
ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ МИКОЛИ КРИКУНА

У 1963 році побачили світ дві статті молодого викладача кафедри 
історії південних і західних слов'ян Львівського державного універси
тету Миколи Крикуна. Поява цих порівняно невеликих за обсягом 
розвідок знаменувала початок тривалої й послідовної наукової твор
чості історика. Протягом наступних десятиліть стали регулярно 
з'являтися друком у вітчизняних і закордонних виданнях публікації 
дослідника, який невдовзі став доцентом, а з часом і професором зга
даної кафедри*, залишаючись її незмінним співробітником упродовж 
наступних шістдесяти років1. Ці публікації, присвячені періоду Піз
нього Середньовіччя й Ранньомодерного часу в історії українських 
земель, зважаючи на незначну увагу до нього з боку вітчизняної історіо
графії (також її зацикленість винятково на класових підходах та оцін
ках у категоріях соціальної боротьби), ставали подіями у розвитку 
української історичної науки того часу, а з роками почали творити 
цілісні образи з історії України XV—XVIII cm. На сьогодні науковий 
доробок Професора Миколи Крикуна нараховує понад 200 публікацій у 
різних наукових жанрах2 — це, зокрема, ґрунтовні монографіі; збірники 
статей, об'єднаних спільною тематикою; фундаментальні видання 
джерел; присвячені ключовим проблемам статті, які за обсягом і зміс
том нерідко творять міні-монографіі; численні публікації окремих 
документів; енциклопедичні статті; рецензії й огляди тощо. Чимало 
з них набули статусу класичних в очах багатьох сучасних україн
ських істориків: використання студій М. Крикуна та посилання на 
них при висвітленні т их чи т их проблем українського минулого для 
дослідника стали не лише формальним обов'язком, але й імперативною 
необхідністю.

* За цей час кафедра неодноразово змінювала свою назву: історії південних і західних 
слов’ян, згодом історії слов’янських країн. Нині — кафедра історії Центральної та Східної 
Європи.

1 З а ш к іл ь н я к  Л. Штрихи до портрета історика / /  Вісник Львівського університету. 
Серія історична.— Львів, 2002.— Вип. 37.— Част. 1.— С. 18—24.

2 Перелік наукових праць М. Крикуна за 1963—2002 рр. див.: В ін н и ч е н к о  О. Бібліо
графія праць професора Миколи Крикуна / /  Там само.— С. 57—66. Бібліографію за 
2002—2012 рр. див. у цій книзі.
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У науковому доробку М. Крикуна можна виділити кілька тематич
них напрямів досліджень, хоч, зрозуміло, спроби будь-якого поділу чи 
класифікації завжди будуть умовними. Вчений у своїх працях нерідко 
заторкував кілька наукових проблем та використовував різні підходи 
до їх  вивчення, відповідно і його публікації можна віднести відразу до 
кількох дослідницьких напрямів. Зрештою генеральний курс студій 
М. Крикуна завжди залишався один — історія українських земель у до
бу Пізнього Середньовіччя й Ранньомодерного часу.

Хронологічно найранішими для М. Крикуна стали дослідження з 
аграрної історії, їх  поява була результатом роботи над дисерта
ційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата істо
ричних наук. Тема майбутньої дисертації — „Аграрні відносини в 
Подільському воєводстві в першій половині XVIII століття“ — була 
сформульована спільно з науковим керівником3, відомим істориком- 
аграрником, професором Дмитром Леонідовичем Похилевичем. Тоді 
побачили світ дві публікації, одна з них була надрукована у виданні 
Симпозіуму з аграрної історії Східної Європи4. Підставовими джерель
ними комплексами для їх написання стали багаті господарські мате
ріали родинних архівів Жевуських і Чарторийських. Уже тоді в моло
дого науковця проявилась здатність працювати з масовими джерелами, 
проводити складні підрахунки та оперувати чималіш обсягом цифро
вих даних, що згодом стане свого роду професійною маркою його дослі
джень. І хоча невдовзі тематика дисертації була суттєво змінена, 
аграрні студії залишалися у сфері уваги М. Крикуна й у наступні роки 
(зокрема, з його подачі до маєткової документації Жевуських неоднора
зово звер'пїсиїися інші історики).

Історико-демографічні студії. Основний доробок молодого вченого 
склали практичні дослідження в галузі історичної демографії. Інтерес 
до питань заселеності українських земель у Ранньоновий період виник 
у М. Крикуна в процесі збору матеріалів до дисертації, що зумовило — 
за ініціативою самого дисертанта і до певної міри всупереч волі науко
вого керівника — зміну їі теми на „Народонаселення Подільського воє
водства в XVII—XVIII століттях" (саме під такою назвою їі було за
хищено у Львівському університеті 20 грудня 1965 р .*). Написання 
праці на таку тему зіткнулося з об'єктивними труднощами, які, в 
значній мірі, властиві багатьом темам з історії України Ранньомодер
ного періоду: розпорошеністю, фрагментарністю та браком джерел. 
Для М. Крикуна особливо дошкульним у процесі збору матеріалів 
до дисертації мав стати поганий стан збереженості актових книг 
ґродських, земських і підкоморських судів Подільського воєводства (чи

3 К рик ун  М. Мої наукові пошуки / /  Вісник Львівського університету. Серія історич
на.— Львів, 2002.— Вип. 37.— Част. 1.— С. 37.

4 К рик ун  М. Г. Деякі питання аграрних відносин в королівщинах Поділля у першій 
половині XVII ст. / /  Збірник робіт аспірантів філологічного та історичного факультетів 
Львівського університету.— Львів, 1963.— С. 104— 120; його ж. Урожайность зерновьіх 
культур в фольварках северной части Подольского воєводства в первой половине XVIII в. 
(по материалам имений Чарторьійских и Жевуских) / /  Ежегодник по аграрной истории 
Восточной Европьі. 1963 г.— Вильнюс, 1964.— С. 326—336.

5 Кр ику н  М. Мої наукові пошуки.— С. 39.
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мало з них загинуло в XVII ст., інші — уже в XX ст., причому для окре
мих періодів вони зовсім не збереглися). Брак цих джерел — фундамен
тальних для відтворення різних сторін (не лише демографічних, пра
вових чи маєткових) життя українських земель у XVII—XVIII ст.— 
справи& свій вплив на молодого дослідника, виробивши в нього навички до 
роботи над темами, „бідними“ на джерельні матеріали. Опрацювання 
таких тем вимагало проведення тривалих кверенд в архівах та руко
писних відділах бібліотек різних міст і різних країн, залучення різно
планових джерел та вміння формувати на підставі фрагментарних 
джерельних свідчень цілісну й детальну картину того чи іншого еле
мента українського минулого. Досвід роботи над подільською темати
кою не минув даремно, і в подальшому дослідник охоче брався за нові 
теми, що вимагали значних витрат часу, частих поїздок і перманент
них архівних пошуків. Від самого початку наукових студій до їх  напи
сання вчений залучав матеріали з архівних установ різних міст (Льво
ва, Києва, Вінниці, Москви, Санкт-Петербурга, Варшави, Кракова, 
Вроцлава, Курніка, Мінська, Вільнюса) і різних країн (України, Росії, 
Польщі, Білорусі, Литви).

