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ПЕРЕДМОВИ.

Українське Центральне Архівне Управління вже з початку свого

існування мало на меті видавати часопис, присвячену архівній справі
на Україні, бо в ній відчувалась велика потреба. Але на перешкоді цьому
стояли з одного боку відсутність потрібних для цього коштів, а з другого

недостатня налагодженість до якогось часу органічної праці на периферії.
Центральний архівний орган був молодою установою: він почав своє

життя лише з осени 1921 року і на протязі 1922 1923 р.р. встиг-тільки

сконструвати свою організацію і розпочати органічну працю, його
організаційні форми на протязі цього часу мінялися і навіть зараз

переводиться велика організаційна зміна в звязку з новою трьохступиевою
системою управління. Одначе на протязі 1924 року Укрцентрархів
вступив вже в нову фазу свого.розвитку на шлях органічної праці і

необхідно було вже почати робити підсумки цієї праці. Першою спробою
здобути такі підсумки була архівна нарада, що відбулася з G-го до 10-го

грудня У Харкові, на якій завідуючі Центральними і Губерніальними
Історичними Архівами і Губархами дали дуже цінну, фактичну
інформацію про склад, становище і значіння своїх архівів. А коли ми згадаємо,

що наші архіви явилися здобутками революційної доби і радянської
влади на Україні, а часи царського самодержавства майже нічого не дали

навіть в освітленні архівної справи на Україні, тоді ми зрозуміємо важне

значіння цієї наради і зроблених на ній інформаційних докладів про

архіви на Україні. Зазначені доклади поповнили відомості центру про
склад українських архівів та жваву роботу в де-яких місцях і показали,

що видавництво може стати на твердий грунт, бо воно буде забезпечено

так цікавими матеріалами, як і співробітниками.

Маючи на увазі, що фінансове питання, яке стояло на перешкоді
до організації видавничої діяльносте, налагоджено, бо згідно з постановою

РИК УСРР ви 19/ХІІ 23 р. Укрцентрархів набув права мати свої

спеціальні кошти. Укрцентрархів накреслив в головних рисах свій видавничий

план, що його заслухала та ухвалила згадана всеукраїнська архівна

парада. Згідно з цим планом, малося видавати «Червоний Архів», зміст

якого мусив охоплювати так роботи з архівознавства (у широкому
розумінню цього слова), як і матеріяли та розвідки з історії соціяльно-еконо-
мічної та громадських рухів України. Так ці матеріяли, як і розвідки
повинні освітлювати історію України, особливо новітньої її доби, з

погляду історичного матеріялізму.



Пізніше згаданий план був змінений: вирішено було видавати

паралельно два органи: «Архівну Справу» для розроблення проблем
архівознавства і «Червоний Архів», як спеціяльний науково-дослідний
історичний збірник. Крім того, було ухвалено видавати окремо невеликими

періодичними випусками постанови та розпорядження в архівній справі.
Розвиток нашого видавництва залежатиме від матеріальних засобів

Укрцентрархіва, числа його науково-архівних співробітників і співчуття
до його широких громадянських кол. Ми сподіваємося, що число науково-

підготованих архівних співробітників Укрцентрархіва як в центрі, так і

на периферії не буде зменшуватися, а навпаки буде зростати, бо коли-б
було инакше, то Укрцентрархів загубив би своє сучасне наукове значіння,
яке повинно стояти на першому плані, і встушгв би в хронічну авторську
кризу, бо як зараз, так і в будучині авторами статтів є і будуть майже

виключно співробітники Укрцентрархіва в центрі і на периферії. Число
їх обмежено і їх треба зберегати і збільшувати, особливо, коли ми

згадаємо, що вчених спеців-архівістів радянського типу у нас на Україні, да

і взагалі в Союзі небагато, а випусків перших червоних архівістів, поки

що у нас не було. Нарешті успіх наших видань залежатиме головним

чином од того, в якій мірі вони задовольнять наше радянське
громадянство. Зараз в УСРР, як і всьому Соіозі архіви набули такого значіння,
якого вони ніколи не мали за часів царату. Тоді вони цікавили невеличку
купку архівістів та істориків-спеціялістів, не захоплюючи широких кол

громадянства. Тепер при радянській владі архіви зберегли, навіть поши-

«рили своє наукове значіння, бо вони зробилися приступними і в тих

своїх матеріялах, що торкаються новітньої доби, яку тоді було заборонено
розробляти на підставі архівних джерел. Тепер же головну увагу звернено
на матеріяли XIX XX ст особливо на історико-революційні, що їх

раніш охоронялося за замками й печатками в тодішніх державних і

урядових архівах, так що доступитися до них дослідувачам не урядового

напрямку було не можливо. Не дивно, що архівами нині зацікавилися
й широкі кола радянського суспільства. Одночасно архіви набули зараз
і великого політичного значіння для радянських установ, що знаходять

у них матеріяли для радянського будівництва у фондах як сучасних

установ, так і дореволюційних; документи останніх потрібні для

порівняння старого укладу з сучасним революційним. І тому архівні матеріяли,
їх виучування та видання мусять зараз цікавити і широкі верстви
радянського суспільства, перш за все робітництва й селянства, що стоять на

чолі радянського будівництва.
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автора в архівній справі. Стаття акад. Д. І. Баталія і В. Барвінського
присвячена конкретному питанню про українські архівні фонди в межах

РСФРР. Найбільш численний відділ статтів, присвячених історії і

сучасному стану українських архівів: тут ми маємо начерки історії і сучасного

стану Укрцентрархіва, історії Особливої Всеукраїнської Архівної Комісії,
історії і сучасного стану Київського Архіву Давніх Актів, Центральних
Історичніх архівів в Харкові та Київі. До відділу архівної хроніки
належать статті про архівну нараду в Харкові і перший архівний з їзд
в Москві, а також стаття С. М. Тетіна «Значіння та завдання архівної
справи на Україні». В відділі бібліографії рецензовано нові книжки

з архівознавства, видані як за кордоном, так і в межах РСФРР, щоб
ознайомити наших українських архівістів з течіями та досягненнями

західно-європейської та російської науки в архівній справі. Авторами
усіх зазначених статтів являються виключно співробітники
Укрцентрархіва.

Цей випуск «Архівної Справи» редагувала Редколегія, що була
утворена в березні цього року. В склад ї ввійшли, яко головні

відповідальні редактори: зав. Укрцентрархівом С. М. Тетін і зав. від.
архівознавства акад. Д. І. Багалій: перший, яко політичний, другий, яко

головний науковий редактор. У липні для технічного догляду за виданням був
запрошений 6. М. Іванов.

В портфелі редколегії мається досить матеріалів для дальших

випусків «Архівної Справи», як, наприклад: «Основи теорії та практики

архівознавства» проф. Романовського перша спроба дати історію
українських архівів, та начерк теорії архівної справи, та инші. Крім того,

підготована до друку і незабаром вийде в світ перша книга «Червоного
Архіва». Всі статті та матеріали для згаданих видань Укрцентрархіва
подали архівні робітники як центра, так і периферії, що на їх підтримку
Укрцентрархів сподівається й надалі.

26 серпня 1925 року.

лі. Харків.

РЕДКОЛЕГІЯ.





Уваги з досвіду по архівному будівництву.
Двацять років архівної роботи і теоретичної,

і головне практичної, а до того ще дуже в різних умовинах не могли не утворити
де-якого досвіду, мусили дати підсумки та висновки з царини
архівного будівництва. Ці висновки та підсумки не взято тільки з чистої

теорії; вони завжди мимоволі спіраються та перевіряються в багатій
практиці архівної справи за останні роки її розвитку на території
ССРР, УСРР, практиці, в якій мені доводилося брати де-яку участь.
Поділитися отак набраним досвідом, поділитися результативними
підсумками в царині, хоч би де-яких, питань архівного будівництва
хотілось би мені в оцих моїх нарисах, маючи на думці, що, з одного
боку, ті підсумки мають полегшити роботу, в тій чи иншій мірі,
молодших архівістів, полегшити навіть своїми можливими хибами,
запобігши можливим їх хибам у роботі, а 8 другого боку, як що в

вальшому викладі знайдеться щось позитивне, то воно, після пере-
дірки та належного цінування у досвідних архівістів, послужить,
можливо, хоч би в невеликій мірі, на пожиток архівного будівництва,
що далеко ще не закінчилося, ще тільки розгортається у всю
широчінь яко на території ССРР, так і УСРР.

І. До питання про класифікацію архівного матеріялу.
І.

Питання про засоби класифікації архівних матеріялів питання
.дуже складне, дуже важливе й незвичайно насущне в нашій сучасній
архівній практиці. Складність цього питання повстала перед

архівістами вже давно; увесь дальший виклад запевнить у цьому досить
ясно. Оскільки важливо правильно розвязати це питання, дається
бачити вже з того, що кожне зібрання архівних матеріялів є

неприступним для якого-будь використання, чи наукового, чи

практичного, до того часу, поки цей матеріял не буде в належній спосіб

розібрано, упорядковано, яким-будь способом класифіковано. Адже до
того часу, поки архівний матеріял, що лежить у якому-будь
помешканні, не буде розібраний, казати про архів не можна; до цього менту
можна казати лише про склад архівних матеріялів не більше. Саме
поняття про архів у його основі виникає тільки тоді, коли матеріял,
що 8 нього складається архів, буде класифіковано; цієї ознаки ще не

досить, щоби зробити зі складу матеріялів архів у цілковитому
сучасному значінні цього слова; однак тільки з цією ознакою архівний
матеріял, що лежить у тому чи иншому помешканні, може

претендувати на назву архіва, хоч би й не доконче, не достаточна ще

збудованого. Є думка, що можливо навіть піти далі, можливо утверджати,
що основною ознакою поняття про архів, відрізняючи його від
поняття про склад архівних матеріялів, і є оця сама ознака розкла-
сифікування матеріялу з відповідним розкладанням його в помешканні.

Не доводиться особливо спинятися на тому, оскільки необхідно
лравильно розвязати питання про класифікацію архівного матеріялу

і



2

в наших сучасних обставинах. Нині на Україні можна вважати вже

за закінчений період збирання, виявлення та охорони архівних., мате-

ріялів; їх вже в переважній більшості зібрано та виявлено, і нині

вони досить охоронені. Значить, перед архівістами повстає як раз в

сучасний мент таке завдання, що стає черговим та насущним:
завдання перетворити складові помешкання архівного матеріялу в

організовані архіви; а першим та як ми тільки що бачили, основним
ментом тут є розбирання, класифікація матеріялу з відповідним роз-
поміщенням його в архівосховищі.

Класифікування матеріялу є завжди одночасно і виявлення його-

внутрішнього змісту, хоч би і не в повній мірі, але звичайно
достаточна для найближчих, яко наукових, тако й практичних цілей; як

що використання даного архівного матеріялу хоч мало-на-мало є

приступним та можливим, то тільки з обов'язковою умовою попередньої
класифікації цього матеріялу. Як що така класифікованість матеріялу
е остільки важливою для якого-будь його використання, то ясно,
оскільки важливо, щоби цю класифікацію було переведено правильно,,
в належний спосіб та в належних формах.

Европейська практика до цього часу виробила два основних

шляхи, два основних напрями загальної архівної класифікації
документів. Взагалі треба розрізняти загальну класифікацію архівного
матеріялу від спеціяльної. Під загальною класифікацією треба розуміти таку,
де класифікаційними ознаками (differentia specifica) є менти загального

характеру, що не сполучені з яким-будь особливим інтересом підходу
до цього матеріялу; навпаки, спеціяльна класифікація бере за

класифікаційні ознаки які-будь дуже часткові, особливі менти, що з їх

точки зору і розглядається весь матеріял. Очевидячки, що для
архівного будівництва потрібна та принятна лише загальна класифікація.
Висвітлю це прикладом. Маючи на думці дати загальну класифікацію
якоїсь групи архівного матеріялу, ми беремо які-будь ознаки, що

були б у свойому змісті досить широкі, щоби прикладаючи до них

надзвичайно різноманітні, ужчі запити, ужчі поняття, можна було б
більш-менш точно накреслити відносно обмежені гряниці матеріялу,
в яких давалося б знайти матеріял відповідно з такими спеціяльними
вузькими поняттями. Тут передусім повстає ознака часу, цеб-то
матеріял класифікується на підставі його хронології, потім, наприклад,
ознака территорії, до якої стосується даний архівний матеріял; потім
ознака тої чи иншої установи, що з неї вийшов архівний матеріял;.
потім, ознака того чи иншого явища економіки або культури, що на

їх підставі дається розподілити матеріял і т. д. Це буде загальна

класифікація. Але уявіть собі, що класифікатор має певний узький
інтерес, наприклад, до історії селянських зворушень 6О-х років
XIX століття до 1905 року включно, переважно в межах УСВР: в

такому разі класифікацію всього матеріялу провадитиметься з того-

пункту, оскільки та в якому саме відношенні цей архівний матеріял
у різних його частинах дає відповідь на те чи инше запитання згідно-
з інтересом і, значить, буде відповідно розгруповано, класифіковано-
і увесь архівний матеріял; це й є класифікація спеціяльна.

Як що ці шляхи і не завжди точно розрізняються в мислінні
самих архівістів, не відчувається їх визначна різниця, роздільність,
проте з усієї архівної практики їх не важко все ж таки виявити
досить точно та певно.

II.
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ріялу, другу, системою класифікації на підставі походження архівного
матеріалу. Проте в цих двох системах є спільна додаткова
класифікаційна ознака, а саме хронологічна; вдруге, цеб-то після
класифікації за основною ознакою в межах утворених у такий спосіб груп,
обов'язково переводиться класифікацію на підставі ознаки часу,

хронологічну.
Першу з цих систем, треба пояснити враз, дуже рідко

вживалося на практиці в її чистому вигляді; дуже давно, видимо ще з

першої половини Х!Х віку, друга система почала все більше входити
в науково-архівну обихідку, і її було точно зформульовано в

грунтовних твердженнях уже в середині минулого віку, принаймні в най-

поступовіших архівістів Західньої Европи. Проте і цю систему в її

логічно-чистому вигляді також практично не вживається; звичайно,

запроваджується де-які додаткові" менти, що їх викликає фактичний
стан архівного матеріалу.

Але для того, щоби практикові-архівісту не блукати в пітьмі та
навмання в своїй роботі, ризикуючи наробити багато инколи грубих
помилок, йому необхідно вповні ясно розуміти передусім ці дві основні
системи в їх головних рисах, а потім уже і ті ухилення та додатки

до них, що вимагатиме і мусить вимагати в тій та иншій мірі
фактичний стан матеріялу, що мається класифікувати.

Система класифікації архівного матеріялу за його конкретним
змістом у чистому виді виходить з того твердження, що основною

класифікаційною ознакою береться низка конкретних історичних
більш-менш широких понять, що взято або з царини економічних
явищ та мислей (наприклад, господарство тої чи иншої країни, засоби

виробництва, велика промисловість, кустарне виробництво, державні
фінанси, внутрішній ринок і т. инше), або з царини культури в

широкому значінні цього терміну (учбова справа, наукові установи,
релігійні культи, державні конституції, судовий устрій, судівництво,
пластичні мистецтва, театр, соціяльна мораль то-що).

Звичайно, на практиці, взявши та прочитуючи той або ивший

окремий документ, з того чи пншого архівного матеріялу, архівіст,
класифікуючи за цією системою, думає, під яке ж з таких конкретних
загальних історичних понять можна в цілому віднести найближче

даний документ. Як що, наприклад, перед ним лежатиме якась

записка, що її складено в якій-будь установі, про необхідність змініти плани
навчання та структуру типа якогось вищого учебного закладу, то він

відносить цей документ, його зміст до рубрики, до поняття «учбова
справа» і кладе його в ту класифікаційну клітку; як що, далі, він
має в руках документ, що по змісту є звітом з діяльности якогось

інституту Народньої Освіти за якийсь період, то архівіст, очевидячки

знову застосовує його, класифікуючи* до тієї ж самої рубрики «учбова
справа», кладе його в ту ж саму класифікаційну клітку.

Звичайно далі, в міру як набираються документи, в тій чи иншій
такій відносно широкій що до обсягу класифікаційній клітці,
натурально, робиться дальші поділення на підклітки; так, наприклад,
«учбова справа» дається розбити на 1) найвищі шкільні заклади;
2) середня освіта; 3) народня школа; 4) профосвіта. Таким чином,
кожний окремий докум нт кладеться в особу клітку та підклітку
цілком незалежно від того, з якими сусідами прийшов він до архівіста;
отак розшивається всі справи й усі книги; кожний окремий документ

; іде самостійно в ту чи иншу класифікаційну клітку, цілком
незалежно від його походження.
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У практиці дореволюційної Росії я натрапив, на щастя для
дальших поколінь, лише на одну спробу запровадити таку систему
класифікації архівних документів; цю спробу не було доведено до

кінця і частина архіву залишилася поза цією класифікацією. Це було
зроблено в середині минулого XIX віку, в колишнім Державнім
Архіві Міністерства Закордонних Справ у Ленінграді. Матеріял цього

архіва здебільшого було поділено на «розряди», що з них багато (з
якихось зовнішніх причин ця система не встигла поширитися на

ввесь матеріял архиву) представляли собою саме ті клітки

класифікації за конкретним змістом, що ми ото тільки що згадували
(наприклад, торговля та промисловість, науки, мистецтва і т. п.).

Але й у цьому єдиному, що мені відомий, випадкові, коли

спробували перевести класифікацію архівних матеріялив виключно на

підставі конкретного змісту, очевидячки, не вдалося перевести цю
спробу до кінця: ця система з усією своєю чистотою ніколи ніде не

здійснилась, бо для того траплялися занадто великі та явні

незручності. їх не трудно бачити; у наведеному прикладі вони, коли я

особисто працював у цьому архіві, яскраво впадали на очі; видимо, неза-

лишалися вони захованими кінець-кінцем для самих своїх проводчи-
ків у цім архіві. Ці хиби такі: у-перше, дуже часто {занадто часто!)
незвичайно важко, навіть просто неможливо, опредГлити точно та

рішуче, під яке класифікаційне поняття, під який класифікаційний
термін, а, значить, і в яку класифікаційну клітку слід застосувати
той чи инший документ. Хай перед нами, наприклад, викази селян в

справі про селянське повстання 1902 року в Полтавській губ.; у цих
виказах можуть відбитися, і майже напевне відіб ються і дані цікаві
для судових порядків, судового процесу епохи, і дані що до історії
селянських зворушень, і дані що до змалювання економічного стану

Полтавщини, що до часу і побутові риси цього селянства; не важко

уявити собі отакий саме свідоцький виказ, де буде хоч би два таких

менти.

Виникає тоді питання, до якого ж класифікаційного поняття

застосувати весь цей документ у його цілому. Чи він більш
змальовує селянські зворушення? Як що так, ми його кладемо до

категорії документів «про селянські зворушення»; аджеж одночасно він

подає також матеріял до економіки селянського господарства; значить,
його з однаковим правом можна застосувати до категорії документів
«про економічне становище селян з початку XX віку»; аджеж
одночасно в тому ж самому документі єсть і матеріял що до історії
судового процесу даної доби, значить, його з однаковим правом можно

віднести до категорії документів «про судівництво» або «суд» в

широкому розумінні; одже до якої ж з трьох цих категорій слід
застосувати отой документ?

Є цілком однакові підвалини, щоби віднести до кожної з тих

категорій. Архівіст, певна річ, застосовує їх тільки до одної по своїй,
значить, уподобі. А мент уподоби при класифікації явно знищує або
до щенту руйнує значіння всякої класифікації.
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самого змісту документ не застосує до того ж самого поняття,

а тому покладе його в иншу класифікаційну клітку; значить, неминуче
і тут знову запроваджується новий елемент особистого розсуду,
самоволі, що знову позбавляє далі класифікацію її значіння.

Але, мабуть, ще існішою хибою такої системи класифікації
архівного матеріялу треба вважати той поневільний розрив документних
комплексів, що склалися історично (у формі діловодних фондів, справ,
то-що), який иноді тягне за собою великі утруднення для історикін-
дослідників, порушаючи суцільність звязків не тільки документів-
паперів, але і тих явищ та відношень, що відбивилися в тому чп

иншому зовнішньому звязку документно!' групи.
Ось до цього приклади. Розбиваючи таруйнуючи єдність діловодного

фонда, зібрання документів, що випустила або одержала дана установа,ми
тим самим позбавляємося можливости відбудувати історію цієї
установи, круг її компетенції, то-що, на підставі безпосереднього, прямого
та найпевнішого матеріялу; з другого боку, знаючи що той чи

инший документ належить до даної документно! групи, можна завжди
в більшій мірі робити висновки в звязку з тією групою, з якої він

походить. А як що його вирвати з цієї групи, то ця можливість

зникає неворотно. Ось простий приклад. Архівіст дістає низку справ,
куди ще сам творець цього фонду оправив за роками, що зазначено

на них, всі документи; архівіст вириває перший з цих документів та

перекладає його в якусь класифікаційну категорію за його змістом;
таким чином: а) губиться датування документа; б) губиться
походження документа, а звідци й можливість висвітлювати той документ,
цінувати його, в звязку з тим, відкіля він походить, в якому оточенні

був, то-що. Значить, отак до щенту знищується для історика-дослід-
ника ціла низка незвичайно важливих та доціиних даних що до

характеристики документа. Ледве чи це й припустима річ. Тут до того ще

знищується історичний, органічний звязок документного комплексу
між собою, звязок, що також є історичним явищем, історичним
фактом, завжди доцінним для історика з того чи иншого погляду;
знищення такого звязку, безсумнівно, є ніби псування документів, що,
певна річ, будучи неминучим в згадан й системі класифікації, робиться
певним та значним обвивним пунктом проти цієї системи.

Були спроби боротися з вищезгаданими хибами класифікації за

змістом. Можна перечити та зазначити, що добре та ретельно
вироблена система класифікаційних понять (ознак), у великій мірі усуне
самоволю архівіста при застосуванні документа до тої чи иншої

класифікаційної групи. Проте я думаю, що, оскільки б докладно та

ретельно не виявляти та опреділяти кожне класифікаційне поняття,

завжди знайдеться місце для самовільного застосування, позаяк дійти
тут безумовної, математичної ретельности, опреділяючи поняття,
безсумнівно, не вдасться.

Що до другої хиби класифікації за змістом, про яку тільки що

згадувалося (цеб-то поневільний розрив історично-складених документ-
них комплексів з його наслідками), то практика инколи звертається
до такого заходу, щоби помнякшити цю хибу: архівіст, вириваючи
окремий документ із даного комплексу (діловодного фонду, звичайно),
клеїть на той документ наличко, де зазначає, з якого комплексу цей
документ вийнято; наприклад, (беру цей приклад з дійсности) па

проекті закладу в Росії Академії Мистецтв, що вирвано та покладено

під рубрику «науки та мистецтва», стоїть позначення архівіста, що
той проект вийнято зі справ Бірона герцога Курляндського.



6

Другий приклад. Розподіляючи окремі документи з діловодного
фонду канцелярії статс-секретаря Катерини
II Козицького, перемішаного, очевидячки, ще раніш з особистим фондом цього останнього,
на кожнім документі наклеювалося паличко з написом: «Зі справ
статс-секретаря Козицького». Проте ледве чи такий виправний
спосіб уповні доходить своєї ціли: занадто вже мало можна зазначити на
цьому паличкові, занадто вже небагато з ознак історичного оточення
тої обстанови, де народився наш документ, подає таке наличко, такий

натурально більш або менш короткий напис, а решта з цього
оточення буде для історика поворотно втраченою, при такому вириванні
документа, неминучому при системі класифікації за змістом.

Отже ясно, що система класифікації архівного матеріялу за
змістом в тих або инших її модифікаціях, як що її вживати в чистому
вигляді на практиці, потрапляє на такі незручності, що спроби такого

вжитку в старій російській практиці не доходили кінця і не давали
вповні позитивних результатів навіть при спробах запровадити де-які
корективи.

Ледве чи й можна тепер споритися взагалі проти того

твердження, що вживати, яко основної системи класифікації архівного
матеріялу за змістом, взагалі, треба визнати за неприпустиме в

архівній практиці і її слід покинути. Проте, як що цю ж саму систему
вживати не яко основну, а лише яко допомічну, не завжди, а лише
в деяких випадках, то вона, безсумнівно, не тільки може мати своє

місце, але й буде, найдоцільнішою. І таки випадки в архівній
практиці, можна сказати, не такі вже рідкі.

Перший випадок. Мається розібрати та класифікувати купу
паперів (в повному та безпосередньому розумінні цього вислову);
всякі спроби найти який-будь звязок, досить угрунтований, між цими

паперами-документами не дійшли нічого. їх дається об'єднати лише

хронологічно, або на підставі якого-будь одного, дуже загального

менту їх походження; а тим часом їх сила; розподілити їх тільки
хронологічно та взяти їх під одну дуже загальну дужку їх
походження, це значить залишити зовсім невиявленою їх суть, а, значить,
залишити їх без доладної класифікації, обмежившися чисто зовнішнім,
формальним ментом хронології; ледве чи це й припустима річ, бо тоді
тут класифікацію просто обминається. Значить, з цього становища

треба винайти якийсь вихід. Отже в такому випадкові вповні ясно,
що як раз класифікація цієї купи документів за їх змістом і є

єдиним виходом.

Не треба спускати з ока, що в такому разі основна хиба цієї
системи (понсвільний розрив історично складених документних
комплексів, з його наслідками) не буде мати сили, бо до архівіста
ці документи дійшли вже силоміць розірваними, і всі спроби
реконструкції звязків не мали успіху. Тут у суті перед архівістом повстає

дилема: або залишити матеріял просто поза класифікацією в його

суті, обмежившися хронологічною, цеб-то чисто зовнішньою,
класифікацією, або скласифікувати за змістом документів; розвязуючи таку
дилему, ясно треба схилитися до другого її розвязку, що все ж таки

найбільш відповідає основним завданням архівної справи.
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полок і представляють собою просто хронологічно розкладені
документи, що їх об єднує тільки та зовнішня формальна ознака, що вони
не були в установі в процесі якого-будь діловодства. Беручи на

увагу велику кількість та лише формальну означеність такого

скупчення документів, дуже корисно, щоби виявити його суть, зробити в

середині його класифікацію за змістом, але, певна річь, з одною

цілком необхідною умовою: перегрупування документів, що з цим

сполучаються, ні в якому разі не повинно ламати який-будь історичний
фіксований між ними звязок (наприклад, певний їх підбор в оправах
або обкладинках, їх сучасну канцелярську нумерацію, то-що). Якщо
такий звязок єсть, то краще його не рушити, а класифікацію зробити
в описах, відокремлюючи в особі описи кожний окремий документ, а

кожний окремий опис застосувати до одної тільки класифікаційної
ознаки.

Отже, коли архівний матеріял, розбитий безнадійно і непоправно,
пороз'єднаний та переплутаний, по-перше, по-друге, коли ту або

иншу частину, більшу що до кількости документів, занадто
формально відокремлено в фонді тої чи иншої установи і на підставі
лише цього занадто важко судити про її суть, то в таких випадках

класифікація документів за змістом, може бути вповні доцільною і є

безсумнівно корисною. При цьому тілько дуже бажано, щоби
класифікаційні ознаки бралося з числа тих понять, що так чи инакше
відносяться до змісту документів, що підлягають класифікації, та щоби,
таким чином, класифікація не ставала б такою занадто відірваною та

силованою відносно матеріялу, що його класифікується.
В своєму загальному висновку про систему класифікації

архівного матеріялу за змістом та грунтуючися на досвіді близького
спостереження такої спроби в одному з старих російських архівів та

де-яких особистих спроб в цім напрямі (в тому самому архіві при
розбиранні паперів так званих статс-секретарів Катерини ІІ-ї), я

мушу, на підставі всіх вищезазначенпх загальних міркувань, цілком
стати на бік того загальновживаного в практиці Західної Европи
твердження, що вживання системи класифікації за змістом в її

чистому та повному вигляді є неможливим ніде й ніколи. Проте я

думаю, що є часткові випадки, коли допомічне вживання цієї системи
є і цілком доцільним, і бажаним; які то випадки, про те тільки що
згадувалося вище.

ПІ.
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сказати, народилися та розіклалися при їх виниканні та підчас їх
актуальности (цеб-то саме в ті моменти, коли вони були точними

слідами відбитками ще біжучої дійсности). Звідци природній висновок,
що архівна класифікація документів мусить точно заховувати всі
моменти походження даного документа, що нині стає архівним, його
місце, що виникло історично поміж иншими документами. Такого

роду ціль архівної класифікації тягне за собою негування якого-будь
штучного перегрупування архівних документів, стремління зберегти
їх надалі в такім взаємнім звязку, до якого їх привело їх власне

життя" в формі якоїсь суцільности, звязаної з діяльністю тої чи
иншої особи або установи в широкому розумінні цього слова. Це от

ціле (що склалося історично та органічно), ця от єдність в цілій групі
окремих документів, створена єдністю якоїсь історичної індивідуаль-
ности, що спородила їх на світ (в найширшому значінні цього поняття
хай то буде установа, організація, господарча єдність, людська

особа то-що) і є тою основною формою, в якій мусить переводитися
архівне переховування документів.

Ця форма за звичайною поки що (та як мені здається ледве чи

правильною) термінологією нині зветься архівним фондом. Я вважав

би за нормальніше додержуватися тут терміна діловодний фонд",
бо термін архівний" фонд" (за точним значінням цих слів) має

инший зміст, з яким його й слід зберегти в архівній термінології.
Таким чином за основу архівної класификації документів мусить

бути поняття про діловодний фонд. Тому про це поняття і слід
сказати докладніше. Як тільки що було зазначено, в сучасній науково-
архівній літературі трапляєтеся термін архівний фонд", як зараз
побачимо, близький (але не тотожний) до запропонованного мною

терміну діловодний фонд". Опреділяючи основні архівні терміни, в

пайостанніший час, ленінградські архівісти запроваджують термін
архівний фонд" (термін діловодний фонд" у них зовсім не

вживається), надаючи йому такого трохи обширого определения: Архівним
фондом звемо сукупність одиниць переховування архівного матеріялу,
що об'єднані в архіві в одну відокремлену цілість під одною
загальною назвою, та звичайно мають самостійну для даного збору архівну
нумерацію. Архівним фондом може бути група архівного матеріялу:
а) що є результатом діяльности установи або особи, що склали ті

фонди (фундатори фонду), б) що її зібрала установа або особа збирачі
фонду, з наслідків діяльности инших установ або осіб, і в) що
склалася історично або що її утворено спеціяльно в самому архіві".

В 2 випуску Архивного Дела", критикуючи це опреділення,
В. Шеремет'євський (відомий московський архівіст) пропонує, з

свого боку, таке опреділення: Архівним фондом звемо сукупність
одиниць переховування, що jx об'єднує особий загальний наголовок,
відповідний до його індивідуального характеру та особа часткова

нумерація цих одиниць". Згаданий архівіст поділяє далі архівні фонди
на: 1) природні та 2) штучні. Перші, природні, складаються з

одиниць переховування, які суть продуктом діяльности одної якої

будь установи (або відділу установи)". Другі,штучні, це або ті,
що, крім основного осередку документів одної якоїсь установи
містять в собі документи инших установ,, що припадково потрапили
до цих фондів через недогляд або своєрідне розуміння пользы
службы" з боку архівної адміністрації", або такі, що складаються з

документів різного походження, об'єднаних,'звичайно, на підставі
загального змісту, що їх прикладом може бути більша частина розрядів
колишнього державного архіву.
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Обидва ці опреділення поняття про архівний фонд
запроваджують поняття про одиницю архівного переховування". Ленінградь-
ські архівісти під цим останнім терміном розуміють окрему
переховану частину архівного матеріялу, що її вноситься до інвентарного
опису під одним нумером, розподілення матеріялу за одиницями

переховування обумовлюється виключно зручністю переховування, інвен-

тарізації та використання*1.
Т. Шеремет'евський пропонує одиницею архівного

переховування називати частину архівного матеріялу, що зареєстровано під
особим №, та з особим наголовком з метою забезпечення її цілости
та зручности використання".

Неможна не зазначити, що обидва ці опреділення
характеризують одиницю архівного переховування" як щось чисто зовнішнє,
виключно формальне, оськільки це стосується тільки до архіва, а

не до самого цього архівного матеріялу, що тут переховується, в

його суті, хоч би з боку форми. А відповідно з цим такий самий
відбиток зовнішньої формальности, і формальности виключно з точки

зору сучасного архіву, яко установи, лежить на обох опреділеннях
архівного фонду* і зокрема на опреділенні, що йому надають

Ленінградські архівісти.
Зовсім инакше, не так формально, у-перше, а головне, по-

друге, - виходячи не від архівного відношення до документа, а з самої

сути цього документа, підійшли до питання про опреділення поняття

архівний фонд* сучасні західньо-европейські архівісти.
Один із найавторитетніших творів останнього часу в Західній

Европі в галузі архівознавства так опреділяє поняття про архівний
фонд" (,,un fond d'archives"):

«Архівний фонд є сукупність документів писаних,
рисованих та надрукованих, що одержали або зібрали та упорядкували
(rediger) офіціально управління в його цілому або хто з
співробітників його складу, остільки, принаймні, оскільки ці документи
призначається переховувати в цім управлінні або в одного з співробітників
його складу".

Це опреділення, що останніми часами набуло собі, видимо,
деяке право громадянства в західньо-европейській архівній практиці,
як що й має, на мій погляд, хиби, .проте, в ньому намічено цілком
правильно основний вміст цього поняття. Те опреділення, що я

пробую подати нижче, тільки більше та точніше та більш читко,

підкреслює мент походження, яко головну та основну ознаку поняття,
але тільки не про архівний фонд", а точніше про діловодний
фонд".

Архівний фонд" є щось цілком органічне". Кожний архівний
фонд має, так би сказати, своє я", свою індивідуальність, яку
архівіст мусить навчитися пізнавати перед тим, як стати до його (фонду)
класифікації.*)

Російська архівна практика та мій персональний досвід цілком
переконали мене в загальній правильності такого підходу до поняття

діловодного" (або архівного, справа не в слові) фонду. Ніяких
практичних утруднень, вживаючи його на ділі, не маємо; як що такі і

бувають, то вони, у-перше, як побачимо, вповні задовольняюче даються

розвязати шляхом дальшого розвитку та поглиблення поняття про

*) Dr. S. Miiller Fr. .Dr. S. t. Fcith ct Dr. R. Fruin TN. Ar. Manuel pour la
classement et la description des archives. La Haye. 1910 p. 1,5.
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діловодний фонд", а по-друге, таких перешкод, багато менше, ніж

при який-будь иншій одиниці, коли для архівної класификації
береться иншу основну ознаку.

Після цих коротких вказівок на досвід ССРР та Західньої
Европи, що до питання про архівний фонд, переходжу до дальших
висновків зі свого досвіду. Те, що слід покласти основою архівної
класифікації за походженням документів, що підлягають архівному
переховуванню, найкраще називати діловодним фондом"; отже це й

опреділятиме саме той головний та єдиний мент, що є основою всієї
такої класифікації мент походження кожного документа, що підлягає
архівному перехавуванню. Инакше кажучи, мент походження

документа, що є основою його класифікаційного застосування, цілком
олреділяється саме тим діловодним фондом, що до нього даний
документ має бути застосований. І це тому, що діловодним фондом" звемо

такий збір документів, де всі документи, що його складають, мають

точну ознаку приналежности до певної єдиної установи або закладу
в широкому розумінні цих понять (державної, громадської або

приватно-правової), а також окремої особи приватної, урядової або

юридичної, які для себе самих або хто пиший для них утворили
кожний із даних документів.*)

Таким чином, як що виявлено той діловодний фонд, що з нього

походить документ, що підлягає класифікації, то через те саме

встановлено і походження такого документа. Инакше кажучи, як що той
чи инший документ походить з того чи пншого певного діловодного
фонду, то через застосування його саме от до цього діловодного фонду,
в тому чи иншому місці цього фонду, і буде зроблено архівну
класифікацію документа за його походженням. Як що є певний збір
документів, та про кожний з документів такого збору дається

встановити, що його складено саме для даної установи або від самої цієї
установи, або від кого-будь зокола, то збір таких документів у
сукупності складає собою один суцільний діловодний фонд . Такий
діловодний фонд завжди є не випадковим або мертвим, або зовнішнє

скомпанованим збором паперів, а є щось органічно суцільне, єдине в

його внутрішній суті; і це, певна річ, не може бути инакшим. Тут
перед усим треба усталити те твердження, що нема документа, який
би не мав того чи иншого діловодного фонду, що до нього він
належить; нема документа без його діловодного фонду, як нема і не може

бути діловодного фонду, як чогось реально-конкретного, без
документів, що його складають.

З того часу, як письмо є в руках людей, з того часу, як багато
та багато актів людської діяльности знаходили свій відбиток та

вислов саме в письменних формах, ці письменні форми, ці документи
слід розглядати пе инакше, як відбитки та вислови тої чи иншої

діяльности людства, а оскільки ця діяльність людства неминуче
сполучається або з діяльністю особи, або з діяльністю установи чи

закладу (в найширшому розумінні цих понять), письменні відбитки
та вислови цієї діяльности і групуватимуться саме навкруги окремих
осіб та установ, а ці то групування, кінець-кінцемь точні сліди
життя певного индивідуального та громадьского організму в історії,
ми й знаходитимемо саме як раз в діловодних фондах"

Таким чином, те поняття про діловодний фонд", що, видимо,
необхідно запровадити в системі архівної класифікації, зовсім не є

*) Таке опреділення діловодного фонду" я зформулював з 3-ма Харківськими
архівістами: Є. М. Івановим, В. А. Барвінським-та М. В. Гливенком.
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поняття штучне, тільки технічне, пристосоване лише до техніки

архівної справи. Поняття це знаходить своє виправдання в глибших

історично-технічних міркуваннях. В цьому корениться
науково-історичне угрунтування системи архівної класификації за походженням.

Не вдаючися до докладнішого студіювання такого угрунтування (що
вимагає особого місця і в великій мірі потягне вже до царини
техніки історичних студій), я дозволю собі тільки висвітлити поняття

про діловодний фонд" кількома прикладами та думками вже з царини
чистої архівної практики. Передусім, є безсумнівним і не вимагає
ніякого додаткового ще угрунтування те твердження, що
найчастішою формою діловодного фонду" в практиці архівів будуть
діловодні фонди" різних установ, громадських, державних та приватних.
Аджеж здавна вже кожна установа (в широкому розумінні цього
поняття) відбиває та виявляє хоч би почасти, а звичайно в цілому,
свою діяльність, свою роботу, своє буття, свою історію в нигці

документів, які суть, таким чином, ніби продуктом її діяльности. Ці
документи в їх сукупності суть двоякого роду: або ці документи
народжуються, виходять від даної установи, або їх надіслано від
когось до даної установи, таким чином, хоч і не прямо, їх також

народжує діяльність тієї самої установи. В старій канцелярській
практиці це .вихідні* та вхідні" даної установи. Однак вихідні" не

обхоплюють собою всіх документів першого роду (цеб-то що
народилися безпосередньо в установі): часто установа родить (яко вираз
або відбиток того чи иншого акту своєї діяльности, повторюємо) той
чи инший документ для себе самої, не призначаючи його для
передачи кому-будь; таким чином, такий документ вже не можна

канцелярсько-технічно залічити до вихідних" (наприклад, можна назвати;

журнали засідань, накази по установі то що), а тим часом він,
безсумнівно, відноситься до першого роду документів даного діловодного

фонду. А звідци ясний практичний висновок: увесь комплекс вхідних"
до даної установи документів і весь комплекс вихідних" з неї

передусім мусить бути залічений до діловодного фонду установи; далі

документи, що звязані з тою чи ипшою установою та народилися в

цій установі від неї самої для власних її потреб, відносяться до

діловодного фонду" цієї саме установи.
Однак тут треба взяти на увагу, що, коли такого роду

документи надсилається для чого-будь до иншої установи в формі
дубліката або копії, то цей дублікат або копія належать уже до
діловодного фонду цієї иншої установи, оскільки саме цей дублікат та копія

(а не самий оригінал; є плодом, хоч би й не прямим, цієї иншої

установи: аджеж коли-б ця инша установа не чинила в певному

напрямі, то їй не треба було б надсилати від першої установи того

документа; саме наслідком діяльности цієї иншої установи і
з'являються, народжуються ці дублікати та копії, що до неї надсилає

перша установа. Потім, завжди треба ще пам'ятати, з точки зору
того розуміння діловодного фонду", що було подано вище, що того

ж самого документа чорняк (або одпуск-, як часто звуть в

російській канцелярській практиці) та біловик належать до різних
діловодних фондів": чорнетка відноситься до діловодного фонду"

установи, де її написано (де, значить, цей документ
- чорняк народився),

біловик же належить уже до діловодного фонду* тієї установи, що
для неї його було написано, до якої, значить, він був адресований,
надісланий, та що непрямим наслідком діяльности її народився цей
біловий примірник документа.
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Повстає дуже важливе питання, що його чужоземна практика,
видимо, дуже часто раз'язує негативно, про те: чи можна вважати за.

