку рецензій на археографічні видання6). Поперед
ній огляд археографічних студій. Володимира Антоновича виявляє, що 
його інтереси були скупчені найбільше на виучуванні історії Правобережної

*) Кіевская Старина 1883, кн. V ст. 140.
2) Кіевская Старина 1887 кн. XI, Див. раніш так само „Сборникъ Лѣтописей“. 

Згадаємо тут ще „Православный манастырь и его уніатская лѣтопись (къ исторіи Сата- 
новскаго монастыря Подольской епархіи) („К. Старина“) потім у „Монографіях“ т. I 
Лѣтопись Сатановскаго монастыря (з рукопису Бібліотеки Осолінських).

3) Кіевская Старина, 1882, кн. 12. 4) Ibid , кн. 3.
ь) „Къ исторіи возстанія Наливайка“ (К. Стар. 1896, кн. 10), „Жалоба поданная 

Кіевскому митрополиту крестьянами с. Свиноѣдъ на злоупотребленіе державца Ивана Бы
ковскаго“ (ib. 1884 р., кн. 12). Изъ записной книжки Южно-Русскаго священника 1725 г*
(ib. 1886 р., кн. 9).

6) „Акты относящіеся къ исторіи Южной и Западной Россіи“ (т. XII), „Кіевск. Ст." 
(1882 кн. 9). Д. Б а г а л ѣ й, Матеріалы для исторіи колонизаціи и быта степной окраины 
Московскаго государства въ XVI—XVII ст. (ibid. 1886, кн. 3), И л ь н и ц к і й ,  Опись 
книги Кіевскаго Центральнаго Архива № 13 (ibid. 1882 р., кн. 12). Сулгімовскій Архивъ 
Фамильныя бумаги Сулимъ, Скорупъ, Войцеховичей. Уклав та видав О. Лазаревський 
(К. Ст. 1884, кн. 10); П е т р у  ш е в и ч ъ ,  Сводная галицко-русская лѣтопись (Кіевск. Ст. 
1888, кн. 6) та инші.
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України. Тут його цікавили питання соціяльного характеру (становище 
козаків, селян, історія міста, питання про залюднення України, стано
вище церкви). Ці питання повстали у Володимира Антоновича пі до 
впливами того оточення, де йому доводилося працювати. Народницький 
напрямок, виучування польсько-українських стосунків мали не аби-який 
вплив на наукові інтереси Володимира Антоновича.

З а  головне джерело, що на підставі його Антонович написав низку 
попередніх студій, були актові книжки. Цей матеріял Антонович вико
ристовує і для видань Комісії і в працях, які друкує в „Кіевской Ста
ринѣ“ та инших виданнях. Володимир Антонович не аби-як розумівсь 
на актових книгах; його високо цінували не тільки наукові кола, а й уря
дові. Це виявила голосна справа р. 1867 про фальшівників, які під
робляли документи, щоб добутися дворянського стану. Для розгляду 
цієї справи утворили Комісію, що працювала з 1867 р. по 1892 р. Для 
праці в Комісії довелося запрохати Антоновича, бо відшукати відповід
ного знавця в Петербурзі та инших містах не пощастило 1).

Окрім актових книг, Антоновича цікавила мемуарна література; 
щоб виявити її  значіння, як історичного джерела, видано чимало важли
вих та цікавих пам’яток. Загальне значіння цієї літератури окреслено 
в передмові до І кн. „Мемуаровъ относящ.' къ исторіи Южной Руси“. 
Уривок цей ми подали вже попереду.