Перехід М. Крикуна від аграрних відносин на Поділлі до питань його 
заселеності був цілком закономірним, адже розвиток тут сіл і фільвар
ків у першій половині XVIII ст. визначався станом залюдненості регіо
ну, який зазнав чималих матеріальних і демографічних втрат у роки 
турецької окупації Подільського воєводства в останній чверті XVII ст 
та ведення на його території бойових дій. Відтак, характеризуючи де
мографічні процеси на українських землях у XVII—XVIII ст., вчений особ
ливу увагу приділяв питанням міграції населення (зокрема втечам селян- 
пгдданих), до яких неодноразово повертався у своїх подальших студіях.

У серії публікацій з історії зйлюднення Подільського воєводства в 
XVII—XVIII ст. М. Крикун сформулював своє бачення наукової пробле
ми: наслідки спустошень т ут залишалися відчутними впродовж кіль
кох десятиліть, провідну роль у реколонізації регіону відіграла україн
ська людність з інших земель Речі Посполитої, переселенські процеси 
заторкнули більшу частину населення регіону, повільний та складний 
перебіг заселення помітно позначився на соціальних та економічних 
відносинах у воєводстві.

З часом дослідження М. Крикуна з історичної демографії вийшли 
поза межі Поділля: предметом розгляду дослідника стала чисельність 
та соціальна структура населення Брацлавського, Волинського й Київ
ського воєводств Речі Посполитої та Правобережної України загалом 
після включення її до складу Російської імперії (зокрема за матеріала
ми п'ятої ревізії, яку М. Крикун оцінив як найкраще демографічне дже
рело для кінця XVIII ст. і не лише того часу*). Звернення історика до 
інших періодів було викликане потребою простежити динаміку демо
графічних процесів, а до інших регіонів — природною необхідністю

6 Крику н  М. Г. Соціальна структура населення Правобережної України наприкінці 
XVIII ст. за п’ятою ревізією / /  Вісник Львівського університету. Серія історична.— Львів, 
1978.— Вип. 14.— С. 95— 102.
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порівняти „подільські" показники із загальноукраїнськими (для цього 
навіть залучався матеріал з Лівобережної України1).

Проте більш важливу роль у розширенні дослідницького простору 
М. Крикуна відіграла робота з масовими джерелами загального (а не 
лише подільського) характеру. Найперше, йшлося про податкові (по
димні, поборові та інші) реєстри — списки поселень та податкових 
стягнень з них, які (реєстри) історик трактував як потенційну, хоч і 
не завжди надійну базу для демографічних підрахунків. Робота над 
подимними реєстрами та іншими джерелами демографічного змісту 
впритул привела дослідника до визначення коефіцієнтів „димуи — 
житлового будинку (чи господарства), оцінка заселеності якого зали
шається ключовим для встановлення кількості населення. Запропоно
вана М. Крикуном квота — щонайменше 6 осіб на „дим“8 — залиша
ється для XVII ст., попри низку застережень висловлених іншими до
слідниками, загальноприйнятою в українській історіографії. Зрештою, 
послуговуються історики й узагальненими підрахунками М. Крикуна 
щодо населення окремих українських воєводств, зокрема числом меш
канців Волинського воєводства станом на 1629 р.— не менше 770 тисяч 
осіб у 2 375 поселеннях9, чи кількістю мешканців у Київській, Волин
ській та Подільській губерніях наприкінці XVIII с т в ід п о в ід н о , 588, 
568 і 580 тисяч осіб чоловічої статі10.

Необхідність ґрунтовного та комплексного аналізу подимних 
реєстрів та інших джерел демографічного змісту спричинила появу в 
науковому доробку історика специфічного жанру публікацій — джере
лознавчих статей, в яких документи піддавалися ґрунтовому й усе
бічному аналізові, також повністю подавався їх  зміст, а іноді й (коли 
це дозволяв формат видання) публікувалися тексти чи фрагменти дже
рел, доповнені докладними коментарями дослідника. Перші джерело
знавчі розвідки почали з'являтися ще в 1960—1970-х роках і були при
свячені джерелам саме податкового характеру (люстраціям, подимним 
реєстрам, поголовним спискам єврейського населення тощо). З часом 
такі студїі-публікацїі зайняли помітне місце у роботі історика, до 
цього жанру він став звертатися незалежно від тематики досліджень.

Історична географія. Вивчення масових джерел з метою встанов
лення кількості й соціальної структури населення українських воє
водств у, складі Речі Посполитої поставило перед дослідником питання 
про кількіст ь і типологію поселень. Лише встановлення точної чи
сельності населених пунктів, на думку М. Крикуна, дозволило б вивес- 
ти загальну кількість населення регіону. У свою чергу це вимагало 
ретельного опрацювання якомога ширшого кола джерел — як докумен
тальних (судових, податкових, господарських тощо), так і інших (зо

7 Кр ику н  М. Г. З історії міграцій населення на Україні в другій половині XVII сто
ліття / /  Вісник Львівського університету. Серія історична.— Львів, 1973.— Вип. 9.— 
С. 78—89.

8 Кр ику н  М. Г. Чисельність населення Волинського воєводства у першій половині
XVII ст. / / Т а м  само.— Львів, 1988.— Вип. 24.— С. 75—79.