діловодний фонд" папери даної певної особи чи сім'ї (цеб-то те, що
часто звуть сімейним архівом")? Базуючися на всьому передущому
зрозумінні терміна діловодний фонд', я вважаю за вповні логічно,
правильне та досить угрунтоване вирішити таке питання цілком
позитивно: ми не тільки можемо, але й мусимо говорити про
персональні або сімейні діловодні фонди (в тому, певна річ, трохи
умовному значінні цього термиіна, що складено вище).

Подаймо для цього де-які міркування. Дана особа, Іван Іванович
Іванов, протягом свого життя, спородив" якесь число документів, що,
з одного боку, об'єднуються його індивідуальн стю, з другого боку,
є відбитком та виразом його, цієї особи, діяльности, роботи, фактів,
у всякому разі історії його існування. Як що це так, то ми маємо-
всі підвалини, ухваливши вищезгадане розуміння терміна
діловодний фонд", вважати збір паперів, що залишився після тої чи
иншої особи, паперів, що виходили" від цієї особи, або
надсилалися до неї, що так або инакше були з нею звязані, були продуктом
її діяльности, вважати такий збір паперів, такий особистий архів
(як иноді кажуть), за діловодний фонд".

Як що низка особистих архівів переплітається одне з одним,
ідуть в певному хронологічному звязку одне з одним, то виникає

поняття про сімейний архів", який завжди дається розглядати яко

діловодний фонд" даної сім'ї, як що цю сімь'ю можна уявити собі,
яко певний єдиний організм в її життю та діяльності. Як що ж таке

уявлення про даву сім'ю утворити собі неможна, то 8 точки зору
нашого розуміння діловодного фонду", краще казати про сукупність
окремих особистих діловодних фондів, зазначивши, певна річ, де-яку
їх спорідненість.

Діловодний фонд" ніби припускає можливість двох основних
його підрозділів: частин фонду і того, що умовно дозволю собі

назвати, підфондами. Обидва ці підрозділи, як ми зараз бачимо, взято-

з практики і тому їх теоретичне встановлення та виявлення є

необхідним для цілей чисто практичних.
Кожний складач та кожний розпорядник даного фонду, чи та

буде окрема особа, або та чи инша установа, може мати кільки

напрямів у своїй діялності, може поділити свою активність по її суті
на кільки відмінних одна від одної частин, що, однак, не можуть
існувати самостійно і представляють собою яко логічно, так і

практично єдину цілість в даїіій особі чи установі; а оскільки кожна
з цих частин відбивається в тому чи иншому ряді документів, кожний
такий ряд документів даного діловодного фонду представляє собою
частину діловодного фонду. Державна установа, що до її відання
належить, наприклад, народня освіта в цілому на даній території, в

одному свойому відділі завідує професійною освітою, в другому
загально-освітніми школами, а в третьому всією
фінансово-бухгалтерською справою; а тому, значить, документи кожного з цих відділів
в їх сукупності будуть частинами діловодного фонду" даної установи
в цілому. Цей збір документів відбиватиме в собі лише частину діяль-
ности того ж самого цілого, частину що не має ніякого самостійного

відокремленого від усієї цілости життя.
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сумнівно, е цілком доцільним увесь цей розподіл зберегти в архівній
класифікації даного діловодного фонду".

Може, однак, спричинитися і инше становище: може бути, що
та або инша частина установи буде дуже відокремленою в своїй

роботі, в своїм життю; і з зовнішнього, формального боку (що відіб'ється
в назві, передусім) із внутрішнього боку по суті дана частина

виявлятиметься вже не яко частина, а саме яко певна, хоч би й не вповні

самостійна, цілість, індивідуально відмінна вже від всієї даної
установи. Як що шляхом студіювання внутрішньої структури даної
установи в її історії, або шляхом встановлення зовнішнього виразу саме

такого стану речей відносно будь якої, на перший погляд, звичайної
частини даної установи, все це дається виявити, тоді весь комплекс

паперів, все діловодство такої частини установи вже не підійде під
поняття частини діловодного фонду цієї установи, а його слід

класифікувати, з одного боку, як щось самостійніше, індивідуальніше,
ніж частина фонду, з другого боку, все ж таки ясно його неможна

доконче відірвати від всього діловодного фонду" даної установи,
Оскільки воно скоріш навіть є в якійсь залежності від цього

останнього в такому разі я вважав би за необхідне, в разі такої архівної
класифікації, частину фонду відокремлювати особо і називати її

побічним*) фондом даного основного діловодного фонду. Спробую
висвітлити цю теоритичну схему прикладом.

Губерніяльні установи фінансового характеру 2-ої половини
XIX віку, так звані казенні палати, мали, між иншими, функцію
розпоряджатися питаннями, що до розкватирювання, точніше, що
до розшукання помешкань для війська та їх улаштування, будування,
пристосування, то-що. На чолі цієї справи стояла колегія ( присут-
ствіе") під головуванням губернатора (цеб-то урядовця, що до
управління казенної палати не мав відношення); діловодом же був один з
начальників відділу казенної палати, і все виконання, так саме як і

підготовлення справ такого роду, що проходили через
вищезазначену колегію, переводив один з палатських відділів; проте все
вважалося за певну, немов самостійну установу, що звалася губерніяльний
розпорядчий комітет", який мав свої справи", по розпорядчому
комітету". З другого боку,цілком ясно з історії губерніяльних установ, що цей
комітет ніколи не існував самостійно, що його чинність та діяльність

були певними зв'язками об'єднані органічно з казенною палатою, яко

з установою, що ширше охоплює, збільш широкою по завданням своєї

роботи. Нарешті, зовнішнє виявляється повне відрізнений справ"
даного роду від справ" звичайних і типових частин установи,
цебто казенної палати (її столів" і відділів") в тому, що всі ці справи"
на обкладинках мають позначення: по розпорядчому комітету". Все
це в сукупності й примушує з діловодного фонду казенної палати

відокремити особий побічний фонд губерніяльного розпорядч. комітету".
З другого боку, оскільки кожна справа" казенної палати, яко

такої, велася в якому-будь відділі" її, що й позначалося на

обкладинці справи, то можна сказати про частини фонду казенної палати,

про те, що даний фонд розбивається на кілька частин, але іменно і
тільки частин єдиної цілости, що з них, і тільки з них, ця цілість
складається. Отже як що відгорнути з фонду казенної палати справи"
її відділів, то в цьому фонді нічогісенько не залишиться; як що ж

з того самого фонду викинути справи" губерніяльного розпорядчого
комітету, то основа діловодного фонду казенної палати все ж таки
зостанеться.

*) «Сопутствующим».
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В числі діловодних фондів" часто знаходимо дві одмінки, які
необхідно зазначити особо, і в практиці відповідно брати їх на увагу.
Та чи инпха судова установа, в один з ментів своєї судової
діяльности мусить судити ту чи иншу окрему особу, або якусь цілу
установу; для цілей судівництва ця судова установа вимагає та

розглядає иноді все діловодство підсудної установи, всі папери, що
набралися за багато років у підсудної особи. Судовий процес закінчується,
і весь діловодний фонд підсудних так і залишається в діловодному
фонді судової установи, немов прив'язаний до одного менту
діяльности цієї судової установи, а, значить, і діловодного фонду, що є

виразом цієї діяльности. Цілком ясно, що діловодний фонд підсудного
(чи особи, чи організації) неможна розглядати яко обічний фонд (а
надто як частину) діловодного фонду судової установи. Адже
підсудний чинив та накопичував сліди своєї діяльности в зборі
документів, його діловодному фонді, без ніякого, будь-якого звязку з

діяльністю даної судової установи, з діловодним фондом якої його сполучив
судовий процес. Таким чином, в суті ми маємо тут два різних
діловодних фонди, але об'єднаних не механічно і не припадково: один з

них діловодний фонд підсудного-органічно вже після свого

виникнення, сполучився 8 певного частиною иншого, діловодного фонду
судової установи.

Візьмім инший аналогічний приклад. Якась установа в історії
свого розвитку, поширення своїх функцій, втягає в сферу своєї

компетенції роботу иншої установи, що до того менту існувала й чинила

цілком самостійно; в порядкові наслідування роботи ця установа,

пошврюючися, в цей самий мент втягає в своє діловодство і все

діловодство, весь діловий матеріял, тої установи, що туди вливається;
таким чином, в діловодний фонд поширеної установи вливається

діловодний фонд зовсім иншої установи; нема сумніву, що тут перед нами

два різних діловодних фонди; але так саме безсумнівно, що ці

діловодні фонди об'єднані між собою якось органічно, а не механічно та

випадково, при чому так саме не випадково іменно один з фондів
увійшов у склад иншого.

Наведені приклади, здається, виразно наводять на такий одмінок

діловодного фонду, таку різноформність, що, маючи де-які
особливості, повинна зазначитися та виділятися хоч би під назвою побічного
діловодного фонду". Тут треба порушити практичне питання: чи можна,

та чи потрібно, при класифікації, побічні фонди відокремлювати зі

складу того діловодного .фонду, куди вони ввійшли, чи ні? З точки

зору яко-мога меншого порушення органічної історичної суцільности
архівних матеріалів, на це питання пеобхдіно відповісти цілком
негативно, без ніяких обмежень. Побічнпй діловодний фонд належить

класифікувати, розпоміщати фактично в тому діловодному фонді, куди
саме і точно по суті, в житті даної установи, він увійшов. Само

собою, технічно, одночасно цей побічний діловодний фонд слід строго-
і ясно ізолювати від основного діловодного фонду, беручи на увагу,
що перед нами окремий, самостійний діловодний фонд.
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нічно застосувала стороння сила; в цім основна різниця між
діловодним фондом побіжним та діловодним фондом випадковим, випадково
всиленим. Питання про класифікацію таких випадкових діловодних
фондів також роз язується вповні ясно: їх відокремлення, цілковита
та остаточне, зі складу того діловодного фонда, куди їх було всилено,
ледве чи й має що проти себе; навпаки, відсутність органічного та

історичного звязку між цими явищами історичного процесу, що їх

відбитком вони є, скоріш наводить на більшу зручність іх
цілковитого відокремлення та класифікації їх при переховуванні на цій
саме підставі.

Слід окремо зазначити та особо поговорити про цей особий тип

діловодного фонду, до якого можна прикласти цю назву, з точки

зору нашого опреділення цього поняття, лише умовно, але який у
російській архівній практиці трапляється не дуже рідко і при
класифікації може спричинити архівістові великі утруднення (само собою,

при системі класифікації за походженням, що про неї тільки й іде
зараз мова). В історичному процесі буває нерідко, що єдине по суті
явище, єдине в його цілях, формах та методах переведення та навіть

зовнішніх документальних виразах, одночасно переводять різні особи,
організації, установи, а значить, і в діловодних відбитках, у
діловодних фондах, всіх цих осіб, організацій та установ можна потрапити
на одноформний відбиток даного явища в низці однотипних
документів.

Що тут робити архівістові, класифікуючи такі цілком єдиноформні
відбитки якого-будь, виколи дуже значного, історичного явища? Чи

йому слід залишати всі ці одноформні документи частинами, строго в

коленім тім діловоднім фонді, де кожна та чи инша частина їх

перебуває, чи об єднувати всі ці документи в одну цілість, якою по суті
ці документи й є? До другого рішення схиляє та думка, що,

у-перше всі ці документи цілком одноформні в усій своїй масі, саме

і являють собою де-яку єдність, історично доцільну і, по-друге, те,
що вони в своїй суті звичайно мало звяаані, органічно, так би

сказати, з тими установами та їх діловодними фондами, де вони

утворювалися. Однак все ж таки з точки зору строго переведеної
класифікації архівного матеріялу за походженням більш можна прийняти
та виправдати перше розвязання питання. При другому рішенні,
значить, мусить виникнути особий збір документів, що об'єднуються не

тим чи иншим джерелом свого походження, а єдністю форм свого

змісту, однаковими цілями свого призначення, єдністю того
історичного матеріялу, що в них міститься; і на всьому цьому, можна

сказати, зовсім не відбилося те, яка ж із установ, та коли, та оскільки

саме, та в якій саме частині цих документів працювала над їх

складанням; таким чином, виникає ніби якийсь особий фонд, що можна

назвати позаділоводним фондом.
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історії населення, але в їх сукупності, а не в розбитому на частини

вигляді; з другого боку, на їх змісті ї формі ніяк не відбивається,
яка з установ їх складала, яка з установ винна в їх походженні; ці
міркування ї примушують схилитися до того, щоби, класифікуючи
архівний матеріял, відокремлювати особо ревизькі казки**, особо
складаючи їх в окремий збір, окремий позаділоводний фонд.
Найцінніші поземельні кадастри Московської Руси, писцові та переписні
книги склала так саме не одна установа; трудно тепер, мабуть, точно

встановити походження канцелярське багатьох з подібних документів;
а тим часом всі ці писцові документи дуже одноформні, одноманітні
змістом, і незвичайно мало відбилося на них, як що ї взагалі

відбилося походження з тої чи иншої установи; до того ще треба взяти

на увагу, що ще в найстаріших, XVII таЇХVIII віку, установах з цих

книг* складали вже особі фонди, зовсім не рахуючися з тим або
иншим похождениям цих документів. А звідци виникає для архівіста
тим більше грунту, щоби відокремити писцові книги до особої групи,
зкласвфікувати їх, переховуючи, яко окремий позаділоводний** фонд.

Отже, основними осередками, що з них складається класифікація
при переховуванні архівного матеріялу на підставі системи

класифікації за походженням документів, суть: діловодні фонди, з його

частинами, побічні ( сопутствующие*) діловодні фонди, випадкові
(.привходящие**) діловодні та позаділоводні фонди; в де-яких часткових

випадках тут, яко допомічні, можна притягати окремі менти

класифікації за змістом, як ми бачили вище, в розд. II.

IV.

Я не спинятимусь на дальших питаннях, що сполучаються з

вжитком класифікації за походженням, обмежившися в цьому
викладі лише висвітленням основних понять, що будують цю систему

класифікації. Проте, мені здається, що сказаного про обидві системи

класифікації в попередньому викладі досить, щоби мати змогу зробити
деякі, хоч би й загальні, висновки. Перший висновок остільки

безпосередньо виникає з усього передущого, що він, здається, не потрібовує ще
яких-будь додаткових угрунтувань; висновок цей такий: основною,
виключно докладною системою класифікації архівних матеріялів при
їх переховуванні є система класифікації за походженням; ця система

найбільш гарантує цілковиту непорушність архівного матеріялу, що
є дуже важливим для зберігання і цілости всіх тих можностей, які
може дати вченому історикові той чи иншій матеріял. Певна річ,
бувають випадки, коли з цеї системи з технічних причин неможна

скористати; наприклад, архівіст одержав матеріял у такому
дефектному, переплутаному вигляді, що ніяких ознак, щоби відбивати
діловодний фонд, не залишилося; або матеріял протягом попередньої
історії свого переховування до такого ступеню перестосовано, та до того

ще й не раз, з різними практичними цілями, що цілком загубилася
можливість віднести його на підставі походження до того чи иншого

діловодного фонду.
У таких випадках, певна річ, залишається один лише вихід:

вживати класифікації за змістом; однак і тут бажано, щоби було вжито

всіх заходів до відбудування діловодного фонду, хоч би тільки

гіпотетичного, лише здогадального.
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зайвою справою, бо з кожного фонду залишилося лише два-три ури-
вочних документи; тоді, можливо, буде доцільніше дати
класифікацію переховування цих документів за змістом, але необхідно, яко

коректив до неї, скласти картковий покажчик із точним розподілом
на фонди. Отже, це буде другий висновок, де класифікація за

походженням в безсилою, там неминуче і необхідно вживати

класифікації за змістом; инших систем не має сучасна архівна практика
та й мені особисто не доводилося відчувати в них потреби. Отже, при
всякій класифікації переховування архівних матеріялів не слід
забувати, що необхідно користати з усякої можливосте коректувати та

поглиблювати всяку класифікацію шляхом установлення паралельно
відповідної належної карткової реєстрації тих самих документів:
позначаючи на карточці хоч би найкоротчі наводи на той чи инший

документ, цеб-то реєструючи даний документ (або групу на підставі
класифікаційного об'єднання документів) на окремій карточці, далі
шляхом якого-будь иншого групування таких карток можна

реєстраційно уточнити власну класифікацію переховування і через те
допомогти: а) більш точно виявити суть захованого архівного матеріялу,
б) зручніше та легше відшукувати матеріял, необхідний для
наукових (або практичних) цілей.

Закінчивши на цьому свою замітку що до архівної класифікації
матеріялів, я, певна річ, обхопив, зміг обхопити, поки що лише ще

дуже невелику частину цього досить складного питання, при чому
обхопив, безсумнівно, дуже неоднаково в різних його частинах.
Сподіваюся, що матиму змогу ще раз повернутися до цих питань, дуже
важливих та живучих для сучасного архівіста.

2. Кілька слів про архівні будинки.
Питання про спеціяльно пристосовані архівні будівлі, мабуть,

досить скоро та гостро повстане перед архівним будівництвом ССРР.
Таких будівель у Союзі майже нема; дві-три в Ленінграді та одна в

Москві. А тим часом, величезні архівні скарби, що тепер, за останні

роки так швидко нагромаджуються, зберігаються та упорядковуються,
зрозуміла річ, поволі мусять розпоміщатися в більш або менш

пристосованих для цього помешканнях. Як що в сучасний мент ще рано
казати про збудування таких спеціяльних будинків, то, можливо,

дуже недалекий той мент, коли можна буде реально ставити питання

про пристосування для цілей архівного переховування будинків, що
вже маються. А в звязку з цим неминуче повстає питання, які ж

тепер ті загальні вимоги, що їх пред'являється для архівних
помешкань, які досягнення має тут європейська та союзна практика; тільки
знаючи та беручи на увагу ті вимоги та досягнення, можна досить

раціонально пристосовувати той чи инший будинок для архівних
цілей.

Збудування для архівів спеціяльно пристосованих будинків
почалося в Західній Европі лише з другої половини XIX століття;
але й то до 70-х років XIX століття в Европі булі тільки три
спеціяльно збудованіх для архіва будинки (в Лондоні, Берліні та Парижі).
Будуючи вже в 1886 році спеціяльний будинок для архіва в Веймарі,
за признанням його директора, доктора Бурхарда, прийшлося
витратити багато труда та робити часті зміни, вироблюючи план, тому що
техніка будування архівних будинків була ще «занадто молода».

Одним із перших будинків спеціяльно збудованих для архівних
цілей є новий павільйон Archives Nationales", що збудовано за 2 Імперії.

О
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Цей павільйон складається 8 трьох зал, що з них кожна займає цілий
поверх; кожна зала має вздовж стін галереї', збудовані з металу;
поверхи відділені один від другого підлогами - стелями 8 невеличких

цегляних склепиків, покладених на залізних балках; освітлення
подається через вікна; підлога повсюди тафльована. Ще в 70 роках
минулого століття така будівля була зразковою.

Однак уже 1870 року було збудовано (почасти) Лондонський
Державний Архів (The Public Record Office). Цей будинок мав три
поверхи понад землею та один поверх під землею; підлоги-стелі
зроблено в формі невеличких цегляних склепиків на залізних балках
і підлоги вкрито тесаним камінням. Кожний поверх має посередині
через увесь будинок коридор, куди виходять двері 8 ряду
кімнаткам ер по обох його сторонах; з кожного боку вроблено 11 камер,
цеб-то по 22 камери на поверх. Всі камери ізольовані одна від другої
та від коридора огнетривалими мурами, а двері з них. що в коридор
зроблено 8 заліза, так саме огнетривалі. У такий спосіб досягається
цілковиту ізольованість у пожежному відношенні окремих частин

архіва, розпоміщених по різних камерах. Підземний поверх також

поділяється на окремі камери. Освітлюються коридори зверху, причому
в коридори нижчих поверхів світ проходить через шкляні частини
підлоги верхнього коридора. Камери освітлюються звичайними вікнами.
Зазначається значний нестаток світу в цьому будинкові.

Трохи пізніше в Паризькому Archives Nationales було збудовано
новий павільйон. Цей невеличкий будинок представляє собою дві
суцільних зали, що займають два поверхи; поверхи відділено один
від одного стелею-підлогою з мережчатої залізної решітки. Кожна
зала з метри заввишки; по середині цієї височини в валах ідуть
вздовж стін легкі залізні галереї (щоби зручніше доставати документи
з пилиць).

Таким чином, до 1886 року в Західній Европі було вироблено
два типи спеціяльних архівних будівель: один з них має характерною
ознакою великі зали, легкі метальові галерейки та мережчаті залізні
підлоги; другий тип має характеристикою коридорну систему,
ізольовані окремі камери, умисне глухі підлоги-стелі.
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По всій валі через усі поверхи встановлено особі залізні ферми,
порозміщені недалеко одна від одної паралельними рядами та прилад*
нані так, що вони служать за шафи-полиці для розкладання на них

архівного матеріялу. Такий зовнішій вигляд архівосховища. Як що ж

роздивитися підземвий поверх будинка, то він має в собі ряд вузьких,
самостійних, окремих фундаментів, що йдуть майже через усю
широчінь будинка, а на висоті підлоги першого поверху покриті,
сполучені невеличкими кам'яними склепиками; на цих саме фундаментах
і збудовані ті залізні ферми, що, йдучи через усю височінь будинка,
представляють собою залізні полиці-шафи для переховування архівних
матеріялів. Через те, що ці ферми ( репозиторії" за їх технічною

назвою) спіраються на власні фундаменти, вони легко витримують
любу вагу, зовсім не обтяжаючи стін та стель будинка; по-друге,
оскільки .репозиторії" можна ставити найближче одне від одного, і
від цього не залежить більше або менше навантаження стін та стель

будинка, досягається найбільшої економії місця. Ці два менти дають

велику економію не тільки місця, але й вартости самого будинка;
щоби покласти ту саму вагу в звичайному будинкові, де вона, таким

чином, цілком звалиться на стіни та підлоги-стелі його, такий
звичайний будинок прийдеться будувати незвичайно обширого розміру
через необхідність скріпити як слід стіни та стелі, та його будівнича
вартість буде більша.

У Веймарському архіві репозиторії стоять одне від одного на

протязі 1х/2 метра; довжиною своєю репозиторії не доходять до

зовнішніх стін, так що кругом них у всьому будинку залишається

вільний прохід; а в найвищому поверсі репозиторії покриті та злучені
між собою легкими склепами, а також перекриті з зовнішніми стінами;
таке покриття, з одного боку, є стелею для цілого будинка, а з

другого надає стійкости всій системі репозиторіїв. Оскільки архівний
матеріял лежить у полицях та шафах, вправленних у репозиторії, то

весь будинок архівосховища в цілому є ніби ряд шаф, що стоять
самостійно та обгорожен! тільки (звичайно, легкими) стінами та

залізними підлогами та стелею, що звязують їх у стійку єдину систему.
Освітлення йде з боку через довгі вузькі вікна в надвірних стінах,
які пророблено точно в переміжках між репозиторіями.

Біля того самого часу в Ленінграді йде будування спеціального
будинку для колишнього Архіва Державної Ради (Государственного
Совета). Цей будинок ставиться за принціпами Лондонського Архіва,
цеб-то за камерною системою, тільки з двома невеликими варіяціями:
у-перше, коридори йдуть не посередині будинка, а з одного його боку,
так що однобіч ідуть вікна, а другобіч двері до камер, причому
коридори йдуть лише на чолі будинка, що виходить у двір; вдруге,
будинок поставлено так, що він не має вікон на вулицю (тут бралося на

увагу зовсім протилежні цілі), а всі вікна виходять у внутрішній
двір будинка. Однак нічого принціпіяльно нового в техніці архівних
будинків ця будівля не дала, зкопіювавши в цілому, як уже
зазначено, камерний Лондонський тип.
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ДОСИТЬ велика вагонетка; сідаючи в цю вагонетку, архівіст
держиться руками за руків'я репозиторіїв і пересовує вагонетку до

потрібної шафи в репозиторії. Таке поліпшення швидко виявило свою

непрактичність, дуже скоро в кожнім поверсі було зроблено
мережчаті підлоги, цеб-то точно повторено Веймарську систему.
Архівосховище, як і весь будинок, має центральне парове отоплення; штучного
освітлення нема.

У грудні 1890 року закінчується спеціяльний будинок для
Державного Архіву в Стокгольмі (в Швеції). Цей будинок складається з

трьох поверхів, які розділяють залізо-бетонні підлоги-стелі. Ступанка,
що проходить через середину будинка, звязує всі поверхи; крім
неї, є ще три невеличкі ступанки, що також проходять через всі

поверхи. Кожний поверх розділено на 15 окремих камер, причому
кожна така камера до того висока, що по стінах її йдуть легкі залізні

галерейки, щоби можна було ставити полиці аж до самої стелі.

Адміністративну частину помешкання не виділено. Таким чином, цей
будинок в основі пішов за Лондонською камерною системою, лише

трохи збільшивши розмір камер і завівши там легкі внутрішні
галерейки.

У 1893 році будується архівне помешкання в Магдебурзі
(Германия). Хоч адміністративний корпус і складає з архівосховищем
одну будівлю, але від архівосховища його відділяє коридор уздовж
будинка; займає він половину будинка, що на фасад. Архівосховище
має три поверхи; стелі-підлоги залізо-бетонні; всі поверхи злучаються
кількома залізними ступанками; кожний поверх поділяється на 10

кімнат, 8 метрів завдовжки, 2 метри заввишки, біля 3 метрів завширшки;
кожна така кімната-камера має світло 8 вікон. В основі плана всієї

цієї будівлі легко дається бачити камерну Лондонську систему в

трохи хіба полегшеній формі.
У 1895 році закінчено спеціяльний будинок для Королівського

Архіва в Шарлотенбурзі. Конструктивну частину дуже утіснялп дві
обставини: у-перше, треба було будувати, приладновуючися до

старого фундамента, і, вдруге, половину зал було призначено для

старих дерев'яних шаф. Другий та третій поверхи, що призначалися
власне для архівосховища, було розділено на кілька кімнат та зал

різного розміру; ці кімнати та зали звязував коридор, від якого їх

відділяли тільки арки; займають вони корпус будинка, який
представляє собою букву П. В задніх залах та кімнатах вжито
магазинного принціпу, цеб-то їх зроблено з дуже низькими стелями та

шафами до стелі, заввишки біля і-11/г метра. Будівники намагалися

йти за принціпом: робити зали-кімнати такого розміру, щоби в

окремій залі-кімнаті міг поміститися вповні й тільки один із суцільних
архівних фондів. Ясно, що в усьому ишпому цей будинок, що до

типу свого, конструктивно наближається до Лондонської системи,
нехай у її Стокгольмській (див. вище) інтерпретації.

Таким чином, до 1900 року, до XX віку, в практиці будування
спеціяльних архівних будинків уживалося дві системи: одна з них

має за прототип Лондонський Королівський Архів, друга Веймарський
Архів. Про те, вже найближчий час показав досить ясно, яка з цих
систем має певну перевагу. Після збудування нового будинку Відень-
ського Архіву принціпи репозиторно-магазинного типу, яко,
очевидячки, треба визнати, взяли верх принаймні на даний мент.
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Вінтер, та архітектор Фр. Покірний справили подорож по Европі,
щоби обзнайомитися з головними спеціяльно - збудованими архівними
будинками. Наслідком цієї подорожи найсовершенішим було визнано

вищезгаданий будинок Веймарського Архіва, і для майбутньої будівлі
6yj.o намічено такі вимоги: і) система будівлі мусить бути репози-
торно-магазипною за Веймарським зразком, 2) адміністративний
корпус, складаючи вкупі зі сховищем один будинок, має бути на

одному з країв будинка; від сховища його відділяє брандмавер; 3)
найбільша височінь поверхів у сховищі не повинна перевищувати
2^2 метра, при чому поверхи відділяють одне від одного легкі ажурні
підлоги; 4) належить установити взаємний звязок між усіма
частинами будинка, що надасть йому більшої стійкости; 5) отопления

повинно бути центральне, парове, а освітлення електричне в усім
будинку. На практиці всі ці вимоги було виконано. Фундамент
складається з ряда вузьких стінок, які стоять упоперек будинка близько

одна від другої та перекриті на рівні 1 поверху кам'яними

склепиками; на кожній із таких стінок фундамента вздовж та впоперек її

ідуть залізні ферми (репозиторії) заввишки в 25 метрів; ці ферми
зконструктовано в такий спосіб, що в них точно даються розпомістити
шафи або полиці для переховування архівного матеріалу, якими і
заповнюється цілком пустий простір у середині ферм-репозиторіїв.
Надвірні стіни так оточують репозиторії, що між боками репозиторіїв
та поперечними стінами залишається вільний прохід, а на фунда-
тах двох крайніх репозиторіїв, замісць ферм, ставлять прямо стіни

(трохи довші, ніж репозиторії), які представляють собою відносно до
репозиторіїв повздовжні зовнішні стіни- будинка; влучення вгорі в іх

репозиторіїв та надвірних стін поміж собою легкими склепиками

утворюють стелю будинка. По висоті все архівне помешкання

переділяється двома легкими, але вогнетривалими підлогами на 3 частини:
в нижчій частині зроблено п'ять магазинних поверхів s легкими

метальовими мережчатими підлогами, в середній частині таких

поверхів три, а в верхній два. По ширині будинка на місці одного репо-

аиторія поставлена майже посередині будинка стіна, яка таким чином

разом із суцільними стелями поділяє архівосховище на шість

величезних ніби основних зал. Довжина' всього архівосховища 50 метрів,
розмір основних зал 25X15 метрів, протяг між репозиторіями 1х/2
метра. Разом репозиторіїв 16. Цілком очевидно, що Веймарська
репозиторно-магазинна система знайшла собі повний вираз у цій
новій будівлі Віденського Архіва.

Таким чином, в європейській практиці можна намітити три
системи спеціяльних архівних будівель, що вже склалися. Перша (за
часом виникнення) система павільйонно-зальна; будується невеличкі
окремі будинки звичайної конструкції, які поділяються на два або

три поверхи, при чому в кожнім поверсі кілька більших розміром
зал, по висоті переділених на середині легкими метальовими

галерейками та ганочками, щоби зручніше доставати матеріяли з полиць,

що йдуть аж до стелі; за такою системою збудовані архіви:
Паризький, Стокгольмський, Шарлотенбурзький.
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фондів) дати точно одну камеру. За такою системою збудовано
архіви: Лондонський, Магдебурзький та Архів колишньої Державної
Ради в Ленінграді.

Третя система магазинно-репозиторна(або бельгійськамагазинна);
будинок в основі своїй конструкції своєрідний: комбінація ,,репо-
зіторіїв" та низких поверхів з мережчатими метальовими підлогами.
Ця система не е вже пристосування звичайної конструкції будинка
до архівних цілей, як ми бачимо в перших двох системах, а спробою,
і влучною, як довів досвід, утворити особливу конструкцію всього

будинку в цілому. Віденський архів є прикладом що унаочнює
перевагу магазинно-репозиторної системи над усіма иншими, які втратили
вже тепер, як можна визнати, своє актуальне значіння; це перейдені
вже етапи в ділі архівного будівництва.

Таким чином, як що була б змога, збудувати, хоч би на спробу,
новий будинок для архіва в межах УСРР, або всього союзу, а така

можливість, беручи на увагу швидкий розвиток нашої промисловости
не е неприпустимою, то слід би взяти найсовершенішу з

розглянених у лас конструкцій.
Які ж можна зробити висновки з архівної будівничої практики

Европи, шо її викладено в основних рисах, для цілей того ж

будівництва ССРР?
З попереднього викладу досить виразно виявляється, що в

даний мент найкращою системою архівних будівель є система

магазинно-репозиторна. Але також ясно, що така система майже не годиться

для будинків, що їх мається приладнати для архівів: вона занадто

своєрідна і потрібовує особливої основної конструкції цілого будинка.
Однак в усякому разі, пристосовуючи будинок, треба завжди брати
на увагу, яко ідеал для теперішнього менту, цю саме систему. Як що
умовини дозволяють переводити те пристосування порівнюючи широко,
то є можливим трохи наблизитися саме до магазинно-репозиторної
системи; наприклад, в тім випадку, коли будинок, що мається

приладнати, складається в своїх капітальних стінах з великих двох-

трьох, не більше, зал в кожнім поверсі, коли цей будинок невисокий,
(не вище двох звичайних поверхів), то можна порушити питання про
встановлення в середині зал на особливих фундаментах ферм репо-
зиторіїв по висоті всього будинка, а весь будинок також по висоті

розділити залізними решітчатими підлогами на магазинні" поверхи.
Певна річ, для цього прийдеться зняти в будинку всі підлоги та

перегородки та змінити систему отеплення, необхідні будуть дорогі
ферми-репозиторії Т£. решітчасті стелі зі скріпленням всієї цієї системи.

Ледве чи можна уявити собі простіше та дешевше приладнання
будинка за магазинно-репозиторною системою; але й таке

пристосування ледве чи може бути частим, передусім через свою відносну
дорожнечу, у-перше, а по-друге, через необхідність мати для цього

будинок з капітальними стінами, що давали би великі зали. Однак
з кожного більш менш підходящого випадку тут треба користатися.

Як що нема можливосте пристосовувати будинок у спосіб, що
згадано вище, доводиться переходити до камерної системи. Як що

для архівосховища призначений невеличкий будинок, з невеличкими

кімнатами та порівнюючи частими капітальними стінами, як що

витрати на приладнання обмежені, тоді, очевидячки, слід
орієнтуватися на камерну систему, хоч би і ясні були її хиби, порівнюючи з

магазинно-репозиторною системою, яка в таких умовинах є просто
неможливою. Пристосування за камерною системою, здається, і простіше
і дешевше. Тут передусім треба звернути увагу на скріплення стель
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{залізними балками та системою підпорочних стовпів), потім необхідно
встановити легкі огнетривалі перегородки поміж камерами та відповідні
стелі; дерево в будівлі, як що е змога, треба викинути; при цьому
бажається, щоби кожна камера відповідала одному або кільком цілим
діловодним фондам. Переробити звичайний невеличкий жилий

будинок, пристосовуючи до камерної системи, в більшій, або меншій мірі,
порівнюючи, і простіше, і дешевше, не потрібовує ніяких змін у
самій конструкції будинка; при цьому бажається, як що можна, всі
вікна вивести в унутрішній двір, щоби охоронити від пожежі збоку
сусідів або знавпроти.

Треба мати на увазі, щоби, яко-мога більше, ізольувати, відділяти
помешкання архівних канцелярій та робочих кімнат від самого

архівосховища; як що електричне освітлення та отеплення голандськимп

пічками є вповні припустимим у робочому та канцелярському
помешканні, то електричне освітлення треба з великою обачністю

припускати в архівосховищах. До збудування Віденського Архіва штучне
освітлення, а в тому числі електричне, вважалося цілком
неприпустимим в архівосховищі; однак, конструктори цього архіва встановили

електричне освітлення в усім архівнім будинку, думаючи, що ціла,
низка технічних осторог дає тут цілковиту гарантію що до пожежі.

Дуже загрожує цілості архівних матеріялів, як відоме, пил

і різна копоть, що літає в повітрі, головне, великих міст. Де-яким
захистом від цих архівних шкідників, а одночасно і ментом, що
збільшує пожежну безпечність, є будування архівних будинків на

великих незанятих плацах, при чому дуже корисно цю незаняту
площу, що оточує будинок, позасадити різними густими рослинами,
через що пил та дим з вулиці не так проходитиме в будинок.

Паризька повільйонна система ледве чи не мусить бути визнана

за недогідну на сучасний погляд, а тому ледве чи й можна вважати

правильним брати її за зразок, nepeOynoBvronn архівні помешкання

і це є припустимим хіба, коли зовсім нема змоги наблизитися, хоч

би навіть приблизно, до основних рис, ну нехай камерної системи.

Виробити тип архівних будівель завдання досить складне,
і тим складніше, що тут необхідно брати на увагу цілу низку чисто

технічно будівничих моментів, у-перше, та моментів фінансово-
економічних, по-друге. Як що це завдання, хоч розвязувати його
так чи инакше, не вимагає ще настирливо свого негайного
здійснення в межах ССРР, проте сама ця складність його примушує
завчасно готуватися до його вирішення, щоби не опинитися перед
необхідністю, рішаючи його, занадто поспішати, що завжди
надзвичайно вадить справі.

В. Веретенніков.



Підручник до класифікування та опису архівів"
Мюлер'а, Фейт'а та Фруен'а.

Цей підручник вийшов у Голандії в 1S9S році. У 1905 р. його було
перекладено на німецьку мову, в 1908 р. на італьянську, в 1910 на

французьку ). Хоч архіви кожної країни мають свої особливості, основні
принципи архівознавства однакові для всіх, а тому кожний архівіст
повинен ознайомитися з цим підручником. На жаль, ми не маємо мо-

жлпвости дати зараз повний переклад його українською мовою, а тому
подаємо переклад основних його тез. Книжка має юо тез, до яких

додається пояснення, що надруковано дрібним шрифтом. Уся книжка

поділяється на б розділів.

Розділ І. Походження та склад архівосховищ.

1 теза: Архівний фонд є сукупність документів, писаних,
мальованих та друкованих, що одержано або складено офіційно установою,
або кимсь з її службовців, оскільки ці документи мають залишитися

в цій установі або в цього службовця.
2 теза: Архівний фнд є органічне ціле.
3 теза: Приватні установи та службовці теж можуть складати

архівні фонди.
4 теза: Треба добре розрізняти архівний фонд та зібрання

архівних матеріялів в архівосховищі.
В архівосховищі можна знайти архіви шостії видів:
1) архіви установи, якій належить архівосховище; 2) архіви

комісій або службовців, що підлягають цій установі; 3) архіви
установ або службовців, що їх права та функції перейшли до цієї установи;
4) архіви установ або службовців, яких контролює та установа і їхні

архіви вмістила в своєму архівосховищі; 5) архіви, що вміщено в

архівосховищі в наслідок вжитих адміністративних заходів; 6) архіви, що
їх одержано тимчаєрво, в подарунок, або куплено.

5 теза: До архівів установи або особи слід додати в архівосховище
архіви установ, або осіб, що їхні права та функції було передано цій
установі.

6 теза: Архіви установ або осіб, що їхні права після 1798 року
перейшли до держави, повинні вміщатися в державних архівосховищах
у головних містах сучасних округ, що на їх територіях функціонували
ці установи.

7. Архівосховище старих державних архівів в окрузі (як і

архівосховище комунальних архівів) складається: 1) з архівів старих
окружних та департаменських (або комунальних) установ, 2) з архівів
існуючих окруяших (або комунальних) установ, оскільки їх туди
передано; 3) з архівів установ, рад або осіб, що їх функції перейшли до

старих установ, провінціяльних або департаменських (або комуналь-

) Dr. G. Muller, Dr. S. Feith et Dr. B. Fruin. Manuel pour la classement et la бё-
sctripion des archives. La Haye 1 l10.
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них); 4) з архівів рад або осіб, що функціонували на території провінції
(або комуни), що були вміщені в архівосховище в наслідок
адміністративних заходів.

8. Різні архівні фонди, що вміщено в архівосховищі, треба
уважно відділити один від одного. Коли е кілька примірників одного

документа, треба дослідити, в який фонд треба вмістити кожний із них.

9. Коли ні старі інвентарні зовнішні ознаки, ні які-небудь инші
вказівки не дозволяють опреділити архівний фонд, до якого належить

грамота або який-небудь документ, то вирішити це повинен зміст
документа. Коли з цього зміста виходить, що документ міг належати
декільком колекціям, його вміщають в одні', а в другі вкладають посилочні

картки.

10. Коли колекцію архівів складено, її не можна розподіляти між

двома або кількома архівосховищами.
11. Бажано знищити зовнішнє розчлеиення архівного фонду, коли

не можна зробити без великих перешкод.
12. Коли важко об єднати розподілений архівний фонд, слід все ж

таки, щоб один співробітник записав в одному інвентарі всі частини

цього архівного фонду і вказати місце, де ці частини знаходяться, де б
воно не було.

13. Зберігаючи цілість, можна переносити архіви в друге місце,
коли вони завдяки окремим обставинам, з того часу, як виникли,

зберігайся в чужому архівосховищі.
14. Бажано, щоб архіви, що вміщено в архівосховище, регулярно

поповнювались канцеляріями установ. Як принцип розділу треба
визнати, що документи певної галузи установи будуть передаваться в архів
до часу, коли відбулась остання важлива зміна в правлінню. Але коли

такої зміни не було 25 років, слід передавати в архів документи старіші
за цю дату.

Розділ II.- Класифікування архівних документів.