В археографії Володимир Антонович має не аби-яку вагу.
Романович-Славатинський у праці про діяльність Миколи Іванішева 

зберіг уривок з листа Іванішева до проф. П. Павлова; Іванішев пише: 
„Вотъ вашъ Гизо великій историкъ, а что станется съ его взглядами 
лѣтъ черезъ 20—30? А мои изданія будутъ имѣть вѣчное значеніе для 
исторической науки“ * 2). Коли Іванішев надавав такого значіння своїй 
праці над видаванням документів у Комісії ще за свого життя, то тим 
більше це можна сказати про Антоновичеву діяльність у цьому напрям
кові. Такий суворий критик діяльности Володимира Антоновича, як То- 
машівський, і той визнав видатну вагу Антоновичевої праці в цьому 
напрямкові. „Розглядаючи з того боку дослїди Антоновича, мусимо при
знати, що більшість його праць визначається богатством фактичного 
матеріялу, невідомого з инших дослідів; а не раз праця виповнює його“ 3). 
Разом з тим С. Томашівський у своїй студії (ст. 50) зазначає, що 
актовий матеріял робить розвідки „однобічними“, забуваючи розвиток 
української археографії та ті суспільні умови, в яких працював цей 
визначний дослідник. Томашівський закидає Антоновичеві ще мало кри
тичне ставлення до джерел, напр. до козацьких літописів (зокрема до 
Величкового літопису). З  приводу монографії про Литву каже: „кільки

*) „Дѣло объ оказавшихся въ Центр. Архивѣ Др. Актовъ при У-тѣ поддѣльныхъ 
актахъ". Ми цією справою користувалися за вказівками Кат. Мик. Мельник-Антонович.

2) Н. Д. И в а н и ш е в ъ ,  его жизнь и дѣятельность. СПБ 1876, стор. 239.
а) С. Т о м а ш і в с ь к и й ,  Володимир-Антонович, його діяльність на полі історичної 

науки. Львів 1906, стор. 50.
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критичних екскурсій в тій монографії дають гарне свідоцтво авторові, 
всетаки з огляду на загальну суму його дослідів треба прихиляти ся 
до такої думки, що ся критична частина дослїду не була т. ск. в ха
рактері Антоновича, як історика“ *). З  цими гадками, буцім-то Антоно
вич некритично ставивсь був до джерел, не можна погодитися; ми пода
вали уривки з вступних передмов до мемуарів, деяких літописів, подали 
деякі Антоновичеві характеристики окремих документів з актових книг, — 
усе це каже за критичне ставлення до джерел; історик, як синтетик, 
подав свої висновки. Щодо зауваження з приводу літописів козацьких, 
зокрема Величкового, то тут треба нагадати, що Антонович справді 
визнав цей літопис за найцінніший з-поміж инших літописів: „вѣроятно, 
як каже Іконніков, по обилію матеріаловъ въ ней заключающихся“ * 2). 
Антонович теж визнавав компілятивний характер цього літопису, випад
ковість джерел, брак критики, т*о-що. Отже, як бачимо, ще треба пере
вірити, чи справді правильна та точна гадка у самого Томашівського 
з приводу апокрифічности Величкового літопису. Нагадаємо, що Макси
мович, подавши чимало критичних завважень про джерела, називає Ве- 
личків літопис „драгоцѣнную для нее лѣтопись“ 3). Своє останнє слово 
тут скаже добрий критичний дослід над цим літописом.

А втім, яке значіння для Антоновича мали джерела, можна бачити 
з того, що він викладав курс джерелознавства; в рукописних примір
никах, що по ньому залишилися, розкидано чимало критичних уваг до 
джерел української історії. Деякі свої погляди Антонович висловив ще 
в коротенькій промові „Н. И. Костомаровъ, какъ историкъ“, присвяченій 
пам'яті Миколи Костомарова4). У цій промові Антонович за поперед
ників Костомарова в галузі розроблення української історії вважає 
Бантиш-Каменського та Максимовича. Вартість „Исторіи“ Бантиш-Камен-

*) С. Т о м а ш і в с ь к и й, ib. ст. 50—2. Взагалі низка тверджень С. Томашівського 
в звязку з опублікуванням нових матеріялів про Антоновича потрібують перевірки та 
доповнень. Частину його гадок, як необґрунтовану, треба зовсім відкинути.

Про те, як ставивсь Антонович до літописів, він каже (після наведеного в тексті 
уривка): „Звідти походить, що він мав завсїди багато довіря до всякого рода лїтописей» 
спеціально козацькі лїтописи мали в ньому дуже лагідного суддю; між иншими він 
признає богато наукової вартости так сильно апокріфічному жерелу, як Величкова лї- 
топись" (Ibid., ст. 52).