9 Там само.— С. 71—82.
10 К рик ун  М. Г. Соціальна структура населення Правобережної України...— С. 98.
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крема, картографічних). Зрештою, історик мусив визначитися з відпо
відями на питання — надзвичайно складними з огляду на відсутність 
аналогічних досліджень в українській історіографи — про коло цих дже
рел, методику обробки їх  даних та форму й принципи формування 
самого переліку населених пунктів. У підсумку дослідник залучив мате
ріали актових книг земських і ґродських судів, акти Коронного трибу
налу, податкові (подимні та поголовні) реєстри й тарифи, інвентарі й 
списки маєтків, люстрацгі королівських маєтків, акти маєткових по
ділів, присяжні списки, церковні візитації, картографічні матеріали 
(зокрема, Генеральну й Спеціальну мапи Ґійома Левассера де Боплана) 
та інші масові й немасові джерела. Формуючи переліки поселень, істо
рик з’ясовував час їх  появи або зникнення і фіксував у хронологічній 
послідовності всі джерельні згадки про них, розглядав топоніміку і від
слідковував зміни варіантів їх  назв, встановлював власницьку на
лежність (шляхетські, королівські, церковні, магістратські), статус 
(міста, містечка, села, селища, слободи, урочища), локалізацію (за того
часним і сучасним адміністративним поділами). Результатом тита
нічної й багаторічної праці стало створення М. Крикуном картотек 
населених пунктів кількох українських воєводств. З огляду на чималий 
обсяг вони тривалий час залишалися рукописними, лише згодом, у 
2000-х роках, реєстри поселень Подільського і Брацлавського воєводств 
були опубліковані, натомість картотеки населених пунктів Волинсь
кого та Київського воєводств досі неопубліковані. У XVII ст., згідно з 
підрахунками М. Крикуна, в Брацлавському воєводстві налічувалось 
891 поселення11, у Подільському воєводстві — 1140 поселень (у Кам’я- 
нецькому повіті — 388, у Летичівському — 568, у Червоноґродському —
172, ще 12 не локалізовані)12.

Водночас потреба в більш конкретній локалізації населених пунк
тів підштовхнула історика до вивчення адмініст рат ивно-терито
ріального устрою українських земель. Ці студії — за хронологією 
предмета дослідження — виявились найбільш розтягнутими у часі та 
охопили весь період Пізнього Середньовіччя й Ранньомодерного часу: від
XV ст., коли на українські землі (Галичину й Поділля) у складі Польсь
кого королівства було поширено його адміністративно-територіаль
ний устрій, і до кінця XVIII ст., коли внаслідок поділів Речі Посполитої 
українські землі опинилися під владою російської та австрійської адмі
ністрацій. Першим свідоцтвом нових дослідницьких зацікавлень істо
рика виявилась стаття про кордони й повітовий поділ Брацлавського 
воєводства, надрукована в 1982 р. Натомість підсумком стала захище
на десятьма роками пізніше, 29 травня 1992 р.13, докторська дисерта

11 К рикун  М. Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства в першій по
ловині XVII століття / /  Записки Наукового товариства імені Шевченка (далі — Записки 
НТШ). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.— Львів, 2006.— 
Т. ССІЛІ.— С. 559—560, 563/

12 Кр ику н  М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в першій по
ловині XVII століття / /  Там само. Праці Історично-філософської секції.— 2002.— 
Т. ССХЬІІ.— С. 381, 388—390.

13 Захист відбувся в доволі важкій атмосфері, обумовленій зовсім ненауковими чинни
ками: К рик ун  М. Мої наукові пошуки.— С. 48—49.
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ція на тему „Адміністративно-територіальний устрій Правобереж
ної України в XV—XVIII ст. (воєводства і повіти)"1*. Тоді ж побачила 
світ і монографія під такою ж назвою, друге видання якої вийшло вже 
наступного року1*. У книзі та у низці статей, що з'явилися до і після 
захисту дисертації, вчений розглянув просторовий устрій чотирьох 
правобережних українських воєводств у складі Польсько-Литовської 
держави — Подільського, Волинського, Брацлавського і Київського (без 
його лівобереоюної частини). Стосовно кожного з них дослідник, ґрун
туючись на широкій джерельній базі, описав обставини створення воє
водства, реконструював зовнішні кордони та перебіг їх  змін до кінця 
XVIII ст. (також їх  протяжність), встановив загальну площу терито
рії, представив систему адміністративного управління, відтворив вну- 
трішньовоєводський поділ і повітові межі тощо. Окрему увагу історик 
присвятив запровадженню на українських землях польського адмініст
ративно-територіального устрою, розглянувши процес його введення 
на території усіх українських воєводств (окрім чотирьох названих, ще 
Руського і Белзького воєводств), та міждержавним кордонам на україн
ських землях, зокрема розмежуванням після першого поділу Речі Поспо
литої та між її землями і володіннями Османської імперії в 1633, 1680 
і 1703 рр. (йшлося про прикордонні регіони Брацлавщини й Поділля — 
звичної сфери наукових інтересів дослідника), до чого історик повер
тався і в подальших публікаціях.

Власне розробка вищеназваних наукових напрямів дала М. Крикуно
ві те, що в істпорика-практика виробляється лише внаслідок багато
літньої й копіткої роботи — перфектне знання архівних збірок і дове
дена до автоматизму здатність комплексно й цілісно аналізувати іс
торичні джерела, а через них — глибоке розуміння історичної епохи, 
суспільства, людей та відносин між ними. У 1990-х роках, позбувшись 
цензурних і, що не менш важливо, публікаторських обмежень, прита
манних для радянської історіографії, та успішно захистивши доктор
ську дисертацію, М. Крикун отримав можливість для вільних наукових 
пошуків і творчості. Результат став помітним вже навіть у кількіс
них показниках: у 1990-х роках, попри складні реалії повсякденного 
життя в перші роки незалежної України, вийшло друком понад 
60 публікацій вченого16 — набагато більше, аніж за попередні майже 
три десятиліття наукової творчості17 Частина з цих публікацій 
стосувалася традиційної для М. Крикуна тематики досліджень (адмі
ністративно-територіальний устрій, історична демографія, джерело

14 Початково дослідник планував присвятити свою докторську дисертацію проблемам 
демографічного розвитку Правобережної України XVII—XVIII ст., відводячи в ньому її 
адміністративно-територіальному устрою окремий розділ (Крикун М. Мої наукові пошу
ки.— С. 48).

15 Кр ику н  Н. Административно-территориальное устройство Правобережной Украи- 
нм в XV—XVIII вв. Границьі воєводств в свете источников.— К., 1992.— 150 с. + 5 карт; 
його ж. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV—XVIII ст.: 
Кордони воєводств у світлі джерел.— К., 1993.— 186 с. + 5 карт.— [Проблеми едиційної та 
камеральної археографії: історія, теорія, методика.— Вип. 5.— 2-ге вид.].

16Він н ич ен ко  О. Бібліографія праць професора Миколи Крикуна.— С. 59—64.
І73 а ш к і л ь н я к  Л. Штрихи до портрета історика.— С. 23.
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знавчі студіі), їх  поява була зумовлена можливістю використати рані
ше недоступні джерела (зокрема, в польських архівних зібраннях), до
опрацювати й опублікувати розвідки великого обсягу, які саме з огляду 
па розміри не вміщалися в „прокрустове ложеи радянських історичних 
періодичних видань, або написати на таку тематику, публікації з якої 
в радянський час були, власне кажучи, неможливі (до них, зокрема, на
лежить стаття про депортаційне за своїм характером переселення 
російськими військами мешканців Правобережної України на Лівобереж- 
жя в 1711 році19).