15. Архівний фонд треба класифікувати систематична

16. Система класифікування повинна провадитись на підставі
первісної організації архівного фонду, яка відповідає в загальних рисах
організації установи, в якій він виник.

17. При класифікуванню архівного фонду треба перш за все

встановити оскільки можливо первісний порядок. Тільки пізніш можна буде
судити, чи бажано і до якої міри відхилитися від цього порядку.

18. Первісний порядок архівного фонду можна змінити, щоб
виправити відхилення від загальної будови фонду, коли ці відхилення
виникли через помилки де-яких переховників або виникли від
тимчасової зміни в системі зберігання архівних документів.

19. Під час класифікування архівного фонду інтереси історичного
дослідження повинні бути на другому плані.

20. Класифікуючи архівний фонд, треба стежити, щоб серії
протоколів, відчитів і инших документів, що з того часу, як вони ввійшли в

архів, зібрані в томи, звязки, складали кістяк архівного фонду.
21. Не зміст документу, а його призначення повинно вирішити,

яке місце він повинен займати в архівному фонді.
22. Ніякий том. звязка або папка не можуть бути розділені, поки

невідомі мотиви, з якими вони складалися.
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хівів. У всякому разі, коли цю збірку або колекцію часто вживають

сама адміністрація або вчені, та її цитується як щось ціле, краще
залишати звязки, як вони є і описувати їх як ціле, незалежне від
спеціального опису паперів на сторінках інвентаря, до якого відноситься
кожний папер.

24. Коли архівний фонд класифіковано за системою, що вказана

пізнішою адміністрацією і що не погоджена з вимогами нової архівної
науки, бажано, готуючи новий інвентар, не починати, коли можливо,

нового класифікування та розбивання збірок та звязок, що напевно

буде йти поруч з цим, раніш, ніж не буде остаточно встановлено нового

інвентаря. 1 навіть тоді необхідно зберегти інвентар старого
класифікування та додати до старих чисел числа нового інвентаря.

25. Серії (резолюції, листи, протоколи, відчити, квітанції і т. и.\
що встановлено в першу чергу в класифікуванню архівного фонда,
вказують головні риси, що на їх підставі треба збирати окремі документи
в певний порядок.

26. Окремі документи, про які виявилось за зовнішніми або

внутрішніми ознаками, що вони складали раніш частішу серії або справи,
повинні бути знов об єднані в серії та справи.

27. Коли неможливо знайти старе класифікування окремих
документів. відповідь на питання про класифікування буде залежати в

кожному окремому випадку від спеціяльних умов, в яких знаходяться

архіви, а головне, від іх цілости. У таких випадках краще йти на

компроміс.
28. Класифікуючи окремі папери, не слід приймати самовільного

розподілу, а вибирати такі поділення, що можуть об єднатись коло

існуючих уже серій справ або в'язок.

29. Як загальне правило не треба збирати в одній серії чорнеткп
та вихідні папери, оригінали та копії паперів одного роду.

30. Документи, про які згадується в резолюціях, можуть бути
зібрані в серію додатків до резолюцій., але при умові, що справи буде
покладено окремо.

31. Папери, що не були об єднані первісно, можна об єднати під
одним числом тільки в двох випадках: коли вони цілком одноманітні;
коли вони мають дуже мале значипня, щоб їх описувати окремо.

32. Можна припустити, що серії одержаних паперів та квітанцій
не з явились раніш за серії резолюцій та відчитів, од яких вони

залежать; тому бажано не об єднувати ці попередні папери в серії, а

описувати кожний папер окремо, або об єднувати їх у групи за змістом.

33. Оригінальні грамоти, хоч як вони попсовані або які малі
частинки від них залишились, ніколи не повинні знищуватись, навіть коли

існують їх дублікати або точні копії.

34. Коли оригінал документа в доброму стані, окремі копії (не

vidimus bi), щп нр мають палеографічної цінности і не належать ні до
якої справи або серії, можна знищити.

35. Бажано збагатити архівосховище, поповнюючи перерви, що

робляться відсутністю документів. Для цього треба скласти список таких

документів, щоб їх легче було розшукати, або, коли їх немає, дістати
оскільки можливо копії з оригіналів, або копії, що були в инших місцях.

36. Папери, що зникли з архівного фонду і повертаються через дар
або купівлю, можуть знову занята там місце, коли очевидно, що вони

вийшли з цього архівного фонду.
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Розділ III. Редагування архівних інвентарів.

37. Редагуючи архівний інвентар, треба перейнятись думною, що
інвентар повинен бути тільки провідником: тому він повинен давати
огляд змісту архівних фондів, а не змісту самих паперів.

38. Щоб можна було як слід описати том або книгу, треба уявити
собі головну ідею, яка керувала під час його складання.

39. Редагуючи архівний інвентар, не треба забувати, що старі
документи цінніші од сучасних. Тому треба входити в дрібніші деталі,
описуючи старі папери. Добре було б принята певні межі розподілу,
що до цієї різниці трактування документів і ознайомити з ними в

передмові до інвентаря.
40. В інвентарі треба вживати таблиць.

41. Спочатку треба описати серії та томи, щоб мати огляд

архівного фонду, а потім окремі папери.
42. Серії треба описувати не по окремих документах, що їх

складають. а під одним числом. Коли будова серії мінялася на протязі часу,
можна внести різні підрозділи.

43. Дата архівного папера залежить від часу, коли його було
одержано. або складено в установі, або особою, що до її архіву цей папер
належить. Коли класифікування за цим принципом може викликати

непорозуміння, треба згадати обидві дати коли складено і коли

одержано папера.

Треба зробити виняток для серій, відчитів. їх не треба датувати
часом, коли їх було принято, але часом, до якого вони відносяться.

14. Коли в папці е папери, оригінальні або копії, старіші за діло,
до якого відноситься папка, їх треба розглядати як додаток. Вони ке

можуть уплинути на дату папки в інвентарю, ні на розклад паперів у
папці, коли вони розкладені в хронолічному порядку.

45. Треба подавати короткий зміст де-яких томів або в'язок тільки
в тому випадку, коли вони складені з паперів, різних як із точки зору
форми, гак і змісту паперів, що їх було об'єднано в одно ціле як

оригінали або переписано в том багато пізніш після того часу, коли їх було
складено.

46. Оригінальні грамоти треба взагалі описувати окремо, коли не

виявлено, що вони складають частину серії або справи.
47. Коли різні трансфіксовані грамоти увійшли в архів з датою

тільки на останній, ця остання повинна служити базою для їх
визначення в інвентарі. Навпаки, перше місце в опису не треба давати

трансфиксам инших документів, що раніш увійшли в архів.
48. Кожна стаття інвентаря повинна охоплювати:

а) стару назву або рубрику (коли є).
б) загальний опис змісту,

в) рік або роки, на які простягаються папери.
г) позначення кількості! томів, пакунків, в'язок, паперів або

грамот, з яких складається стаття інвентаря.
д) позначення паперів, що зустрічаються між пншпмп в цій

статті і що не мають звязку з рештою складу. ЇІнші замітки, що
торкаються зміст}7 або форми, можуть бути вміщені в примітці.

4ь. Складаючи інвентар архівного фонду, розумно буде написати

опис серій, справ, грамот, манускриптів і т. и. на окремих аркушах

паперу, однакового розміру з тимчасовим числом, яке слід поставити

І на самих документах.
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Розділ IV. Розпорядок у інвентарі.

50. Інвентар архівного фонду перш за все треба встановити

відповідно первісній організації фонду.
51. В архівах громадських установ розподіл на хронологічні серії

взагалі необхідний; кожній важливій зміні в організації установи
відповідає новий розподіл в інвентарі.

52. Архіви автономної установи взагалі треба приводити в порядок
і описувати окремо, коли навіть права та функції цієї установи пізніш

перейшли до иншої установи.
53. У всякому разі коли права та функції одної установи

перейшли до другої, таким чином, що поле діяльности останньої

поширилось, можна описати архівний фонд ліквідованої установи в тому ж

інвентарі. Але цей архівний фонд треба в такому випадку вмістити на

його логічному місці в порядку інвентаря, а не там, де архівний фонд
випадково попав у головну колекцію.

54. Архіви комісій та службовців належать до архівів тої

установи, при якій вони працюють.
55. Комісії, що залишили серії рішень або протоколів, склали

власні архіви; вони повинні залишитися автономними. Те, що нам

залишилось від комісій, од яких не існує ні резолюцій, ні протоколів,
треба розглядати, як справи, що складають частину установи, яка

виділила ці комісії.
56. Архівний фонд повинен бути поділеним на однородні секції

за одноманітним критеріумом. Документи загального характеру треба
зібрати в першому розділі; потім особливо цікаві папери повинні
складати инші різні секції.

57. Бажано керуватися одним способом для головного розподілу
всіх архівних інвентарів одного роду.

58. Томи, окремі папери, грамоти та плани повинні складати
єдиний ряд, а не спеціальні секції на підставі зовнішньої форми.

59. Акти про набуття нерухомого майна треба розмістити в

географічній секції, a-потім розікласти в алфавітному порядку місця,
улиці т. и., де це майно знаходиться. Коли виявиться, що це майно
входило в де-кілька фінансових округ, з цим розподілом треба
рахуватися для відповідного розміщення згаданих актів.

60. Папери, що торкаються ренти доживоття, дару або тестаменту
на рухоме майно, треба розміщати за абеткою згідно іменням кредиторів,
дарівників, спадкоємців, тестаторів.

61. В початку кожного головного розділу інвентаря треба вмістити

примітки, що вказують взагалі історію та сферу діяльности влади або

службовця, що від них походять документи, що так згруповано.
62. Кожний папер інвентаря повинен мати біжучий шифр. Щоб

розрізнити перелік від* змісту паперів, треба вживати в інвентарі
нумерацію літерами, щоб різниця між двома нумераціями одразу ж
кидалась у вічі.

(із. Сучасні копії ніколи не треба вносити в інвентар; принци-
пійно. це помилка бажати поповнити перерву в архівному фонді.

Коли грамоти, що зникли, згадаються в старих інвентарях і коли

їх первісна присутність у цьому фонді безсумнівна, можна згадати про
копії в примітці в інвентарі або списку.

64. До інвентаря треба додати покажчик імен осіб та назв-місць.
65. Слід точно розрізняти архівні документи і манускрипти. До

останніх належать книга прав, описи міст, збірники, дипломи, мапи та
инше. що належали приватним особам.
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66. Папери, що не належать до архіву, повинні бути або передані
в инший архівний фонд, або в бібліотеки, де вони будуть на свойому
справжньому місці. Можна також умістити їх в спеціяльний розділ
наприкінці інвентаря архівів, де вони покладені. Тоді вони складають

в архівосховищі бібліотеку для історичних, топографічних,
статистичних та по инших галузях науки досліджень.

67. Спосіб зберігання архівного фонду зовсім не залежить від його
класифікування та інвентаризування. В той час, як для
класифікування та інвентаризування треба йти за старою організацією, коли

торкається матеріяльного розміщення архівів, надається повна воля.

Тут необхідність зберегти документи впливає на вибір рішення.
68. Грамоти та плани, що знаходяться в справах, можна винятп

відтіля і вмістити окремо, маючи на увазі краще зберігання, при умові
дати про це пильні вказівки.

69. Рекомендується на кожному манускрипті, кожній сторінці
грамоти, кожній серії та кожній справі робити напис. Цей напис

повинен давати опис документа в інвентарі або в списку і місце, що він
займає в архівосховищі.

'

Розділ V Инші поради що до опису архівів.

70. Вміщення опису архівного фонду в загальному інвентарі
архівосховища залежить від природи цього фонду відносно инших рубрик
інвентаря, а не од факта, що він вийшов із певної установи.

71. Опис документів в інвентарі треба доповнити покажчиками

різних книг, на першому місці книг резолюцій. Нема рації їх друкувати.
72. Через незвичайну цінність де-яких частин архівного фонду

може бути своєчасним дати список їх змісту. Такі списки треба
видавати окремо, або для малих архівів, як додаток наприкінці інвентаря.

73. Список архівного фонду або частини архівного фонду це
покажчик змісту всіх грамот, розкладених у хронологічному порядку, що
є в оригіналі або копії в цьому фонді, або в цій частіші фонду.

74. Складаючи такий список архівного фонду треба охопиш:

а) всі оригінальні грамоти на пергаменті або на папері,
б) всі документи, що записано в збірці манастирських грамот,
в) окремі документи, коли є копії в збірці манастирських грамот,

коли вони такого ж роду, як і ті, що є в манастирських збірках, або коли
вони написані на пергаменті,

г) грамоти, що фігурують дословно в списках, ті, що були
записані в инших грамотах, і ті, копії яких знаходяться в архівному фонді.

75. Може бути своєчасним дати під формою списку в цілому, або
в частині, зміст листів і инших документів, що знаходяться в
архівосховищі в оригіналі або в копії.

76. Не треба забувати, що предмет списку різниться од предмету
інвентаря; ця різниця є наслідок опису документів. В списку опис
повинен давати зміст, в інвентарі природу документа.

77. Опис документів у списку повинен бути ширшим, ніж в

інвентарі.
78. В списках власні імення треба давати в їх оригінальному пра-

вописі. Титули треба писати цілком, за винятком титулів принців
державних, де досить головного титулу.

79. В списку кожна стаття повинна охоплювати:

1) Дату грамоти за старим та новим стилем (в грамотах без дати
можна дати приблизну дату, оскільки можливо точну та підставну).
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2) Місце, де було видано грамоту (немає корнети встановляти весь

формуляр з початку до кінця).
3) Перелік існуючих печаток.

4) Згадку про природу документа (оригінал чи копія, пергамент
чи папер).

5) Вказівку на трансфікси, які є або були додані до грамоти.
80. Коли грамоти більш не існують в оригіналі, але знаходяться

в копіях у манускриптах, що належать архівному фонду, опис цих
грамот повинен бути в списку, а в інвентарі можна обмежитись тільки

згадкою про манускрипти.
81. Опис повинен мати покажчик назв осіб та місць; бажаний

також покажчик печаток.

52. Складаючи алфабетного покажчика назв осіб, що повинно

додавати до списку, слід додержуватись таких правил:
а) імена осіб повинні переважно класифікуватися в алфабетному

порядку призвищ, коли їх немає, то титулів, а коли їх теж нема, то іімен.

6) Нідерландські прізвища треба ставити в алфабетному порядку
за вимовою; літери, що не вимовляються, розглядаються, як не написані.

в) Чужоземні прізвища треба ставити за національною ортогра-
фією, коли вона певно відома.

г) Ім я треба ставити за формою, що частіш вживається,
залишаючи правило.

д) Прізвища і ім я одного походження треба вміщати одно коло

одного в покажчику.

53. Бажано, щоб архівіст друкував найважніші документи його

архівів. Але не слід віддаватися вражінню від першого документа, що
попаде вам у руки під час класифікування і який може здаватися

важливим. Краще мати загальний огляд сховища й рішати, які
документи переважно треба взяти на увагу для друку розглянути, чи не

належить документ, що звернув на себе увагу, до серії або справи, з яких

певна кількість звязаних з цим документом повинна друкуватися
одночасно. В маленьких архівах краще закінчити інвентар перед тим, як

друкувати хоч одпн документ.
Взагалі тут не місце казати про друкування архівних документів.

Треба йти за правилами, що вироблені історичним товариством Утрехта,
як до друкування документів, що відносяться до історії середніх віків,
тяк і до друкування тих, що торкаються сучасної історії.

Розділ VI. Про умовне вживання де-яких термінів та знаків.

84. Для більшої ясности слід вживати завжди однакову
термінологію в різніх інвентарях. З иншпх точок зору теж одноманітність в

інвентарях бажана.

85. У томах треба розрізняти регістри, протоколи та збірки.
Останні це об єднання в одній обгортці окремих документів; протоколи
і регістри пишуться в книжці, що вже оправлена. Протоколи
складаються з оригіналів, регістри з копій.

S6. Треба розрізняти справу від в язки документів. Справа
складалася, коли документи були ще живим організмом; в язку складали
пізніш архівісти, коли архіви стали бездушною річчю.

87. У вказівках до змісту тома треба розрізняти таблиці,
покажчики та каталоги. Таблиця складається так, що вказівки до змісту
зроблені в тому ж порядку, що і в томі, покажчик і каталог розподі-
люють зміст тому під різними рубриками, однаково, в який спосіб ці
рубрики упорядковано.
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Різниця між покажчиком та каталогом полягає в тому, що цей
останнії! дає коротке резюме змісту кожного списка тома, до якого він

одсилає, в той час, як покажчик задовольняється простим покликанням.
88. У документах, що мають відношення до діяльности установи,

треба розрізняти резолюції та протоколи. До перших відносяться
просто постанови ради, в других даються крім того міркування.

89. У резолюціях та протоколах треба розрізняти:
а) Чорнетку, або пам ятку, що записано під час засідання.
б) Концепт документ, складений після засідання, але ще не

затверджений.
в) Оригінал, цеб-то документ, як його було затверджено зібранням.
г) Копія з оригіналу, біловик, що має зберігатися радою; цей

документ містить в собі резолюції або протоколи.
д) Пізніші переписування.
90. У відчитах треба розрізняти:
а) Проект, цеб-то ще не затверджений відчит.
б) Відчит, що здано; під цією назвою треба розуміти оригінал від-

читу або автентичні копії, коли ці останні зроблені зараз же після

заслухання відчиту і мають бути передані або казначею, або інспектору
(бажано,.щоб в опису висунути, кому призначався примірник відчиту).

е) Инші копії, автентичні чи ні.

Підручнцк, або журнал це регістр, в який рахівник заносить

прибутки та витрати за рубриками, за якими він пізніш буде
виправдуватися в своїх рахунках.

91. У дипломах, листах та инших актах слід розрізняти:
а) Концепт, або проект, цеб то акт, ще не принятий в остаточній

формі.
б) Оригінал, цеб-то акт у тому вигляді, як його було принято.
в) Примірник акта, що мається вручити сторонам.
92. Дипломи це писані документи, що складено за певного

формою, що мають довести те, що в них міститься.

93. Грамота це копія з диплома. Через те. що більшість грамот
написано на пергаменті, досить одмітити, коли грамоту переписано на

папері.
94. Видимус це дипломатичний документ, в якому правитель або

авторитетна особа дає копію иншого диплому з наміром ствердити його,
або в якому досить авторитетна особа дає копію з иншого документа,
що приймається взагалі на віру.

«Транскрипт» це автентична копія дипломатичного документа.
95. Трансфикс це грамота, що звязаиа з иншою в такий спосіб,

що кінці печаток другого документа проводять через перший, перед тим,
як було прикладено печатку до другого.

96. Серед печаток треба розрізняти висячі, накладні й
намальовані (згадувати треба тільки, коли печатка накладна або мальована).

97. Дві згадки про роки, що об єднано горизонтальною рискою,
показують початковий і останній роки документа. Коли термін, на який

простягається відчит, починається і закінчується серед року, обидві
згадки поділено косою рискою.

98. Коли дату вміщено в дужки, цим показують, що вона не

виходить з акта, але її взято з другого документа. Коли дату можна

зафіксувати тільки приблизно, перед нею ставлять «с» і беруть її в дужки.
99. У датах треба позначати на першому місці рік, потім місяць

і наприкінці день.
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щати спочатку всі документи, в яких відома дата, потім ті, в яких

відомий тільки рік, нарешті ті, що датовані тільки приблизно цим
роком.

Тепер до змісту цих тез. Звичайно, де-як і з них не мають для нас
ніякого значіння наприклад майже всі тези останнього розділу, які
пояснюють різні терміни, що вживається в Голандії для різних
документів. Але инші тези дають багато матеріялу для обмірковування.
Перші три тези торкаються опреділення того, що таке архівний фоні.
Але з нашої точки зору це опреділення занадто вузьке. Автори не

вважають за архівний фонд сімейні архіви, бо ці архіви не складають

органічного цілого, це збірка випадкових документів. Ми вважаємо

сімейний архів теж за архівний фонд, бо він дає матеріял до діяльності!
сім ї, як архіви установи дають матеріял до діяльности установи. Архів
сім ї не такий повний, як архів установи, але це всетаки органічне ціле.
Ипша річ збірка документів, випадково придбаних якою-небудь
особою. Це можуть бути старі документи різних установ, що вкрадено
з архівосховища і потім продано тим, хто цікавиться старовиною. Такі

збірки, звичайно, не є архівний фонд, і документи, що входять в їх

склад, мусять бути повернені в ті архівні фонди, відкіля вони вийшли.

П ята теза ставить вимоги, з якими ми не можемо цілком
погодитись. Звичайно, для дослідувача краще, коли в одному архівосховищі
є архівні фонди установ, що реорганізувались одна в одну. Збирати їх

в одному архівосховищі бажано. Але ні в якому разі не припустимо,
щоб установа, до якої переходять права і функції старої установи, за-

бпрала-би собі і архівний фонд старої установи. Навпаки, установа, коли

частина її архівного фонду стає вже непотрібною для и роботи, мусить
передавати її в історичний архів, бо там архівні матеріали краще
зберігаються і їх можна вивчати. Ця п ята теза протирічить тезі 14, де
самі ж автори кажуть, що установи повинні передавати в архіви
непотрібні їм архівні матеріяли старіші від 25 років.

У 19 тезі підкреслюється, що интереси історичного дослідження

при класифікуванню -матеріялу повинні бути на другорядному місці.
Ми думаємо, що взагалі, архіви зберігаються як раз в интересах
історичного дослідження. Який практичний інтерес можуть мати, скажемо,

архіви XVIII віку. Звідок з них для практичної роботи не беруть, а

вивчають по цих матеріялах історію того часу для порівнення з нашою

або для вивчення історичного процесу. Автори кажуть, що через

інтереси істориків багато архівних фондів було перемішано, витягнено окремі
документи, об єднано їх в збірки, коли вони були з різних фондів. Але

це робилося зовсім не в інтересах наукового дослідження, навпаки

для наукового дослідження це зробило велику шкоду. Робилось це в

інтересах окремих осіб дослідувачів, що забували про своїх колег, а

думали тільки, як би полегшити свою роботу. Тому архівні робітники
як раз повинні дбати про інтереси історичного дослідження, і це
повинно стояти на першому місці, як обов язок архівіста, але з цього ж-

виходить, що інтереси окремих істориків не повинні порушати ОСНОВНИХ

архівних законів.

Тези 21 та 29 звязані між собою. З ними ми не погоджуємось, і
в архівах України розкладають документи внутрі фонду як раз згідно
питань, а не призначень, а тому в одному місці повинні бути і чорнетки,
і документи, що одержано від инших установ і торкаються цього
питання, і взагалі, всі види документів, що відносяться до нього.

Звичайно, це можна в тому тільки разі, коли окремі документи не об єднано
вже в збірки, томи, в'язки, ще за часів старої адміністрації.



33

Тези 37. 72. 73, 74, 75, 70, 77, 78, 79, SO, 81. 82 Передбачають, крім
інвентарю, ще каталоги, описи документів, покажчики Имен, географічні
покажчики та инші. Автори строго розмежовують, що ставити в

інвентарі. що в описах, що в каталогах. Але ці правила ми не вважаємо

остаточними в архівній справі. Треба так описати архівний фонд та

фонди архівосховища, щоб дослідувач та архівіст легко могли

орієнтуватися в них. Автори пропонують занадто складний спосіб. Сучасні
архівісти повинні виробити простіший спосіб, притягуючи до цього
висновки бібліотечної карткової каталогізації.

У тезі б автори кажуть, що рукописи, які не входять у склад

архівного фонду, треба вміщати в бібліотеку. Ця бібліотека, за поглядом

авторів, повинна бути по-за архівом. Тільки коли в місті нема

громадської бібліотеки або де-які з цих рукописів тісно звязані з

архівними фондами, можна організувати такі бібліотеки при архівосховищах.
Мп думаємо, що архівні матеріяли повинні бути в архівосховищі,
рукописи, коли вони не складають частину архівного фонд} , в рукописному
відділі бібліотеки. При кожному центральному архіві повинна бути
бібліотека. Мета її організації подвійна: з одного боку вона має в собі
книги з галузи архівознавства, які допомогають архівістам в їх роботі;
з другого там є книжки з історії та инших наук, що потрібні досліду-
вачам в їх роботі.

Питання про друкування архівних документів автори торкаються
в тезі S3. По всіх країнах є спеціяльні історичні товариства, які
цікавляться цим питанням і мають своєю метою видання архівних
документів та статтів. що писано на їх підставі. Тому видання не є головною

роботою архівістів. Але коли архівні органи беруть на себе і видавничі

функції, вони повинні погоджувати свої видавничі плани з планами

ннших комісій, що мають на меті видання документів, або статтів, що
писано на їх підставі, щоб уникнути паралелізму в роботі.

З того часу, як написано цього підручника, архівознавство
розвинулося. Багато нового є тепер у поглядах на покажчики, в методах

боротьби з шкідниками архівів т. п. Але це все не зменшує нінности

підручника, бо основні його тези залишаються непохитними і їх повинен
знати кожний архівіст.

0. Водолажченко.



Українські архівні фонди в межа^с РХ.Ф.Р.Р.

Перебування України під владою царської Росії не могло не-

відбитися на долі її пам'ятників як старовини та містецтва, так ще-

в більшій мірі архівних фондів: де-які з них в цілості або в значній
частині були вивезені за межі України й опинилися в архівосховищах
та бібліотеках РСФРР в Москві та Ленінграді. Сталося це 3 явище в

наслідок розпоряджень центральної російської влади або місцевої, а

також передачі українських архівних матеріялів приватними особами,
що вони їм дісталися різними способами з урядових сховищ. Таким
чином, утворилася добре відома всім дослідникам розкиданість та

розпорошеність де-яких українських архівних фондів, що перешкоджало-
науковим дослідам.

За часів архівного нестроения", спільного, звичайно, як для

Росії, так і для Укрїви, не можна було думати про налагодження
цієї справи в єдино можливому напрямкові, що може забезпечити

інтереси архівної справи та науки. Єдиним шляхом здійснення цієї мети
являється повернення на Україну всіх її архівних скарбів, що
переховуються зараз в архівах та бібліотеках РСФРР. Це питання можна

серйозно ставити тільки при Радянської владі, що оголосила принцип
єдиного державного архівного фонду та. поклала на архівні органи
чбов'язок концентрувати архівні матеріяли. Відбудування державного-
українського архівного фонду в його цілості шляхом приєднання до
нього архівних матеріялів, що в свій час входили до його складу і
в наслідок історичних обставин опинилися по-за межами України
перше чергове завдання центрального архівного управління України.
Тільки тепер, здається, наспів час не тільки порушити це питання,
але й перевести його в життя.

Насамперед треба здати собі справу, які саме українські архівні
фонди знаходяться зараз поза межами України та де вони

переховуються. Необхідно скласти по можливості повного списка українських
архівних фондів, що відірвалися від своєї батьківщини та чекають

слушного часу повернення до дому. На жаль, скласти повного списка
зазначених українських фондів при сучасному стані наших-

відомостей не можна: про головні фонди, що переховуються в архівах
компактною масою, ми маємо більш-менш докладні відомості. Але поруч
з цілими фондами архівні матеріяли українського походження
зустрічаються в російських архівосховищах розкиданими окремими одиницями
переховання серед чужих фондів. Ми не маємо в офіційних
археографічних виданнях повного списка їх та і не можемо мати, бо далеко
не всі фонди описані. Цілком зрозуміло, що для складання повного

списка українських архівних фондів та матеріялів необхідно
проробити велику роботу, а саме детально ознайомитися з невиданими

рукописними- описами головних російських архівів та вибрати з них

відповідні відомості. Тому на нашу роботу, поки не переведене в

життя вищезазначене ойзнайомлення, слід дивитися як на першу
« пробу скласти на підставі друкованих матеріялів списки українських
архівних фондів.
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Починаемо свій огляд з Московського Архіва Міністерства
Юстиції, який тепер, після приєднання до нього б. архіва Міністерства
Закордонних Справ в Москві та ще инших фондів, називається
Древлехранилищем" Московського Історичного Архіва.

В цьому архіві переховуються т.-з. малороссійские переписные
книги" 1666 р., що уявляють із себе дорогоцінне й майже єдине

джерело для вивчення соціяльно-економічної історії лівобережної України
XVII ст. Треба додати, що згадані матеріяли в нашій історичній
літературі зовсім не використано. Аджеж ці книги можуть запитати
нас повстали, як наслідок діяльности урядовців московської влади
на Україні воєвод? Дійсно, це не підлягає сумніву. Але оскільки
воєводи були органами влади, що мали чинність на Україні на під-
ставі договорних статтів 8 Московським правительством, то й писані

матеріяли, що в них відбилася діяльність згаданих агентів, треба
вважати за фонди українського походження. Головним моментом при
вирішенні цього питання являється територіяльна ознака: згадані
пам'ятники складалися на Україні з наказу місцевої вищої влади, що
сталося в наслідок порозуміння з Московським правительством. Щоб
краще це зрозуміти, слід нагадати, хоч в коротких рисах, історію
походження переписних книг". 1666 р. на Україні було переведено з

метою оподаткування подвірний перепис міщан та посполитих (селян)
згідно з першою статтею договору гетьмана Брюховецького з

Московським правительством. Гетьман, запобігаючи московської ласки для

зміцнення своєї влади, був примушений згодитися на зібрання в

московську казну грошових та натуральних податків з міщан та

посполитих. Цікаво, що козаків було увільнено від цих податків, бо гетьман

залякував Москву, що козаки підіймуть повстання. Московьске
правительство, як відомо, осипало Брюховецького в нагороду за йогоуступ-
ливість щедрими подарунками, надало йому боярський чин, але не
визнало можливим доручити йому безпосередньо збирати податки,
хоч він і запевняв, що всі зібрані гроші віддаватиме в царьску казну,
не залишаючи нічого для своєї користи. Але цар Олексій

Михайлович, очевидно, пам'ятав, що ще 11 років тому назад Богдан
Хмельницький згодився вбирати податки, але тільки ігри умові, що їх

збиратимуть місцеві українські урядники. Проте в дійсності виявилося,
що Хмельницкий ухилився від збирання непопулярних для народніх
мас податків, як ухилилися й його наступники. Таким чином,
московська казна не одержала ані одної копійки з українського населення.
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книг 1666 р. Хоч вони й були складені на Україні і таким чином

уявляли собою український діловодний фонд, але їх було надіслано
до Москви в в Малороссийский приказ", де вони й лишилися. Копії
їх в свою чергу було відправлено на Україну для користування під
час збирання податків, але вони не дійшли до наших часів, як майже
всі архівні матеріяли лівобічної України XVII в.

Переписні книги 1666 р., як з боку походження, так і з боку
зміста, безперечно являються українським архівним фондом, що
містить у собі матеріяли до історії податних класів

населення, землеробсько-селянської та міщансько-ремісної або промислової. Ці книги

являються, так би мовити, единим з огляду на їх статистичні
відомості джерелом для вивчення економічної історії лівобічної України
XVII ст.

Вони нагадують по свойому характеру т. з. писцові книги

Московської держави. В. Ейнгорн, що написав спеціяльну статтю

про ці книги, перелічуючи українських істориків, що обробляли
внутрішню історію, думає, що вони, вивчаючи переписні книги,

знайдуть у них багатий матеріял для своїх монографій. х) Не можна не

погодитися з думкою автора про велику вагу згаданих матеріялів для

досліджування внутрішньої історії лівобережної України XVII ст.

Переписні книги було знайдено не в одному, а серед різних
фондів московських архівів. Ейнгорн налічує 5 переписних книг: в

б. Архіві Міністерства Юстиції 4 книги та 1 в б. Архіві Міністерства
Закордонних Справ. Книги в Архіві Мін. Юстиції знаходяться в

слідуючих фондах: 1 в фонді Киівськ. стола розряди, приказа, 1 в

фонді Малорос, приказа та 2 в фонді. Сибірськ. приказа. В архіві б.

Міністерства Закордон. Справ 1 книга знаходиться серед т. з.

«малороссийских дел». Зазначені книги містять у собі повний опис

Переяславського, Ніжинського, Стародубівського, Київського, Лубенського,
Миргородського, Прилуцького та частину опису Чернигівського та

Полтавського полків. 2) Таким чином, можна з певністю думати, що
більшість книг зберіглася до наших часів. Вони містять у собі опис
«74 городов и местечек» и 75 уездов с селами, деревнями и

хуторами левобережной Малороссии».* * * * 8) Хоч усі переписувачі повинні були
переводити опис за однаковими «наказами», але в дійсності вони

дозволяли собі де-в-чому одступати від правил. Тому й вони

визначаються неоднаковою вартістю. На першому місці серед них щодо

повних та докладних відомостей треба поставити переписні книги Стародуб-
ського та Ніжинського полків.

Тепер усі згадані книги знаходяться територіяльно в т. з.

«Древлехранилище».
У новому відділі б. Архіва Міністерства Юстиції, що почав

утворюватися з 1867 р. в звязку зі звезенням до згаданого архіва фондів
установ, ліквідованих в наслідок судової реформи 1864 р., скупчилася
велика кількість справ та книг українських установ. Це, безперечно,
найголовніший фонд або точніш ціла низка діловодних фондів
українських дореформових установ, що їх треба без усякого сумніву
приєднати до українського єдиного державного архівного фонду. Згадані
матеріяли опинилися поза межами України в архіві Міністерства
Юстиції в наслідок урядових розпоряджень.

) Эйнгорн, В. О вновь найденных малороссийских переписных книгах. Чт.
Общ. Ист. Др. Рос. 1895, кн. 2, Смесь стр. 36.

3) Эйнгорн, о. с. стр. 32-33, Оглоблин, Обозрение столбцов и книг Сибирского
приказа, Чт. Общ. Ист. и Др. Рос. 1895, кн. 2, стр. 275-276.

8) Эйнгорн, о. с., стр. 33,
*) Памятная книжка Моск, архива м-ва юстиции, Москва, 1890, стр. 144.
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3-го грудня 1886 р. міністр юстиції розіслав обіжника всім

судовим установам про передачу до архіваМіністерства Юстиції всех
без исключения документов п производств, относящихся к периоду
времени до 1726 г. , а за часи з 1726 р. до 1800 р. всіх матеріялів,
крім призначених до утилізації згідно з доданими до обіжника
правилами про розборку судових архівів. *) Звезення архівних
матеріялів розпочалося з 1867 р. та продовжувалося протягом де-кількох
десятиліть. На підставі друкованих даних не можна точно

встановити, яку саме кількість українських матеріялів сконцентровано в

цьому архіві, та як вона розподіляється між усіма губерніями
України. 2) На першому місці що до кількости привезених матеріялів
стоїть Чернигівська губерня 30421 справ, на другому Полтавська
17596. Що до кількости установ, яким належать архівні матеріяли,
українські губерні треба розкласти в такому порядку: Харківська
65. Чернигівська 43, Полтавська 22 установи. и) Про инші
губернії відомостей у відомих нам виданнях нема. Згадані архівні
матеріяли поділяються на фонди Катерининських установ та доби
автономного, так би мовити, існування України.

До першої групи належать фонди повітових судів, палат
гражданского. и уголовного суда, совестных судов, приказов
общественного призрения, провинциальных канцелярий", то-що. До другої групи
актові книги та матеріяли ратушних та магістратських судів, ц. т.

гродських, земських, підкоморських, полкових судів, полкових

канцелярій, комісарських управлінь, городничих, вотчинного

департамента Слобідської України.
Всі згадані матеріялі як першої, так і другої групи мають велику

історичну вагу для вивчення внутрішньої історії лівобічної та

Слобідської України XVIII ст. При чім слід зазначити, що в наших

архівах зберіглися лише незначні останки фондів згаданих установ,
так що на підставі матеріялів наших архівів не можна досліджувати
історію місцевих судових установ лівобічної та Слобідської України.
Серед цих матеріялів находиться між пншим такий архівний
унікум, як фонд Роменського сотенного правління, бо в наших архівах
зовсім не зберіглися фонди місцевих адміністиаційних установ. За
відомостями Центрархіва РСФРР згадані матеріяли складаються не

менш, як із 150 фондів, що належать принаймні до 90 установ. Щоби
дати уявлення про кількість цих дорогоцінних матеріялів, досить

сказати, що вони складаються приблизно 8 3500 папок, книг та

взагалі архівних одиниць, що вагою становить коло 4000 пудів.
Крім загаданих українських архівних фондів в архіві

Міністерства юстиції переховується в різних відділах його чимало архівних
матеріялів українського походження, але, на жаль, скласти повного

списка їх не можна, бо на підставі археографічних видань (Пам. кн.

Моск. Архіва Мін. Юст., описание документов и бумаг) ми не можемо

розвязати питання, чи належать ті або инші матеріяли до фонду
українського чи російського походження. Щоб остаточно та цілком

*) Памятная книжка Московск. архива юстиции, Москва, 1890, стр. 144.

2) Українські архівні матеріяли вступили до архіва не зразу, а в різні терміни:
1875 р. справи Слободско-українського вотчиного департамента, 1876 Харьк. окр.
суда, 1877 Одеського, 1880 Полтавського, 1881 Житомирського, Київського,
Харківського та Чернигівського, 1882 Чернигівського, 1883 - Кам'янець-Подільського.
Одеського та Чернигівсього, 1884 Київського та Чернигівського (Опис, докум. и бумаг, хра-
нящ. в Моск. Архиве Минист. Юстиции, кн. 7, Москва, 1890, стр. 110-111). Встановити,
коли саме вступили до архіва справи повітових, магістратських та инш. судів, за

браком відомостей не можна.

3) Нам. книжка Москов. Архива Мин. Юстиции ст. 146-147.
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розвязати це питання, а саме скласти повного списка архівних
матеріалів українського походження необхідно перевести велику роботу,
а саме познайомитися з усіма описами архіва, а иноді, може, і з

самими матеріялами. Проте де-які відомості ми можемо навести й

зараз.
У першому відділі сенатського «отделения» архіва, що носить

назву «Дела, принятые из б. московского сенатского архива в 1857 г.»

знаходиться одна книга, що містить у собі справи Київського

магістрати з 1730 до 1840 р. (№ 112 по опису). 1) Серед «дегі сената по

малороссийской экспедиции» знаходяться 7 книг, що містять в собі

«генеральное следствие» о маетностьх Київського, Переяславського,
Полтавського, Стародубського, та Ніжинського полків 1730 р.
(№№308-1014) велике першорядне джерело до вивчення українського
старшинського землеволодіння.2)

У другому відділі, що називається «Дела правительственного
сената до розделения его на департаменты» знаходяться матеріяли
фонду міністерського правління, установи, що існувала в лівобічній

Україні в добу міжгетьманства (1734 1750). 8) Історія цієї установи
досі не досліджена: компетенція її та взаємовідносини до инших

вищих установ лівобічної України лишаються неясними. Користуючись
матеріялами наших архівів, трудно з'ясувати згадане питання тому,
що нема фонду самої установи.

У 1857 р. із московського сенатського архіва з наказу міністра
юстиції було передано до архіва мін. юст. справи, що були вже

призначені для знищення. Серед згаданих магеріялів зустрічаються
матеріали українського походження, а саме: переписна книга м.

Чернигова 1677 1710 р. р., справи воєводських канцелярій Київської та

Салтовської, прозінціяльних канцелярій Бахмутської та Київскої

пер іюї половини ХУШ в., канцелярії
- міністерського

правління 1741 р. *) Тут, звичайно, не повні фонди, а лише де-кілька

справ по кожному з них.

Безперечно, що в де-якіх архівах б. міністерств у Ленінграді
переховуються архівні матеріяли українського походження. На жаль,
ми не маємо можтивости подати повного списка їх. У 1850 р. 63

справи з архіва «Новороссийского и Бессарабского
генерал-губернаторского управления» в Одесі було витребовано Міністерств. Закордонних
Справ до його головного архіва в Ленінграді. Комісія, яка розбирала
згаданий архів, визнала, що ці справи разом із тисячами инших не

мають ніякого значіння і тому підлягають знищенню. Міністерств.
Закордонних Справ, ознайомившися з описом матеріялів, урятувало 63

справи з огляду на їх наукову вартість. У 1863 р. було врятовано
таким же чином 167 справ зазначеного фонду, бо міністерства
відібрали їх для себе, ознайомившися з описом справ, засуджених
комісією на загибель. У наслідок цього 153 справи було переведено до

архіва Мін. Закор. Справ, 9 Мін. Держ. Майн. З Мін. Юстиції і 2

Мін. Шляхів. 1)
Можна з певністю сказати, що чимало архівних матеріялів

радянських установ України було евакуовано за часів горожанської
війни в різні місцевості РСФРР. Де саме вони тепер знаходяться,
ми не знаємо, як не знає, мабуть, і Центрархів РСФРР. Це питання

») Пам. кн. Моск. Арх. М. Ю. стр. 120. 2) стр. 127. «) стр. 128. <) Опис. док. и

бумаг Моск. Арх. Мин. Юст. кн. 7, стор. 112-113.
) Описание документов и бумаг Моск. Арх. Мин. Юст., кн. 7, стр. 112 113).
Зазначени відомості взято з рукописного твору В. Стратена «Архив

Новороссийского и Бессарабского генерал-губернаторского управления», що має вийти в світу

дальшому випуску Архівної Справи".
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поволі з'ясовується. У Карачевському відділі Брянського архівного
-бюра переховуються останки 9 фондів радянських установ Донбаса
1919 р.: Лисичанського района відділу юстиції, «нарследователя
1 уч. Лисичанского района», райземвідділу соляного района то-що.
Від кожного фонду зберіглося де-кільки справ: 2-3, лише від одного 40.