2) В. И к о н н и к о в ъ ,  Опытъ русской исторіографіи, т. II кн. II (К. 1908), ст. 1597. 
У літографованих лекціях з джерелознавства, що читав В. Антонович, підкреслено 
„Въ сочиненіе свое Величко включилъ огромное количество документовъ изъ кан
целяріи и архива, гдѣ онъ черпалъ полными руками, и это представляетъ неоцѣненный 
матеріалъ“.

3) М. М а к с и м о в и ч ъ ,  Собр. соч. т. I, ст. 217. Тут ще дозволимо собі нагадати як 
розумів В. Антонович козацькі літописи. „Въ козацкихъ лѣтописяхъ не нужно видѣть 
древнихъ лѣтописей: это только одно названіе лѣтописей; въ сущности это просто мему
ары или же попытки прагматической исторіи, удержавшей лѣтописную форму, какъ, напр., 
лѣтописное повѣствованіе Ригельмана или Петра Симоновскаго

4) „Кіевская Старина", 1885 р., кн. 5.
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ського бачить тільки в архівному матеріяліł). Куди виїде оцінює він 
Максимовичеву працю:,,Несмотря на свою глубокую эрудицію, трудолю
бѣ, онъ, по его собственному выраженію, оттачивалъ лишь „кирпичи для 
будущей исторіи Южной Россіи“. На каждой строкѣ этой исторіи его 
встрѣчаютъ неточности, предвзятыя положенія, фиктивныя данныя, 
и много труда и времени онъ долженъ былъ употребить“, щоб україн
ську історію „очистить отъ указанныхъ недостатковъ“ 2). Характерні 
риси Костомарова, як історика, Антонович бачить ось у чому. „Прежде 
всего нашъ историкъ бралъ матеріалъ для своихъ изслѣдованій изъ 
первыхъ источниковъ, изъ первыхъ рукъ. Онъ никогда не прибѣгалъ 
къ темамъ разработаннымъ, не пользовался чужими трудами. Архивы 
и разныя другія древлехранилища — вотъ мѣста, откуда онъ добывалъ 
свой сырой матеріалъ и онъ разрабатывалъ его тщательно, подвергая 
суровой, строгой, въ уровень съ наукой;' критикѣ“ 3).

Окрім цих характеристик, дозволимо собі зупинити увагу на Анто- 
новичевій рецензії „Сулимовского Архива“ (К. Стар. 1884 кн. 10), його 
видав відомий знавець Лівобережжя Олександер Лазаревський — „Вы
боръ документовъ, каже авторъ рецензії, для изданія произведенъ 
весьма умѣло — нѣтъ номера, который бы не представляло той или дру
гой существенной черты для обрисовки бытовой исторіи страны; иначе 
конечно и не могло случиться, такъ какъ издатель А. М. Лазаревскій, 
извѣстный многочисленными трудами по исторіи Малороссіи, по всей 
вѣроятности долженъ быть признанъ лучшимъ знатокомъ малороссійской 
исторіи и древностей XVII и XVIII столѣтій“ 4). Значіння видання „Су- 
лимоБскаго Архива“ можна порівняти з виданнями „Записок Якова Мар
ковича“ та „Матеріаловъ для отечественной исторіи Судіенка“ 5). Ви
знаючи велику вагу джерел для дослідника минулого, — потребу кри
тично ставитися до матеріялів, Антонович завсіди брав до уваги історію 
походження джерела. Він, наприклад (це є в передмові до щоденника 
Освєціма або в передмові до Юзефовичевого літопису), бере на увагу 
соціяльне походження автора, суб'єктивні авторові симпатії та антипатії. 
Уважливе ставлення до матеріялів, що являють основу пізнання мину
лого, всебічна критична аналіза їх дуже характерні для археографічної 
праці Володимира Антоновича.