Однак основну масу публікацій М. Крикуна в 1990—2000-х роках 
склали дослідження нового тематичного спрямування (хоча чимало з 
них базувалося на ранніх задумах і знахідках) або із застосуванням 
інакших методологічних підходів — ефект тривалих архівних пошуків 
і зацікавлення нововіднайденими джерельними матеріалами, що ство
рювали дослідницькі виклики для вченого. Помітне місце в дослідженнях 
вченого зайняла регіональна історія — різнопланові студії з історії 
окремих українських воєводств у складі Речі Посполитої. Чимало з них 
з'явилося друком ще раніше, але саме в 1990—2000-х роках регіональні 
дослідження набули системного характеру та цілісного вигляду. Тради
ційно особливою увагою продовжувало користуватися Поділля — свого 
роду „дослідницька батьківщинаи історика: „старий(і регіон був напов
нений новим історичним змістом. Серед нових „просторів" (хоча нови
ми їх  можна назвати зі значною часткою умовності) наукових інтере
сів дослідника опинилися Брацлавщина і Правобережна Україна зага
лом (насамперед Волинь). Спектр регіональних студій вченого, які на 
початках виглядали як набір зовсім різнопланових і слабо пов'язаних 
між собою розвідок, охоплював найрізноманітніші сторони політично
го, соціального, економічного чи повсякденного життя окремих україн
ських воєводств — запровадження адміністративно-територіального 
устрою, кордони, повітовий поділ, діяльність судових установ, функ
ціонування сеймикової системи, уряднича ієрархія, робота податкової 
системи, стан заселеності, міграційні та колонізаційні процеси, со
ціальна стратифікація населення, селянські рухи, маєткова структу
ра, землевласницькі відносини, локація та розвиток міст, діяльність 
міського самоуправління, торговельні зв'язки тощо. Студіі, присвячені 
цим проблемам, почасти являли собою нариси, що не претендували на 
вичерпність питання, проте разом творили цілісну картину життя 
регіону в XVI—XVIII ст.

На середину 2000-х — *початок 2010-х років припав час виходу у 
світ низки книг М. Крикуна. Поза першою в українській історіографії 
синтезованою „Історією Польщі", написаною спільно з професором 
Леонідом Зашкільняком і виданою в 2002 р. (перед тим вчений мав досвід 
написання кількох розділів до університетської „Історії Центрально- 
Східної Європии, опублікованої роком раніше), вийшли друком чотири

18 Кр ик у н  М. Згін населення з Правобережної України в Лівобережну 1711— 1712 ро
ків (До питання про політику Петра І стосовно України) / /  Україна модерна.— Львів, 
1996.— Ч. 1.— С. 42—88.
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збірники статей і матеріалів історика. Видання включали як вже 
надруковані публікації дослідника (декотрі з них були суттєво пере
роблені, розширені й доповнені — з врахуванням нововіднайдених дже
рельних матеріалів, розвитку історіографії та еволюції поглядів вче
ного), так і нові роботи. Три збірники, хоч і складалися в значній 
мірі з розвідок, дотичних ранніх дослідницьких напрямів, були побу
довані саме за регіональним принципом19 і репрезентували певний під
сумок, але в жодному випадку не завершення регіональних студій 
М. Крикуна.

Тематично цілком новими, хоча за задумами набагато ранішими 
стали дослідження М. Крикуна з історії козацтва Правобережної 
України, більшість з яких (досліджень) згодом була перевидана в рам
ках четвертого зі згаданих збірника статей і матеріалів (хронологіч
но він побачив світ найраніше — в 2006 р.)20. Основна увага дослідника 
припала на другу половину XVII ст., зокрема на періоди гетьманування 
тут Павла Тетері, Петра Дорошенка та Остапа Гоголя. Ґрунтовні 
розвідки вчений присвятив маловідомій історії Подільського козацького 
полку, який з перервами існував від 1648/1649 р. і до 1676 р.21, та по
ходові армії турецького султана Мегмеда IV на Правобережжя, 
центральними подіями якого стали облога Ладижина й Умані . Дещо 
осторонь від них стоять студії, що стосуються козацьких рухів 
наприкінці XVI ст. (зокрема діяльності козацького загону Северина 
Наливайка на Брацлавщині£Л) та подіям на Правобережжі на початку
XVIII ст. в контексті політики російського імператора Петра 1 сто
совно України24.

Історіографічні студії Критичний аналіз джерел та вдале оперу
вання почерпнутими з них відомостями, властиві працям дослідника, 
вимагали від нього ґрунтовного знання й публікацій документів, здійс
нених істориками в XIX—XX ст., й історіографи — як української, так 
і зарубіжної. Однак М. Крикун, опрацьовуючи літературу предмета, не 
обмежився її суто практичним використанням у своїх студіях. Ще

19 К р ик ун  М. Брацлавське воєводство у XVI—XVIII століттях. Статті і матеріали.— 
Львів, 2008.— 412 с.; К рик ун  М. Подільське воєводство у XV—XVIII століттях. Статті і ма
теріали.— Львів, 2011.— 733 с.; К рикун  М. Воєводства Правобережної України у XVI— 
XVIII століттях. Статті і матеріали.— Львів, 2012.— 702 с.

20 Кр ик ун  М. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій поло
вині XVII — на початку XVIII століття. Статті і матеріяли.— К, 2006.— 472 с.

21 К р ик ун  М. Подільський козацький полк: періоди існування та полковники / /  Ко
зацькі війни XVII століття в історичній свідомості польського та українського народів: Ма
теріали Другої польсько-української наукової зустрічі (Львів, 12—13 жовтня 1995 р.).— 
Львів; Люблін, 1996.— С. 116—144; його ж. З історії української козацької старшини дру
гої половини XVII століття. Полковник Остап Гоголь / /  Записки НТШ. Праці Історично- 
філософської секції.— Львів, 1997.— Т. ССХХХІІІ.— С. 398—441; його ж. Перепис Поділь
ського козацького полку 1659 року / / Т а м  само. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) 
історичних дисциплін.— 2000.— Т. ССХЬ.— С. 503—529.

22 Кр ик у н  М. Турецький похід у Правобережну Україну 1674 року / /  Вісник Львів
ського університету. Серія історична.— Львів, 1999.— Вип. 34.— С. 123— 164.

23 К р и к у н М. До історії повстання Северина Наливайка / /  Український археографіч
ний щорічник. Нова серія.— К, 1993.— Вип. 2.— С. 153— 160.