Ми маємо відомості, що в Лефортовскому архіві в Москві серед
військових фондів зустрічаються останки фондів радянських установ
України 1918 1919 р. р.

Переходимо тепер до огляду українських архівних матеріялів,
що переховуються в бібліотеках та музеях і знаходяться таким чином

у віданні Головнауки РСФРР.
В Руманцевському музею знаходиться дуже цінна бібліотека

.[. Я. Лукашевича. Її набув музей у 1870 р. в спадкоємців
Лукашевича, при чому потрібні для цієї мети гроші пожертвував
службовець музея Куминій. У склад цієї бібліотеки, крім книжкового

зібрання, входять збірки славянських рукописів та «архив
малороссийских актов» XVII-XVIII ст., що був зібраний у свій час відомим
істориком України М. Маркевичем. Значна частина славянських

рукописів, особливо історичного характеру, теж належала Маркевичу. У
склад збірки Маркевича входять матеріяли офіційного характера із

урядових українських архівів, а також-приватні акти із фамільних
архівів. У 74-му томі «Отечественных Записок» вміщено листа

Маркевича про походження його архіва. Це цікаве відверте оповідання
про те, яким чпном склалася ця колекція книг, рукопис в та

архівних матеріялів. Збирач оповідає, що його колекція складається із
12000 рукописів. Серед них чимало автографів із печатками, починаючи
з 1594 р. Частину своїх документів Маркевич видрукував у двох
томах своєї історії. Це здебільшого копії, посвідчені в свій час

урядовими установами.
У склад збірки Маркевича увійшли, як про це свідчить сам власник

її, матеріяли з фондів українських урядових установ та осіб. В
приватних збірках також зустрічаються офіційні документи. Велика
колекція документів знаходилася в Глухівському Петропавлівському мана-

стирі. У склад їі між иншим уходили папери гетьмана Скоропадського
та відомого правителя Малороссии" Румянцева-Задунайського.
Зазначену колекцію витяг відтіля підприїмливий збирач та приєднав до
своєї рукописної збірки. Маркевич, бачачи, як цінні документи
пливуть у його руки, цілковито вдався до збирання рукописів. Щоб
задовольнити свою пристрасть, він став уживати зовсім непристойних
-заходів, про які одначе він сам наївно розказує. В селі Ташані
Переяславського повіту, Полтавської губерні переховувалися папери
Румянцева. І «ось» Маркевич ніби для того, щоб оглянути будинок
та вшанувати пам'ять «героя», зупинився в ньому та теж, очевидно,

на пам'ять, підкупивши улюбленого служника карлика Румянцева,
що охороняв бібліотеку та архів, вивіз відтіля столько
фельдмаршальских автографов и планов", скільки міг їх умістити в свойому
екипажі. «Правда также, что прежде меня многие выкидывали такую
же проделку и я нашел архив в нестерпимом безпорядке, но за то я

три раза» додає він щиросердно «в разные времена повторял то-же».

Можна собі уявити, що сталося з цим злощасним архівом управителя
та реформатора «Малороссии», коли його де-кілька разів одвідав цей
історик «Малороссии». х)

Скажемо де-кілька слів про склад збірки слявянських

рукописів та архіва малороссийских актов" Маркевича. Серед славянських

-) Отечеств. Записки", т. 74.
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рукописів бачимо списки історичних творів Граблики, Сімоновського,.
летописца краткого истории украинской", журнал генерального

хорунжого Якима Горленка, що вів його під час кримського походу
1736 р., т. и. *) Тут же знаходяться рукописи безперечно офіційного
походження, як, наприклад, справая книга Прилуцкого полка"
1696 1717 р., описи полків Прилуцького, Миргородського,
Переяславського, Лубенського та инших за різні роки XVIII століття,
приход и расход малороссийского скарба 1726 р. , справа про розбійника
Гаркушу 1782 1785 р. в 3 томах. * 2)

Архів малоросс, актов" складається із 6000 №№, що після-

систематичного впорядкування утворили більше 90 збірників, які
містять у собі багато цікавих матеріялів так для зовнішньої, як і

внутрішньої історії лівобічної України XVIII в. Серед них слід
зазначити 8 збірників матеріялів церковно-історичного характера про-
суд церковний, відносини між світською та духовною владою, побут
та звичаї парахвіян і духівництва то-що, збірники документів да

історії українських манастирів та Стародубівських роскольників. Инші
збірники освітлюють різні сторони з внурішнього життя XVin віка.
Серед них знаходяться такі збірники. Два збірники матеріялів до

історії родинного та громадського життя XVIII ст. Два збірники, що
містять у собі відомості до історії торгівлі та промисловосте з 1717

до 1726 р. Збірник матеріялів про доходы и расходы малороссийского
скарба" з 1718 до 1752 р. Збірник паперів про суспільні верстви,
права та обов'язки старшини, козаків та посполитих. Два збірники
документів, що стверджують права на село, млини, сіножаті,
риболовлі і т. и. Де-кільки збірників листів різних російських высоких"
осіб: Бірона, Волконського, Паніна, Рєпніна та и. Збірник паперів
XVIII ст. військового характера про комплектування та утримання
війська то-що. Наведені відомості про склад та походження

рукописної збірки Маркевича не лишають сумніву в тім, що як архів
малоросійських актів, так і українські рукописи, що зустрічаються серед
збірки славянських рукописів, мусять бути приєднані до єдиного

державного українського архівного фонду. Можна вказати

архівосховище, куди іх належить передати. Це Харківський Центральний
Історичний Архів, органічну частину якого вони складають, про що
виразно свідчать їх походження та зміст. Ці матеріяли випадково
опинилися в сучасному місці перебування і становлять у ньому мертвий
капітал, бо їх ніхто не розробляв із місцевих дослідників, не рахуючи
приїзжих з України.

Крім згаданої великої збірки, в музею переховуються ще инші

матеріяли українського походження, але повного списка їх скласти
не можна, не перевівши спеціяльного досліджування. Тому ми можемо

тепер назвати лише один рукопис Журнал о происходящих в

приезд в Малую Россию... отправлениях 1745 года от всей Малороссии
о бытии в Малой России по прежнему гетману и о других нуждах",
що уявляють собою копії документів про обрання К. Г. Раяумовського
в гетьмани. 3) В цьому ж музею переховуються рукописи та листи

славнозвісного українського філософа Г. С. Сковороди.
У російській публічній бібліотеці, що має в свойому складі

величезну збірку рукописів різноманітного характеру, безперечно,.
переховується ціла низка рукописів українського походження. Ми

можемо назвати такі рукописи: 1) списки грамот царів, королів та

*) Отчет Московск. Публичн. и Румянц. музеев, за 1870 72 г., Москва, 1873, ст. 24-

2) Тамо-ж.

3) Иконников, Опыт русской историографии, т. 1,кн. 1, Киев, 1891, ст. 857.
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гетьманських універсалів і записи манастирів Трахтемирівського та

Канівського 1706 1722 р.р., 2) збірник грамот цих же манастирів,
3) збірник виписів із книг местских права Магдеборского ратуша
Киевского" 1612 1707 р.р., 4) документи XVIII ст. про нерухоме
майно Переяславської єпископії. Зазначені рукописи вступили до
бібліотеки в 1881 р. 4) У 1882 та 1883 р.р. в склад її ввійшли:

1) листи кошового отамана Сірка до Кримського хана, 2) копія

рапорта Катеринославського предводителя дворянства 1789 р. о

беспорядках среди крестьян вследствие слухов о восстановлении

Запорожской Сечи", 3) записки про події в Волинській губерні, 4) 2

книги указов" Київської єпископії до Ічанської протопопі!'.* 23 Ч).
У бібліотеці другого відділу Російської Академії Наук

переховується частина знаменитого пам'ятника Румянцевської ревизії
1765 1769 р.р. Ця ревізія, як відомо, не вся дійшла до наших часів.

Лиха доля спідкала цей найважливіший пам'ятник другої половини

XVIII ст. Нещасливі пригоди з ним розпочалися ще при Румянцев!
незабаром після закінчення опису та передачі його в архів
Малороссийской Коллегии". Вже в 1776 р. виявилось, що через перехо-
вання в вохкому приміщенні зогнило де-кільки в'язок ревізії. (Описи
однієї сотні Миргородського, однієї Полтавського, двох Стародубів-
ського та шости Лубенського полків. 8) Згідно з розпорядженням
Румянцева опис було перенесено в сухе та просторе приміщення.
У звязку з новим адміністраційним розподілом території лівобічної

України на три намісництва, ревізію було передано в Новгород-Сі-
верську, Чернигівську та Київську казенні палати не задовго до

страшної Глухівської пожежі 1784 р., що так фатально відбилася на

долі архівних багацтв Лівобережжя. Від пожежі постраждала тільки
ревізія Полтавського полка, що чомусь на де-який час зосталася

в Глухові. Частини ревізії, перевезені до вищезгаданих казенних

палат, лежали в їх архівах, нікому невідомі і, здавалося, непотрібні.
Туг, мабуть, де-які матеріяли загинули не з стихійних причин, а в

наслідок загальних умов переховування.
У 60- х роках XIX ст. в Чернигівській казенній палаті відомий

дослідник внутрішньої історії лівобічної України 0. М. Лазаревський
знайшов частину Румянцевської ревізії. За його ініцїятивою цю
частину було передано до Чернигівського статистичного комітета.

Згадана частина складається із 148 томів та містить у собі опис
полків Чернигівського, Ніжинського, Стародубівського, частини

Київського, Прилуцького та Смілянської сотні Лубенського. З цього
часу ревізія стає відомою науковим колам. А. Лазаревський разом
з II. Константиновичем видали: Обозрение Румянцевской описи"
в 4 вип (Чернигів, 1865 1885). Це Обозрение" подає зміст тих

томів), що переховувалися в губ. статистичному комітеті, але зміст

подано не повний, бо нема огляду де-яких сотень. Зазначене видання
не задовольнило цілком наукових вимог. Критики вказували на

неточність використання статистичних матеріялів опису, що не дають
можливости вивести ні дійсної кількости дворів, ні дійсного числа

власників", що в виданні не наведено ні одного з маси дорогоцінних
документів, що характеризують архаїчні форми землеволодіння то-що.4)
Але цілком ясно, що ревізія містить у собі таку масу різних

відо ) Там-же, стор. 806.
2) Там-же, стор. 807 808, 810.
3) Максимович Г., Деятельность Румянцева-Задунайського по управлению

Малороссией, т. 1, Нежин, 1913, стр. 1047.
Ч Ткаченко М., Наукове розроблення Румянцевської ревізії, «Україна», 1924 р.»

кн. З, стор. 42.
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мостей, документів, які можуть цікавити з того чи иншого погляду

дослідників, що видання, яке ставило своїм завданням познайомити
зі змістом пам'ятника, не могло задовольнити всіх вимог.

У 1890 р. цю частину ревізії за ініціативою Чернигівського
губернатора Анастасьова було передано до бібліотеки Російської
Академії Наук, де вона і переховується досі. Слід зазначити, що цей
пам'ятник, який, дякуючи змінній долі, опинився на чужому грунті,
вже більш 20 років лежить в Академії мертвим капіталом і не

вивчається, хіба тільки приїде який небудь дослідник з України. *)
Друга частина ревізії в 1855 р. була передана дякуючп

клопотанню голови Київської казенної палати та з розпорядження генерал-
губернатора Бібікова до рукописного відділу бібліотеки університету,
нині інституту народньої освіти. Але де-які в'язки лишилися тоді
в палаті. їх у 1882 р. знайшов там проф. І. В. Лучицький і тоді їх
було передано до згаданої бібліотеки. Ця частина ревізії складається
в 240 томів та містить у собі опис майже всього Переяславського
полку, значної частини Київського, де-яких сотень Лубенського,
Миргородського та де-яких поселень Гадяцького. -).

Від ревізії Полтавського полка зберіглася невеличка частина,
бо вона постраждала від трьох пожеж: Глухівської 1784 р.,
Катеринославської 1863 р. та Полтавської 1878 р. У зазначені міста вона
попала в звязку з адміністративними реформами на Україні. У 1890 р.
останки Полтавської ревізії, що переховувалися в казенній палаті,
за ініціативою проф. Багалія було перевезено до Харьківського
істарха.

Цілком ясно, що для планового переведення праці над
вивченням Румянцевської ревізії необхідно об'єднати розкидані частини ії
в одному архівосховищі. Звичайно, таким архівосховищем може бути
тільки Центральний Істарх. Ця робота повинна розпочатися
перевезенням на Україну частини Румянцевської ревізії, що
переховується в Ленінграді в бібліотеці Російської Академії Наук. В Київ!
вже де-кільки років серйозну дослідну працю над Румянцевською
ревізією провадить історична секція наукового товариства, що нині
увійшла в склад Всеукраїнської Академії Наук. Не дивлячись на те,

Щ° добу з 1860 р. до наших часів розроблення Румянцевської
ревізії значно, посунулось, перед дослідниками стоїть ціла
низка завдань, звязаних с питаннями про вартість ревізії, яко істо-

річного джерела, про достовірність як цифрових даних, таблиць, так
і копій документів, що в великому числі додано до ревізії. Цілком
зрозуміло, що всю ревізію необхідно з'осередити на Україні, тому
що вона входить у склад єдиного державного фонду України і тут
провадиться жваве наукове розроблення її.

У Державній Археографічній Комісії при Російській Академії
Наук переховуються акти українського офіційного походження із
фондів Київської, Чернигівської казенних палат та Чернигівського
правління. Тепер у розпорядженні комісії знаходиться 524 акти з

фонду Київської казенної палати. Вони уявляють із себе пазом
з 1534 документами, які переховуютья в церковно-археологічному
музею б. Київської духовної академії, лише останки великої збірки
документів, що стверджували права Київських манастирів на належні
їм маєтності. Після того, як манастирські маєтності перейшли у
відання казни, документи на них згідно з указом Катерини ІІ-ої
1786 р. було передано до Київської казенної палати, а відтіля за

») Максимович, о. с., стор. 351.
- ) Ткаченко, о. с., стор. 41, Максимович, о. с., стор. 352.
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браком місця 1790 року до Київського магістрату. Кількість їх
установити не можна. Можна тільки сказати, що їх було багато. Це
видно із того, що до Київського магістрату було передано 14 скринь
з актами.

'

Доля цих актів була така. Між 1790 та 1808 р.р. будинок
магістрату був знищений пожежою. Тоді загинуло 5 скринь, а 9 було
передано до нового помешкання «Киевських присутственних мест»,
в якому містилась і казенна палата, де теж чимало їх загинуло від
вохкости та загальних умов переховування. J) У 1837 р. урядовець
міністерства фінансів, виконуючи покладені на нього доручення,
передав манастирські земельні акти до бібліотеки Київської
духовної академії, відкіля вони після закладання

церковно-археологічного музею перейшли до нього. Більша частина документів
попала в академію, а саме 1315, і лише 302 міністр фінансів
в тому ж році надіслав до міністра народньої освіти, як разные
любопытные грамоты". Очевидно, із міністерства народньної освіти
згадані акти перейшли до археографічної комісії. У той же час із

бібліотеки Академії -230 документів було передано до генерального
штабу, головним чином таких, що найкраще зберіглися та мали

власноручні підписи коронованих та инших высоких особ".
Зазначені документи призначено було для передачі в публічну бібліотеку,
але з розпорядження міністра народньої освіти їх було теж передано
до археографічної комісії для надрукування в її виданнях. Таким
чином утворилася збірка в 524 документи. їх повинно було бути 532,
але 8 'загинуло в самій комісії. Зазначена збірка складається із
грамот польских королів та російських царів, гетьманських універсалів,
купчих записів, тестаментів, рапортів, выписей, доношений", листів,
головним чином XVI XVIII ст., але серед них зустрічаються
документи і XV ст. Більшість документів копії. Зазначені документи
мають значіння для вивчення історії манастирського та державського
землеволодіння, а також історії соціяльних верств.

Чернигівські акти попали в комісію між 1837 та 1810 р.р. їх
надіслав з короткими описами голова Чернигівської палати карного
суда Грембецький. Встановити точно кількість надісланих докуметів
не можливо, бо не всі описи зберіглися. У всякому разі можна

думати, що було надіслано більш 2000 документів, але тепер у комісії
знаходиться тільки 933 документи із двох фондів Чернигівського губ.
правління 902 та казенної палати 31.

Можна приблизно встановити, куди поділася решта документів.
У 1840 р. згідно з царським наказом було передано до військового

топографічного депа 1123 документи. Вэни складаються з 5 грамот

Петра І Скоропадському та 20 в'язок листування різних осіб із

Скоропадським та Апостолом. * 2) У 1818 р. 53 акти, що стверджували права
м. Чернигова на землю, було повернено Чернигівській міській думі.
Безперечно, де-які документи загинули в самій комісії. Можна з

певністю сказати, що в комісію попацали документи Чернигівських
архівів ще й иншими невідомими нам шляхами. Так, в комісії

переховуються де-які документи з фондів Полтавського повітового суда
та Переяславської ратуші. Чернигівські документи належать до

другої половини XVII та XVIII ст. Вони складаються із жалованных,
послушных, похвальных грамот", універсалів та різніх форм
канцелярського листування XVIII ст.: доношений, челобитных, представ-

>) Курдюмов М., Описание актов, хранящихся в архиве археогр. комиссии.
Летопись занятий археогр. ком., вып. 17, СПБ, 1907, ст. V VI.

2) Там-же, стр. XIII.
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лений, прошений" і т. и. Вони освітлють внутрішню історію лівобічної

України з різних боків. Тут знаходяться матеріяли до історії
управління, судівництва, торгівлі та промисловости, землеволодіння,
соціальних станів. Серед них знаходиться група документів військового

характера про організацію полків, будування фортець, висилання

козаків на лінійні роботи, боротьбу з зовнішніми ворогами і т. и. *) Не
треба доводити, що і ці документи належить повернути до
українського державного архівного фонду. Опис цих документів складено

Курдюмовим та надруковано в XVII томі Лет. занятий археогр.
комиссии".

Ми говорили ввесь час про архівні фонди українського
походження, передача яких Україні не підлягає сумніву. Тепер ми хочемо

сказати де-кільки слів про фонди, які, хоч їх і утворили російські
установи, своїм змістом виключно торкаються українських справ, бо
вони уявляють із себе ділововодство центральних установ, що їм

підлягала лівобічна Україна. Ми маємо на увазі: дела
малороссийского приказа (1666 1701), куди входить 127 книг ї 233 стовпців,
..дела правительствующего сената по малороссийской экспедиции и

иностранной коллегии" (1685 1761), що містять у собі 164 кнпги,
та т. з. малороссийские дела", які складаються із справ до 172<» р.
з де-якпми перервами. Перші два фонди входили в склад б. архіва
міністерства юстиції, а третій міністерств закордонних справ. Тепер
вони переховуються в древлехранилище" в Москві.

В тому-ж древлехранилище", пнакше в будинку б. архива
міністерства юстиції, у відділі дела правительствующего сената до

разделения его на департаменты" переховуваються дела о слободских
полках 1762 1765 та 4 в'язки листування гетьмана Апостола та

вищого українського уряду (]121 1744) 2)
Усі ці матеріяли,' а найбільше дела сената по малороссийской

экспедиции" уявляють із себе надзвичайний інтерес для
досліджування історії лівобічної України з половини XVII до половини

XVIII ст., бо на підставі їх можна простежити всю еволюцію відносин
російського правительства до України у звязку з тим складним соці-
яльпо-економічнпм процесом, що вона його переживала.

Акад. Д. Багалій і В. Барвінський.

*) Там-же, стр. XIV XV.
) 1. Джиджора Матеріяли Московського архіва міністерства юстиції до історії

гетьманщини, Зап. Н. Т. ім. Шевченко, т. 86, стр. 60 61, 65. Памятная книжка Моск,
архива министерства юстиции, стр. 25 26, 127, 130.



Короткий нарис історії архівної справи на Україні
та діяльности Укрцентрархіва за 1924 рік.

і.

Коротка історія архівної справи.

Необхідність зберігати документи офіційного характеру
визнавалося вже з того самого моменту, як повстали ті самі документи.
В Литовському статуті кіпця XVI віку вимагається, щоби зберігати
актові книги «в скринях моцних за тремя замками». Це стосується до

архівів Литовсько-Руської держави.
У Росії становище архівів погіршало, як установлено на початку

XIX віку міністерства.
1852 року закладено архіви давніх актів у Витебську. Вільні. Кпїві,

де й були з осереджепі важливі актові книги України XVI XVIII віку.
1883 року Калачов пропонував установити губершяльні архівні

комісії, що мали працювати під керівництвом археологічного інституту.
Такі комісії закладено по де-яких губериях за 1884 року. На Україні
вони були тільки в Полтавській, Чернигівській і Катеринославській
губериях. Стан оцих губерніальних архівних комісій був невизначений.

Права тих комісій не були зазначені в законі. На них покладалося

обов язок доглядати, щоби установи не нищили важних матеріялів,
скупчувати ці матеріяли до історичних архівів, що організовувалося в

губерніальних містах. Ані штату, ані коштів їм не дано. Треба було
улаштовувати історичні архіви, але комісії не мали права вимагати собі

будинків. Коли губерніальний уряд хотів з яких-будь причин показати

себе за охоронителя наук, він давав історичним архівам будинки, давав

де-які кошти на роботу комісії, дозволяв їй втручатися в роботу
урядницьких комісій для одбору матеріялів. А коли губерніяльне
начальство не.цікавилося архівною комісією, воно не давало ій спромоги

організуватися, або провадити роботу.
У травні 1914 року дозволено скликати перший з їзд губериіяль-

пих архівних комісій. Стенограми цього з їзду раз-у-раз підіймають
іалас з приводу загибели архівів і неможливих умов роботи архівних
комісій. Скликано той з їзд за ініціативою російського історичного
товариства. З'їзд ухвалив скількись важливих резолюцій що до організації
архівної справи в Росії Де-що, можливо, і зроблено було б у цім

напрямку, але війна, що тоді повстала, стала на заваді переведенню цих
постанов у життя. Перевести-ж серйозну архівну роботу за старого
уряду було цілком неможливе діло.

Як спалахнула велика революція, по-первах усі живі сили

кинулися до боротьби з старим режимом. Але справжню реформу можна

було перевести лише після остаточної перемоги революції. Лише 1
червня 1918 року видано декрет Раднаркому РСФРР про організацію
Головного Архівного Управління при Наркомосвіті.
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Жовтнева революція на Україні тривала до 1920 року. Міньба
влади, горожанська війна, бандитизм, часті евакуації вигубили багато

архівів. Про організацію архівної справи до встановлення твердої
революційної влади не було чого й гадати.

За перших моментів революції і за горожанської війни поодинокі
особи, що цікавилися архівною справою, вживали всіх заходів що до

вирятування архівів, робили спроби перевести якусь архівну
організацію, вважаючи на те, що в РСФРР така організація була утворена. Але
поодинокі архівні осередки, скоро по організації, гинули, не встигнувши

нічого зробити, влада-бо мінялася так часто, що жодна організація не

встигала розгорнути свою роботу. У лютому 1919 року, як кипіла ще люта

горожанська війна, радянська влада стала до культурного будівництва.
При Наркомові утворено Всеукраїнський Комітет Охорони Пам'ятників
Старовини та Мистецтва («Вукопис»). а в його складі була і архівна
секція. Складено план робіт, малося об'їхати іуберніяльні міста,
поширити апарат у центрі і встановити архівні органи-секції на місцях. Але
цим планам не судилося справдитися. У березні того самого року
центральні органи влади, а разом і Вукопмис переїхали до Київа, почалася

реорганізація, а потім настала для республіки тяжка доба боротьби
з денікинцями. А в тім, при де-яких губнаросвітах були організовані
губкопмиси з архівними секціями. Настала доба денікинщинп. коли,
певна річ, усі установи мусили припинити роботу.

У грудні 1919 року радянська влада доконче вгрунтувалася на

Україні, і вже за січня 1919 року при Харківській губнаросвіті
організовано архівну секцію Губерніяльного Комітету Охорони Пам'ятників

Старовини та Мистецтва («Губкописа»). За голову її призначений був
академик Д. І. Багалій. Такі самі секції повставали і по иншпх місцях.
1920 рік був тяжкий рік для України. Звязок з місцями був розірваний.
Відчувався великий брак багатьох продуктів. Повстав паперовий голод,
чймало-бо паперових фабрик стали, а тим. що продовжували працю,
не вистачало сировини.

Установи, маючи потребу чистого паперу для канцелярій, взялися

вибирати його з архівів старих установ, що були в тих самих будинках.
Через те справи розпорошувалися і загибали. В архівний папер взялися

обгортати пайки, його брано на підпал. Архіви викидувано в склади,

темники, чердаки, де вони загибали через вохкість.

Щоби планомірно використати непотрібний архівний матеріял і

зберегти важливі документи, у лютому 1920 року при Всеукревкомі
організовано Особливу Всеукраїнську Архівну Комісію. У склад цієї
комісії від архівної секції увійшов профессор Багатій, увійшов і
представник паперової промисловості!.

Березневим декретом того самого року цю Особливу Комісію
передало до відання керування справами Раднаркому. До задач Особливої

Всеукраїн. Архівної Комісії належало: реєструвати всі архіви,
охороняти їх, відбирати непотрібні ані установі, ані історичному архіву мате-

ріяли. передавати доцінні з історичного погляду архівні матеріяли до

істор. архівів, а ті матеріяли, що не належали до переховування
передавати до «Югбума» на паперові фабрики. Але не вважаючи на як-най-

суворіші розпорядження, дуже небагато установ зареєстрували свої

архіви. Охороняти архіви було майже неможливо через брак людей,
коштів і постіїне ламання всіх правил і вимог що до охорони.
Організувати відділи на місцях через труднощі звязку було майже неможливо,
а коли їх кінець-кінцем організовано, зсилатися з ними було .занадто
важко, і вони працювали без керівництва з центру. Крадіж архівів
тривав.
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Архівні секції, що повставали майже по всіх губерніальних містах
України, повинні були дати своїх представників до місцевих органів-
( ВАК. Але ОВАК і її місцеві органи були зацікавлені переважно
в тому, щоби постачати «ІОгбуму» сировину. Через те між архівними
секціями і ОВАК повстала боротьба за цілість архівів. Секції були
кволі, коштів у них було ще менше як у ОВАК і її органів, а тому
перемогли останні: якщо секції не встигали відібрати важливий

матеріял, архів передавалося на фабрику без перегляду і відбирання і всякі

протести були зайві. Стан архівних робітників був скрутний. Вони
діставали дуже, малу платню, пайки одержували найменші, а робота їхня
була дуже важка і непожиточна. Але не вважаючи на це архівні
робітники ані в центрі, ані на місцях не залишали своєї роботи вирятування
архівів.

На перших-же засіданнях архівної секції ухвалено організувати
архів революції. З великими труднощами вдалося добитися помешкання,
туже непідхожого і позвозити туди де-які архівні фонди исторпчно-
революційної ваги.
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Головарх порушити перед ВЦВІЇ питання про реорганізацію архівного
управління за прикладом РСФРР тоб-то за перехід Головарху до
відання ВЦВК; а Губархів до ГВК'ів.

3-го січня 1923 року Президія ВЦВК затвердила положення про
Центральне Архівне Управлінням Укрце.нтрархівр Місцеві органи Укр
центрархіва Губархи. згідно з цим положенням, мусили бути передані
до Губвиконкомів.

При Укрцентрархіві були три Центральних Архіви Центральний
Архів Революції в Харкові і два Центральних Історичних Архіви в

Харкові і Київі. Укрцентрархів і його установи належали до кошторису
ВЦВК. а Губархи малося содержувати на місцеві кошти.

Мала бути робота в нових умовах. Головною перешкодою в роботі
Укрцентрархіва було байдуже, а инколи іронічне відношення до
архівної справи в широких колах. Треба було популяризувати архівну
справу. Але до цього можна було стати за нормальних умов,
закінчивши справу організації. А по-первах усі зусилля Укрцентрархіва
були скеровані па те. щоби утворити архівні осередки на місцях. Апарат
Укрцентрархіва був кволий, не було де взяти підготовлених, тямущих
людей. Тому по переході до ВЦВК Укрцентрархів організує
короткочасні курси для своїх робітників, для Лівобережної України в Харкові,
і для Правобережжя в Київі. Курси мали великий поспіх. Тільки по

переході до ВЦВК удалося відрядити на місця інструктора, що.
об їхавши губархи, доповнив своїми вказівками інструкції і циркуляри, обзна-
йомився зі станом справи на місцях.

Центральний Архів Революції, що раніш містився в одній кімнаті
розрісся, скупчив найважливіші фонди, що стосувалися до історії
революційного руху, поширив відділ друкованих матеріялів. узяв па себе

виставку Музей Революції. Істпарт-бо не міг його содержувати.
з січня 1925 року^Укрцентрархів вирішив видавати «Архівну

Справу», архівний орган, де. мають друкуватися статті в галузі
архівознавства. хроніка архівного життя, бібліографія то що, і «Червоний Архів»,
де друкуватиметься найдоцінніші архівні матеріяли і напис ї ні на

підставі тих матеріялів статті. Перші випуски цих видань уже готові
до друку.

з лютого 1925 року почалася робота переходу на трьохступневу
систему управління, а через те. що Укрцентрархів був на праві
Наркомату, і його притягнено до тих робіт. Уложено проекта структури і
штатів Укрцентрархіва. проекта положення про нього, проекта
інструкції для ліквідації губерніяльних установ. У травні організовано
короткочасні курси для архіварів установ.

В найближчий час Укрцентрархів має розгорнути роботу і
поглибити її. За новою структурою архівні органи існуватимуть у кожній

окрузі. Таким чином удасться виявити всі архіви, що лежать по
закутнях України. Треба налагодити роботу розбирання архівів на місцях.
Треба підготовити кадр архівних робітників. Треба передати до друку
статті і матеріяли і підготовити до видання дальші випуски «Архівної
Справи» і «Червоного Архіву». Всі ці роботи можна виконати лише при
відповідному штаті і коштах.

II.

Діяльність Укрцентрархіва та його місцевих органів у 1924 р.

Згідно з постановою ВУЦВК у від 3/1-23 р. Укрцентрархів існує
при Президії ВУЦВК у. На чолі його стоїть завідатель. а при ньому
рада в складі його заступника і представників двох від Істпарта та

одного від НКОсвіти.
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/« Зав.. Укрцентрархівом т. С. М. Тетіна призначив ВУЦВК 16
жовтня 24;р.<Дб того часу па чолі установи стояв заступник завідателя ака-'

демик Д. І. Багалій/Представниками Істпарту в раді були М. С. Іванів
та Е. Й. Адамович, НКОсвїти В. О. Арнаутов.

Укрцентрархів мав два< відділи архівознавства та секретаріяту.
Першим завідував до 8/П прєіф. В. І. Веретенников, другим О. Г. Водо-
лажченко. З 8 лютого, коли* Веретенников залишив посаду, тимчасове

Виконання обов язків зав. відділом архівознавства доручено було
інструктору інспектору В. О. Барвінському. 1 серпня його було
призначено зав. відділом. Крім згаданих осіб працювали технічні
співробітники рахівник, друкарщиця та служник.

В Укрцентрархіві працював, яко консультант В. В. Мігулін, який

залишив посаду згідно з заявою 1 жовтня.

При Укрцентрархіві, згідно з положенням про нього, знаходяться
центральні історичні архіви в Харкові та в Кнїві та центральний архів
революції в Харкові. Харківським центральним істархом завідує Е. М.
Іванов, Київським В. В. Міяковський, центральним архівом
революції М. В. Гливенко. З нового бюджетного року, ц. т. з 1-го жовтая

в відання Укрцентрархіву перейшов Київський архів давніх актів, яким

завідує-В. О. Романовський.

Штат управління складається з 7 чоловік, та 5 служників по

'будинку. Штат Харк. Ц. І. А. 6, Київського 10, Архіва Давніх
Актів 9, Архіва Революції разом з виставкою-музеем 25. Таким

чином, штат Укрцентрархіва та його установ складається з 62 чоловік.

Зазначений штат існує з липня; до того часу штат Укрцентрархіва
'складався з 36 чоловік, що сталося в наслідок скорочення, яке

відбулося .в-осени 1923 року і торкнулося управління та центральних істар-
хів. Але необхідність розгорнути працю хоч би в першу чергу по лінії

Центр. Архіва Революції примусила Укрцентрархів у березні
звернутися до Центральної Штатної Комісії з проханням збільшити штати

Центр. Архіва Революції на 14, та Київського Центр. Істарху на 4 чол.

для роботи в відділі історії революції. 15 квітня Штатна Комісія

розглянула прохання Укрцентрархіва і збільшила штат Харк. Центр. Архіва
Революції на 13, а Київського на 4 чол. Постанову Комісії ствердив
Раднарком 29/IV. На підставі згаданої постанови був складений та

поданий у Наркомфін кошторис на утримання нового штату і витрати,
звязані з поширенням праці. Гроші було видано з резервного фонду
Раднаркому. Укрцентрархів одержує гроші по асигновкам ВУЦВК у.
На 1924-25 бюдж. рік його кошторис був отвержений у сумі 72512 карб.
16 коп.

Укрцентрархів міститься в будинку, що належить ВУЦВК у.
:у ньому ж знаходиться і Архів Революції. Харк. Центр. Історичний
Архів міститься в будинку ІНО. Київський Центр. Істор. Архів має своє

велике помешкання. Київський Архів Давніх Актів міститься в

будинку ШО.

Переходимо до огляду організаційної та науково-теоретичної
діяльности Укрцентрархіва.

У звязку з тим, що згідно з постановою РНК від 19/ХП 23 р. про
'спеціальні кошти необхідно було скласти та цргодити з Наркомфіном
інструкцію про порядок переховування та витрачання цих коштів,

Укрцентрархів звернув особливу увагу на. це питання, бо від правильного

вирішення його залежить видавнича діяльність та виконання цілевих
завдань в архівній царині. Інструкцію було складено та погоджено з-

Наркомфіном.
* -

4
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Одночасно .розглядалося питання^ про взаємовідносини, з. Укртиль-
зберем, що, стараючись нд. постанову ВУЦВК у. від5/ХІІ 23 р.,
домагався визнання за ним виключного права на реалізацію»непотрібних;
архівних матеріялів на всій території України. З уповноваженим Укр*-
утільзбору було складено угоду про продаж непотрібного архівного
паперу. Зазначену угоду було ухвалено на засіданні ради Укрцентр-
архіва в присутності уповноваженого та занесено в протокол цього
засідання (№ 37 від 1/П 24 р.). Далі виявилося, що продавати непотрібні
архівні матеріяли виключено Укртпльзбору некорисно для Укрцентр-
архіва. Тому він звернувся до. Прокуратури Республіки з проханням
пояснити, кому можна продавати непотрібній архівний папір.
Прокуратура пояснила, що Укрцентрархів має право продавати кому вгодно
непотрібні матеріяли, тільки при однакових умовах, ц. т. коли Укртиль-
збор та инші організації і приватні особи дають однакову ціну, перевага
лишається за Укртнльзбором (28/11 1920 р.). Це пояснення цілком
задовольнило Укрцентрархів тій, дато йому- змогу вимагати від губархів
правильної постановки цієї справи. На жаль, до останнього часу де-які

губархи не цілком з'ясували собі, в чому полягають їх права та
обов язки в цій справі.

В кінці 1923 року виникло непорозуміння, між Укрцентрархівом
та Наркомземом з приводу тлумачення статті 202 земельного кодекса.

Наркомзем занадто широко тлумачив її і тому вимагав всупереч з

постановою РНК від 31/Х 22 р. про охолону архівів передачі йому всіх'
архівних фондів, що так або пнакше торкаються земельних відносин.
Укрцентрархів добився законодавчого пояснення згаданої статті

земельного кодекса (20/IX 24 р.). Це пояснення-, а також інструкція про
взаємовідносини органів архівнії^ та Наркомзему, складена з доручення)

ВУЦВК у та підписана Наркомземом та заступником завідателя Укр-
центрархіва, з ясували права та обов язки Наркомзему що до архівних
матеріялів.

Укрцентрархіву довелося звернути увагу на урегулювання
взаємовідносин в архівній справі з органами НКШляхів, що керувалися-
інструкціями, складеними НКШляхів та погодженими з Центрархівом
РСФРР. 17/V 24 р. лід № 119004 НКПІляхів був виданий наказ, щоб-
діловодні матеріяли органів транспорту не передавалися архівним
установам України, а залишалися в їх помешканнях, доки не будуть
організовані на Україні окружні архіви ССРР. З огляду на те, що згаданий
наказ порушував українську практику та постанову РНК про охорону
архівів, Укцентрархів звернувся до Прокуратури Республіки з

проханням указати упов. НКШляхів на необхідність керуватися українськими
архівними законоположеннями. Заслухавши протест Прокуратури
Республіки в цій справі. ВУЦВК постановив звернути до ЦВК ССРР'
з проханням скасувати на Україні чинність - згаданого наказу (16/VIIi
1924 р.).

Друге питання про утилізацію непотрібних діловодах матеріялів.
органів транспорту було розвязано наказом по Південній Окрузі
Шляхів 9/VIII 24 р., згідно з яким утилізація згаданих матеріялів на

території УСРР належить Укрцентрархіву та його органам.
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Укрцентрархіва Центрархіву ССРР не припустима, що для координації
архівної роботи'1на просторі всього Союзу можливо скликати перірдйчні.
з їзди представників Центрархівів всіх республік.

Укрцентрархів звертав особливу увагу на виконання покладених
на нього обов язків у справі керування архівною частиною біжучого
діловодства в установах. Зазначене керування на погляд Укрцентрар-
хіва полягало в установлені такого способу провадження архіва, що
гарантував би непорушність та цілість діловодних матеріялів у самих

установах, а також передачу їх у належному порядку до архівосховищ
архівних органів. Для осягнення цієї мети треба було скласти інструк-
вію, що давала би загальні провідні вказівки в цій справі та забезпечу*
кала б інтереси архівних органів. Інструкцію було складено та розіслано
для ознайомлення центральним установам. Для її обговорення було
скликано нараду архівних робітників центральних установ, на якій

з огляду на заяву представників асоціації робітників управління та

діловодства при губвідділі спілки радробітників про те, що інструкцію
необхідно переробити згідно з принціпами НОП а, було вирішено для
зазначеної мети обрати особливу комісію з представників
Укрцентрархіва. асоціації та центральних установ. Комісію було обрано в складі
5 чоловік, що і приступила до дорученої їй праці. У квітні було
закінчено перероблення інструкції: чимало часу було витрачено на

погодження різних поглядів по де-яких питаннях представників асоціації та

архівних робітників. Інструкцію було ухвалено на другій нараді
архівних робітників центральних установ, що відбулася 28 травня, з де-якими
незначними змінами, азі жовтня інструкція набула чинність.

Було складено правила користування архівними матеріялами для

установ та приватних осіб. Був складений проект інструкції про
утилізацію непотрібних архівних матеріялів, якого розіслано на висновок

архівним установам.
З 6 по 11 грудня відбулася нарада архівних робітників завгу-

бархами та завцентрархівами, що, без сумніву, відограла важливу ролю
в розвитку архівного будівництва на Україні. Для обговорення на цій
нараді було складено доклади: про концентрацію архівних матеріялів,
про інструкторську роботу, про архівні гуртки та про видавничу
діяльність Укрцентрархіва ).

Протягом року відбулися такі командировки: 1) зав. секретаріатом,
т. Водолажченка та зав. архівом революції т. Гливенка до Москви для

перевозки українських архівних матеріялів 1919 року, евакуованих

у свій час (головным чином, Наркомпроду); 2) інструктора-інспектора
Барвінського для організації губарха в Донбасі; 3) т. Водолаж-,
ченка до Київа в справі складання кошториси на 1924-25 р.; 4) її же

до Житомира та Чернигова для ознайомлення з діяльністю губархів;
5) зав. Київським Центр. Істархом т. Міяковського до Ленінграда для,
ознайомлення з постановкою архівної справи: 6) зав. відділом
архівознавства т. Барвінського до Винниці та Кам янця для ознайомлення

з охороною архівів та з ясування питання про ремонт будинку б. архіва
губ, правління в Кам янці; 7) зав. Под, губархом т. Смеречинськбгр
до Кам янця для виконання доручення ради в справі ремонту будинку
архіва губ. правління; 8) заступники завідателя ак. Багалія до Москви
в справі з ясування питання в Центрархіві РСФРР про передачу
щоденників проф. Кістяківського; 9) зав. виставкою-музеем т. Сувопкицої\дб
Москви для ознайомлення з роботою музея революції; 10) зав. Укрцентр-

\ *) Ми не зупиняємося на цій нараді, бо їй у цьому збірнику присвячено спеці»

ялЬну cjarno. , і



архівом т. Тетіна до Київа, Житомира, Полтави та Винниці для
ознайомлення з роботою іубархів; 11) т. в. о. зав. виставкою-музеєм т.