На жаль, декотрі сучасні дослідники обминають отакий уважний 
підхід до архівних матеріялів, ідуть протореними вже шляхами, вкрай 
забуваючи про потребу докладно використовувати архівні матеріяли або, 
знов, беруть окремі факти з архівних матеріялів, щоб схарактеризувати 
ті явища, які вимагають ширшого та пильнішого студіювання инших до
кументів цієї доби, і, докладно не опрацювавши, публікують свої, дуже

*) „Если она представляетъ какую-либо цѣну, то лишь наборомъ архивнаго мате
ріала, который Бантышъ-Каменскій внесъ въ свою исторію, заимствовавъ его изъ обшир
ныхъ архивовъ министерства иностранныхъ дѣлъ“ (ст. XXXI).

*) Ibid., ст. XXXI. 3) Ibid , ст. XXVI—XXVII.
4) Ibid., стор. 333. s) Ibid, 336.
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ерез це побіжні та ще далеко незакінчені спостереження. Звісна 
/ ,ч , такі розвідки не завсіди завдовольняють навіть мінімальні наукові 
вимоги.

Підбиваючи підсумки археографічній праці Володимира Антоновича, 
мусимо відзначити, що він, окрім Київського Центрального Архіву, пра
цював ще по инших архівах: у Москві в Рум’янцівському Музеї, в Пе
тербурзі в архіві міністерства закордонних справ (теп. у Ленінграді), 
в Публічній Бібліотеці; працював у Львові, Кракові, Варшаві, в Римі 
(в Ватиканському архіві), то-що 1).

Ми вже бачили, яку силу нового архівного матеріялу використав 
Антонович для дослідів над минулим Правобережної України. Коли по
рівняти з становищем української археографії до Антоновича ту вкладку, 
яку зробив він, то можна сказати, що тепер українська історична наука 
ступила на ширший шлях історичних дослідів, що стоять у рівні з вимо
гами (тодішньої європейської науки)."

Опублікуванням багатьох невідомих перед тим документів, добірним 
вибором їх, Антонович поклав міцну підвалину для дальшого розвитку 
української історичної науки.

Напрям археографічної Антоновичевої праці, безперечно був впли
нув на низку студій, що провадили инші наукові робітники в Київській 
Археографічній Комісії. Вони були, безумовно, підо впливами інтересів 
тогочасної української історіографії, що за представника її був Воло
димир Антонович.

Дозволю собі коротенько нагадати деякі з цих студій. Р. 1876 надруко
ваний був том „Архива Юго-Западной Россіи“ про селян (ч. VI т. І), 
що його готував К. Козловський, а закінчив І. Новицький; в 1878 р. 
Комісія видала літопис Самовидця з передмовою Ор. Левицького, потім 
вийшла низка томів з історії релігійних стосунків на Україні з передмо
вами Лебединцева (ч. І т. 2, 3), Терновського (ч. І т. V), О. Левиць
кого (ч. І. т. VI). Цікаві „Переписи еврейскаго населенія въ Ю го-За
падномъ краѣ въ 1765—91 гг. “, що вийшли з передмовою І. Каманіна 
(Арх. Ю. 3 . Р. ч. V т. 2). З  пізніших робітників у Комісії згадаємо 
акад. М. Грушевського, що тоді працював був над актами Барського 
староства (Арх. Юго-Зап. Р. ч. VIII т. 1, 2), Владимирського-Буданова, 
що заступив Антоновича на посаді головного редактора в Комісії „для 
разбора древнихъ актовъ“, М. Ясинського („Акты о копныхъ и вотчинныхъ 
судахъ въ Юго-Западной Россіи въ XVI—XVIII“) та инших2).

*) В. Л я с к о р о н с к і й ,  В. Б. Антоновичъ (Журналъ Мин. Нар. Просв. 1908 р. 
кн. 5—6, ст 64).

2) Критичні завваження про працю Комісії зробив акад. М. Грушевський (напр. 
що-до недостатньої уваги до економічних студій) у статті з нагоди 50 років праці Київ
ської Археографічної Комісії („Записки Наук. Т-ва у Львові, т. НІ. Льв. 1894, ст. 211—21).