24 К р ик у н  М. Згін населення з Правобережної України в Лівобережну 1711— 
1712 років...
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наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років він видав кілька статей, 
в яких розглянув стан демографічних досліджень у тогочасній поль
ській та радянській історіографи25. Але особливу увагу дослідника при
вертав доробок істориків XIX — початку XX ст., який у часи СРСР 
частково був підданий остракізму. Зникнення ідеологічних обмежень 
відкрило перед М. Крикуном можливості й для вільного використання 
старої історіографії, й для дієвої актуалізації в сучасних історичних 
дослідженнях. У 1996 р. вийшло друком ініційоване дослідником переви
дання дисертаційного дослідження Михайла Грушевського „Барське 
староство. Історичні нариси (XV—XVIII ст .)“26, вперше опублікованого 
в 1893 р . як передмова до перших томів восьмої частини „Архива Юго- 
Западной Россииа і в 1894 р. окремою книгою (незначним тиражем). 
Перевидання містило не тільки репринт самої праці видатного укра
їнського історика, але й фундаментальний науково-довідковий апарат 
до тексту монографії, завдяки якому обсяг видання збільшився в півто
ра раза. Йшлося про підготовлені й опрацьовані М. Крикуном список ви
дань, використаних у монографіі, іменний і географічний покажчики та 
розлогі примітки, в яких враховано історіографічний доробок після 
1894 р. Особливо ж цікавим з нових елементів виявилась післямова27 — 
нарис, в якому М. Крикун докладно розглянув обставини появи моногра
фіі: вступ і перебування М. Грушевського в магістратурі при Київсько
му університеті святого Володимира, обрання ним теми магістер
ського (дисертаційного) дослідження, збір матеріалів та написання 
тексту, підготовку до друку та видання джерел і самої монографіі, 
захист дисертації; окремою складовою нарису став її аналіз як науко
вого дослідження. Особливу цінність післямова дістала завдяки широ
кому й детальному використанню матеріалів з київських і львівських 
архівних установ, залучених до підготовки післямови, в чому прояви
лися навички історика-ранньомодерника, призвичаєного до обмеженою 
ті чи фрагментарності джерельних відомостей XVI—XVIII ст. Доклав
ся т ут і „новітній“ досвід М. Крикуна з опрацювання історії Львівсь
кого університету початку XX ст., здобутий ним у студентські роки 
(саме цій проблематиці була присвячена дипломна робота молодого 
історика) та згодом, коли в 1960—1970-х роках він брав діяльну участь

25 К рик ун  М. Г. Питання демографії Польщі доби пізнього феодалізму в сучасній 
польській історичній літературі / /  Проблеми слов’янознавства.— Львів, 1979.— Вип. 20.— 
С. 132—141; його ж. Источники и историография демографического состояния Правове- 
режной Украиньї накануне и во время Освободительной войньї украинского народа 1648— 
1654 гг. / /  Историческое значение воссоединения Украиньї с Россией. Материальї юбилей- 
ной научной сессии (11—13 января 1979 г.).— Днепропетровск, 1979.— С. 169—172; його ж. 
Питання чисельності населення на Правобережній Україні другої половини XVI — середи
ни XVII ст. у радянській історіографії / /  Вісник Львівського університету. Серія історич
на.— Львів, 1980.— Вип. 16.— С. 74—82; його ж. Висвітлення демографічного розвитку 
Правобережної України другої половини XVII—XVIII ст. в дослідженнях радянських іс
ториків / / Т а м  само.— 1983.— Вип. 19.— С. 23—ЗО.

26Г р уш ев сь к и й  М. Барське староство. Історичні нариси (XV—XVIII ст.). Репринт- 
не видання /  Післямова, примітки та покажчики Миколи Крикуна.— Львів: Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича; Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського, 1996.— 625 с.

27 К рик ун  М. Магістерська дисертація Михайла Грушевського / / Г р у ш е в с ь к и й  М. 
Барське староство...— С. 577—622.
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у підготовці університетської „Історії“ (до її видання справа так і не 
дійшла, лише в 1998 р . опубліковано статтю, присвячену студент- 
ським організаціям того часу2%).

Безпосередньо в контексті історіографічній: праць вченого слід роз
глядати його редакторську діяльність, спрямовану на підготовку до 
друку історичних періодичних видань, збірників наукових статей та 
монографій інших дослідників. Зокрема, наприкінці 1990-х років 
М. Крикун очолив (і фактично створив) редакційну колегію історичної 
серії „Вісника Львівського університетуи, видання якої завдяки його 
заходам як головного редактора вийшло на якісно й кількісно вищий 
рівень (за редакцією вченого вийшло три випуски часопису — з 32-го по 
34-й). Тоді ж М. Крикун брав діяльну участь у підготовці іншого уні
верситетського історичного видання — „України модерної“, перші 
числа якого (з 1-го по 11-те) вийшли за його і Ярослава Грицака редак
цією. Наприкінці 1990-х — у 2000-х роках побачили світ за наукової 
редакції М. Крикуна збірник „Центральна і Східна Європа в XV—
XVIII століттях: питання соціально-економічної та політичної істо
рії“ (Львів, 1998), виданий з нагоди 100-річчя від народження професора 
Дмитра Похилевича (у збірнику, що з'явився з його ініціативи, вчений 
умістив нариси, присвячені життєвому шляху й науковій творчості 
свого вчителя, а також бібліографію його праць), український переклад 
праці австрійського історика-славіста, професора Віденського універси
тету Андреаса Каппелера „Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. 
Історія. Розпада (Львів, 2005), низка монографічних досліджень інших 
авторів — зокрема, доцента Львівського університету Андрія Заяця 
„Урбанізаційний процес на Волині в XVI — першій половині XVII сто- 
літ т я(і (Львів, 2003), професора Острозької академії Петра Кулаков- 
ського „Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569—1673 рр. Сту
дія з історії українського реґіоналізму в Речі Посполитої“ (Острог; 
Львів, 2002) і „Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618— 
1648)“ (К., 2006), доцента Національного університету „Львівська полі- 
технікаи Мар'яни Долинськоі „Історична топографія Львова XIV—
XIX  cm." (Львів, 2004) та чимало інших, а також посмертне видання 
праці професора Львівського університету Василя Інкіна „Сільське су
спільство Галицького Прикарпаття у XVI—XVIII століттях: істо
ричні нарисии (Львів, 2004), до упорядкування рукописного тексту якої 
в процесі підготовки до друку редакторові довелося докласти чимало 
зусиль.