Слобідського до Москви для набування експонатів для виставки.
'

Центральні архіви. Завданнями центральних архівів з являються:
1) охорона*зібраних у них архівних матеріялів, 2) пристосування їх для
науково-дослідних та справочних цілей, а також 3) для задоволення

потреб радянського будівництва.
Центральний Архів Революції складається із 3-х відділів:

властиво-архівного, друкованих матеріялів та музейного. Архівний відділ
розпадається на. три п/відділи. Перший містить у собі історико-революційні
матеріяли губерніяльного значіння до історії ревруху за часів старого
ладу. Другий матеріяли центрального та губерніяльного значіння до
історії лютневої та жовтневої революції, а також горожанської війни на

Україні (1917 1919 р.р.). Третій діловодні матеріяли центральних
установ УСРР, що передаються по упливі встановленого терміну.

У першому п/відділі з осереджено 16 фондів, що їх уже
впорядковано. Закінчено складання інвентарного опису 14 фондів, що
складаються із 15240 справ. Найголовніші фонди цього п/відділу такі:
харківського губ. жандарського управління, «юго-восточного охранного
отделения», секретного стола канцелярії харківського губернатора т. и.

У склад другого п/відділа входять 10 фондів: міністерства закордонних
та продовольчих справ 1918 р., харківського губстарости, губерні-
яльного комісара т. и. Складено інвентарний опис усіх фондів (5427
справ). Розпочато складання наукового опису двох основних історико-
революційних фондів: губ. жандаррького управління та секретного
стола канцелярії губернатора. Всього описано 740 справ першого фонду
та 1185 другого.

Третій п/відділ складається із діловодних матеріялів центральних
установ: «Наркомпрода», РНК, ВУЦВК у, НКПраці, ЦК КП(б)У т. и.

Всього 1114 в язок та 29124 справи. Співробітникам архіва доводиться
завдавати собі багато праці, щоб упорядкувати фонди цього підвідділи,
бо де-які з них було передано без описів.

У склад відділи друкованих матеріялів уходить бібліотека, що
містить у собі книжки з історії рев. руху та сумежних з нею дисциплін,
а також газети за 1905-1906 р. і за часів імперіялістичної та

горожанської війни, офіційні видання урядів, що існували на Україні, а також

радянських центральних та місцевих установ, професійних та партійних
організацій. Підібрано комплект, здебільшого неповний, 1126 газет, заре-
гістровано коло 1000 офіційних видань, складено абеткового та
систематичного покажчика до них.

Співробітники Центр. Архіва Революції, виконуючи завдання Іст-

парту, проробили велику роботу, підбираючи та класифікуючи
матеріяли до історії ревруху 1905 року.
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новленою Укрцентрархівом формою 1-го концентра. Сере^описаних
фондів найголовнішими з являються канцелярії харківського губернатора,
губ. прокурора, губ. правління, «совестного суда», та «приказа
общественного призрения». Історико-революційні матеріяли, що знаходяться
під час розборки, згідно з установленими правилами передаються до
Центрального Архіва Революції. Щоб орієнтуватися в змістові цього
відділа архіва складено картковий каталог усіх фондів, що входять

у його склад.

Київський Центр. Істарх. одно із великих організованих
архівосховищ на. Україні, початок якому було покладено ще в 1920 р. Повстало
воно в наслідок концентрації архівних фондів м. Київа, яку провадила
київська філія Головарха, а потім губарх згідно з наміченим планом.

Цей архів міститься в просторому трьохповерховому помешканню,
подібного якому не має ні один Центр. Істарх. У склад архіва входять
фонди обласних установ правобічної України («юго-западного края»
згідно з офіційною термінологією царських часів) та губерніальних
установ Київщини.

Тепер не підлягає сумніву, що будинок Центр. Істарху не

дивлячись на свою велику площу, не може вмістити всіх фондів до-револю-
ційнцх установ, тому ціла низка їх лишилася в своїх попередніх
помешканнях. Таким чином, Ц. І. А. крім основного помешкання має ще
10 філіальних відділів.

Що до внутрішньої своєї будови, Ц. І. А. розподіляється на 7

відділів: 1) історико-революційний, 2) адміністраційно-судовий, 3)
фінансово-економічний. 4) освіти та культів, 5) земського та міського

самоврядування, 6) військовий, 7) приватних архівів. Тому будемо
розглядати роботу архіва окремо по кожному відділу.

Протягом року історико-революційний відділ було поповнено

цілою низкою архівних фондів. В порядку концентрації до архіву
вступили фонди фабричного інспектора та «губернского по фабричным и

горно-заводским делам присутствия». В звязку з роботою, що
провадилася в відділі за завданнями Істпарту, виникла необхідність поповнити

відділ фондами актуального значіння. На нараді співробітників Істарха,
Істпарта та Губарха було'вирішено в першу чергу перевезти архівні
матеріяли секретної частини фонду генерал-губернатора та справи про
боротьбу з бандитизмом із фонду окрвійськома. У наслідок цього було
перевезено секретні справи генерал-губернаторського фонду та

канцелярії губернатора за добу першої революції.
Внутрішня робота відділу полягала в упорядкуванні фондів та

складанні описів фондів та виконанні завдань Істпарта що до збирання
матеріялів до історії першої революції 1905 1906 р.р.

В галузі звичайних архівних робот у відділі протягом року було
відокремлено йолітичні справи із фонду судової палати, складено опис

справ до історії першої революції із фондів губ. жандарського
управління та «охранного отделения». Розпочато такий же опис фондів
канцелярії генерал-губернатора, складено за виробленою формою опис

прокламацій із фондів судової палати, жандарського управління,
«охранного отделения», канцелярії генерал-губернатора та губернатора за добу
першої революції.
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61<#|мфіІ діячів пбріпої революції на підставі вивчення т. з. «зелених
'ЛЙстківь. ц. т. жандар'ських зводок, а також матеріяли до історії
«спілки» із різних фондів.

Крім згаданих робот відділ брав участь у влаштуванні першотрав-
невої виставки, зібравши для неї багатий матеріял, що складається із
архівних справ, окремих прокламацій, плакатів та нелегальних видань.

Праця адміністраційно-судового відділу полягала в упорядкуванні
та розміщенні на полицях справ господарчого та судового відділів
гейерал-губернаторського архіва, окружного суда та судової палати. По
першому відділу гейерал-губернаторського фонду справи розкладено за

8, по другому за із років, окружного суду 1200 справ та 3507 книг

і 1443 книги з фонду судової палати. Розпочато розкладання в

абетковому порядку карткового каталогу фонду судової палати, протягом року
впорядковано 21491 карт.

Тому що більшість довідок, що їх видав губарх. припадає на

матеріяли відділу освіти та культів, було звернено особливу увагу на

впорядкування опису де-яких фондів. Упорядковано та розкладено на

полицях 22 фонди. Важливішими з них з являються фонди духовної
академії, семінарії, Холмської дирекції народніх шкіл. 2-ої гімназії т. и.
Розпочато впорядкування та перевірка за описами фонду попечителя

Київської шкільної округи. Описано за формою першого концентру фонди
Київської дирекції народніх шкіл та 2-ої гімназії. Складено
інвентарний опис фонду 4-ої гімназії.

У фінансово-економічному відділі розкладено по роках фонди
старшого фабричного інспектора та «губ. по фабр, и горно-заводск.
делам присутствия». Розпочато розборку фонду Київської округи шляхів.
Описано за формою 1-го концентру п/фонди канцелярії правління та

господарчого відділу округи шляхів.

У відділі земського та міського самоврядування впорядковано
та розкладено на полицях великий фонд Київської міської думи, в

складі якого виявлено 18 л/фондів. Розібрано та розкладено по роках
фонд Київського Комітети Всеросійського Земського Союза.

Фонди військового відділу за браком помешкання

переховуються в трьох місцях: в центральному Істарху. в одному із будинків на

території Лаври і іце в одному місці. До відділу протягом року вступили
матеріяли із фонду штаба Київської військ, округи та «Киевского
крепостного инженерного управления». Розпочато впорядкування фондів
лівд.-зах. фронту як старої, так і червоної армії: по першому ув язано
в в язки 320, по другому 300 справ. Увесь друкований матеріял
розкладено по фондах та роках.

У склад відділу приватних архівів уходять фамільні шляхбцькі
архіви XVI XIX ст. Оскерків. Еленських та инших родин Волині.
Вони містять у собі документи польською мовою, що мають велике

значіння в справі досліджування кріпацького господарства. У відділі
провадиться складна клопотлива робота що до впорядкування розбитих
частин п/фондів. Згадана робота ставить своєю метою відновити стару
систему класифікації матеріялів.

Розпочато зосередження всіх описів, що маються в архіві, в

окремій кімнаті та складання карткового каталогу їх. Вже зібрано та

розміщено в шафах 824 кн. описів.

, При архіві організовано архівний семінар під керовництвом Гер-
маїізе в складі 6 чоловік. Семінар інтенсивно працює: засідання
відбуваються тричі на тиждень. Праця цровадиться в двох напрямках
властиво-архівному іга науково-дослідному. Архівна робота. полягалй
в науковому описові фондів «гражданской канцелярии в. к. Константи-
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ла Павловича ио Подольской и Волынской губерниям» (1823 1830),
-інвентарного жомітетапри Київському. Волинському та Подільському
'генерал-губернаторі та рукописної збірки проф. Лучицького. Де-які із

учасників семінара обробляли питання 8 соціяльно-економічної історії
правобічної України XIX століття на підставі архівних матеріялів і
знайомили семінар з результатами своїх дослідів у спеціальних
докладах. Треба зазначити, що один із учасників семінара копіював судовий
вирок над гайдамаками (1768 р.). Цей матеріял. знайдений під час роз-
борки генерал-губернаторськрго фонду, кидає цікаве світло на
походження Коліївщини. Учасники семінара брали участь у підбиранні
.матеріялів для хроніки 1905 р. за' завданнямп Істпарту.

При архіві існує бібліотека з історпко-революційним відділом.
У читальній залі дослідники з відповідного дозволу опрацьовують
архівні матеріяли..

Істарх приймав- участь у Шевченківській виставці. На ній було
.виставлено архівні матеріяли. що торкаються кпрпло-методієвськоі'о
товариства та арешта Шевченка.

Архів Давніх Актів у Київі містить у собі матеріяли судових та.

адміністраційнпх установ правобічної України за часів перебування її

під владою Польщі. Крім цих матеріялів у ньому переховується частина

^фондів установ лівобічної .України XVIII століття та матеріяли
генерал-губернатореького фонду'перших десятиліть ХіХ ст. Зазнцчені
матеріяли, як незв'язані з основним завданням архіва. незабаром будуть
розподілені між відповідними центрістархамп.

В архіві було переведено перевірку всього архівного майна.

Виявилося, що .головні багацтва архіва актові книги зберіглися в цілості
.в кількості 5998, як зазначено в описах. Складено інвентарний опис

нових придбань архіва статистично-економічних матеріялів XVIJI та

початку XIX ст. із архіва Кам'янець-Подільської казенної палати, які

перевезено сюди в 1923 р. за згодою Укрцентрархіва (509 справ) та

рукописної археографічної комісії XIV XVIII ст. (365 документів)
Складено науковий опис окремих актів та грамот XVI XVI11 ст.,

що переховуються в вітринах архіва (140 документів). Розпочато роз-
;борку та складання інвентарного, опису архівних матеріялів. що

переховувалися під назвою найста рішої частини генерал-губернаторського
архіва. Під час розборки виявлено фонди «малороссийской коллегии»,

генеральної військ^ канцелярії та инших установ лівобічної України
XVIII ст. В інвентарний опис уже занесено 3600 справ.

Місцеві органи. Губархи мають різні що до їх кількости штати.

В Подільському та Волинському Губарху 4 чол..

Катеринославському 7, Одеському 18, Київському та Полтавському 11.
Харківському 12, Чернпгівському 24. Донецькому, що знаходиться в стадії

організації 2 *). Спроба Укрцентрархіва виробити примірні штати губар-
хів, розбивши їх на три групи в залежності від роботи губарха та

кількости архівних фондів, та перевести їх у життя за допомогою Оргвідділу
ВУЦВК у з 1924-25 бюдж. року не вдалася, тому що ГВК и не визнали
за можливе здійснити пропоновані штати, рахуючись з фінансовими
ресурсами губерень. Не всі'губархи мають окремий штат для

обслуговування Істарху та розборочної комісії. Чорнигівськпй та Полтавський

Істархи мають окремий штат: в першому 13 чол.. в другому 5. Розбо-

рочні комісії організовано при 5 Губархах: Київському З чол.. Черни-
тівському 3. Полтавському 2. Харківському з -). При відсутності

1) У склад вищенаведених штатів Губархів уходять робітники істарху та розбо-
фочної комісії.

2) При одеському губарху було утворено влітку розборочну комісію в складі -3-х

-йсіб, але вона існувала тільки протягом де-кількох місяців.
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спеціальних штатів для обслуговування вищезазначенних установ
робота в них розподіляється по змозі між співробітниками губарху.
Звичайно, такий порядок виключав можливість планомірної роботи в цих

галузях архівного будівництва.
Матеріяльне становище губархів у загальному та- цілому треба

визнати незадовольняючим. В особливо тяжкому матеріальному стані
знаходяться Катеринославський та Волинський губархи. Перший не

одержав грошей на господарчі виграти і тому не мав змоги зробити
необхідного ремонту в будинку Істарха вставити вікна та поправити
покрівлю. Матеріялне становище Волинського губарху склалось досить

своєрідно. За постановою Президії ГВК у 9/IV 1924 щ губарх було
переведено на самоокупання. Господарська частина ГВК у продавала
непотрібний архівний матеріял і на ці гроші задовольняла потреби губарха
що до виплати заробітної платні та операційних витрат; Ця незаконну
постанова після того, як Укрцентрархів, довідавшись про неї, звернув
увагу ГВК на неприпустимість такого оригінального утримання
губарха, була скасована і з початку бюджетного року, ц. т. з 1 жовтня губарх
було переведено на місцевий бюджет. Але кошторис губарха було значно

скорочено і матеріяльне становище його відповідно погіршало.
Також незадовольняюче становище Київського та Чернигівського

іубархів, коли брати на увагу їх широку в розумінні охоплення

периферії та сумлінну працю. В такому ж етані знаходяться Подільський,
'іа Одеський губархи. Особливо тяжко недЬстача коштів відбивається
на діяльності Подгубарха. Його праця, що вже зараз набрала серйозного
>арактеру, не може далі, як слід, розвиватися за браком коштів.

Звичайно, головна причина цього з явища слабість та стиснення місцевого

бюджету, але поруч з тим відограє свою ролю відношення ГВК до
архівної справи: трапляються випадки, коли ГВК и, що мають дефіцитний
бюджет (напр., Чернигівськпй), дають порівняючи більше на утримання
губархів, ніж ГВК, що мають кращі фінансові ресурси.
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.рахуючись з тим, які функції вонйвийонують та яке-значіння- мають,
,Лід.час. переведення регістрації губархам довелось зустрінутися з

чималою трудністю, яка полягала, в тім, що ні ГВК, ні статбюро не мають

повного списка всіх установ губерні і тому губархам доводиться складати
його власними силами. Для прискорення темпа регістрації Чернигів-
ський та Подільський губархн почасти на свої кошти, почасти за

пометою Окрвиконкомів видрукували де-кільки тисяч обіжників та регістра-
ційних анкет. Зазначені анкети надсилаються для заповнення установам

через адміністраційні органи, починаючи Окр. ВК і кінчаючи сільрадою,
або безпосередньо самим установам. Дуже сприяли успішному
переведенню регістрації Окр. ВК и, підтримаючи її в обов язкових постановах,,
а також інструктори або уповноважені губарху, що стежили за
виконанням цього завдання. На жаль, цей інститут існує не в усіх губархах.

Губархн надсилають анкети або складені ще в свій час Головархом,
або вироблені за старою формою, але з де-якими змінами. Київський

губарх склав дві спеціальні анкети для регістрації архівів релігійних
установ і поштово-телеграфних, а також історико-революційних
матеріялів.

Регістраційна робота в де-якпх губархах розвинулася, як ми бачили,-
досить широко. Київський та Чернигівський губархи завідування цією'
галуззю роботи доручили окремому співробітнику, бо цього вимагають-

інтереси цієї важливої справи. Над регістраційнпми анкетами доводиться

иноді чимало працювати. Коли по де-яких пунктах подано кепські, або1
неясні відомості, доводиться запитувати установу, вимагаючи від неї
нових даних. Або побачивши з анкети, що архів перебуває в

хаотичному стані, губарх повідомляє установу про необхідність упорядкувати
його. Таким робом сполучаються завдання регістрації та охорони
архівних матеріялів. Відомості про архіви, здобуті з анкет або з листування,
а також у наслідок ознайомлення на місці (звичайно, огляд переводиться
головним чином у губцентрі) заносяться на карточки. Подгубарх, маючи

на увазі скласти абетковий каталог, що давав би змогу контролювати
так регістрацію, як і передачу архівних матеріялів, виробив форму
особливої картки і розпочав уже роботу.



58

'.TL1: Як видно, названі губархи свою'роботу по охороні архівного-фонду
головним чином провадять у субцентрі, тому, що на периферії вони абЬ

зовсім не мають своїх представників, чи ті тільки що з явилися. З

ініціативи губархів , порушено судові справи з приводу порушення архівних
законоположень: у Винниць 4 справи, Київі 2, Харкові 2. До
відповідальносте притягнуто головним чином установи: дитбудинок (Черни-
гів), Борзенськиіі райком КП(б)У, клуб металістів (Київ) та ин., але й

зустрічаються приватні особи, як, наприклад, служники Ортопедичного
інституту у Київі, обвинувачені в знищенні частини архіва б. Удільної
округи. Губархам в охороні архівного фонду допомагали міліція, карний
розшук і політконтроль ДПУ. Київський губарх виробив план боротьби
з незаконшім внкорпстуванням архівних матеріялів. склавши проекта
обов язкової постанови, укий уже подано на затвердження ГВК.

Губархи. що сила зможе, охороняли архівні фонди, провадячи
боротьбу не тільки з базарними крамарями, що загортали в архівну бумагу
оселедці то-що, але й з де-якими установами. яі;і часто не розуміли
важливосте архівної справи. її значіння для радянської держави. У своїй

боротьбі за цілість архівного фонду губархам доводилося вживати
зовнішніх заходів впливу і ця боротьба принесла корисні наслідки:
припинилися масові порушення архівних законоположень. Але цілком
зрозуміло, що не можна користуватися тільки зовнішніми заходами,
провадячи охорону архівних фондів, необхідно вести пйфоку та енергійну
пропаганду серед народніх мас, виясняючи; яке значіння мають архівні
матеріяли для радянського будівництва, утворюючи навколо архівної
роботи атмосферу громадської уваги та співчуття. В цьому напрямкові
буде багато роботи. Архівним робітникам на периферії досить часто

доводиться зустрічатися з зневажливим відношенням до архівної справи,
що його виявляють иноді відповідальні робітники радянських установ.
Губархи вже почали роботу і в цій новій для них галузі. На першому
місці йдуть у цій справічЧернигівськпй. Київський та Полтавський губ-
архи. В місцевій пресі бпівробітники губархів містять статті про
значіння архівів, діяльність архівних установ або публікують цікаві
документи. Представники радянського суспільства вже приходять на

допомогу архівним органам, пропонуючи свої послуги що до охорони архівів.
Чернигівський губарх видав уже мандати де-яким радянським
службовцям на право охорони архівів у тих містечках, де вони мешкають.
Волинський та Харківський губархи доручили захищати архівні інтереси в

де-яких округах представникам місцевого суспільства, що згодилися
виконувати ці обов язки даром, надаючи великого значіння архівній
справі.

Переходячи до концентрації архівних матеріялів. треба сказать, що

ми маємо на увазі тут як концентрацію в властивому розумінні цього

слова, ц. т. коли губархи в порядку охоронп архівів, усуваючи
небезпеку, перевозять до своїх архівосховищ архівні фонди дореволюційних
установ, так і передачу дієвими установами своїх діловодних матеріялів
по впливі встановленого терміну.
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І^нтрйції в пе^їйу чергу. Такий Лином губархи не могли виконати намі-

"Лёйдго їми плана концентрації.' ЧерйиґівсБкому губарху прщастилр
пефевезти в ІсТарх тільки 2 архіви з периферії один манастирський та

юдйн фамільний. До Вийниці було перевезено з Кам янця значну частину
фонду б. дух. консисторії (1200 п.) на кошти

, Подільського Загс у.
ТГере'везені матеріяли складено в помешканні іуОарху. Протягом року
.усіма губархами було переведено 334

і

приймань архівів. На жаль, ми не
можемо зазначити, яку вагу мають архівні матеріяли. що їх принято
тубархами, бо про це не подають відомостей звіти губархів. Але
здебільшого згадані фонди незначні на вагу, про це виразно свідчать наведені
в звітах назви фондів. Самими губархами було перевезено в порядку
концентрації 41 фонд, установи передавали 293 рази свої діловодні
матеріяли. Значну кількість серед матеріялів, переданих установами,
становлять фонди поштово-телеграфних установ 167. далі йдуть
ліквідовані продоргани, військові установи, професійні, адміністраційні.
господарчі то-що. Фонди, передані установами, невеликі що до свого розміру.
Серед фондів, перевезених губархами, слід відмітити такі: найстаріша
частина фонду казенної палати, прокурора окрсуда (Чернпгів),
Держбанка, ЧОН, Кременчуцького ГВК у (Полтава), останки фонду судових
установ, значну частину якого знищив губсуд, архів адвоката Гросфель-
да (Одеса), пов. Катер, земськ. управи, військово-санітарн. управління
Харк. округи, гірного управління (Катеринослав). У Київі для прийому
діловодних матеріялів дієвих установ організовано спеціяльне
архівосховище, що називається архівом-регістратурою.

Як ми бачимо, концентрація архівних матеріялів не переводиться
послідовно, бо губархи не мають потрібних коштів.

Але вже і тепер цілком ясно намітилося одно із головних завдань

її це скупчення по Істархах фондів до-революційних установ. Основні

принціпи концентрації Укрцентрархів подав на розгляд першої
Всеукраїнської архівної наради, що відбулася в Харкові 6 10 грудня 1924 р.

Нарада ухвалила їх та пропонувала Укрцентрархіву виробити детальний
план переведення концентрації на підставі данних обліку архівних
фондів республіки. Безперечно, що в звязку з переведенням трьохступневої
системи управління доведеться переробити план у частині, що до

концентрації матеріялів ©кругового та низового радянського апарату.
Укрцентрархів порушив також питання, що давно вже поспіло, про
повернення на Україну українських архівних фондів, що в наслідок
історичних обставин опинилися поза її межами в архівосховищах та бібліотеках
РСФРР. Нарада в своїй резолюції доручила Укрцентрархіву дбати про
Повернення на батьківщину українських архівних скарбів.
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уповноваженого. Всерос, земськ. союзу на. Півд.-Зах. фронті, що

переховуються в Центр. Істарху, та Київського, відділу Петербурзького
«учетного и ссудного банка», при чому для остаточного вирішення питання,
які матеріяли із останього фонду можна визнати за непотрібні. Комісія
ьапросила на своє засідання спеціялістів банкової справи, які й подали
відповідні висновки. У Харкові комісія перевела велику роботу,
упорядковуючи архів б. губ. правління, що безперечно з являється найбільшим
та найціннішим у місті. Було виявлено та відокремлено розбиті
фонди, та розміщено в новому порядку в архівосховищі. Крім
згаданої роботи, було розібрано фонд казенної палати та розміщено його

згідно з попереднім порядком переховання, також було впорядковано
фонди Держбанка та Півд.-Окр. Звязку, при чому виділено матеріяли,
що підлягають утилізації. Співробітник Катеринославського губарху,
позглянувши сейфові документи, відібрав для передачі істарху чимало

документів, що мають історичний інтерес. Ми бачимо тут документи
XVIII та XIX ст.: різні документи, що торкаються землеволодіння,
щоденники. листи, матеріяли до історії політичних процесів 1906 1907 р.
Зазначені документи передаються вже за описами до Істарху. Цінні
матеріяли було знайдено після відповідної розборки серед Одеських сей-

фових документів. Зміст їх різноманітний: матеріяли до історії
дворянства та инших соціальних верств XVIII XIX ст., щоденники за
часів імперіалістичної віііни. Слід зазначити, що серед сейфових
рукописів було знайдено документ, що має міжнародньо-дипломатичне
значінна, а саме протест російських політичних діячів з приводу
захоплення Бесарабії румунами 1918 р. Цього документа за вимогою НКЗС
та ДПУ передано в Москву. Розбиралися фонди консисторії, судових
установ та таможні з метою виділення непотрібних матеріялів. У
Винниці було впорядковано фонд Винницького окр. суда, перевезений до
Под. Істарха. У Чернигов! було розібрано архівні матеріяли, що їх neper
дав губарху губ. зем. відділ коло 1500 пуд. та виділено справи для

утилізації. У склад названих матеріялів уходять фонди «крестьянок.,
дворянского земельного банка, землеустроит. комиссий» та инших установ.
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влада останній час перед захопленням України денікинцями перебувала
в Чернигові, відкіля їй довелося раптом податися до Гомеля. Отже таким
чином частину архіва було залишено в Чернигові. Тут він перебував
більш 4 років; при-чім про існування таких цінних матеріялів не знав

губарх аж до 1924 р., коли, довідавшись про них, вжив заходів для їх

урятування і зберіг для науки таким чином дорогоцінні останкн.

Безперечно, зберіглася лише невеличка частина архівного фонду від
неминучої загибели, а решта загинула від вохкости або була- знищена.

Робота в галузі керування постановкою архівної частини біжучого
діловодства в установах не стоїть на однаковому рівню в усіх губархах.
Обсяг та темп її залежать між шипим від штату губархів, ц. т. від того,
чи може губарх доручити цю працю одному чи де-кільком співробітникам.
Керування полягає в тім. що співробітники одвідують не менше одного

раза на місяць установи, дають відповідні вказівки що до провадження

архівів, иноді самі беруть участь в упорядкуванні архівів та входять

в контакт з PCI та адмвідділом у справі раціоналізації діловодства.
Губархи в цій галузі своєї роботи повинні були керуватися інструкцією,
вироблено центром,. але вони могли на.оспові її.складати d-окремі»
інструкції. За вказівками центру треба було на місцях при губархах
улаштувати наради з представників губустанов для обговорення стану
архівної справи та заходів що до його поліпшення, а також інструкції
про провадження архівів, надісланої з центру. Такі наради було
скликано при Київському, Волинському та Одеському губархах. Зазначені
наради були корисні для архівних органів своїми наслідками: вони
зблизили на грунті спільної праці представників відомств з одного

боку та губархів з другого, помогли з ясувати стан архівної праці в

установах, намітити необхідні заходи для його налагодження і вказали, в

якому дусі треба переробити де-які частини інструкції в розумінні
уточнення або детальнішого викладу. Треба зазначити ті заходи, що їх

уживали де-які губархи, виконуючи покладений на них обов язок
керування архівною справою. Співробітник Чернигівського губарха на

підставі мандату ГВК у перевів зразкове обслідування діловодства та

постановки архівної частини в Бобровицькому РВК у. В Одесі було
переведено детальне обслідування архівної частини в професійних установах
і вказано губпрофраді на необхідність ужити де-яких конкретних
заходів для впорядкування справи. Волинський губарх допомогав де-яким

установам у справі постановки архівної частинп, командируючи своїх

співробітників, що власними силами впорядкували архів. Робота
Харківського губарха набрала в цій галузі планового характера після
встановлення трьох інспекторських посад.

Безперечно, що губархи не можуть, як слід, налагодити свою працю
та виконувати покладені на них обов язки що до регістрації, охорони
та концентрації архівних фондів на периферії, а не в межах тільки губ-
центра, не маючи свого апарата по округах. На жаль, не всім губархам
удалося добитися встановлення посади уповноважених або інструкторів.
Зазначені посади заведено в Чернигівській, Київській та Полтавській

губернях. Отже ми розглянемо окремо діяльність цієї архівної
інституції, що провадить архівну працю на місцях.
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пицтві. Всупереч з роспорядженням ГВК у що підтримував заходи

губарха в .архівній справі, Новгород-Сіверськпй Окр. ВК в жовтні звіт-
нього року скоротив посаду інструктора. Звичайно, це не могло не
відбитися на архівній роботі, що майже припинилася, хоч обов язки

інструктора формално було покладено на одного співробітника Окр. ВК у.
Заслухавши доклад губарху, ГВК запропонував Нов.-Сіверському Окр.
ВК у відновити скорочену посаду. В листопаді було скорочено посаду
інструктора в Ніжинській окрузі, що теж. звшіайно. мусило зле

відбитися на архівній справі. Губарх звернувся до Окр. ВК у з проханням
дати пояснення, чим викликано скорочення.

У Чернигівській окрузі губарх провадив архівну роботу через Окр.
ВК. Протягом року зарегістровано 561 архів.

По Ніжинській окрузі зарегістровано 117 архівів.
В порядку охорони інструктор обслідував в архівів у самому місті.

Для знайомлення зі станом архівної справи в окрузі інструктор одвідав
міста Козелець. Остер. Ічню та ще два села, де детально вияснив стан

архівної справи й оглянув архіви всіх установ. За ініціативою
інструктора Окр. ВК пропонував РВК ам вжити заводів до охорони церковних
архівів, а також скупчитн в своїх архівах діловодні матеріяли сільрад,
що непотрібні для їх біжучої роботи. Улаштовано окружне
архівосховище в помешканні 1НО. що одремонтовано на кошти Укрцентрархіва.
Сюди перенесено архівні матеріяли Ніжин. Окр. Суду (коло 2000 пуд.)
після того, як по весні 1924 р. архів у своєму попередньому
помешканню постраждав від повіди. В архівосховище вже принято в порядку
концентрації 4 архівніх фонди. Упорядковано фонди земської управи,
інспекції народи, шкіл та то-ва взаємного кредиту. Розпочато

впорядкування архіву Окр. Суду з метою виділення історико-революційннх
матеріялів для передачі їх до Істарху. Розпочато опис фонду земської

управи. У згаданих роботах приймає жваву участь студенський
архівний гурток.

У Конотопській окрузі зарегістровано 579 архівів. У самому місті

обслідувано 12 архівів. В окрузі під час службової подорожі!
інструктора оглянуто 9 архівів, не рахуючи архівів м. Кролевця та Борзни, де

інструктор ознайомився з усіма архівами. Інструктор звернув увагу Окр.
ВК у на сумний стан архівів низового радянського апарату сільрадг
справи їх перебувають у хаотичному стані, в де-яких сільрадах не збе-

ріглися діловодні матеріяли 1920 22 р. ц. т. цікавої доби з історії
радянської влади на Україні. Для врятування архівів сільрад від
загибелі! інструктор вважав необхідним концентрувати їх діловодні
матеріяли при РВК ах. Окр. ВК. згодившися з пропозицією інструктора,
пропонував РВК ам ужити заходів для здійснення цього плана. Де-які
РВК и вже влаштували помешкання для приймання матеріялів. За
пропозицією інструктора Окр. ВК пропонував профорганам та

релігійним громадам упорядкувати їх архіви. Релігійні громади повинні
надіслати опис своїх матеріялів. Архів Крутицького манастиря
впорядковано та приготовано до перевозки в Конотоп. У Новгород-Сіверській
окрузі зарегістровано 220 архівів. Обслідування архівів переводилося
тільки в місті, де оглянуто 22 архіва. За браком коштів інструктор не

міг виїхати в подоріж по окрузі. При Окр. ВК у улаштовано
архівосховище, куди вже принято 2 архівних фонди ліквідованих установ.
Упорядковано фонди земської управи, міської думи, Гамаліївського

манастиря, а також ліквідованих повітвиконкомів та инших установ. З

наказу Окр. ВК у вже розпочато концентрацію діловодних матеріялів
сільрад. За браком помешкання при двох райвиконкомах матеріяли сільрад
цих районів перевезено в окружне архівосховище.
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В Сновській окрузі зарегістровано 279 архівів. Робота розпочалася
лише а травня, бо до того часу не було заміщено посаду інструктора.
Одведено помешкання для окружного архівосховища. З наказу Окр.
ВК у пропоновано РВК ам розпочати концентрацію діловодних матерія*
лів сільрад. Для обліку церковних архівів наказано на місцях утворити
комісії, що мають оглянути ці архіви та скласти оппс їх матеріялів.

В усіх окружних містах періодично переводився контроль базарів.
У Конотопі в 4-х випадках, знайдено архівні матеріяли. Винних у цьому
незаконному вчинкові притягнено до відповідальности.

. Чернигівський губарх увесь час уважно стежив за діяльністю
окрінструкторів, даючи їм провідні вказівки як загального характера,
так і з приводу окремих питань. Губарх зі свойого боку давав
завдання інструкторам: зібрати відомості про причини загибели до-револю-
ційних фондів, про останки волосних архівів, розшукати місцеві
періодичні видання 1905 року. Губарх підтримував перед губерніяльного
владою ініціативу інструкторів про концентрацію архівів сільрад. Тому,
секретаріат ГВК у наказав ОкрВК ам сприати здійсненню згаданої
концентрації. Коли в звязку з переходом Остерського району від
Ніжинської округи до Чернигівської повстало питання про дальше існування
Остерського архіва, в якому зібрано архівні матеріяли XVIII XIX ст.

(раніш кошти на утримання штату цього архіва в складі 2 чоловік

видавав Ніжинський Окр. ВК), губарх підніс хлопотания перед Чернигів-
ським Окр. ВК ом. щоб він узяв на.-себе утримання архіва, на що той і

дав свою пршщіпову згоді'. Для ознайомлення зі станом архівної справи
на місцях було командировано, одного співробітника в м.м. Кролевець,-
Шостку та Новгород-Сіверськ. що оглянув як старі до-революційні, так

і нові фонди. При чому, виявилось, що головні до-революційні архівні
фонди здебільшого загицули.

Київський губарх уже з початку 1924 р., дбаючи про поширення
своєї праці за межі губцентра на периферію, звернувся до Окр. ВК ів,
з проханням пдвідомитп його' про стан архівів на місцях, а також

порекомендувати Осіб, що згодилися б виконувати обов язки

уповноважених губарху. Три округи відкликнулися на заклик губарху і згодилися
встановити посади уповноважених. Таким чином, губарх має

уповноважених в Уманській, Шевченківській та Бердичевській округах.
Окружний апарат губарху в згаданих округах почав організуватися з квітня

місяця. Перший окрарх було утворено в Умані в складі 3 осіб, що
повинні були обслуговувати як самий адміністраційний апарат, так і:

окружний архів. В Умані архівна праця розпочалася ще з 1920 р.: в той!

час місцевий соціально-історичний музей почав збирати фонди
до-революційних установ. Таким чином було врятовано від загибели фонди
земської управи, духовної школи та де-які фамільні архіви. Коли
утворився в Умані окрарх та було влаштовано архівосховище, в його відання
перейшли згадані матеріяли. Уманський окрарх розпочав енергійну
роботу в царині регістрації архівних фондів, а також у.міру потреби й

концентрації де-яких фондів до свого архівосховища, оскільки це
дозволяють його злиденні операційні кошти.

Дуже жваво пішла архівна робота в Шевченківській окрузі. Тому
що регістраційні анкети надсилали головним чином судові установи та

релігійні громади, Окр. ВК підтвердив свого постанову про обов язкову
рргістрацію архівів усіх без винятку установ. В окружному
архівосховищі в Корсуні вже зібрано 40 архівних фондів та останки книгозбірні
Лопухиної.



64

У Бердичеві окрарх тільки що розпочав свою діяльність, губарх
.вислав Свого представника, що на ьїісці дав належні вказівки, як

провалити архівну роботу.
На Полтавщині питання про встановлення окружного архівного

.апарату було порушено влітку 1923 р. У липні того року ГВК,
заслухавши докладу губарху, приняв постанову про встановлення по округах
посади уповноваженого іубарху. З початку 1924 р. губарх.мав
уповноважених по 6 округах: Полтавській, КрасноградськііС Прилуцькій,.
Золотоноській та Кременчуцькій. Але робота фактично розпочалася та

дала певні наслідки в Полтавській, Красноградській та Прилуцькій
-окрузі, бо в двох останніх вона ще налагоджується. Губарх вживав

заходів, щоб постанову ГВК у було реалізовано в повній мірі. З січня до
-травня 1924 р. трьох уповноважених було відряджено для роботи в

Полтавській окрузі. Улаштовано Полтавське окружне архівосховище. В
ньому сконцентровано фонди ліквідованих
повітвиконкомів Кобеляцького, Зіньківського. Миргородського та Хорольського та непотрібні для

-біжучого діловодства справи Полтавського Окр. ВК у. Упорядковано та

описано 14 фондів. Тому довідки з архіва видаються як установам, так
1 окремим особам хутко, як із справжнього організованого архіва. Роботу
окрарха ухвалила президія Окр. ВК у, заслухавши доклад завокрар-
хом. За ініціятивою окрарху Окр. ВК видав наказ про концентрацію
непотрібних для біжучої праці архівних матеріялів сільрад та РВК ів в

окружному архівосховищі, при чому наказ намітив календарний план

передачі згаданих матеріялів в архівосховище.
У Краснограді ще в грудні 1920 р., як тільки прийшла радянська

влада, було утворено архівну комісію при від. наросвіти, що винесла
на своїх плечах увесь тягар боротьби з різними установами, які
намагалися знищити матеріяли в найтяжчі для архівної справи 1920 21 р.р.
За те, що до нашого часу зберіглися де-які фонди до-революційних
установ, треба щиро дякувати комісії. Вона намагалася урегулювати
постійні вимоги установ що до видачі їм чистого паперу з архівних справ.
Тепер в архіві зібрано 26 фондів: міської управи, Білевської фортеції
та инших установ. З початку 1923 року архів перейшов на утримання
Окр. ВК у. Штат архіва складається із 2 осіб. Коли було встановлено по

округах посади уповноважених, зав. архівом почав виконувати обов язки

уповноваженого. Треба сказати, що архівна робота по окрузі в галузі
регістр:іці£, охорони та концентрації фондів тільки почалася.

У Прилуці організовано архівосховище, в склад якого входять

фонди Пирятинськлх ліквідованих повітустанов та справи Прилуцького
:Окр. ВК у. Згадані матеріяли впорядковано. В архівосховищі зібрано
матеріяли ревкомів, комнезамів, органів міліції 1921 11 р., що
освітлюють боротьбу з бандитизмом та соціялні процеси українського села.

Цей матерія. і ще не впорядковано. З огляду на високу вартість згаданих

матеріялів для історії революції їх необхідно перевезти до Полтавського

Істарху.
У Подільській губерні нема уповноважених губарху по округах,

хоч губарх не раз порушував це питання перед ГВК ом, доводячи
необхідність цього інституту для належної постановки архівної справи.
Тільки в одній окрузі, а саме Кам янець-Подільській, губарх має свій

осередок, що зветься архівним управлінням. Штат його складається із
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них фондів, про безсилля архівних органів спочатку архівної секції,
далі управління одстоювати архівні інтереси. Кам янецькі архіви
постраждали від різних причин: нападів грабіжників, видерання зі справ
чистого паперу для потреб установ та нарешті безправної передачі на

паперову фабрику архівних матеріялів без відповідної розборкп їх.

Трудно точно підрахувати втрати, понесені Кам янецькими архівами:
в усякому разі можна сказати, що вони становлять не менш 3000 пудів.
Кам янецькі архіви з огляду на ступінь їх руйнації йдуть у такому
порядку: канцелярії губернатора, консисторії та казенної палати. Де-які
архіви, як, наприклад, семінарський та контрольної палати, до щенту
загинули. Проте, не дивлячись на надзвичайно тяжкі умови недавнього
минулого, що зле відбилися на цілості фондів, в Кам янці лишилася ціла
низка великих архівів. Архівне управління в Кам янці, хоч і було
засновано з правами губарху. в дійсності підлягало Подільському губарху.
Фінансове становище його увесь час неймовірно тяжке: в 1922 р. ніяких
коштів на своє утримання воно не діставало, лише з 1 жовтня гроші на

утримання особистого складу почав видавати Подільський губарх.
Таким чином, на операційні витрати Кам янецьке архуправління не має

зовсім грошей. Воно обслуговує тільки одно місто, піклуючпсь про
охорону в ньому архівів.

Кам янецькі архівні фонди знаходяться в 6 приміщеннях.
Найбільшими з являються архіви губсуду та б. губправління. В першому
міститься величезний архів б. окружного суду, що щасливо пережив
тяжке архівне лихоліття. Викликає справедливі побоювання за свою

цілість архів міської управи. що перебуває тепер у помешканні, в

якому міститься клуб.

Архуправління не могло сконцентрувати всіх загрожених
архівних фондів у одному місці за браком так коштів, як і приміщення. На
кошти заінтересованих установ у приміщення архіва губправління було
перевезено фонди губ. земської управи, селянського банку та свічного

заводу. З осени 1923 р.. коли особливо всилилися крадіжки архівних
матеріялів. встало питання про врятування архівних фондів шляхом

концентрації їх, або навіть перевозки найбільш цінних до Кпїва.
Подільський ГВК. розглянувши це питання, постановив перевезти Кам янецькі
архівні фонди до Винниці, тому й уніс у кошторис певну суму, щоб

розпочати згадану операцію і запропонував Винницькому відкомун-
госпу протягом місяця відшукати відповідне помешкання. Очевидно, що
не можна було серйозно думати про здійснення наведеної постанови

ГВК у, знаючи скрутний стан місцевого бюджета, а також відсутність у
Винниці помешкання, придатного для розміщення Кам янецькпх фондів.
Так воно й сталося: губарх не одержав грошей на перевозку, бо потрібну
суму було викреслено з кошторису, помешкання ж не міг відшукати
комунгосп. Та було б і недоцільним перевозити із Кам янця всі фонди,
цеб-то і такі навіть, яким не загрожує ніякої небезпеки, як. наприклад,

окр. суду, не кажучи вже про те. що переведення такого широкого плану

потрібувало б чимало грошей. Природно. Подільський губарх та

Кам янецьке архуправління прийшли до висновку, що нема ніякої рації
перевозити архівні фонди з Кам янця до Київа або Винниці, а краще
залишити їх на місці, забезпечивши тільки де-які з них від нападів
грабіжників. Тому встало питання про ремонт приміщення архіва губ.
правління, що стоїть на другому місці по свойому розміру після судового.
Зазначене помешкання, коли в ньому тісніш розмістити архівні
матеріяли, зможе вмістити ще де-кількп фондів, яким загрожує небезпека і
таким чином, хоч частково, можна буде здійснити концентрацію.
Ознайомившися з цим питанням на місці через командированих спочатку

5
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свойого співробітника, а далі зав. Подільським губархом, Укрцентрархів
вирішив перевести ремонт будинка на свої кошти і таким чином

запобігти можливім загибелі архівних фондів. Тому що технічний огляд

будинку дав сприятливі висновки що до його міцности, було вирішено
перевести тільки самий необхідний ремонт у ньому, а також низку дрібних
поправ у инших архівосховищах. Частину грошей на ремонт, приблизно
половину, видав Укрцентархів із своїх спеціальних коштів, а решту
здобуло архуправління, продавши за дозволом центра непотрібні архівні
матеріяли. Ремонт уже переведно, і будинок приведено в належний

вигляд. Згідно з планом, складеним архуправлінням, в архівосховищі губ.
правління будуть розміщені фонди міської управи, дворянського-
зібрання та духовної консисторії. Вже провадяться підготовчі роботи до

переведення в життя наміченого плана: впорядковуються фонди, що

підлягають концентрації, в будинку архіва губ. правління розпочата
послідовну розборку по роках та установах архівних матеріялів та вкла-

дування їх на полицях. Ця робота дає змогу тісніш розкласти матеріяли
і таким чином зберігти місце для приймання вищезгаданих фондів.
Впорядковано кімнату, де зосереджено фонди історико-революційного
значіння, а саме: канцелярії губернатора, губстаросги, державної варти
то-що.

Поруч з цією роботою архуправління провадило обслідування
инших архівосховищ з метою виявлення фондів, що входять у їх склад.
У наслідок цієї роботи складено перелік усіх виявлених діловодних
фондів з короткою характеристикою їх.

Одеський губарх провадив підготовчу роботу що до засновання

окрархів, виясняючи це питання на місцях. Співробітник губарху був
командирований для ознайомлення з архівною справою до Миколаїва

та Херсона. У наслідок згаданої подорожи губарх дістав докладні
відомості про долю до-революційних архівних фондів та становище архівів
сучасних установ. Дореволюційні фонди в названих містах або цілком
знищено, як, наприклад, Херсонської земської управи та окружного
суду, або страшенно постраждали. В цілості зберігся великий архів
морського відомства в Миколаїві, де зібрано матеріяли до історії
Чорноморської флоти та так званого Новоросійського краю. В Херсонському
музею переховуються останки фонду Херсонського губправління. куди
їх передано ще в дореволюційні часи, як матеріяли до історії міста.

Губарх звернувся до ГВК з проханням вжити заходів до скупчення
діловодних матеріялів сільрад, непотрібних для їх біжучої роботи при
райвиконкомах.

Вчений керовник Волинського губарху т. Фотинський зробив
подоріж по губерні; побувавши в Шепетовці, Ізяславлі, Старокостянти-
нові та Овручу, він зібрав відомості про стан архівної справи на місцях.
Більшість архівів до-революційних часів загинула. Тепер окрвиконкоми
та райвиконкоми вживають заходів до охорони останків старих архівів.
Фотинський вступив у зносини з де-якпми особами, співробітниками
ОкрВК ів та Райвиконкомів, що згодилися повідомляти губарх про
архівну справу і в міру змоги охороняти архіви, не одержуючи платні за

свою пращо.
Шепетовськнй та Коростенський ОкрВК п видали обов язкові

постанови, на підставі яких сільради та РВК и повинні протягом двох
місяців зарегіструвати свої архіви та дбати про належне переховування
їх за відповідальністю секретарів РВК ів.
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Київський губарх у наслідок спеціяльного розсліду, було вивезено в

1920 р. за кордон, до Польщі, а решта загинула. Ходять чутки, що
частину цього архіва ще сам їгого власник у 1915 р. одправив до Курська.

Архівні матеріяли, до складу яких увійшли останки де-яких

фамільних архівів та фонд Старо-Костянтпнівського поліційного
управління, що переховуються в місцевому музею, загинули протягом літа 1924 р.

Укрцентрархів видав гроші Київському Центральному Історичному
Архіву на перевозку зазначених архівних матеріялів до Кпїва.

Співробітник архіва, командирований до- Старо-Костянтинова в вересні 1924 р.,
констатував загибель більшої частішії архівних матеріялів. Лише
незначні останки було перевезено до Кпїва. Особливо цінні були
матеріяли приватних архівів, що містили в собі документи XVI XVIII ст. Серед
ішх були між иншпми матеріяли до історії кріпацького господарства.
Губарх, одержавши відомості, що в одного священика в м. Ізяславлі
знаходиться архів однієї особи, яка перебуває за кордоном, взяв його

на облік та вжив заходів до Ного охорони. Цей архів намічено перевезти
до Житомира.

Харківський губарх через свого інспектора познайомився зі станом

архівної справи по округах. Він вступив у безпосередні зносіши з

існуючими на місцях архівними організаціями та окремими особами, давши
їм відповідні директиви що до дальшої роботи. На місцях існують Лебе-
динська архівна комісія в складі 3-х осіб, а також уповноважені при
Охтирському ОкрВК у та Вовчанському РВК у. В останньому
представником губарху з являється зав. музеєм, в якому переховуються останки

до-революційних фондів установ як самого міста, так і де-яких волосних

правлінь. Під час подорожі! складено сшісок тих фондів, що їх бажано

було б перевезти до Харк. Центр. Історичного Архіва.
Істархп з історично-революційними відділами при них згідно з

положенням повинні існувати при всіх губархах. Але за цілком
організовані можна вважати істархп при Чернигівському, Полтавському та

Одеському губархах, хоч в останньому з огляду на особливі умови, про
що скажемо нижче, робота майже не провадилася. При инших губархах
Істархп ще не вийшли з доби організації. Робота в них з огляду на

відсутність спеціяльного штату провадиться не систематично, а уривцем.
Такий же характер має робота і в Одеському Істарху, що з являється

одним із найбільших архівосховищ на Україні. Призначені для його

обслуговування співробітники більшу частину службового часу
віддавали роботі в історико-революц. архіві Істпарта, згідно з

розпорядженням зав. губархом, який одночасно був і зав. Істпартом. Історико-рево-
люційні матеріяли, як і в Одесі, в супереч з положенням, знаходяться

у віданні Істпарта на Поділлі та Волині. В Катеринославі лише в кінці
року історико-революц. архів перейшов у відання губарху.
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нував РВКу включити зазначену суму в видатковий кошторис, а Нар-
комфіну, розподіляючи кошти дотаційного фонду між губернямп. мати

на увазі заявку Чернигівського ГВК у.
Треба визнати, що за короткий термін протягом не більше 1У2 року

виконано велику роботу що до організації Істарху, і тепер він уявляє
із себе дійсно організований архів, що безперестанно поповнюється та

поліпшує методи своєї роботи.
Істарх складається із 2 відділів історичного та історико-револю-

ці Иного.

Історичний у свою чергу розподіляється на слдуючі секції: 1) соці-
яльно-економічну, 2) адміністраційну, 3) судову, 4) народньої освіти.
5) конфесійну і 6) військову. У склад соціяльно-економічної секції
входять фонди: дворянського зібрання, казенної палати та инших:

в адміністраційної Новгород-Сіверського намісництва, губ. правління,
земської управи, канцелярії губернатора т. и.; судової окружного суду:
народньої освіти дирекції народніх шкіл, єпархіяльної та инших шкіл;
конфесійної Троїцького, Єлецького та Петропавлівського манастирів:
військової фонди військових частин. Протягом року було виконано

таку роботу по секціях Істарху. По адміністраційній секції впорядковано
фонд земської управи, по соціяльно-економічніїї 6000 ревпзських
сказок із фонду казенної палати. найстарішу частину якого перевезено до
Істарху, по судовій секції робота відбувалася в приміщенні архіва
окружного суда: вона полягала в упорядкуванні фонда прокурора та

архівних матеріялів XX ст.. бо з них часто доводиться видавати довідки.
По конфесійній секції впорядковано манастирські фонди, по

військовій 12 фондів.
При Істарху організовано відділ рукописів, в склад якого увійшли

рукописи із фондів монастирських та дворянського зібрання. Складено
каталог рукописів, в якому докладно описано 59 номерів. До
рукописного відділу вступило добре відоме науковим колам цінне зібрання
рукописів духовної семінарії, що складається із 219 рукописів. Крім цієї
збірки губарх приняв ще від держмузея архівні матеріяли б. Черниг.
архівної комісії, що вже розподіляється по відповідних відділах Істарху.
Серед цих матеріялів знаходяться такі цінні фонди, як Чернпгівської
міської думи (1792 1SG2), казенної палати (1866 1883), 10 томів

Румянцевської ревізії то-що.

Книгозбірню Істарху було поповнено книжковими збірками: до неї

вступили останки книгозбірень духовної семінарії та губземства. Всі
книжкові фонди вже впорядковано. У склад книгозбірні увійшли також

книги історичного та- археографічного змісту з бібліотеки архівної
комісії. Розподіл цієї бібліотеки відбувся за згодою Укрцентрархіва зГо-

ловполітосвітою, тому що між губархом та держмузеєм з цього приводу
виникли непорозуміння. Систематизовано збірку стародруків по роках
та місцях видання.

Широко розвинулася робота в історико-революційному відділі
Істарху. В ньому провадилися роботи як звичайного, так би мовити,

архівного характеру, так і надзвичайного, звязаного з виконанням

робот за завданнями Істпарту. Робота першої категорії полягала в

складанню описа фонду губ. жанд. управління та покажчика до нього,

секретних справ канцелярії губернатора за 1905 р., упорядкуванні
листування губернатора за 1870 80 р.р.
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саме: 1) селянські аграрні розрухи, 2) рухи серед учнів, 3) єврейські
погроми, 4) протп-урядові демонстрації, 5) революційні організації.

При Істарху вже 2 роки існує та енергійно працює історнко-архів-
ннй студенський гурток. Протягом 1924 р. він розрісся і складався із
4-х секцій: 1) історико-архівної. 2) історпко-революційної, 3) учнівської,
4) в справі складання дппломаторія Чернпгівщинп. Робота історнко-
архівної секції полягала в науковому опису справ Новгород-Сіверського
намісництва. Крім цієї праці учасники секції вивчали на підставі
архівних матеріялів питання з соціяльно-економічної історії XVIII
XIX ст., що їх цікавили. Розроблялися, наприклад, такі теми: «Глухів за

даними «ревизских сказок», посереднє оподаткування в Лубенському
полку за 1732 34 р., Новгород-Сіверський повіт за даними «ревизских
сказок» т. и. В секції працювало <> чоловік.

Історнко-революційна секція в складі 10 чоловік складала опис

фондів, в яких відбивається історія 1905 року та покажчик до них, а

також брала участь у тій праці Істарху, що виконувалась за завданнями

Істпарту. Крім цієї роботи члени секції читали доклади з історії рев.
руху па Чернмгівщині на підставі архівних матеріалів.

В учнівській секції працювало 19 учнів професійних та трудових
шкіл. Заняття мали семінарський характер. Члени секції проробляли
питання з історії культури та читали реферати. У серпні секцію було
зліквідовано, бо члени її, закінчивши школи, вступили до вищої школи.
Ті члени секції, що бажали й далі продовжувати роботу в архівній
царині, вступили до инших секцій гуртка.

Секція в справі складання дппломаторія в складі 3-х чоловік
провадила таку працю: розподіляла по групах документи «генерального
следствия о маетностях» Чернигівського та Ніжинського полків та

заносила їх на картки, вивчала монографію 0. М. Лазаревського
«Малороссийские посполитые крестьяне» та розшукувала потрібні для її мети

документи з фонду дворянського зібрання. Історнко-архівною та

учнівською секціями керував зав. губархом т. Дубровський, істор.-революцій-
ною зав. істор.-рев. відділом Істарху т. Кирієнко, дипломаторною
співробітник губарху т. Єфимовський.

На гадку губарху праця в гуртках повинна відограти ролю
підготовчої школи для переходу в розряд т. з. архівних практикантів. Цей.
інститут має на меті підготовку кваліфікованих архівних робітників для

Істарху та архівних органів. Це питання порушив губарх ще в 1923 р.
в спеціяльному докладі, представленому в Укрцентрархів, що його було
тоді прннціпово ухвалено. У вересні 1924 року губарху пощастило
покласти початок цьому корисному починанню. У склад практикантів
увійшло 7 чоловік, що скінчили ІНО та 2 роки працювали в архівному
гуртку. Керування заняттями практикантів доручено т. Федоренку.
Праця практикантів полягає в складанню наукових описів та

покажчиків до них. в розподілу та розміщенню фондів установ, що
переховуються в Істарху, відповідно до їх структури, щ. т. по діловодних фондах,
а також і в науково-дослідній праці на підставі архівних матеріялів

Полтавський Істарх засновано після лютневої революції 1917 р.

за'Чніціятивою губземства. Він перебував з початку у віданні земства,
а потім губвідділа освіти. Коли в-осени 1922 р. було утворено в Полтаві

губарх, Істарх перейшов в його відання. В ньому було скупчено цілу
низку цінних фондів до історії Полтавщини XVI11 XIX ст., а саме:

губ. правління, земської та міської управи, окружного суду т. и. Тут
же переховуються фамільні архіви Рєпніна, Кочубея та Скаржинської,
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що мають у собі цікаві матеріяли до історії кріпацького господарства,
ідеології дворянства, а також зовнішньої політики Росії. У склад істо-
рико-революційного відділу входять фонди жандарського управління,
канцелярії губернатора, міської поліції, громадського комітету, губ.
старости т. и. Протягом року впорядковано 39 фондів, закінчено огіпс
фонду міської поліції. Значно посунулася вперед праця по оппсу
фондів Рєпніна, губ. земства та міської управи. Розпочато опис фондів
ГВК а та Ного відділів.

В історико-революційному відділі був складений інвентарний опис

фонду жандарського управління за завданням Укрцентрархіва. Всі
співробітники Істарху брали участь у виконанні завдань Істпарту що до

збирання матеріялів до історії революції 1905 року. З цією меток» було
переглянуто фонди жандарського управління, прокурора окружного
суду та міської поліції. У наслідок вивчення їх за схемою Істпарту
було підібрано та систематизовано матеріяли.

Для підвищення кваліфікації співробітників організовано архівний
гурток: від часу до часу відбуваються засідання для обговорення
проектів інструкцій центра, обміна думками з приводу питань, впсуненпх
у процесі робота, а також для заслухання докладів, написаних на

підставі архівних матеріялів.

Треба зауважити, що робота співробітників провадилася в

несприятливих умовах, бо Істарх містився в підвалі пролетарського музею в

приміщенні, що, як свідчить акт обслідування інспекції відділу'труда,
не відповідає вимогам охорони праці. Адміністрації губарху пропоновано
до 1 липня підшукати нове помешкання, що стояло б на рівні сучасних
раціональних вимог. Зрозуміло, що задовольнений вимог губвідділа
праці залежить не від губарху. а від ГВК у.

Катеринославський Істарх досі ще не уявляє із себе цілком
організованої установи. Прайсі в ньому провадиться уривцем та й то тільки

в теплу пору, бо приміщення до останнього часу не опалювалося, бо

потрібувало ремонту. Розпочато опис старішої частини фонду канцелярії
Новоросійського губернатора, т. з. запоріжськпх справ, губ. правління
та дворянського зібрання.

Р» історико-революціііному відділі складено опис фондів
жандарського управління.

Одеський Істарх з являється одним із великих архівосховищ ии

Україні, що має в собі матеріяли до історії т. з. Новоросії XVIII XIX ст.

Архів треба вважати за цілком організований. Праця в ньому протягом
1924 року майже не провадилася, бо наукові співробітники губарху були
командировані, як зазначалося вище, до історпко-революційного архіва.
в якому виконували велику роботу не тільки в галузі опису фондів, але

й у науково-дослідній по обробленню тем з історії рев. руху 1905 року
за завданнями Істпарту. Так було приготовано до друку цілу низку
праць. Т. Рябінін розробив такі теми: «Одеська Рада робітничих
депутатів у 1905 р.». «Революційний рух серед війська м. Одеси в 1905 р.».
«Матеріяли до повстання на «Потемкине». «Окупація Бесарабії
Румунією». т. Семенів «Єврейські погроми в Одесі в 1905 р.». «Студенські
рухи», т. Стратен «Як відбувався громадський рух в Одесі 1905 р. в

легальній пресі». Всі зазначені робота принято до друку.

Складено опис історпко-революційнпх фондів жандарського
управління, політичних справ судової палати, секретної частини

Новоросійського генерал-губернатора т. п.
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Волинський Істарх перебуває в стадії організації. Ще не закінчено

концентрацію в ньому фондів, що знаходяться в самому Житомирі.
З огляду на малий штат губарху не можна виділити співробітників для
постійної праці в Істарху. Проте, де-яка праця в ньому провадилася.
Закінчено впорядкування та опис фондів дирекції народніх шкіл, з'їзду
мирових суддів та жіночої гімназії. Розпочато опис фонду губ. земства,

дворянського зібрання та «приказа общественного призрения».

Істпарт має в свойому віданні історико-революційний архів, що
складається із фондів жандарського управління, секретного стола,

канцелярії губернатора та инших матеріялів. що їх в процесі роботи виділяє
губарх та передає до історико-революційного архіва.

Подільський губарх енергійно працює над утворенням Істарху.
У склад його входять фонди Винницького окр. суду, земської управи,
з'їзду мирових посередників, а також останки архівів центральних
установ У. Н. Р. міністерства шляхів та продовольчих справ. Тут же

переховуються останки великого архіва дієвих армій П.-З. фронта, що
охоплюють добу з кінця 191 п р. до ліквідації фронта, ц. т. часи розвитку
революційного настрою в армії та розкладу військових частин. Істарх
не міг досі розпочати розборки цього фонду тому, що його юридичне
становище, як і инших військових архівів на території УСРР. досі не

з- ясовано. Бажано, щоби це питання в найближчий час було вирішено
в розумінні поширення прав Укрцентрархіва і на військові архіви.
Особливо гостро почувається ненормальність такого положення у

Винниці, бо чимало діловодних матеріялів, що їх передали військові
частини губарху, заповнює окрему кімнату Істарху і лежить у нерозпакова-
нлх скриньках. Робота в архіві полягала в упорядкуванні фонду
окружного суду, перевезеного в хаотичному стані та в описові фондів з'їзду
мирових посередників, земської та міщанської управи.

Істпарт у 1923 р. перевіз до себе з Кам янця більшу частішу фонду
жандарського улравлння, але на цьому й припинилася його робота що
до утворення історико-революційного архіва. Тому зав. губархом склав та

подав до губкому грунтовний доклад, в якому з ясував основні завдання
згаданої установи та накреслив план її організації.

Істархи, як ми бачили. в міру своїх сил виконували покладені на

лих завдання в галузі пристосування архівних матеріялів для науково-

справочних цілей. Велику увагу віддавали вони роботі в історико-рево-
люційних відділах, працюючи за завданнями Істпарту, в галузі
підбирання архівних матеріялів до історії рев. руху 1905 р.. а иноді й оброб
лення їх. Слід зазначити, що ця допомога була досить значною: без

підтримки з боку архівних робітників ледве чи зміг би Істпарт
викопувати згадані роботи. Але на жаль на сторінках свого органу «Летоїшсь

Революции» Істпарт, подаючи відомості про свою роботу, ані одним
словом не згадав про ту велику участь, яку брали в ній архівні органи.
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врятовано всі загрожені архівні фонди, 5) щоби архівні фонди
українського походження, що переховуються в архівах та бібліотеках РСФРР,
було передано Укрцентрархіву, 6) щоби архівні матераяли, що
перебувають в бібліотеках та музеях УСРР. було передано архівним органам,
7) щоби за Укрцентрархівом та ііого місцевими органами були
закріплені архівні помешкання, які зараз знаходяться в їх віданні, а також

щоби згідно з їх клопотаннями були одведені додаткові приміщення для

розміщення архівнпх матеріялів, що мають надходити в порядку
концентрації.

0. Водолажченко і В. Барвінсьний.



Особлива Всеукраїнська Архівна Комісія.

1920 рік був роком не тільки корінного зламання

пережитого державного ладу на Україні, але й роком незвичайно-
тяжкого становища як промисловости загалом, так і паперової
зокрема. Паперова криза гостро відчувалася в ті часи всім
державним апаратом. Через відсутність паперових запасів на ринку
установам, щоби не допустити перебоїв у біжучім діловодстві, доводилося
не тільки е^рномізувати свої паперові запаси, але й давати

розпорядження про відокремлення несписаного ще паперу з старих
діловодств. Беручи на увагу також майже катастрофічний стан

державних установ, органів преси та різного роду підприємств,
радянська влада України звеліла вжити всіх необхідних заходів
до відновлення паперової промисловости, та щоби в першу чергу
пустити в хід паперові фабрики, що припинили роботу через
відсутність сировини. *).

Як тільки пішли в ход відновлені паперові фабрики, ураз
з'явилася величезна потреба -в сировині для перероблення. Десь
мусили добути цю сировину в вигляді ганчір'я або старого
паперу. Десь треба було винайти джерело сировини для
постачання фабрик і, зрозуміла річ, джерело багате, майже невичерпане.
Аж нарешті його знайдено в відомчих та инших типів архівних
матеріалах, цеб-то в тому, над чим завжди тяготіла зловіща
нещаслива -година, над чим нераз замахувалася її важка та безмилої

сердна рука. Історія, як бачимо, повторюється. Молох сучасно^
дійсности потребував жертв від архівів І ці жертви вони вже

принесли.

Паперовий голод, що його переживалося в 1920 році, висунув
на перший план завдання організації роботи в справі розбирання
архівів в найскорший спосіб. Невідкладне завдання розташування
архівів представлялося в такому вигляді. Передусім треба було
виявити в архівах непотрібний матеріял, цеб-то той, що не має ані

наукової, ані діловодної вартости, щоб негайно направити його на

фабрики для перероблення, і по-друге, оскільки виймання архівних
матеріялів 8 утилізаційною метою не могло уявлятися справою
безпечною для архівів, не тільки що до розкрадання їх, але й що до

простого порушення запровадженого в них ладу та порядку, з'явилася
ще потреба в гарантіях забезпечення архівів від яких-будь ексцесів,
а саме потреба в виданні певного законодавчого акту про утворення
нового архівного органу, поклавши на нього обов'язки як що

до організації масового розбирання архівів, так і керування цією
роботою.

*) Донецьк, та Дніпровськ. (архів О. В. А. К.вх. ч. 132), Роганськ. (вхідн. ч. 139) та
Одеськ. (вх ч. 152).
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Маючи цю саме мету на увазі, було організовано Особливу
Комісію при Всеукрревкомі постановою його від 7 лютого 1920 року х).

Після місяця, на підставі декрета Раднаркому від 9-го березня,
Особлива Комісія під новою назвою Особливої Всеукраїнської Архівної
Комісії стала діяти яко постійний орган при керуванні справами
Раднаркому. Особлива Комісія при Всеукревкомі", читаємо ми в

декреті, продовжує свої роботи в справі охорони доцінних у
науковому відношенні архівіних матеріялів та відокремлення й утилізації
архівних матеріялів, що не мають ані ділової, ані наукової вартости" 2).

Така роля та значіння Особливої Комісії, як архівного органа
на Україні за доби зламання державного та громадського ладу, що
тоді відбувалася, за доби загальної руїни, яко неминучого наслідка
цього зламання.

Розділ 1-й.

Оскільки успішно справлялася Особлива Комісія»зі своїми

завданнями читачі пізнають із дальших розділів, ми ж тут обмежимося

короткими замітками.

Особлива Комісія за весь час своєї діяльности далеко не була,
так би сказати, озброєною всіма засобами та силами, необхідними для
успішного закінчення її роботи, і через те вимагати від неї усієї
вичерпуючої повноти та совершенности буде рівноважним вимаганню

яких ось особливих героїчних зусиль ,та досягнень. Справді, робота,
що стояла перед особливою Комісією, була не з легких. Роботу
Комісії треба було як налагоджувати, так і провадити по-перше в

спішному порядкові, і по-друге* ,8 відсутністю яких-будь зразків не

тільки в Росії, але й у инших державах, бо подібні випадки
масового та спішного розбирання архівів ледве чи мали місце коли-

будь та де-будь на Заході. Правда, Особлива Комісія в перші ж

часи своєї діяльности. звернулася до Головного Архівного Управління
РСФРР 8 проханням надіслати їй увесь, що мався в його

розпорядженні, матеріял що до розбирання архівів. Але той матеріал
з невідомих причин Комісія не одержала3).

Але це не все. Ціла низка инших обставин у свою чергу
поставили чималі перешкоди, завади в справі досягнення цілей Комісії:
1) зміна урядів у перші роки революції, 2) скасування старих
державних установ, 3) організація нових установ, що мали замінити

*) 3 огляду на гостру паперову кризу Всеукраїнський Ревком ухвалює: «Доручити
уповноваженому в справі відновлення паперової промисловости негайно стати до

використання всіх радянських, колишніх державних, громадських та приватних архівів, у
частині, що не має історичної та ділової вартости. Точний порядок використання архівів
установляє особлива Комісія Всеукрревкому в складі: представника Ревкому т. Бутвіна,
голови Архівної Секції Вукопміс'у проф. Багалія та уповноваженого промисловости
т. Маківського. Усім радянським, громадським інституціям, а також приватним особам

приписується негайно зареєструвати переховані в них архіви, точно зазначаючи місце
переховування, а також відповідальну за архів особу.

Поки згадана Комісія не стане до роботи, всю відповідальність за цільність архівів
покладається на ту установу, що в її віданні або помешканні архів переховується. Без

доззолу зазначеної Комісії користати з архівів для яких-будь цілей безумовно
забороняється під острахом суворої відповідальности («Вісти» ч. 44).

2) Вісти, ч. 58).

®) Короткий звіт із діяльности Особливої Комісії з лютого 1920 року по 1 червня
1921 року.
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собою скасовані, 4) бездоглядне становище де-яких архівів, 5)
зруйнування та розгарбання архівів, 6) майбутній перевіз архівних
матеріялів із старих помешкань у нові непристосовані для переховування
справ, та, нарешті, цілковитий розстрій державного транспорту та

відсутність постійного живого звязку. Все це мусило надзвичайно
ускладнити роботу Комісії та обплутати її цілою сіткою ще не

передбачених обставин, як неминучих супутників яламання старого
ладу державного, громадського та господарського життя країни.

Вище ми зазначили завдання Особливої Комісії, оскільки їх
було регламентовано в декреті Раднаркому від 9 березня 1920 року.
Неможна сказати, щоби в опреділенні головних функцій Особливої
Комісії в цьому законодавчому акті не відчувалося де-яке супереччя.
Справді, відокремлення архівних матеріялів, хоч би й тих, що не

мають наукового або діловодного значіння, з метою утилізації, не

могло бути прямим ділом архівного органу. Ця функція була лише

припадковим, хоч і неминуючим елементом у крузі завдань
Особливої Комісії. Ця функция могла бути навіть на чолі її инших завдан-
нів і бути, мовляв, їх осередком. І тільки новий архівний орган все

ж таки був Особливою Комісією й у повний її титул не дарма
ввійшов елемент якоїсь видатности, відрізненая від існуючих архівних
органів.

Згадаймо, яку картину являла собою дійсність 1920 року на

Україні. То був час винятковий, доба незвичайно несталого стану
країни як у політичному, так і в господарському відношенні. Такий
надзвичайно важливий момент не міг, певна річ, не пред'явити
державному апаратові надзвичайних вимог. їх і було пред'явлено. Отже
ніби то до паралели надзвичайним вимогам даного менту Особливої
Комісії було надано особливих уповноважень, що до виймання та

утилізації архівних матеріялів. До круга завдань Особливої Комісії

належали ще такі: 1) реєстрація архівів, 2) охорона архівів, 3)
відокремлення архівних матеріялів, необхідних для біжучого діловодства
інституцій та також для звірок, 4) вироблення плана розборки
архівів, 5) організація місцевих підлеглих Комісії органів та керовництво
їх діяльністю, 6) розвязання спірних питань загального, а також

місцевого значіння, і, нарешті, фінансування місцевих архівних
органів?

Розвязати питання, як та оскільки успішно Особлива Комісія
виконала всі свої завдання, і при тому розвязати це питання на

підставі матеріялів Комісії, що є в нашому розпорядженні, цеб-то
первісних джерел, є предметом дальшого розділу.

Розділ ІІ-Й.

Особлива Комісія функціонувала не повних 2 роки, від 20
ЛЮТОГО 1920 року ДО КІНЦЯ 1921 року.

Що перед усім спиняє на собі увагу, так це незначне число

засідань Комісії. Малося бути 20 засідань, з них не відбулося одне х).
Певних днів засідань Комісії не було встановлено. Засідання

призначалося через певні перемежки часу де-коли з великими

інтервалами, що доходили в найкращому разі до двох-трьох місяців Та

*) Див. Протокол № 13. Останнє засідання Комісії датовано 14 липня 1С21 року.
Значить, більш п'яти місяців, від 14 липня аж до дня закриття Комісії на підставі
постанови Раднаркому від 13 січня 1922 року, вона була ніби то без діла. Про це
красномовно свідчать матеріяли, що відносяться до останніх місяців її роботи та не мають

якого-будь ясного значіння.
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найгіршому п'яти-шости місяців. Вже перший інтервал від 22 червня
до 31 грудня 1920 року збудив голову Комісії потурбуватися, щоби
було зафіксовано день засідань х).

Перейдімо до огляду діяльности Особливої Комісії та просте-
жімо її роботу в самому процесі вищезгаданих завдань.

1. Реєстрація архівів. Питання про реєстрацію архівів передусім
розвязалося в вищезгаданій постанові Всеукревкому від 7 лютого

1920 року, згідно з яким установи були зобов'язані негайно

зареєструвати архіви та точно зазначити місце переховування архіва та

відповідальну за нього особу.
Особлива Комісія видала в тій самій справі дві постанови:

першу від 17 ЛЮТОГО 1920 року х), другу ВІД 15 березня 1921 2).
Постанова від 17 лютого вимагала від інституцій, що мали

архів, точних реєстраційних відомостей: 1) про місце переховування
архіва, 2) за який час збиралося архів, 3) про всі описи, що малися

в архіві і 4) про відповідальну за архів особу.
З огляду на те, що багато установ ухилялися від виконання

поставленого їм завдання, виникла необхідність у друге обговорити
те ж саме питання. У засіданні від 12 травня того ж року
Особлива Комісія звернулася з пропозицією до члена Комісії, пред
ставника Архівної Секції Вукопимс'у проф. Д; 1. Баталія, аби він
склав додаткову постанову про негайну та найпильнішу реєстрацію
архівів.3) У засіданні від 9 березня 1921 р. Особлива Комісія

розглянула проект постанови, що представив проф. Баталій, і ухвалила його
з поправкою, згідно якої роботу в справі реєстрації архівів було
покладено на Губкомісії, зобов'язавши їх надсилати що-два тижні

здобуті реєстраційні відомості до Архівних Секцій та до ..Югбуму",
а звірки в Особливу ремісію.

Оце й усі провідні дані, що за їх допомогою Губкомісії мусили
виконувати завдання лр реєстрації архівів.

Роботу по реєстрації було переведено далеко не рівномірно: не

додержано термінів, ані вказаних рямок роботи. Крім того, багато

установ зовсім не відповіли на постанову Особливої Комісії та не

зареєстрували своїх архівів. Про байдужне відношення установ та

осіб, що в їх віданні перебувають архіви, та навіть про одверте їх
нехотіння -рахуватися з наказами Губвиконкомів, свідчать звіти
Полтавської та Харківської Губкомісій.4)

2. Охорона архівів. У справі охорони архівів Особлива Комісія
вжила таких заходів і видала такі постанови; у-перше, в додаток до
постанови Всеукревкому від 7 лютого 20 року Особлива Комісія
провела б квітня того ж року через Раднарком постанову про сувору
відповідальну охорону всіх архівів та зібрань паперів, яко загально-

народнього майна, з категоричною забороною продавати та знищувати
архівні матеріяли, а також переміщати їх без відома архівних секцій,
і вдруге, у своій постанові від 24 лютого 1920 року про виймання

') Протокол № 16. Але дальші засідання, як і раніш, призначалося через
непевні перемежки часу. Матеріялу, що до розпоряджень Комісії налічуєтья в

кількості 12 постанов, розпоряджень та інструкцій. Вхідних паперів 181, вихідних 232.

2) Вісти 1920 року № 50.

3) Вісти 1921 року № 65.

*) Протокол Ч. 8.
' ) Вхід. Ч.Ч. 76 та 979.
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діловодних документів Особлива Комісія ще раз нагадала всім
установам та особам, що мали архіви, про заборону під суворою
відповідальністю знищувати, купувати та продавати архівні матеріяли.
Нарешті в травні того ж року Особлива Комісія постановила, аби
всі установи та особи здавали переховані в них архівні матеріяли х).

До низки заходів у справі охорони архівів, що їх ужила
Особлива Комісія, можна віднести ще такі: 1) звернення до міської

міліції з проханням видати розпорядження, що забороняло би продаж
архівних справ та паперів, а також про допомогу збоку підлеглих їй
органів та осіб співробітникам Архівної Секції та Губкомісії в разі,
як що буде виявлено продаж архівних матеріялів або складів2) і 2)
инші різного роду заходи, що вживала Комісія відносно архівів
судових установ, що перебували в особливо тяжких умовах.

Взявши на увагу останній факт, Особлива Комісія в засіданні
від 24 червня 1920 року ухвалила: 1) зазначити та запечатати

ізольовані помешкання архівів, 2) виняти та перевезти для
переховування та розбирання весь матеріял із помешкань загального

користування, 3) прохати через Штаб Південно Західного Фронту
представити один із панцирників авто-секції в розпорядження Губкомісії
для перевозу архівних матеріялів, 4) прохати Штаб дозволити

співробітникам Губкоміссії стати до роботи розбирання матеріялів на

місці і 5) прохати Коменданта Штабу призначити тимчасову охорону
архівів під час роботи Комісії. До яких саме практичних наслідків
привели згадані постанови та заходи Комісії що до охорони архівів,
ми сказати не можемо, через те що в її матеріялах нема відповідних
відомостей. Але ми знаємо, що значна частина архіва судових
установ вигинула в незвичайно важких умовинах їх охорони.

3. Відокремлення діловодних матеріялів. Що до відокремлення
матеріялів ділового значіння, необхідних для звірок та біжучого
діловодства установ, Особлива Комісія видала: 1) обов'язкову постанову
про відокремлення матеріялів ділового значіння, 2) інструкції
осібного характеру, цеб-то що до того чи иншого архіва зокрема.

На підставі обов'язкової постанови від 24 лютого 1920 року всі

установи міста Харкова та особи, що мали архіви, мусили в

семиденний термін зі дня оголошення цієї постанови перевести
відокремлення від біжучого діловодства архівних документів і повідомити
про це Комісію. Ця постанова представляє собою документ великої

ваги. В дуже певних висловах вона усталює обов'язки установ архі-
водержателів, иншими словами вона встановлює особливу роботу для

установ, які кожна особо, хоч би в ролі невеличкого двигача, мусили
взяти участь у зусиллях уряду здвигнути паперову промисловість із

мертвої точки.

. Для архівів найбільш незабезпечених Особлива Комісія складала
інструкції з участю представників зацікавлених відомств. Так, 8 участю
представників Штаба Південно-Західного Фронту, Наркомюсту,
Архівної Секції та Губкомісії в засіданні від ,24 липня 1920 р. було
складено інструкцію про порядок розбирання та відокремлення документів
в архівах судових установ3). Роботу що до відокремлення матеріялів
ділового значіння не всюди переведено вчасно та успішно. Хиби були
й у цій роботі. Але вони, головне, з'ясовуються тими чисто зовнішнього

характеру обставинами, що їх ми згадували вище.

J) Протокол № 8.

2) Протокол № 12.

3) Протокол № 12.
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4. План розбирання архівів. Щоби скласти план розбирання
архівів, Особлива Комісія прохала проф. Д. І. Баталія зробити доклад про

теорію та практику архівної справи в Західній Европі та в Росії.

Доклад проф. Д. І. Баталія слухали та ухвалили в засіданні Комісії
від 16 лютого 1920 року. В засіданні від 24 лютого було намічено
такий попередній порядок розбирання архівних матеріялів: 1) справи,
що їх призначено до передачи в Комісію, належить перевіряти та

запечатувати по описах, як що вони маються. Як що описів нема,
кількість справ треба опреділяти на вагу; 2) справи, що їх залишено

для переховування, повинно також запечатувати та штемпелювати.

Особлива Комісія не обмежилася однак цими передущими вказівками,
оскільки через відсутність найповніших провідних даних із центра,
Губкомісіям довелося би переводити розбирання справ, кожній по

своїй уподобі, цеб-то самим установлювати той чи инший план роботи.
У наслідок була би робота остільки непланомірна, що зводка
відомостей, підсумки зробилися б ділом цілком неможливим. Нарешті,
попередні правила розбирання архівів ішли ніби то проти того завдання

швидкого, безупинного постачання державним паперовим фабрикам
архівного браку, що переважно ставилося в обов'язок Особливій Коміссії.

Ми не знаємо, чи було запроваджено в життя де-будь ці
правила. Принаймні, у звітах Губкомісій відомостей що до цього нема.

У травні 1920 року Особлива Комісія виробила тимчасову
інструкцію про порядок відокремлення ділових, наукових та

непотрібних архівних матеріялів. Та тимчасова інструкція являє собою роботу
глибоко промірковану, що вповні відповідає тим завданням, які було
поставлено Губкомісіям. Тимчасова інструкція дала цілу низку най-
насущніших вказівок: і) які справи та якими установами мають

вибиратися, розбиратися, переховуватися, а також передаватися до
«Головбуму» з метою утилізації, 2) в яких- архівах та які саме фонди,
з зазначенням їх хронологічних,, рямок, мусять залишитися в стані

забронірованих", 3) які-архіви підлягають розбиранню в першу чергу,
маючи в собі, переважно,;

^
матеріял для Головбуму", 4) вказівки на.

термін переховування закпіуених справ радянських установ у їх
діловодних архівах.

Оцю тимчасову інструкцію й було покладено Губкомісіями в

основу їх роботи в справі розбирання архівів. Питання Про план

розбирання справ в архівах Особлива Комісія знову порушила в

засіданні від 4 січня 1921 року. Малося обговорити це питання в

спільному засіданні Архівної Комісії та Вукопмис'у. Але, очевидячки, це
засідання ве відбулося, бо ніяких слідів другого обговорення цієї
справи в матеріялах Комісії не мається.