Джерелознавчі студії, що з'явилися в доробку М. Крикуна вже в 
перші десятиліття наукової діяльності, від останнього десятиліття
XX ст. зайняли особливе місце серед його творчості. Фактично розвід
ки, початково присвячені загальній характеристиці й критичному 
аналізові джерел та джерельних свідчень, з часом перетворились на са
мостійний напрям досліджень, в яких учений нерідко конструює вже не

28 Кр ик ун  М. Студентські організації Львівського університету на початку XX ст. 
(1900— 1914 рр.) / /  Lwów. Miasto — społeczeństwo — kultura. Studia z dziejów Lwowa /  Pod 
redakcją H. W. Ża l iń sk i  ego  i K. Karo l czaka .— Kraków, 1998.— T. 2.— S. 205—214.
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історію крізь призму джерел, а історію самих джерел. Яскравим при
кладом студій такого спрямування є ґрунтовна та багатовимірна 
стаття про Шимона Єжи Цереновича, летичівського ґродського бурґ- 
графа й маєткового пленіпотента (уповноваженого) Сєнявських і Чар- 
торийських, та його трьохтомний твір „Поле правових праць..."29 У 
ній дослідник представив біографічні відомості про автора твору, до
кладно розглянувши його діяльність як юриста, та проаналізував зміст 
і структуру твору, обставини його написання та джерела вміщених у 
тритомнику відомостей, тобто представив історію самого твору, 
який оцінив як свого роду протоісторичний трактат, прояв тогочас
ного розвитку історичних знань.

Водночас від початку 1990-х років, коли значно розширились видав
ничі можливості, однією з ключових форм наукової роботи М. Крикуна 
стала підготовка публікацій джерел. У вченого вже був поважний 
археографічний досвід, здобутий під час роботи над збірником докумен
тів і матеріалів „Селянський рух на Україні 1569—1647 рр.“ (вийшов
ши друком у 1993 р., підготовлений збірник перед тим п’ять років про
лежав у видавництві*0). До цього колективного видання, до складання 
якого долучилась група істориків з Києва і Львова, а відповідальним 
редактором та співавтором передмови став М. Крикун, він подав доку
менти і згадки про втечі селян-підданих з кам’янецьких земських книг 
(з Центрального державного історичного архіву в Києві), з рукописного 
зібрання Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Сте- 
фаника (далі — ЛННБ України) та з опублікованих матеріалів Корон
ного трибуналу.

Публікуючи джерела у вигляді окремих статей у періодичних ви
даннях чи збірниках наукових праць та окремих книг, М. Крикун 
незмінно дотримувався високих археографічних стандартів. Йдеться, 
зокрема, про якомога точну, у повній відповідності з ориґіналом пере
дачу тексту документа — мовою ориґіналу (староукраїнською, старо- 
польською, латинською, турецькою тощо) і з врахуванням усіх особли
востей написання (таких, як скорочення чи тогочасна орфографія), про 
укладення розлогих заголовків, в яких чітко й лаконічно переказувався 
зміст документа, та докладних легенд, а також про підготовку зміс
товного вступу, в якому реконструювалися обставини появи докумен
та та давалася оцінка його джерельної вартості, та коментарів і пояс
нень стосовно згаданих у тексті джерел подій, понять, осіб, населених 
пунктів, географічних і топографічних об’єктів, інших документів 
тощо.

З-поміж поодиноких актів, виявлених у різних архівних установах, 
у форматі окремих публікацій (подекуди документ вміщувався як дода
ток до статті) М. Крикуном були видані: інструкція сеймику Волин
ського воєводства 1595 р. (з рукописів ЛННБ України); акти розмежу

29 К рик ун  М. Шимон Єжи Церенович і його книга Plac prawnych prac / / К р и к у н  М. 
Подільське воєводство у XV—XVIII століттях...— С. 449—488. Уперше статтю опубліковано: 
До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річ- 
чя.— К; Львів, 2004.— Т. II.— С. 377—406.

30 Кр ик ун  М. Мої наукові пошуки.— С. 46.
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вання володінь Речі Посполитої й Османської імперії в 1633 і 1703 рр. (з 
Бібліотеки Чарторийських у Кракові та Архіву головного актів давніх 
у Варшаві); окремі універсали гетьманів Богдана Хмельницького, Івана 
Виговського, Михайла Ханенка (з Бібліотеки Чарторийських); перепис 
Подільського козацького полку 1659 р., укладений з нагоди його присяги 
на вірність московському цареві (з Російського державного архіву давніх 
актів у Москві); інструкції Війська Запорозького своїм послам, відря
дженим на сейми Речі Посполитої 1664, 1666 і 1669 років (з Бібліотеки 
Чарторийських); акт люстрації будинків і дворів у Кам'янці-Поділь
ському, укладений 1734 р. у зв'язку з розквартируванням у місті вій
ськового гарнізону (з Державного архіву в Кракові); діарій сеймику Брац- 
лавського воєводства 1740 р. (з Державного архіву в Кракові); реєстр по
селень Брацлавського воєводства та прибутків з них, складений задля 
стягнення спеціального податку („офіри") в 1789 р. (з Державного архі
ву Вінницької області та бібліотеки Польської академії наук у Курні- 
ку); а також низка інших документів — привілеї, листи, меморіали, 
діарії, протестації, зізнання, коннотаціі, вписи до актів Литовської й 
Коронної метрик, позови, декрети та витяги з актових книг ґродських 
і земських судів /  канцелярій тощо. Окремою книгою дослідник у 
2009 р. видав інвентар Меджибізького маєткового комплексу 1717 р. , 
віднайдений ним серед рукописів у Бібліотеці Чарторийських ще в 
1960-х роках32 — на переконання вченого, надзвичайно цінне джерело до 
історії колонізаційних і господарчих процесів у Подільському воєводст
ві після повернення його території до складу Речі Посполитої в 1699 р.

Предметом археографічних зацікавлень історика ставали й значні 
групи актових документів, об'єднані спільним походженням, терито
ріальною або архівною належністю чи змістовим, наповненням. Зокре
ма як публікації в збірниках наукових статей побачили світ 21 акт до 
історії Брацлавського воєводства 1566—1605 рр.33 та 12 документів, 
пов'язаних з діяльністю Барської конфедерації в Брацлавському воєвод
стві та вписаних до вінницької ґродської книги в 1768 р.34

Проте найбільш помітне місце серед археографічних здобутків 
М. Крикуна зайняло фундаментальне видання „Документи Брацлав
ського воєводства 1566—1606 ротсгв"35, підготовлене ним за участі 
доктора фізико-математичних наук, професора Олексія Піддубняка. 
Збірник став результатом багатолітньої праці упорядників, його під
готовка розпочалась у 1991 р. Спершу йгилося про публікацію „брацлав- 
ської“ частини архіву Пісочинських, що зберігається у відділі рукопи
сів ЛННБ України. Проте згодом М. Крикун застановився зібрати й

31 Інвентар Меджибізької волості 1717 року /  Видання підготував М. Крикун.— Львів, 
2009.— 192 с.