5. Утворення місцевих архівних органів та керівництво Тх
діяльністю. Клопоти що до організації архівних органів на місцях
Особлива Комісія виявила не раз у інформації Губвиконкомів та Губнар-
освіт про ті обов'язки, що на них покладала постанова Раднаркому
від 24 квітня 1920 року. Так, в засіданні від 12 травня того ж року
Особлива Комісія ухвалила аби негайно розіслати на місця
копії постанови Раднаркому й прохати вибрати представників від
Виконкому, Архівної Секції, Головбуму" та Робітниче-Селянської

Інспекції1). На протязі останніх місяців того ж року Особлива
Комісія тричі надсилала запитання до виконкомів Одеси, Винниці, Жито-
міра, Кремінчука та Олександрівська: чи зорганізовано на місцях
Губкомісії та з якого часу вони працюють2).

]) Протокол № 8.

-) Вих № 153а.
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Грунтуючися на цьому факті неодноразового звертання Особли
вої Комісії до Виконкомів, яке, очевидячки, залишалося довгий час

без відповіли з їх боку, ми маємо право догадуватися про те, з якими

труднощами налагоджувалася в окремих губерніяльних містах не

тільки робота зорганізованих уже комісій, але й сама справа їх
організації. Траплялися випадки, що відомості про організацію тих або
инших Губкомісій доходили до Особливої Комісії кружними
шляхами. Так, про організацію Катеринославської Губкомісії Особлива
Комісія дістала відомості через Катеринославський відділ
Комісаріату Робітниче-Селянської Інспекції1).

У разі яких-будь місцевих умовин Особлива Комісія не

відгортала думку утворити архівні органи в повітах. Отже, не обмежуючися
сіткою Губерніяльних Архівних Комісій, вона утворювала ще філії в

повітових містах. Так, філію Миколаївської Губкомісії було
організовано в Херсоні, через те, що архіви було осереджено в Херсоні,
не вважаючи на те, що губерніяльний центр було перенесено до
Миколаїва.

З другого боку, як що з якої-будь причини було неможливим

організувати в тому чи иншому місті місцевий архівний орган для
розбирання архівів, то цю роботу доручалося Губкомісії тої чи иншої

сусідньої губерні. Так, у січні 21 року Особлива Комісія доручила
Київській Губкомісії організувати вкупі з обласним відділом ІОгбума"
розбирання архівів у Волинській та Подольській губернях, бо не

було регулярного звязку з цими губернями* 2*).
Отак сповняла Особлива Комісія своє завдання що до будування

архівних органів на місцях. Як ми бачимо, у кожному утрудливому
випадку вона знаходила той чи инший практичний вихід. Та коли

все таки Губкомісії не всюди було організовано, або організовано з

великим запізненням, то за це неможна обвинувачувати Особливу
Комісію.

Керівництво діяльністю місцевих архівних органів з боку
Особливої Комісії виказалося в такій низцї постанов: 1) складання

згаданої вже тимчасової інструкції Губерніальним Архівним Комісіям8),
2) складання додаткової інструкції Губкомісіям про функції їх

співробітників та інструкторів, 3) обмисл та цінування робіт Губкомісій^
оскільки ці роботи відбивалися в звітах, що їх надсилалося.

Сліди керівництва Особливої Комісії діяльністю місцевих
органів на підставі їх звітів, а також указівок сторонніх трапляються дуже
часто в матеріялах Особливої Комісії. Так, покликаючися на жалобу
«Югбума», Особлива Комісія запропонувала Харківській Губкомісії
провадити роботу енергійніше4*). Трохи пізніше вона визнала роботу
Київської Губкомісії зовсім ненормальною через те, що Комісія, як
зазначено в протоколі засідання, увесь час ішла на поводі Архівної
Секції®). Самохсобою зрозуміло, що для незалежного керівництва
діяльністю місцевих органів не досить було одних тільки інструкцій
загального або осібного характеру, тим більше що інструктивні
матеріяли, з огляду на неналагодженість транспорту та відсутність
живого звязку, дуже часто не доходили куди слід. Скарги на

відірваність від центру йшли з усюди, про що свідчать нам звіти Кате-

ринославскої, Полтавської та инших Комісій6). Очевидячки, для

Вх. № 67.

2) Протокол № 15.

®) Протокол № 11.

*) Протокол № 10.

' ) Протокол № 15.

с) Вхідн. № 141 158.
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Особливої Комісії були потрібні органи догляду на місцях, потрібний
був, так би мовити, живий контроль. Але живого контролю з боку
Особливої Комісії не було. Вся справа обмежувалася одержанням
звітів із місць та пропозиціями і вказівками з центру. Можна

сказати, що Особлива Комісія мала руки в вигляді Губкомісій, але вона

не мала очей. Поза живим контролем вона не могла доглядати крок
за кроком за точністю виконання її інструкцій на місцях. До того ще

Особлива Комісія дуже часто мусила вимагати звіти від Губкомісій,
нагадуючи про сувору відповідальність за невиконання. Такого роду
нагадування Комісіям (Київській, Полтавській, Катеринославській.
Луганській та Миколаївській/) постійно трапляється в матеріалах
Особливої Комісії.

6. Розвязання спірних питань. Спірні питання, що вимагали
втручання з боку Особливої Комісії, дуже часто висувала практика
архівної справи. Особливій Комісії доводилося або боронити інтереси
архівних комісій, беручи на увагу тяжкі умовини їх роботи, або.
навпаки, зазначати своїм підлеглим органам їх прямі завдання та

стримувати їх від втручання в сферу діяльности инших установ.

До випадків розвязування питаннів загального та особливого

характеру відноситься така низка обмислів та відношень Особливої
Комісісії до тих чи инших установ: 1) пропозиція установам здати
весь чистий та напівчистий папер, залишивши для своїх потреб не

більш 26% усьогу відокремленого паперу* 2), 2) пропозиція сплатити

витрати Головбуму" в разі залишення установою для своїх потреб до
25°/о чистого паперу3), з) звернення до головного комісара
Південної Залізниці з пропозіціню, аби було здано чистий та

напівчистий папер, відібраний співробітниками Губкомісії з огляду на

майбутнє розглянення та затвердження Раднаркомом постанови, що
мала заборонити установам залишати для своїх потреб папер і кар-
лон з архівів, що перебувають в їх віданні4), 4) повторне звернення
до того ж комісара Південної Зал. на підставі постанови

Раднаркому від 24 квітня 1920^ррку, 5) рез'яснення Житомирської
Губкомісії з приводу її втручання, в. розбирання військового архіва
Південно-Західного Фронту та пропозиція Військовій Архівній Комісії
здавати весь непотрібний матеріял Поліграфічному Відділу черев
Архівну Комісію5).

Завдання розвязування спірних питань, певна річ, є не з легких,

і все ж таки Особлива Комісія, виконуючи їх, стояла на належній

височині. Вона йшла по лінії замирення ворожих сторін, по лінії

розмежування сутичних інтересів. Залишаючися суворою але

справедливою в відношенні до підлеглих їй органів, вона одночасно

виявляла велику стійкість у випадках, коли Губкомісіям пред'являлося
несправедливі вимоги з боку ІОгбума" та инших інституцій.

Скарги «Югбума» на загайку в роботі Губкомісій6), відсутність
діяльности та навіть на саботаж з їх боку не раз надсилалося до
Особливої Комісії Небезпека, певна річУбула не в самих скаргах та

обвинуваченнях, не досить угрунтованих, але в тому, що обвинувачення на

адресу Губкомісій, що, в звязку з прямим своїм завданням, охороняти

*) Вихідн. № 138.
2) Протокол № 8.

3) Протокол № 11.

9 Вихідн. А* За.
5) Протокол № 2.

®) ВхІдн. № 11.
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архіви вони стали ніби то через дорогу широкій та безупинній
утилізації матеріялів, лідогріті недовірством з боку людей 8 практичним
розумом до діяльности архівних установ, знаходили собі в найвищих
сферах підтримання, яке майже не крилося. Тільки під гнітом
подібного роду обвинувачень міг Уповноважений Наркомфіну зробити
пропозицію про скасування Губкомісій та передачу їх діяльности до
Архівних Секцій1). Тільки виходячи з міркувань чисто практичних,
«Бюро в справі відновлення паперової промисловости» могло подати

скаргу до Керування Справами Раднаркому на Особливу Комісію з

приводу її малоуспішної діяльности*2).

Ще не минув перший рік існування та діяльности Комісії та

підлеглих їй органів, як над ними нависла вже незвичайно тяжка

атмосфера. Вимоги Югбума" постачати йому архівний матеріял
все зростали та зростали без обліку важких умовин роботи
співробітників Губкомісій.3) Особлива Комісія не раз звертала увагу Югбума"
на ці важкі умовини роботи, сподіваючися допомоги з його боку що до
знищення цих умовин. Однак на пропозицию урівняти співробітників
Губкомісії з робітниками Югбума" що до одержання пайків з метою
побільшення штату Губкомісії, їй було рішуче відмовлено, що

примусило її в свою чергу заявити про складання з себе відповідальности
за роботу Губкомісій4).

Оскільки двозначним було відношення Югбума" до Особливої

Комісії, про те свідчить одна заява Югбума", що він надіслав до
Особливої Комісії з приводу майбутнього встановлення Головного

Архівного Управління на Україні. Взявши на увагу наслідки
встановлення Головарху, Югбум" у своій заяві прохав Головну Комісію
вжити всіх залеглих від нього заходів для захисту паперової промисловости:
Існує", читаємо ми в заяві: проект встановити новий орган, що
мусить відати архіви, а саме Головарх. Вже з самої назви цієї
установи можна судити про його функції, які виявлятимуться в охороні
багатих архівних облогів^ а що розумієтьтя під словом охорона
архівів казати не треба. Це значить, що інтереси нашої паперової
промисловости буде відсунено на задній Іілан, бо не буде розподілителя
архівів. До цьго часу Особлива Всеукраїнська Архівна Комісія в

особі своїх місцевих органів вела боротьбу з безосновними
претензіями, що пред'являли їм різні установи на діловий та історичний
матеріял. Архівники ж у кожному паперці бачать цінність, а також

установи занадто широко трактують § декрета про діловий матеріял
і не дарма, позаяк специ, сподіваючися кращих часів, під формою
ділового та історичного матеріялу претендують завжди на левову
частину архівів" (Вх. № 162).

В останньому засіданні Комісії, цеб-то за два місяці до закладу
Головарху, очевидячки, відповідаючи на заяву Югбума", Голова
Особливої Коміссії виступив у ролі гарячого захисника Комісії та

підлеглих їй органів: Дальша діяльність Особливої Комісії",
слідом за його словами, необхідна, це орган надзвичайний. Губкомісії
дині вже стали на ноги, увесь апарат налагоджено, а передчасне
злинання його незвичайно шкідливо відіб'ється на паперовій
промисловості на Україні". (Протокол № 20).

) Протокол № 15.

Вхідний № 100.
в) Вх. № 57.

4) Вих. № 115 і 130.
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7. Фінансування Губкомісій. Фінансування місцевих архівних
органів становило ссбою одне 8 найважливіших завданнів Особливої
Комісії. Не вважаючи на всі її клопоти в цім напрямі, від усюди з.

місць доходили одні тільки дорікання. Так, в одному зі звітів
Полтавської Губкомісії прямо вказується на бездійність Особливої
Комісії що до постачання місцевим органам грошей.1)

Справді, чи Особлива Комісія мала право вимагати на місцях
роботи, до того ще спішної та в важких умовинах, і одночасно дуже
мізерно та невчасно сплачувати труд архівістів? Особлива Комісія
весь час своєї діяльности здовжувалася у підлеглих їй органах, бо
загайка в виплаті співробітникам платні з боку Губкомісій
зробилася явищем майже нормальним. Скарги 8 місць на центр, таким

чином, були не без причини. Губкомісіям доводилося самим шукати
засобів існування й звертатися до позичок то до Губвиконкомів, то

до Губнаросів і... навіть до Головбуму. Инколи на цей шлях

направляла сама Особлива Комісія. Так, у жовтні 1920 року Особлива
Комісія запропонувала Полтавській Губкомісії запозичити коштів у

Губнаросвіти*2 3).
Далі, Особлива Комісія двічі зверталася si проханням до

Харківського Губвиконкому, аби він видав Харьківській Губкомісії
позичково кошти на біжучі витрати8). Вона ж двічі прохала Головбум -
в однім випадку видати співробітникам Архівної Секції за понад-

чергові роботи по розбиранню архівів (до відкриття Губкомісії)
відповідну суму4) і в другім випадку видати Харківській Губкомісії
позику на невідкладні витрати по утриманню особистого складу5)
Пізніше, а саме в квітні 1921 року, Особлива Комісія прохала Робітни-

че-Селянську Інспекцію дозволити Югбуму видати Харківській
Губкомісії відповідну суму на оплату праці співробітників за час з

1 січня 1921 року, цеб-то за цілих три місяці6). Дуже цікаві
відомості про заборгованість Харківської Губкомісії до 25 вересня
1920 року містяться в додатку до кошторису на час з 1 травня по
1 листопаду 1920 року.

Таким чином, фінансовий стан Губкомісій був незвичайно
тяжкий. їм увесь час доводилося діяти з незвичайно обмеженими

коштами, що одержувалося випадково з найрізніших джерел. Довго не

налагоджувалися й клопоти Особливої Комиссії про видачу
співробітникам пайка. Тільки в останні місяці діяльности Харківської
Губкомісії клопоти в цім напрямі уквітчалися успіхом, та на три або

чозирі місяці до ліквідації відділу утилізації та перетворення ІОг-
бума в Бумтрест співробітники Харківської Губкомісії почали

діставати що-місяця так звану натур премію в формі цигаркового
паперу.

Між тим, зле налагоджений фінансовий бік справи, зрозуміла
річ, негативно відбивався на діяльності Губкомісій. Головний дефект
був у тому, що помірна та разом незвичайно неакуратна платня при

відсутності пайка не тільки стримувала нових осі<5 вступати в ряди
співробітників Комісії, але й служила в свою черту для їх складу
приводом для залишення роботи. Був випадок поголовного тікання;

співробітників Харківської Губкомісії на весні 1921 року, наслідком
чого залишилися тільки два співробітники та один інструктор.

1) Вих. № 141, 158.
2) Вих. № 85.

3) Вих. № 42, 83.

*) Вих. № 160.
5) Вих. № 62.
>) Вих. № 1826.
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Що до фінансування Губкомісій з боку Особливої Комісії було
запротокольовано три постанови: 1) складання попереднього

кошторису, пристосовуючися до платні технічних службовців Головбуму1),
2) доповнення попереднього кошторису запровадженням принципу
тарифних смуг і вироблення остаточного кошторису2) і 3)
проведення в відомчій нараді проекта кошторису на 1921 рік* * 8) Ото й усе.

Цими словами ми зовсім не хочемо сказати, що Особлива
Комісія мало клопоталася, щоби встановити стійкий фінансовий стан

Губкомісій. Навпаки, нам здається, що Особлива Комісія вживала як

найщиріших клопотів у цім напрямі, а як що все ж таки вона

вказалася безсилою утворити твердий фінансовий стан як у центрі, так

і на місцях, то на це були свої причини.
Головна причина була в тому, що загаювалися затвердження

річних кошторисів Губнаросвіт та видача їм остільки обмежених

авансів, що Наросвіти не мали ніякої змоги що-будь уділяти з цього

джерела Губкомісіям. Саме в цьому мізерному джерелі фінансування
Губнаросвіт, цеб-то авансуванні їх, і була Ахілова п'ята загального

слабого фінансового стану як самих Губнаросвіт, так Особливої
Комісії з підлеглими їй органами. З другого боку затвердження
кошторисів Особливої Комісії в свою чергу затримувалося в звязку з

залежністю їх складання від кошторисів Губкомісій, які надходили до

центральних органів з великим запізненням.
Така постанова справи, зрозуміла річ, не могла сприяти

стійкості та певності фінансового стану Особливої Комісії.

Розділ 111-й.

Отже підсумуймо. Тут ми мусимо обмежитися. Завдання підсу-
мування діяльности Особливої Комісії являється незвичайно
утрудливим.

Справа в тім, що, як відомо, найбільш переконуючу та найна-

очнішу картину всякої роботи дають цифри, цеб-то статистичні дані.
Такого фундаменту у нас нема. Статистичних даних, що за їх

допомогою ми могли би з найбільшою повнотою виявити всі досягнення

Особливої Комісії, в її матеріялах нема. Головна причина цього нам

уже відома. Звіти Губкомісій не тільки з великою загайкою
надходили до центрального органу, але иноді й зовсім не доходили до

нього.

Були, само собою зрозуміло, і инші причини. Отже у нас така

думка, що цифровий матеріял Губкомісій надходив у розпорядження
Особливої Комісії далеко не повний і що більша частина

статистичного матеріялу лежить ще десь захованою в матеріялах Губкомісій.
Отже тому звіти Губкомісій такі бідні цифрами та взагалі точними

даними, що легко давалися би їх звести, підсумувати. Через якусь
розпливність, непланомірність та безсистемність змісту, звіти
Губкомісій примушують бажати багато кращого, в них відчувається
якась недоговореність і потрібні відомості доводиться збирати по

крихтам.
Так, зовсім не достаточні відомості, що далеко не доповнюють

одна одну, знаходимо ми в матеріялах Особливої Комісії що до
питання, яку кількість архівних матеріялів було передано в Відділи
Утилізації. Відповідь на ці питання дають нам тільки два документи,

0 Протокол № 7.

2) Протокол № 8.

8) Протокол № 19.
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що їх додано до короткого звіту Особливої Комісії про її діяльність
за двохрічний строк, а саме: 1) відомість про архівні матеріяли, що

передано до Відділів Утилізації, і 2) діаграма. У відомості наведено

цифрові дані про матеріяли, що одержав Відділ Утилізації від

чотирьох найбільш діяльних Комісій: Харківської, Полтавської,
Катеринославської та Київської за 1920 та 21 роки. У діаграмі дається
відомості в тій самій справі лише за першу чверть 1921 року.

Як бачимо, відомості обох документів часткового характеру. У

першому випадкові вони не обхоплюють собою роботи инших семи

Губкомісій, що працювали на Україні х) і в другому випадку вони
малюють особливо часткову роботу зазначених чотирьох Губкомісій,
роботу, що ніяк не може служити нам за одиницю, щоби міряти
роботу тих самих Комісій хоч би эа цілий 1921 рік.

Однак, хоч які не часткові ці відомості, все таки за їх

допомогою ми можемо освітлити трохи діяльність Особливої Комісії в справі
постачання Відділам Утилізації архівного вибраку. Слідом за

відомістю 4 Губкомісій, кожна протягом різного часу роботи, в звязку я

різним часом їх утворення, відокремили архівного вибраку в 1920

році 92.391 пуд. 06 фунт. І В 1921 р 35.671 Пуд. 05 фунт., раЗОМ
128.062 пуд. 2)

Отакі цифрові дані згідно з відомістю. Що до діаграми, то вона

дає нам ще менше відомостей, а саме, що ті чотирі Губкомісії за

першу чверть 1921 року відокремили загальними зусиллями
архівного вибраку кількістю разом 23.441 пуд. 3)

На підставі наведених даних у їх сукупності ми можемо

зробити такі висновки: 1) що робота в справі відокремлення архівних
матеріялів у 1921 році, порівнюючи з попереднім роком, пішла до
великого зниження (більш над 15О°/о), і 2) що зменшення роботи що

до відокремлення матеріялу неухильно продовжувалося протягом
цілого 1921 року. Справді, якщо згідно 8 відомістю, Відділи
Утилізації за весь 1921 рік одержали від чотирьох Губкомісій архівного
матеріялу вагою 35.671 пуд. 35 фунт., а на підставі діаграми за

першу'чверть того ж самого року надійшло до Відділів архівного
матеріялу 23.441 пуд., то ясно, що за останні 8 місяців роботи
Губкомісіям удалося відокремити лише 12.230 пуд. 05 фунт, архівного
матеріялу. Факт зниження роботи таким чином ясний. Що до того,

яку роботу виконали инші Губкомісії, яку кількість архівного вибраку
вони в свою чергу передали до Югбума , про це відомостей до
Особливої Комісії не надійшло.

Такі підсумки роботи Особливої Комісії що до постачання

Відділам Утилізації архівного вибраку, оскільки ці підсумки підказують4
матеріяли комісії. Як що ми згадаємо, як багато архівного матеріялу
вимагав Югбум" (до 30.000 пуд. на місяць, цеб-то до ЗьО.ООО пуд.
на рік), то для нас стає ясним, що приплив архівного вибраку до
Відділів Утилізації в кількості 128.062 пуди, зрозуміла річ, далеко
не вдоволяв потреби Югбума". Але 8 другого боку ми не знаємо й

того, оскільки подібні вимоги з боку «Югбума» відповідали дійсним
потребам паперової промисловости, що тоді відроджувалася.

Ще слабше стоїть справа, як би ми схотіли ілюструвати
цифрами підсумки роботи Особливої Комісії по реєстрації архівів. Звіти

J) Донецької, Одеської, Чернигівської, Подільської, Кремінчузької, Олександрів-
ської, та Житомірської.

2) Харківськ. 44.062 пуд. 17 фун., (1920 р.). Полтавськ. 16.659 пуд. 08 фунт.,
Катерин. 20,796 оуд. 21 фунт., Київ. 10.873 пуд. і за 1921 рік: Харк. 10.422 пул.
24 ф., Полтав. 12.378 пуд. 24 фун., Катерин. 4.610 пуд. 08 фун., Київськ. 8.259 п. 25 ф.

8) Полтав. 8.820 пуд. Катер. 6.504 пуд., Харківськ, 4.483 пуд. і Київськ. З.6З4 п.
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Губкомісій ие дають ніяких відомостей що до цього, не вважаючи на

те, що звітування в справі реєстрації архівів уходило до кругу
обов язків Губкомісій. Причини цього явища очевидні: і) Губкомісії
в свою чергу не діставали подібних відомостей від установ, і 2) через
нечисленість штатів співробітники Губкомісій, очевидячки, були
безсилі, щоби виконати цю роботу на власну силу. Але все ж таки

спроби напевне були. До цієї думки нас приводить такий факт.
У звітах Губкомісій трапляються довгі списки архівів, що

малося розбирати або що вже було розібрано1). Роздивляючися такі
списки архівів, мимоволі запитуєш себе, оскільки широко
охоплювала ця робота різні боки життя кожного архіва. Так, що

розбирання архівів у його процесі сполучалося з певними дослідами з

боку співробітників що до складу архівів, їх стану та инших питань,
що мало місце в роботі співробітників Харківської Губкомісії, то

кінець-кінцем наслідком такої роботи мусив виникнути дуже
цікавий та значний матеріял. Але в звітах про це або ні слова, або
містяться прості звідомлення про реєстраційну роботу, не зазначаючи,

в яких саме архівах було переведено цю роботу та які були її

наслідки2).
Оце й усе, що ми могли сказати про діяльність Особливої

Комісії. Треба думати, що ця річ далеко ще не вичерпана. І як що
тільки матеріяли окремих Губкомісій вийдуть у світ, то. за їх

допомогою роботу Особливої Комісії буде найправильніше освітлено.

От уже 2 3 роки, як паперова промисловість на Україні
щасливо пережила критичний момент.. Паперовий голод уже минув
завдяки тій енергійній та напруженій колективній работі кількох

установ, до якої Особлива Комісія з свого боку вклала значну частину

своїх сил, знання та практичного досвіду в архівній справі.

А. Цвітнов.



Київський Центральний Др^ів Давніш Нктів.

Київський архів давніх актів можна вважати за один з

найцінніших архівів на Україні; що ж до старовинности своїх матеріялів,
їх важливости для економічної, суспільної, культурно-побутової та

правної історії Правобережжя, то цей архів не має собі рівних у
межах України Радянської: окремі документи, що їх переховується
в ньому, починаються з половини XVI віку, а з початку XVI
століття акти треба лічити сотнями й тисячами; за кінець XVI віку та

за століття XVII й XVIII акти мусимо лічити мільйонами.
Змістом своїм акти охоплюють усі сторони життя Правобережжя

й творять собою найцінніші джерела для пізнання історичного
процесу життя українського народу за старі віки, починаючи від XVI віку:
колонізація степів, міський устрій, адміністрація, економічний побут,
суспільні відносини, класова боротьба, набіги татар,
культурно-релігійні стосунки все це відбилося на актовому матеріалі й
переховується в Київському архіві.

Через малу свідомість громадянства, через особливі умови життя

правобережної України, де місцевий шляхетський елемент був споль-

щений до решти, до половини XIX віку все Правобережжя
вважалося за польський край. Тільки вивчення джерел актових переконало
громадянство в тому, що основне ядро населення ніколи не губило
своєрідних рис українського народу, що польсько-шляхетська

культура захопила лише вершки суспільства тому правобережна
Україна ніяк вже не може вважатися за Польщу. Такий результат
історичних дослідів був остільки несподіваний для польської громадської
думки, що де хто з поляків просто оповістили акти Київського

центрального архіва фальшевством, а під час польського повстання

1863 року в програмі шляхетських військових організацій стояв

поруч пункту про захоплення Київського Арсеналу також і пункт
про руйнацію й знищення Київського Центрального Архіву Давніх
Актів, а також убивство професора Іваніпіева організатора цього

архіву.*) Так мертвий та тихий здавалося б архівний матеріал
несподівано відограв велику політичну ролю, відгомін цеї ролі довелося

архіву знова пережити кільки років назад, коли, на основі Ризької

угоди, поляки вимагали перевозу до Польщі частини актового

матеріялу з Київського архіва.
Натомість, в історії громадської свідомости українського

суспільства Архів давніх актів відограв певну ролю, як один з факторів,
що допомагали усвідомити своє національне Я . В історії
національного відродження народів чималу ролю грають історичні студії.
В історії українського національного руху велику ролю відограли
подібні ж-праці проф. В. Б. Антоновича та його учнів. Матеріал для

наукових студій своїх Антонович брав головне з Київського Архіва
Давніх Актів. Отже архів давніх актів є одним з давніших
культурних здобутків українського народу і не тільки тим, що купчить

О Романович Славотинський. Жизнь и деятельность Н. Д. Иванишева. Спб. 1876'
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у собі історичні джерела давнішої історії України, але й тим, що

розроблення його матеріялів переводилося українськими руками
і мало помітний вплив на формування національної свідомости
українського громадянства.

Через два роки минає сімдесять п'ять літ існування цього архіва.
За три чверти віку архіву давніх актів довелося пережити багато
й добрих і лихих часів змінилися й самі основні цілі його

існування, але його наукове значіння не тільки не поменшало, а де далі
то все більшає, бо сучасна історична наука спірається на вивченню

життя народньої маси складних економичних та соціальних явищ,
а Київський Архів Давніх Актів тільки й містить у собі матеріял
такої категорії. Тому не зайвим буде в першому числі «Архівної
Справи» нагадати в коротких словах історію заснування, розвитку
й життя цього першого й важливішого українського архіва.

Як відомо, XIX вік у Росії в історії архівної справи був епохою

«архівного нестроения». Архівні матеріяли нищилося тисячами пудів
зникало національне добро дорогоцінні історичні пам'ятки. Хоч

і єсть прислів я, що «невпорядкованність архівів єсть внутрішня
хвороба держави» - про те державна влада мало звертала уваги на

загибель історичних пам'яток, бо розуміння задач історичної науки
в ті часи було цілком иншим, ніж тепер: головний інтерес істориків
притягав до себе матеріял показний акти найвищої влади, пам'ятки

міжнародніх зносин, і т. и., що ж до маси архівного матеріялу, який
відбивав на собі життя мас народніх, то такий матеріял вважався

другорядним та маловажливим. Тому то, коли на початку XIX віку
уряд і робить якісь поліпшення в архівній справі, то мотивом цих

реформ була виключно необхідність зберегти архівний матеріял,
важливий для практичних потреб. Трохи згодом у столицях
тодішньої Росії виникає думка й про наукову вартість архівних
матеріялів, але цей мотив довго ще грає другорядну ролю в справі
упорядкування архівних фондів. Так було й у нас на Україні. Коли
прилучено було до Росії теперішні губерні Київську, Подільську та

Волинську за часів Катерини II, а також Білоруські та Литовські краї, то

разом з землями до володіння російської влади перейшли величезні

скарби архівні, які переховувалися в судових установах прилучених
до Росії земель. На ці архівні матеріяли не особливо звертали увагу,
хоч практичне значіння, актових книг було величезне вони були
юридичною підпорою маєткових прав та привілеїв станових. Виписки

з актових книг мали значіння автентичних документів і постійно

фігурували в різних судових процесах, як сильний юридичний
аргумент.

Щоб точно з'ясувати собі значіння актового матеріялу, якого

переховується нині в Київському Архиві Давніх Актів, оцінити його

наукову вагу, треба пригадати читачеві історію утворення актових

книг та зазначити зміст їх; тоді стане ясна і їх наукова вартість.
Російський уряд примушений був звернути увагу на актові книги

лише пізніше, коли стали з'ясовуватися шкідливі наслідки архівної
невпорядкованости, а саме в 30-х 40-х роках XIX віку. Не
уявляючи собі ваги актових книг в життю західних губерень уряд
примушений був до більш уважного до них відношення ціною великих

збитків та матеріяльних втрат,
Що ж то за матеріял актові книги?
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при дворі князя чи короля перейшов, а може й утворився самостійно
у поляків, в Литовській державі та в землях українських та

білоруських. Звичай цей виник у наслідок необхідности наводити справки
по тих питаннях, по яких уже суд вирішив справу. При князівському
дворі постійно треба було довідатись, кому й коли віддано землю за

військову службу. Довгий час литовський князь, коли віддавав землю

комусь з бояр шляхти, то постійно зазначав, що землю дається

такому то, коли вона справді вільна й сперечатися за це ніхто не

буде. Згодом ця формула з грамот зникає, бо князь міг навести в

книгах точну справку, чи вільна ця земля чи ні. Подібно треба було
занотовувати й судові рішення по різних справах. Потроху зручність
таких записів так всім подобалася, що в актові книги стали
записувати все, що мало значіння юридичного акту. В книги вносилося

жалувальні королівські й князівські грамоти, гетьманські універсали,
постанови соймівта повітових соймиків, духовні тестаменти, різні
контракти, зобов'язання, квити, судові рішення, повістки (позви)
заяви, продажні записи й т. д. І хоч робилося все це здавна, без
певного порядку, але потроху виробилася певна формуліровка й певні

зразки ділових записів; так що, коли на основі Литовського статуту
1529 року при кожному з судів стали обов'язковими записи в актові
книги різних документів, то попередня практика допомогла відразу
ж встановити певні форми діловодства.

Поза цими спостереженнями, які дають змогу піднести
самостійний розвиток україно-білоруського діловодства, ми знаходимо
в актових книгах документи, що вказують на звичай вести записи
в судових книгах ще задовго до того, як литовське законодавство

зробило обов'язковими такі записи. Так зберігся документ, який
говорить про те, що за часів князя Вітовта (початок XV віку) видано
було привілей земянину Житкевичу на землі по річці Тяслинку
(біля Винниці) і цей привілей загинув під час татарського нападу,
копію цього документа Житкевичі не могли одержати через те, що
.записи замковые" (актові книги) теж погоріли за часів Київської
руїни 1482 року Менглі-Гіреєм. Можна ще навести кільки
прикладів, шо актові книги заведено було по українських землях далеко

раніше 1529 року, коли їх заведено було по Литовському статуту.
Так, у КамінцігПодільському книги велося з XV віку, а

зберігається зараз в Київському Архіві Давніх Актів книги з 1520 року.
На Волині велося актові книги здавна і писар судовий ще 1638 р.
занотовує, що книги замкового суду переховуються почавши от

1522 року аж до року 1566 . В актових книгах, що їх переховується
зараз в архіві давніх актів, постійно находимо копії документів
початку XVI віку, а иноді й раніше. Таким чином, давність актового

матеріялу, а через те й його рідкість не підлягають сумліву це єдині
пам'ятки української старовини від такого давнього часу.
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справи перейшли до відання суду земського виборного шляхетського

суду, що мав чинність не повсяк час, а з перервами по сесіях тричі
на рік. Всякі цівільні акти треба було записувати в книги земського

суду й тільки в разі невідкладної потреби дозволялося записувати в

гродські книги, (суд гродський функціонував повсякчасно, без

перерви) 8 тим, щоб не пізніше року переписати акт до книг

земських. Так вимагав закон; але практика була далеко ліберальніша.
В книги гродського суду, як і в книги земського, заносили акти, як

тепер записують акти в нотаріяльні книги, різні документи і акти,
не вважаючи на вимоги закону куди зручніше було, туди й писали

документи. Влада боролася з цим, але даремне; актові книги, що їх

переховується в Київському Архіві Давніх Актів, мають в собі
різноманітні документи як з обсягу карного, так і цівільного права.

Крім цих двох судів земського й замкового актові книги були
ще в містах, що мали так зване магдебурське право право
самоврядування на німецький взірець.

Таких книг в Київському Архіві Давних Актів теж зберігається
чимало, починаючи з 1521 року. В ці книги теж записувалося як

судові рішення, так і цівільні акти. Коли в Польщі вмирав король
звичайні суди припиняли свою чинність, бо суд творився від імени
корбля. Утворювалося спеціяльні суди на час безкоролев'я; суди ці
звалися каптурові. Від них теж зберіглися актові книги самого
різноманітного змісту.

Земельні суперечки вірішувалося судом підкоморським". І цей
суд залишив нам свої актові книги. Церква теж мала право судити
певного роду злочинства. Від церковного суду на жаль не залишилось

актових книг, але згадки про них єсть. Таким чином бачимо, що

українська старовина залишила нам величезну документальну
спадщину різного роду судові й адміністративні установи вели свої

справи так, що архів цих установ відкладався в формі актових
квиг . Книги була також форма діловодства, як у нас нині справа**,
діло**, або як у Московській державі столбець".
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ною книг. Закон вимагав, щоб книги як земськіі, так і гродські
переховувалося в кам'яницях, в місцях безпечних від вогню. Для цього
часто вибиралося кам яну церкву і туди зносили скрині з актовими

книгами. Часто шляхта обкладала себе грошовим податком, щоб ви-

будувати на ці гроші кам яницю, спеціяльно для схованки актових
книг. Земельні книги по Литовському статуту повинно було ховати
в скрині за трьома замками: ключ від одного замка був у судді, від
другого у підсудка, а від третього у писаря земського, і тільки в

трьох вони могли приступитися до актових книг то й то не що дня,
а тільки за два тижні до сесії судової тричі на рік. Після кінця
сесії, зараз же книги ховалося, як тільки в них уписувалося все те,

що було потрібно. Не проходило сойма чи соймика повітового, щоб
шляхта не зняла питання про перевірку, ревізію, або взагалі
поліпшення справи з актовими книгами. На писарів чи суддів, що
неохайно обходилися з актовими книгами, всякий міг скаржитися судові,
За фальшування актових книг накладалося смертну кару. Коли на

соймиках стало відомо, що Київські земські книги через недбальство

писарів знаходяться в поганому стані, шляхта клопочеться перед
королем, щоб усі книги Київські було переписано наново, і протягом
кількох літ, цю постанову було переведено в життя. Проте Київським
книгам не пощастило. Коли року 1651 гетьман литовський Родзівіл
узяв Київ із своїм військом, то пожар винищив увесь нижній город.
Погоріла і Успенська церква на Подолі, де переховувалося всі
Київські книги земські та гродсыа, а також і всі автентичні грамоти
стародавніх великих князів руських і литовських та королів
польських. Всі актові книги Київські, що їх тепер переховується в архіві
давніх актів, вже пізнішого часу. Таким чином до наших днів зберіглася
тільки частина документальної старовини. Величезна більшість її заги-
нула'під час козацьких війн, татарських набігів, від пожежі та

руйнації. В актових книгах занотовано такі випадки загибели. Під час

Хмельниччини козаки захопили город Володимир-Волинський. В соборі
вони шукали уніятських скарбів і натрапили на скрині з актовими

книгами. Козаки з досади розкидали по церкви всі книги, частину^
порубали, але не знищили ні одної. На другий день писар старанно
позбирав усі книги, повкладав їх у скрині, а про козацьку, пригоду
записав у книгу,що й як трапилося з архівним добром року 1650*).

Шляхта дивилася на актові книги, як на скарбницю, де
зберігаються шляхетські: права,'вольності, гонори та субстанції" (честь
та маєтки). Через те пильнували цього добра. Але загальний розклад
державного та громадського життя в Польщі в ХУГИ віці відбився
шкідливо й на актових книгах. Цьому допомогало й те, що виписка
з книг мала всю силу оригінального акта. Тому стали підроблювати
акти, вписувати в старі книги фальшовані документи, а потім брати
засвідчені копії з цих документів і т. чином набувати неправно
маєткових та станових прав. Дальші історичні події поширили дуже ці
факти підробок.

Коли настала епоха поділів Польщі, Правобережжя за другим
поділом відійшло до Росії. Замісць адміністративного розподілу на

воєводства та повіти, утворено було губерні. Скасовано було
Литовський статут, заведено було в повітах повітові суди, а в губернях
палати. Актові книги передано було до цих нових установ як архів-
регістратуру, необхідну для різних справок. Таке- становище
утворилося за Катерини II, але тривало не довго, бо Павло І знов завів

) К. Центр. Архів Дав. Акт. Книга № 1018, арк. 45 звер.



91



92

графе: признается ли документ несомнительным или подлежащим

сомнению, и почему именно"?
Ті, хто складав цю інструкцію, цілком не розуміли, який тягар

вони покладають на бідолашних урядовців, чи можуть ці останні
встановити фальшество документа, коли, як побачимо нижче, вони
не могли навіть прочитати цього документа? Тільки менш третини
актових книг писано мовою старо-українською, біля третини писано

по латині, а решта польською мовою. Єсть кілька десятків книг,
писаних вірменською мовою. До того ж щоб установити правдивість
записів в актовій книзі, треба знати добре історію та право Литовсько-
Польської держави, дипломатику й старовинне діловодство, мову і
нарешті палеографію. Як же це можна було вимагати від старого
чиновництва? і все ж таки праця закипіла. Писалися гори паперу,
вимагалися кошти, пишуться відчити, справоздання, запроси, а

начальство чекає закінчення перевірки в дуже короткий строк і
гнівається, що справа посувається мляво. Старанні чиновники
докладають начальству про тяжку свою працю, скаржаться, що книги

актові писано по якіхось неизвестных языках: не то на татарском,
не то на турецком, не то еврейском", просять прислати перекладачів,
паперу, грошей на різні потреби, а вище начальство не хоче

слухати і знай собі вимагає, щоб перевірку викінчено було в

призначений термін за десять літ. Дехто з чиновників одверто заявив

начальству, що покладену задачу не в силі виконати.

Так, службовці в Луцьку, бачачи, що їм належить перевірити
1167 книг XVI XVIII в.в. і будучи певні, що їм всеодно нічого не
вдасться вдіяти з цим морем архівного матеріялу, простісінько нічого
не робили. Коли ж підійшов термін виконання роботи, губерніальне
правління потребовало від них справоздання. Члени комісії заявили,
що в ограждение ответственности за неисполнение в срок
высочайшей воли" вони й раніше кільки разів доводили начальству, що
праця, яку на них покладено, не може буде виконана ось з яких

причин: 1. Луцьк був у середні віки містом князівства Литовського,
і був центром усього воєводства Волинського, через що в ньому
зосереджено силу актового матеріялу зо всієї Волині, чого не має ні

один повіт. 2. Акты сии, писанные на древних языках, славянском,
латинском и польском, может читать только переводчик, не только

знающий эти языки, но и понимающий силу содержания каждого

выражения отдельно, ибо не прочитав акта и не поняв его полностью,
нельзя составить им описи, а тем более дать заключение о несомнптель-
ности акта; между тем переводчиков в уевндых присутственных местах
не положено и приискать их с этими познаниями в Луцке невозможно".
3. Коли б навіть знайшлися відповідні перекладачі, то працювати
з актовими книгами нема де, бо будинок, де зберігається актові книги,
тріснув у кількох місцях, загрожує повного руїною, а до того ж і не
опалюється взімку.
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убедиться" без перекладача читати немоясна. Через це вони не только
окончить к назначенному сроку возложенные на них дело, но даже
и начать оное не в состоянии". Така заява була вясе цілком
несподіваною і губерніальне правління думало було наказати комісії

перевіряти акти тільки з зовнішнього вигляду підробки й підчистки
видно, мовляв, зразу навіть без читання акту, але Луцька комісія
8 погордою заявила, що обязанные присягою члены комисин

исполняют слуясбу по крайнему разумению, силе и возможности, а посему,
не зная древних языков славянского, латинского* и польского

решительно не моясем читать и понимать писанных на сих языках древним
почерком". Так комісія й не посунула справи перевірки ні на крок.
Инші комісії були менш одверті вони писали цілі гори паперу, щось

перевіряли але робота цілком була нікчемною. Де-хто з членів

комісій, користуючися нагодою занявся... підробкою актових книг. Так
заходи уряду поліпшити справу повели тільки до витрати коштів
і часу цілком непродуктивно. Хто знає, коли і чим скінчилася б ця
справа, коли б на актові книги не звернули уваги наукові кола і

подивилися на них зовсім не з того боку, як на них дивився уряд,
або шляхта.