32 К рик ун  М. Мої наукові пошуки.— С. 40.
33 К рик ун  М. Документи Брацлавського воєводства 1566—1605 років / / К р и к у н  М. 

Воєводства Правобережної України...— С. 92—142.
34 К рик ун  М. Документи про участь шляхти Брацлавського воєводства в Барській 

конфедерації / /  Вісник Львівського університету. Серія історична.— Львів, 2010.— 
Вип. 45.— С. 589—628.

35 Документи Брацлавського воєводства 1566—1606 років /  Упорядники М. Крикун,  
О. Пі ддубняк;  вступ М. Крикуна.— Львів, 2008.— 1220 с.
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опублікувати усі відомі документи — з огляду на загибель майже всіх 
тамтешніх ґродських і земських книг — до історії Брацлавського воєвод
ства від моменту його створення і до Хмельниччини. Тривалі архівні 
кверенди дозволили відшукати чимало джерел, що змусило упорядників 
обмежитися першими сорока роками існування воєводства. Усього до 
збірника потрапили 496 актів, з яких лише 49 публікувалися раніше, а 
решта була виявлена вченим в архівних збірках у Львові, Києві, Москві, 
Варшаві, Кракові, Бидгощі. Серед них документи з архіву Пісочинських, 
що стосувалися життя й діяльності брацлавського підкоморія Лаври- 
на Пісочинського, склали приблизно половину збірника. „Бідна" на дже
рела Брацлавщина останньої третини XVI — початку XVII ст. завдя
ки виданню М. Крикуна нині найкраще репрезентована своєю докумен
тальною спадщиною з-поміж українських воєводств Речі Посполитої.

У науковому доробку М. Крикуна в останні десятиліття виразно 
проглядаються його дослідницькі орієнтири, які, будучи інтегровані в 
інші, не творять окремих тематичних напрямів, але постійно при
сутні серед його зацікавлень. Так, у тісному зв'язку із джерелознавчими 
студіями проявився інтерес М. Крикуна до історії державних і са
моврядних ст рукт ур, що діяли в Ранній Новий час на українських 
землях — тобто установ, унаслідок функціонування яких власне і 
з'являлася актова документація. Такі зацікавлення історика почасти 
обумовили й історико-географічні дослідження, позаяк тогочасні адмі
ністративні структури були безпосередньо пов'язані з адміністратив
но-територіальним устроєм — або випливаючи з нього, або, навпаки, 
формуючи його. Як наслідок з'явилася низка публікацій дослідника, які, 
зберігаючи регіональний чи джерелознавчий характер, стосувалися 
політично-управлінської проблематики. До них, зокрема, можна віднес
ти: фундаментальну статтю (з огляду на внутрішню структуру та 
обсяг фактично міні-монографію) про систему земських урядів у Поль
ському королівстві загалом і на українських землях в його складі зокре
ма в пізньосередньовічний та ранньомодерний періоди3*; низку статей 
з історії діяльності тут ґродських і земських судів та канцелярій 
(водночас і їхніх актових матеріалів); кілька розвідок, присвячених 
функціонуванню сеймику Брацлавського воєводства37; зрештою, окремі 
публікації матеріалів про війтівський уряд у містечках Поділля чи 
публічну діяльність Барської конфедерації на Брацлавщині.

Так само комбінацією історико-демографічних і джерелознавчих за
цікавлень можна пояснити увагу М. Крикуна до маєткової історії, хоч

36 К рик ун  М. Земські уряди на українських землях у XV—XVIII століттях / /  К р и 
кун М. Воєводства Правобережної України.-— С. 589—664. Уперше статтю опубліковано: За
писки HTHL Праці Історично-філософської секції.— Львів, 1994.— Т. ССХХУШ.— С. 65—122.

37 К рик ун  М. Як не дійшло до відкриття сеймика Брацлавського воєводства в 
1740 році / /  Вісник Львівського університету. Серія історична.— Львів, 2005.— Вил. 39— 
40.— С. 573—589; його ж. Як відбувся сеймик Брацлавського воєводства в 1634 році / /  
Крикун М. Брацлавське воєводство у XVI—XVIII століттях...— С. 327—364; його ж. Сей
мики Брацлавського воєводства 1566—1600 років / /  UrzSdy państwowe, organy samorz1 dowe
i koceielne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie 
od XV do XIX wieku. Materia^ polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince ko*o 
Włodawy 10— 12 wrzeotiia 2007 roku /  Pod redakcj1 H. G m i t e r k a  i J. £ o s o w s k i e g o . — 
Kraków, 2010.— S. 75—88.
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суто маєткова проблематика знайшла своє відображення лише в кіль
кох статтях, а також у передмові до „Документів Брацлавського воє
водства,..." Присвячені ці розвідки переважно маєтковим конфліктам і 
більшість з них стосується землеволодінь Лаврина Пісочинського на 
Брацлавщині й Волині3 . Звернення саме до історії цих маєтків обумов
лене, знову ж таки, багатством та інформаційною насиченістю акто
вих джерел з архіву Пісочинських, що дозволило дослідникові просте
жити перебіг конфліктів у правовій і неправовій площинах із деталіза
цією, притаманною мікроісторичним дослідженням.

Палітру дослідницьких інтересів М. Крикуна в 2000-х роках ви
разно унаочнили структура й змістове наповнення передмови до „До
кументів Брацлавського воєводства...“39 Представляючи в ній нарис 
історіі Брацлавського воєводства впродовж першого сорокаріччя його 
існування (1566—1606), дослідник виокремив підрозділи, присвячені адмі
ністративно-територіальному устрою воєводства, його документаль
ній спадщині, маєтковій структурі землеволодінь у регіоні, маєтковим 
конфліктам між брацлавськими землевласниками, іншим аспектам воє
водського життя (структура місцевої шляхти, урбанізаційні процеси, 
селянські втечі, виступи міщан Брацлава проти старости й шляхти, 
сплата державних податків, функціонування актових документів, ціни 
на нерухомі та рухомі речі тощо).

♦ * *

Підсумовуючи представлений огляд, слід відзначити, що це лише 
вкрай поверхневий і схематичний ескіз п'ятдесятилітнього доробку 
М. Крикуна. Дещо з нього залишилося поза межами цього шкіцу, оскіль
ки навіть звичайний перерахунок усіх його праць зайняв би набагато 
більше місця, а їх  ґрунтовний аналіз потребував би формату повноцін
ного монографічного дослідження історіографічно-джерелознавчого 
характеру. Саме останній компонент у науковій творчості дослідни
ка, починаючи від перших розвідок, був і залишається превалюючим. 
М. Крикун позиціонує себе як історик-джерельник, дослідження якого 
побудовані насамперед на відомостях з джерел. Історія конструюєть
ся ним винятково крізь призму джерельних свідчень за принципом: 
дослідник може говорити лише про те, про що може знайти інформа
цію в джерелах. Такий позитивістський підхід може здатися надмірно 
застарілим чи консервативним на тлі постмодерністських тенденцій 
у сучасній світовій історичній науці. Проте не слід забувати, що 
вивчення пізньосередньовічного й ранньомодерного періодів в історіі

38 К рик ун  М. Епізод із землеволодільчих відносин шляхти у Брацлавському воєвод
стві в останній чверті XVI ст. / /  Вісник Львівського університету. Серія історична.— Львів,
2000.— Вип. 35—36.— С. 98—113; його ж. Маєтковий конфлікт у Брацлавському воєводстві 
кінця XVI — початку XVII століття: підкоморій проти воєводи / /  Записки НТШ. Праці Істо
рично-філософської секції.— Львів, 2006.— Т. ССЬІ.— С. 23—48; його ж. Волинський має
ток Лаврина Пісочинського (придбання села Кунева і захист права власності на нього) / /  
Соціум. Альманах соціальної історії.— К., 2010.— Вип. 9.— С. 97—135 (статтю написано в 
співавторстві з О. Піддубняком).

39 К рик ун  М. Брацлавське воєводство впродовж своїх перших сорока років / /  Доку
менти Брацлавського воєводства 1566—1606 років.— С. 5—128.
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України залишається ще доволі далеким до вичерпності тематик і 
повноти досліджень, а такий стан речей не в останній мірі обумовле
ний рівнем опрацювання джерельної бази для історії того часу. Чимало 
історичних джерел — особливо для Ранньомодерного часу, коли почи
нається доба масового документа,— опрацьовані лише поверхнево, а 
інші ще чекають на свого дослідника. Це істотно ускладнює створення 
вченими будь-яких синтетичних, конструюючих узагальнень з історії 
Пізньосередньовічної і Ранньомодерної України, тож тематика, фор
мат і зміст студій М. Крикуна, максимально спрямованих на відтво
рення (реконструювання) фактів минулого та запровадження їх  до 
наукового обігу, як ніколи зберігають свою актуальність на сучасному 
етапі розвитку української історичної науки.

Водночас у роботі з історичними джерелами М. Крикун відходить 
від традицій класичного позитивізму та демонструє різні підходи до 
тематичного спрямування студій — поряд з традиційним „до джерел" 
(тобто звичний пошук істориком архівних матеріалів до обраної ним 
теми) виходить і „від джерел", коли останні самі „накидають" тема
тику й формат досліджень. Під час введення джерел, їх  груп та 
комплексу джерельної інформації з них у науковий обіг в залежності від 
їх характеру та змістового наповнення вчений застосовує різні мето
дики, нерідко комбінуючи їх: переказ змісту (у працях М. Крикуна — 
систематизований і максимально деталізований), публікацію тексту 
джерела (з відповідними аналізом і розлогими коментарями), узагальне
ний виклад джерельних свідчень у вигляді переліків (змістовно струк- 
турованих та інформаційно насичених), таблиць (як з різноплановими 
інформаційними відомостями, так і з великими комплексами цифрових 
даних, опертих на свідчення масових джерел), репрезентативних 
схем40 чи карт. Відтак історичні студії М. Крикуна являють собою не 
лише дослідження т их чи т их тем, але й апробовані моделі опрацюван
ня проблем політичного, соціального чи економічного життя в минуло
му, створюючи готові приклади до наслідування й використання різних 
методів і підходів для інших практикуючих істориків.

* * *

В ювілейному збірнику, що видається з нагоди 80-річчя Професора 
Миколи Крикуна, представлені статті й матеріали дослідників пізньо- 
середньовічної й ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи, 
наукові інтереси яких перетинаються з дослідницькими зацікавлення
ми Ювіляра і серед яких чимало його колег, друзів та учнів.

До збірника увійшло 35 досліджень авторства 36 істориків (дві пуб
лікації написані у співавторстві) — це представники наукових осеред
ків України (Львова, Києва, Дрогобича, Кременця, Луцька, Одеси, Ост
рога), Польщі, Росіі та Білорусі.

40 Наприклад, ідеографічне зображення сімейної структури мешканців житлових бу
динків однієї з парафій Житомирського повіту в 1791 р. (Крикун М. Населення домогос- 
подарств у Житомирському повіті Київського воєводства 1791 року / / К р и к у н  М. Воєвод
ства Правобережної України...— С. 570—579).



22 ОЛЕКСІЙ ВІННИЧЕНКО

Тематично статті й матеріали стосуються широкого спектра 
проблем політичного, соціального, економічного та культурного роз
витку в Пізньому Середньовіччі та Ранньоновому періоді, що загалом 
відповідає сфері наукових інтересів Ювіляра. Умовно вміщені у книзі 
дослідження можна поділити на такі, що стосуються політичного, 
публічного й повсякденного життя шляхти та її землеволодінь (13), 
урбанізаційних процесів, функціонування міст і різних сторін життя 
їх  мешканців (9), діяльності духовенства й церковних структур (5), сіл 
і сільського населення (3), історії козацтва (3); також тематика однієї 
статті заторкує одночасно козацтво, шляхту й духовенство, а ще 
одна публікація має біографічно-історіографічний характер.

Просторово з-поміж представлених у збірнику статей і матеріа
лів більшість охоплює територію українських воєводств Речі Посполи
тої або теренів, що згодом увійшли до її складу (22 публікації), у тому 
числі Руського воєводства — 11, Волинського — 5, Брацлавського — 2, 
Белзького — 1, Подільського — 1, Белзького і Руського — 1, Брацлавсько
го і Подільського — 1. Ще дві статті мають стосунок до земель Вели
кого князівства Литовського, проблематика семи публікацій не обмеже
на кордонами конкретних адміністративно-територіальних одиниць 
того часу, а чотири дослідження стосуються почасти або повністю 
позарічпосполитських теренів. Хронологічно у надрукованих в ювілей
ному збірнику статтях і матеріалах йдеться про події минулого, що 
мали місце в XIV—XV ст. (1 стаття), XIV—XVI ст. (1), XIV—XVIII ст. 
(1), XV ст. (2), X V -X V І ст. (1), X V -X V II ст. (1), XVI ст. (4), X V I-
XVII ст. (8), XV I-X VП I ст. (2), XVII ст. (3), X V II-X VIII ст. (5),
XVIII ст. (3), XVIII — початку XIX ст. (1); ще дві публікації мають 
історіографічний характер.
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