Року 1843 у Київі закладено було на зразок Петербурзької
Археографічну'Комісію, або як вона звалася в Київі Комісію для разбора
древних актов". Розшукуючи та вивчаючи старовинніісторичні пам'ятки,
члени комісії побачили, що актові книги містять у собі матеріял
незвичайної ваги і в величезній кількості.

Особливо прислужився в справі вивчення актових книг, а також

і в справі заснований Київського Центрального Архіва професор
М. Д. Іванішев. Він перший* звернув увагу Комісії Археографічної
на важливість актових книг і перший використав їх для виданнів
цієї Комісії.

В ті часи Археографічна Комісія у Київі мала не тільки наукове
значіння. Російський уряд та й усе 'громадянство були мало

поінформовані про історію України взагалі й зокрема про історію та

етнографію Правобережжя.
Дворянство перший стан у державі вважало себе за цвіт нації,

а через те, що на'Правобережжі дворянство було спольщеним або
польським, вважалося, що й край увесь польський. Школи,

адміністрація були польськими, подібно як і вся культура. Польська

громадська думка вважала Правобережжя й Литву неодірваною
частиною польської держави. Через те, коли учені досліди встановили,
що не тільки селянство Волині, Поділля та Київщини було здавна

україно-руським, але й вищі верстви людности літ хіба

сто півтораста згубили свої ознаки рускости, такий висновок був цілковитою
несподіванкою. Центральний уряд російський вирішив
скористуватися з історичних аргументів, щоб виправдати свої русифікаторські
заходи. Тому-то пропозиція вчених членів Археографічної Комісії

зустріла підтримку з боку адміністрації, й ця пропозиція зводилась

до того, що актові книги слід скупчити в одному місці, де б ці
книги не тільки безпечно переховувалися, але й використовувалися
для науки.
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маєткові та инші права пануючої класи. Щоб охоронити інтереси
держави та інтереси окремих осіб, повинно ретельно пильнувати й

охороняти актові книги, а до цього нездатні урядовці судів повітових
та губерніяльвих палат. Піднесено було, що актові книги вже

загинули в величезній своїй більшості та і зараз гинуть від недбальства
й неуцтва охоронців, а між тим змістом своїм актові книги важни

для отечественной історії". Як висновок з цих усіх уваг докладна
записка виводила, що 1): учреждение Центрального Архива вполне

обезпечивает целостное сохранение древних актовых книг,

составляющих единственный в своем роде, и потому весьма важный

материал для отечественной истории; 2) облегчается способ к

производству ученых изысканий, а для лиц частных отыскание нужных им

документов; 3) устраняется самое опасение на счет дальнейших
злоупотреблений и подлогов в тех актовых книгах, которые будут
соединены в архиве*.

Догляд за архівом давніх актів думалося доручити
університетові Київському. При записці прикладено було проекта штатів
архівних та архівного статуту.

Одначе справа не посунулася так швидко, як можна було
спочатку думати. В Петербурзі вищі бюрократи поставилися

критично до проекту утворення центрального архіва. Справа перейшла,
на розгляд міністрів народньої освіви та судівництва, а від них на.

предварительное соображение 2-го отделения собственной его имп.

вел. канцелярии". Звідси проекта направлено було до державної
ради. Справа затягувалася та ускладнялася тим, що граф Блудов
дуже критично поставився до думки про утворення архіва. Бібіков.
на різні способи намагався просунути справу, але вона мабуть так.

і не вирішилася б, коли б не наблизився той термін, коли треба було-
комісіям повітовим закінчити справу перевірки актових книг. 1-ше

січня 1852 року був цей строк, визначений царем Миколою 1-м. Щоб
якось розвязати справу, міністр судівництва, до відома якого входили

згадані перевірні комісії, висловився за утворення архіва давніх
актів, де б ця перевірка переводилася руками людей спеціяльно до-
того підготованими.

Так було затверджено статут про Центральний Архів Давніх.
Актів при Київському університеті.

Штати цього архіва були спочатку невеликі. Архіварем
вважався бібліотекар університету. При ньому було два помічники: один
штатний, другий з вільного найму; та два писарі й один кур єр. В

архів повинно звезти всі актові книги по 1799 рік включно. Архів
повинен скласти цим книгам реєстр, а потім детальний опис. Книги

з архіва нікуди не можуть виноситися або висилатися. Всі урядові
інституції, де раніше переховувалися книги, повинні дати підписки,
що всі книги здано до архіва й більше в них книг уже немає. Так

утворено було Київський Архів Давніх Актів. З року 1852 по 1854 до

Київського університету почали надсилати актові книги. Спочатку
приміщення для архіва було одведено в нижйьому поверсі вікнами
на північний двір. Але потім через рік архів переведено до

теперішнього приміщення на третій поверх до залі між XIV та XV авдито-

ріями. Іванішев подбав про те, щоб архів було оборудовано як

найкраще. І дійсно архівна заля світла, простора, суха, з вікнами в

ботанічний садок. Внутрішнє впорядкований теж добре. Книжки

розміщено в величезних ясеневих шахвах, що стоять по-під стінами залі, а..

також і по середині її. Крім залі є ще чотирі кімнати й просторі
антресолі, де розміщено архівний матеріял з урядових установ XVIH віку..



95



96

архівних матеріялів. До 1919 року Київська Комісія опублікувала
більше як півсотні томів матеріялів, першорядного наукового значіння.
Так крім згаданих учених Іванішева та Антоновича, випустили томи

архіва Новицький (про селянство), Лебединців (релігійні відносини)
Антонович (про унію), Терновський (про Київську митрополію), Левиць-
кий (про унію), Голубев (літературна полеміка кільки томів), Крилов-
ський (про брацтва), Стороженко (про соймики), Антонович (про
козаків та гайдамаків), Каманін (про епоху Хмельницького), Антонович
(селянські рухи на Волині), він же (про шляхетські родини) та (про
міста), Каманін (єврейські переписи), Козловський (про селян),
Антонович та Владимирський-Буданов (про колонізацію), М. Грушевський
(про Барське староство, Ясинський (про копні суди), Левицький
(шлюбне право) та ще кільки инших.

Натомісць чисто архівна робота йшла мляво. З самого початку
занялися складанням каталогу, який і видруковано 1862 1864 році.
Далі закон вимагав приступити до складання детальних .по
актових* описів, з тим, щоб полегчити користування книгою як з

практичною метою, так і для наукових студій. Тут то й вийшла заковика.

Закон вимагав, щоб позначався в такому описові: час складання акту,
час внесення його в книгу, нарешті короткий зміст Практично
дійшли, що поділяти акти на розряди явленных11 і сознанных"
немає рації. Натомісць позначати дієві особи, про яких згадується в

актові, дуже важливо для історичних дослідів та і для практичних
потреб. Так само корисно й необхідно позначати всі георафічні
назви, згадувані в акті. Так утворився тип описів, який було
принято в архіві давніх актів. При опису книги описувався один по

однім кожен акт по порядку. Такий опис давав повну уяву
читачеві про ввесь актовий матеріял, що єсть у книзі, але затруднював
читача тим, що примушував його, при розшуках потрібного факту,
перечитувати під ряд увесь опис. Ще більше затруднював такий
опис складача-архівіста, бо примушував його ретельно читати кожен
акт і вибирати назви географічні та дієвих осіб під ряд, нічого не

минаючи. Це так ускладняло працю, що один архівіст за рік міг
описати не більш . однієї книги, а закінчення опису всього архіва
розтягувалося на кілька тисяч років, що звичайно робило практично
нікчемною таку систему опису. Ще в 70-х роках піднесено було
питання про зміну цієї системи. Складено було комісію з

представників Петербурзької Археографічної Комісії, академіків, та найви-
датніших істориків. На жаль, питання поставили так, що самий зміст
і резон його губився в такій постановці. Чи потрібні для науки
короткі описи, чи ні? Відповіли, що потрібні. Чи можна замінити
описи покажчиками географічними та персональними? Відповіли, що
покажчики описів не можуть заміняти. Цілком справедливо. Але ж і

система опису, котра вживається в архіві, нікуди не годяща, треба її
змінити так, щоб зміст архівних паперів хоч в основному став відомий людям
науки. Так питання не ставилося ні в 70-х роках, н пізніше, коли

його порушив покійний Каманін у звязку з проектом інвентарного
опису Д. Я. Самоквасова.
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праці архіва. Піднялася писанина, утворено комісію, стали

обмірковувати знову це питання й знов ні до чого не прийшли, хоч зібрано
було чималий матеріял що до питання про описи. Основна трудність
питання в тому, що актові книги це збірник різнородного матеріялу.
Треба в опису виявити все інтересне для дослідника. Хотіти виявити
ввесь вміст, значить хотіти неможливого. Тому треба спинитися на

меншому: охарактеризувавши книгу в цілому, занотувавши її
зовнішній вигляд, число сторінок,, дати, місцевість, до якої вона належить,

треба потім відмітити акти загально-історичного значіння. Щоб
уникнути великого суб'єктивізму в цьому останньому, слід виробити
детальну програму, що саме відмічати в опису. Так слід занотувати
всі акти верховної влади, акти публічно правові, соймікові рішення,
люстрації, реєстри, інвентарі то-що й нарешті інтересніші акти при-
ватньоправні. Звичайно, все це буде суб'єктивно. Щоб це було в

найбільшій мірі науково, треба, щоб архівісти були з найбільшою
науковою кваліфікацією. Це єдина гарантія науковости опису. Всяка ж

спроба охопити все поведе до химерично! задачи описати архів
протягом 2000 літ.

Таким чином наукова праця архіва давніх актів не була
задовольняючою майже за пятьдесят літ його існування. Не виконуваі
лося й головніше завдання всякого архіва берегти свої архівалії.
Ще в перші роки існування архіва якось генерал-губернатор
прислав папера до ректора універсітету з доганою за те, що службовц-
архіва не охороняють актових книг як слід, до канцелярії генерал-
губернатора принесено актову книгу, що без сумліву була вже на

сховищу в архіві. Після слідства виявилося, що книгу цю загубили
службовці під час перевозу архівного матеріялу. Ще більш
неприємна історія трапилася в архіві давніх актів року 1867-го. Якось
для справок потребувалася книга № 209. її на місці не найдено.
Одночасно службовець архіва Вермінськйй хотів підсунути для
посвідки копії, актів, яких в книзі не було. Коли запитали Вермінсь-
кого про книгу, № 209, він сказав, що цю книгу одправлено в

Житомир і що й раніше такі відправки книг г архіва робилися. Почалося
слідство про фальшевство книг] Перевірили наявність актових книг
і знайшли книгу № 209 в иншій шафі. Вермінськйй почав

виправдуватися, але справу вже було заведено. Слідство з'ясувало, що в
книгах архіва сила фальшованих записів. З царського наказу припинено
було всі справи судові, в яких фігурували виписи з книг Київського

архіву. Припинено було й видачу копій з Київського архіва.
Одночасно утворено було комісію з експертів, яка повинна була
перевірити всі актові книги. Цікаво зазначити, що довго шукали експерта
для цієї справи. Звернулися до Іванішева, але він одмовився тим,

що знає тільки найдавніші книги XVI віку, в яких звичайно фаль-
шевства не буває, а підробки відкрито виключно в книгах XVIH віку.
Тоді генерал-губернатор звернувся до міністра юстиції з проханням
вислати архівіста, який працює при Литовській метриці (тоді при
Сенаті в Петербурзі). Відповідь була невдовольняюча. Рада професорів
універсітету одверто заявила, що проміж професорів немає нікого,
хто б, крім звичайних знаннів права та історії, знав би ще й

дипломатику й палеографію, які необхідні при експертизі староцднних
актів. Нарешті експерт знайшовся в особі молодого вченого В. Б.
Антоновича. Працями Антоновича й вироблено принціп експертизи
старовинних актів. В основному ці принціпи полягають ось у чому:
уважний розгляд зовнішнього вигляду книги часто дає вже змогу
помітити фальшевство. Дивляться, чи порушено печатку, чи ціли шнури.

7
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ни не вклеено нових аркушів. Дивляться на нумерацію сторінок, чи

немає тут поправок. Як ідуть нумері актів, як зафарбовано зрізи
аркушів книги, чи рівно їх зрізано. Тоді стежать за реєстрами актів,
що приложено їх до кожної книги чи єсть вони, чи знищені. Часта
буває що реєстр єсть, але в середині його підчищено, або витерто,
або знищено частково, вирвано клаптик то-що. Досліджують начерк,
правопис, чорнило, формулу акта, чи відповідають вони тим, які ми

бачимо в актах несумнівних. Найбільш точні вказівки дає дослідження
паперу філігранів, кольору й якости його, а також дослід начерку.
Цих двох моментів фальшарі ніколи не могли підробити, бо підробка
паперу й начерку вимагала довгого й пильного вивчення, а на це-

фальшовники ніколи не були здатні.
Так потроху українська наука почала знаходити спосіб одриз-

няти історічну правду від нахабної підробки.
Поза всім тим архів давніх актів усеж таки був єдиним упо-

рядкованним науковим архівом на всю Україну. Так це було
принаймні до того часу, поки в Харкові не утворився з ініціативи
П. С. Єфименка працею Д. І. Багалія Харківський Історичний Архів.

Київський Архів Давніх Актів виконував свою ролю наукового
архіва як міг, оскільки дозволяли тому його мізерні штати й

матеріальні засоби. Архів продовжував описування актових книг, друкував

ці описи, досліджував архівний матеріял, вивчав палеографію,
готував наукові праці з архівознавства. Завідуючий архівом Каманін
надрукував кілька статтів про систему описів; склав історію архіва
(надруковано в «Сборнике Археологического Институтами. 5 С. П. Б.

1883 г.»), склав колекцію зразків палеографічних і видрукував її
коштом Археографічної Комісії (Изборник Палеографический),
почалося під його керівництвом складання колекції філіграней, що давало

змогу точно датувати окремі акти. Праця ця з явилася вже після

смерти його. Невтомним помічником Каманіна була в цьому 0. І. Віт-

вицька, співробітниця архіву. Ор. їв. Левицький, крім праць історіч-
них, дуже прислужився Ц. Архіву давніх актів своєю розвідкою пра
актові книги (Труды XI археологического с'єзда), а також і історією
архіву, яку він надрукував в «Чтеніях в ист. общ. Нестора-Л-Ьтоппсца
кн. XVII.» Покійний уже В. А. Абрамович багато літ працював над.
складанням покажчика всіх надрукованих актів, що торкаються
українських земель. Складено було кілька десятків тисяч карток, але

передчасна смерть перервала цю роботу. Всякий, хто готував до друку
актовий матеріял, знає, як тяжко буває дізнатися, чи надрукована
вже даний акт десь, чи ні. Покажчик Абрамовича повинен був бути
повним підручником всякого археографа. Не цурався Архів давніх
актів і тяжкої роботи врятування архівного матеріялу 8 архівів
тогочасних урядових установ. Так, року 1883 дізналися, що в архіві
«губернского правления» назначено до ліквідації давнішу частину
цього архіва. Піднято було клопотання про передачу цієї частини да

Київського Архіву Давніх Актів, в результаті чого архів придбав
дуже цінні папери (початку XVIH віку й до першої чверти XIX).
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загибели, і Архів давніх актів, розглянувши більше як 150.000 справ,
залишив у себе ва -«вечное хранение» біля 69.000.

В історії архіва <елід позначити дату 1892 рік, коли введено

було нові штати архіва. Ці штати перш за все відокремлювали
архів від бібліотеки університету й ставили на чолі окремого
завідуючого. Крім цього давалося два штатних помічника, секретар та

два писарчуки (копіїсти). З цим штатом архів працював аж до

введення нового закону про архіви західних губерень, який провела вже-

державна дума року 1-912. За цим законом перш за все полішпува-'
лася платня співробітникам (завідуючий одержував 2500 карб, на рік,
три помічника по 1200 на рік кожний, та секретар 1000 карбованців),
побільшувалися кошти операційні, що давало можливість робочу
силу архіва довести до 8 чоловіка (без тех-персоналу). З цими
штатами Архів давніх актів дожив уже й до самої революції.

Із подій військового часу слід зазначити евакуацію архіва року
1915 до Саратова, під час наступу німецького війська на Київ після
поразки російського війська в Галиччині. Евакуїровали цілий
університет, в тому числі й Архів давніх актів. Актові книги було
укладено в ящики по опису штук по 20 в кожний ящик (всього було
317 "ящик.), вивозили до вокзалу під пильним доглядом і вантажили
в вагони. Щоб не трапилося якоїсь пропажі цілого вагона, потяг s

архівними скарбами охороняв службовець, помічник завідуючого
архівом A. IL Шелухін, який щасливо й довіз архів до Саратова.
В Саратові архів перебував в упакованому виді в будинку
Саратовського університету, хочя завдяки описам кожного, ящика, можна

було дістати кожну книгу архіва після невеликої маніпуляції
з кришкою ящика. Через це наукова праця архіва не припинялася.
Архів давніх актів не возив із собою всього архівного майна. Так, на

антресолях переховувалися архівалії, врятовані в роках 80-х з архівів
«присутственных мест». Цей матеріял було кинуто без призору
в будинку університету. Колі архів повернувся до Київа, він
знайшов цей матеріял у перебитому вигляді, хоча помітних утрат на

перший погляд і не було. Основне своє добро Архів давніх актів
привіз у цілковитій сохранность як що не лічити попсовання рештків
Кременецьких книг XVII віку, зовсім зотлілих, на яких переїзд не

міг не відбитися шкідливо.

Перші роки революції мало вплинули на Архів давніх актів, як

що не лічити чисто номінального переходу архіва до відання
Головного Архівного Управління року 1918. Після короткого перебування
під керуванням Вукопмис'у (Всеукраїнський Комітет Охорони пам'яток

старовини). Архів давніх актів перейшов до відання Академії Наук.
Це були найтяжчі часи для наукового життя скрізь на Україні, не

минула ця криза й Архіва давніх актів. Ьзімку приміщення не

опалювалося, в залі та в кабінетах бувало 5 8° морозу, платня не

виплачувалася місяцями, не було чорнила, паперу й взагалі самих

необхідних речей для заняттів. За цей час архів утратив багатьох
своїх співробітників, з яких троє померло ВІД ЗЛИДНІВ. 1923 рік приніс
значне полекшення, а в 1924 році праця розвивалася вже нормально
В цьому році Архів давніх актів перейшов до відання Укрцентр-
архіва.
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бовцями архіва,' обговорювалося в Археографнчній Комісії Академії
Наук ще в 1923 році й принято систему, основні принципи якої я

вже згадував вище.
По-друге, архів давніх актів не мав описів тих матеріялів, які

він придбав ще в 80-х роках. Ці матеріяли було розкладено по темах

в папках, і ніякого опису складено їм не було. Матеріял дуже
важливий для історика лишався не відомим науці через свою невпорядко-
ванність. З цим ненормальним явищем треба було покінчити. Тому
року 1924 вироблено було план розробки й описування цього «архіва
старих справ». Наслідки полупилися дуже інтересні. Сказалося, що
в числі паперів старих губерніяльних установ Київщини
переховуються рештки фондів центральних установ старої гетьманщини:
малороссийской коллегии", генеральної військов. канцелярії,

генерального суду, де-яких полкових та сотенних урядів. Крім того знайдено
ціннийдуже матеріял зканцеляріїКиївського губернатора (початкуXVIII
віку) і по «канцелярии наместнического правления» (кінець XVIII віку).
Розборку зараз переводиться енергійно, і вже розібрано й описано
більше 10.000 справ згаданих фондів.

Крім цього Київський архів давніх актів придбав кілька цінних
колекцій родинних архівів панських. Так, року 1922 принято на

схованку архів Браницьких з Білої Церкви,, де єсть кілька сот актів та
листів з XVI XVn віків. Між ними листування Сапегів, Воловичів,
Кишок і инших. Єсть автентичні грамоти королів1 польських, листп

Самозванця, гетьманів, кардиналів і т. инше.

Праця архіва провадиться без перерви. Що-дня :в архіві буває
від трьох до п яти чоловіка наукових робітників по командировках
Академії Наук, університетів РСФРР, або ВУЗів України. Всі одвіду-
вачі архіва користуються каталогами й описами архіва, а також

книжками підручної бібліотеки та картковими покажчиками, що складаються
службовцями архіва без перерви.

Так, робота Архіва давніх актів не переривається вже протягом
біля 75 літ. Архів засновано швидче для потреб практичних, але

з перших же кроків Архів давніх актів зайняв почесне місце серед
наукових інституцій України. Він давав першорядний науковий
матеріял українським ученим. Навіть закордонні дослідники брали свій

матеріял з Архіву Київського (досить згадати працю Halban'a ,,Zur
Geschichte des deutedien Rechtes in Podolien, Wolhynien und der Ukraine".
Berlin 1896, та всесвітній науковий справочник Minerva", де що-року
містяться відомості про Архів давніх актів). Слід гадати, що,
вступаючи в останню чверть свого столітнього існування, Архів давніх
актів не тільки не зменшить своєї наукової продукпії а чим далі,
тим сильніше буде її збільшувати.

В. Романовський.



Центральний Лрків їм. Антоновича в Київі

(1922 1925 р.р.)

Київський Центральний Історичний Архів формально існує а

1922 року. В цьому ж році завдяки заходам Наркомосу т. Гринька
та члена Реввійськради т. Затонського для Центрального Архіва було
передано будинок б. Софійської' духовної школи в Софійському под-

віррі.
Дату переїздадо будинку 29 травня 1922 року таким чином можна

вважати за дату заснування Архіва. *

Думка про утворення в Київі Головного Архіва виникає відразу
після Жовтневої революції, і лише несприятливі умови спричинилися
до того, що в 1919 році Наркомос України, який тоді урядував у
Київі, не встиг перевести декрету про заснування Головного Архіва.

З 1920 року Київ став лише губерніяльним центром і навколо

Архівного управління, яке в 1922 році функціонувало, як Київська
Філія Головарху, з того самого часу (1920 р.) починають зростати
та об єднуватися в одне суцільне архівні фонди. Революція пустила
все життя по новій дорозі і витворила нові адміністрацій!!! апарати,
яким в їх роботі абсолютно непотрібні були ті гпаперові скарби
старого ріжиму, що їх накопичили навкрло себе старі канцелярії.
Величезні архіви лишалися без звязку з адміністраційними органами і
знаходили його лише через" Архівне управління. Найпершими
фондами, що взяті були під' керування архівного органу, були архіви
губерніального правління, судові архіви, губерніяльного присут-
ствія в селянських справах, казенної палати, попечителя шкільної

округи та духовної консисторії. В цьому порядку приєднання їх до

Архівного Управління вони одержали умовну нумерацію фондів. В

дальшому однородні по змісту архіви приєднувалися до вже при-
нятих фондів і утворили разом з ними одне ціле. Так виникла посада

«хранителя фонду» відповідального перед Архівним управлінням
керівника роботами всіх окремих архівів, що входили до складу
даного «фонду». По цих окремих архівах працювали й відповідали за

свою частку архівного «фонду» «помічники хранителів фонду».
Так, на чолі судових архівів (П-й фонд) з 1920 року став С. В. Зу-
бок-Мокієвський*), і йому підлягали помічники хранителів фонду
по б. судовій палаті (Соболів) по нотаріяльному архіву (Павлов), по

б. окружному суду (Курінний), по б. з їзду мирових суддів (Сикор-
ський).

Всією цією сіткою архівного апарату керувало Архівне
управління, яке що тижня влаштовувало наради «хранителів фонду» для

обговорення звітів та планів тижневої роботи.

*) С. В. Зубок-Мокіевський був учасником побігу Кропоткина. На архівній

Їюботі працював з 1920 р., з початку головою Експертної Комісії, а потім хранителем
1-го фонду. Важке матеріяльне становище примусило його кинути архівну роботу.
Помер р. 1921.
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До первісного складу з шістьох фондів", що склалися один за

одним одразу при утворенні Архівного управління р. 1920, в тому ж

році приєднано було, як VII архівний фонд «Осередковий архів
установ військового часу». Потім, як VIH фонд, виділено було істерично-
революційний відділ і, нарешті, як IX фонд, приєднано було архів
губерніяльного земства. На цьому кристалізація фондів"
закінчилася: приєднання нових архівів велося далі в порядку вливання цих

архівів у існуючі вже «фонди». А згодом повстало питання про
об єднання де-яких окремих «фондів», за браком співробітників з.

одного боку і для надання більшої систематичности в розподілі
з другого.

Це об єднання сталося в розподілі на відділи того Центрального-
Архіва, що його утворено було р. 1922. Ще кілька переформувань
довелося йому пережити, поки він оформився в тому вигляді, в

якому він існує зараз. Найголовніші це приєднання р. 1922 Військового-

архіва, як самостійного відділу Архіва, відокремлення в тому ж

році Центрального Архіва Революції.
Центральний Історичний Архів у сучасному своєму стані

складається з сьоми відділів: І історично-революційного, П адміністра-
ційно-судового, ПІ відділу земських та громадських організацій,
IV фінансово-економічного, V просвіти і культів, VI військового
та VII відділу приватних архівів.

Організацію Архіва не можна вважати остаточно закінченою, бо
в ньому досі зібрано не всі окремі архіви, що мусять в ньому

переховуватись. Самий Центральний Архів не зосереджено в одному
будинку, а він займає на території Київа до 10 різних приміщень
та будинків. До того ж він не має досі Положення" і відповідного
штату, який обслуговував би всі його відділи. Де-які частини, як IV,
VI, VII відділи, бібліотека, досі знаходяться в первісній
організаційній стадії. Значна частина матеріялу немає описів. Проте за ті

три роки, які має за собою Київський Центральний Історичний Архів,
пророблено колосальну роботу по концентрації і внутрішній розборці
архівних матеріялів. Цілком зорганізованими з'являються І і ПІ відділи,
і по цих відділах уже приступлено до складання описів та до
наукового використовування матеріялів. Оформлення II і V відділів теж

значно посунулося вперед.

Історично-революційний відділ Центрального Архіва виріс
органічно з VIII-го історично-революційного фонду при Архівному
Управлінні, який склався на початку 1920 року. Основним архівом, що дав

базу для заснування відділу був архів Київського жандарського
управління та охоронного відділу. Крім цього архіву в складі vni-ro

фонду при Управлінні був так званий Архів Сучасности, де

скупчувалися різні архівні документи й архівні збірки відозв та офіційних
видань революційних і контрреволюційних урядів, а також взагалі

друкованих видань, в яких відбивалася сучасність: газети, листівки,
плакати. В такому вигляді обидві частини: жандармський архів та

Архів Сучасности були перевезені р. 1922 до нового будинку
Центрального Архіва в Софійському подвір'ї, де історично-революційним
матеріялам було одведено три просторих кімнати і велику

виставочну залю, куди було перевезено історично-революційну виставку
Істпарту, що її було влаштовано силами Архіва в будинку
Пролетарського музею (нині Дімкомпрос'у),

Певний час (другу половину 1922 р.) історично-революційний
відділ існував, як самостійний Центральний Архів Революції. З
1923 року він знову стає історично-революційним відділом Централь-
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ного Історичного Архіва. З цього часу починається його систематичне
поповнення й упорядкування. Значні фонди жандармського
управління та охоронного відділу перевіряються, розміщаються в шафах і

цілком займають одну з кімнат відділу, складаючи його розискний
підвідділ. Адміністративний підвідділ складають секретні фонди
генерал-губернатора і губернатора, фонди фабричної інспектури, які
протягом 1923 1924 року передаються з инших відділів
Центрального Архіва до історично-революційного.

Підвідділ судовий складається з політичних справ військового

суду, судової палати, прокурора судової палати та окружного
суду. Крім того, протягом 1924 р. виділено було як окремий
підвідділ архівні фонди, що склалися після Жовтневої Революції: Рада
Робітничих та Салдацьких депутатів 1917 р., Освідомий відділ
Київського градоначальника 1918 р., Міністерства Ісповідань 1918 таинші.

Найбільш інтересними фондами в складі Історично-революційного
відділу з'являються, звичайно, фонди жандармського управління та

охоронного відділу. Жандармський архів зберігся з самого свого

початку, з кінця 20-х років XIX століття. На жаль, р. 1915, мабуть через
брак приміщення та великі розміри архіва, самі жандарми знищили
багацько справ, переважно за 1870 90 роки. Описи справ, які збері-
глися разом з архівом, за ці роки уявляють собою цілі сторінки,
підряд пописані жандармськими помітками про знищення справ.

Проте архів у цілому з'являється нам найціннішим фондом для

історії революційного руху на Україні. Від давніх часів одмітимо-'
невеличкі справи 50 60-х років, що торкаються селянських рухів
перед розкріпаченням, від 70 80-х років найбільш цінним матеріялом
являються справи про народницький рух, так зване <хождення в

нарід». z

З 1902 року паралельно з жандармським архівом ідуть справи
«охоронного відділу». Обидва фонди, починаючи з 900 років, уявляють
собою виключне по розмірам і змісту першорядне джерело до
вивчення історії першої революції, років реакції, діяльности політичних

партій, професійних та громадських організацій на Київщині. Справи
насичені автентичними документами: відозвами, екземплярами
нелегальної преси, рукописами, перлюстрованими листами, оглядами й

сводками про революційний рух. В архіві зберігпися фотографії всіх,
хто проходив по справах жандармського управління, реєстраційні
карточки на кожну особу, що згадується в справах, схеми та

креслення, в яких зводилися наслідки агентурного стежіння за

політичними діячами.

Крім основного фонду Губерніяльного жандармського управління,
маємо ще декілька дрібних архівних фондів як Районового
жандармського управління та жандармських управлінь на залізниці, на

окремих станціях.
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і польської культури, найвиразнішим носителем якої був страшної
памяти Капрал Гаврилович Безрукий", як назвав його Шевченко,
відомий Д. Г. Бібіков. Найбільш інтересну політичну справу за

урядування цього генерал-губернатора справу про Кирило-Мефодіївське
Товариство на жаль досі не розшукано. Пятидесяті роки одмічені в

архіві справами про селянські та студенські рухи (найголосніша
«права Розенталя 1855 року). 60-і роки позначені розвитком польського

демократичного руху і вибухом загально відомого повстання 1863 року.
В архіві добре відбився процес зростання цього руху і особливо

передповстанчий маніфестаційний період. На 60-ті роки падає
початок і українського руху. Розвиток українського хлопоманства",
початок Старої Громади одмічений був кількома адміністрааійними
справами (Познаньського, Рильського, Синегуба), які одбилися в архіві.
Народницький і Народовольчий рухи 70-х 80-х років, робітничий рух
90-х років, період першої револіції та років реакції по матеріялах
генерал-губернаторського архіва обмальовуються в більшому масштабі,
ніж по матеріялах жандармського архіву, тому що влада генерал-
губернатора поширювалася на три губерні: крім Київської, ще на

Подільську та Волинську. Крім того, в адміністраційному порядку
до генерал-губернаторської канцелярії доходило значно більше справ
ніж до жандармського управління. Особливо це торкається селянських

рухів, справ про так звані аграрні безпорядки" то що.

Третім фондом, що з'являється додатковим джерелом для історії
революційного руху, з'являється секретна частина губернаторського
архіва. Вона охоплює час 1870 1914 р. і дає багацько матеріялів для
освітлення революційних подій на Київщині.

Окремо стоїть судовий підвідділ Історично-революційного архіва.
Цей підвідділ складається з політичних справ, що їх відокремлено з

архівів судової палати, військово-окружного суду та прокуратури.
Серед надзвичайно цінних матеріалів що до політичних процесів з

70-х років до революції 1917 року одмитимо діла про Чигиринську
справу (Я. Стефанович та инші) про Южно-Російський робочий Союз,
про страйк залізничників 1903 р. Архів зберігся не вповні: він
постраждав р. 1920 від Військових частин.

Підвідділ Жовтня охоплює матеріяли після 1917 року, установ
як революційних, так і контрреволюційних урядів. На жаль,
збереглося дуже мало матеріялів від епохи 1917 1920 р. Так, дуже мало

матеріялів знаходимо від часу Київського Жовтня. Збереглася тільки
частина протоколів Ради Робітничих депутатів 1917 р. та де-які
незначні архівні справи. Генеральний Секретаріят і Центральна Рада
одмічені дуже невеликою кількістю архівних матеріялів. Є де-кілька
автентичних документів від Гетьманщини і окремі справи і
документи епохи військового комунізму. Найбільшу частину матеріялів
цього підвідділу складають друковані видання: листівки, відозви,
плакати, газети і журнали за час після 1917 року.

Поповнення історично-революційного відділу за останній час

йшло такими значними кроками, що вже зараз ясно намітилась

потреба в новому приміщенні для відділу. Центральний Архів намітив
для розміщення Історично-революційного відділу сусідній будинок
б. Архітектурного Інституту, в просторих кімнатах якого можливо

буде розташувати й архів, і читальну залу й робочі кімнати й робочі
кабінети для робітників Істпарту.

В сучасний мент відділом завідує А. О. Грінберг.
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дів: I, II і ПІ. В основному будинку Архіва знаходиться тільки
незначна його частина. Більшість матеріялів лежить по допомогових

приміщеннях у б. присутніх місцях. Величезні наукові скарби цього
відділу досі не цілком виявлені. Про це свідчать ті знахідки, які
доводиться робити при розборці архіва. Так, зовсім недавно знайдено
найраніші справи генерал-губернаторського архіва, які датуються
1745 роком і освітлюють епоху урядування в Київі

генерал-губернатора М. І. Леонтьева, який, як відомо, виявив себе великим ворогом
місцевих прав і навіть подавав до Сенату свій проект про знищення
запорозького самоврядування, але цей проект визнано було за

несвоєчасний. Серед оправ генерал-губернатора Леонтьева звертає на себе

увагу величезна справа про напад на запорожців татар, в якій

збереглося два автентичних листи кримського хана Селім-Гірея до
Леонтьева, до яких прикладено й сучасні переклади цих листів і

брульони листів Леонтьева. Ці виключної цінности документи досі
лежали в самому темному й вохкому кутку архіва губерніяльного
правління (в присутніх місцях) і нещо давно перевезені до будинку
Центрального Архіва. Нові не менш інтересні знахідки цілком
можливі й у дальшому. Розкиданість архіва по 5 різних приміщеннях
значно ускладнює роботу по елементарному упорядкуванню фондів,
що складають цей відділ.

Найбільш визначним і цінним з наукового боку з'являється архів
Київського генерал-губернатора, що де-який час звався просто
військовим губернатором. Територія, що входила до складу Київського

генерал-губернаторства, мінялася, і в XVIII віці ми маємо матеріяли
з Чернигівщини, а навіть і Мінщини (1798 р.). Мінялися й функції
генерал-губернатора, і можна легко простежити на матеріялах, як

зростає й шириться на протязі XIX віку влада цього вищого в краї
урядовця. Найстаріші справи дозходять до 1745-46 р., далі йде

перерва. Серед генерал-губернаторських знаходиться невеличка

кількість справ губерніальної канцелярії (1770 р.) та Київського
намісництва (1790 р.). Трохи більше справ збереглося від другої
половини 90-х років XVHI в. З 1796 року маємо тут майже за

кожний рік аж до 1811.* Суцільною масою справи
генерал-губернаторського архіва йдуть 8 1827 року. Всю стару частину цього фонду
до 60-х років зосереджено в основному будинку Центрального
Архіва в окремій залі. Тут маємо господарчу частину, поліцейську,
судну, військову, пашіюртну, про чужоземців, розпорядчу.
Найбільший інтерес для історії краю має господарча частина. Тут маємо

матеріяли до історії городів на Правобережжі, до історії збудування
й перепланування самого Київа. до історії промислового капіталізму
(початки фабричної промисловости), то-що. В поліцейській частині з
найбільш інтересних справ знаходимо матеріяли до історії
театральних вистав, справи про заведення ярмарок, відкриття різних
закладів, справи про виселення євреїв, то-що.
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селян, про непорозуміння и суперечки на грунті викупу й
складанню уставних грамот , тут справи про чиншове володіння й про
пізніші селянські реформи.

В додаток до цієї частини генерал-губернаторського архіва
можна назвати окремий фонд губерніяльного присутствія в

селянських справах (1861 1917 р.) з повітовим Київо-Радомишським при-
сутствіем". Цей фонд дає основний матеріял по історії цереведення
на Київщині реформи 1861 року.'В складі цього фонду збереглося
де-кілька великих окремих справ з описом панського маєтку, в

інвентарями, розпреділенням панщини, то що (наприклад, опис села

Зозулинці Бердич. повіту, що належало поміщику Абрамовичу).
Велику цінність уявляють справи 3-го викупного столу, де
зосереджено матеріяли, що характеризують панське й селянське
господарство 60-х років, ту напружену боротьбу, якою позначені 60-і рокі.
Чиншові справи знов таки дають прекрасний матеріял для
змалювання пізнішого селянського господарства (90-х років) і, нарешті,
апеляційні діла по справах волосного суду уявляють собою
надзвичайно цінний матеріял до історії звичаевого права.

Для зрозуміння розмірів та складу архівних фондів адміністра-
ційно-судового відділу можна навести цифри по цьому найменшому
з усіх фондів. В склад губерніяльного присутствія в селянських

справах уходить 14 столів, по яких збереглося загальною кількістю

до 90.000 справ. Архів губерніяльного присутствія знаходиться в

окремому приміщенні (б. присутніх місцях) і цілком розібраній і

перевірений по описах.
1

Основна маса архівних фондів, щЬ входять До складу адміністра-
ційно-судового підвідділу Центрального Архіва, крім зазначених уже

старої частини генерал-губернаторського архіва (1715 1860 р.) та

селянського присутствья", знаходиться в підвалах б. присутніх місць
(архів губерніяльного правління та Київського губернатора), в двох

окремих будинках (архів окружного суду та нотаріату) й нарешті в

двох окремих кімнатах (архів прокурора й судової палати).
В складі фонду губерніяльного правління знаходиться ціла низка,

окремих губерніальних установ, комісій, комітетів, і цей фонд
з'являється основним матеріалом по історії Київщини. До складу його
увійшли, між иншим, архів Межигірської фабрики та центральної
ревізійної комісії 40-х років, що перевіряла склад польського шляхетства.
В 90-х роках на цей фонд складено було загальний хронологічний
опис, до якого заведено було 80.989 справ за роки 1780 1881. Взагалі

архів зберігся до самих останніх років існування цієї інституції.
Другий цілком самостійний фонд для історії Київщини є архів

Київського губернатора з 1802 року до останніх років перед війною.
Частина справ за роки 1914 1916 значно постраждала вже після
1917 року в тих приміщеннях, куди вона переїздила разом з

управлінням нових губерніяльних установ. Фонд цей має хролоногічний
опис до 1876 р., але опис складено (в 1900-х роках) недбало, з великими

пропусками, й сила матеріялу лишилася по-за Описом; з 1802 по

1876 р. по опису рахується 50.208 справ.
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рії того часу (заборгованість панських маєтків, грошові претензії до

різних промислових закладів) для історії побуту і самої судової
процедури.

Архівний фонд нотаріату 8 кріпосними реєстрами (1800 1899 р.)
дає матеріял до історії мобілізації земельної власности і взагалі

одкриває дослідникові цінний історичний матеріял в тих актах, якими

заповнено нотаріяльні книжки.

З судових архівів дуже пагано збереглися фонди губерніяльного
та повітового з'їздів мирових суддів.

Сучасний ІП відділ Центрального Архіва земських,
громадських та сословних установ виріс з великого Центрального
(.Осередкового") архіва установ військового часу", який містився в 4

кімнатах по Інститутській вул. ч. 4. В цьому архіві зібрано було фонди
більш ніж 20 установ у кількісті не менш як 500 тисяч справ. В
складі архівних фондів" при Губарху з 1920 року він рахувався
УП архівним фондом", але в сучасному III відділі з цим VII

фондом злився також і IX архівний фонд" земського самоврядування.
Осередковий архів установ військового часу виник у 1917 році

за ідеєю ІОдицького, що завідував ліквідаційним департаментом при
управлінні головноуповноваженого Всеросійського Земського Союзу.

В первісній стадії свого існування Осередковий архів був
розкиданий по 8 різних приміщеннях. Найбільш значні фонди
зосереджено було на Садовій вул. ч. 4, на Інстититській вул. ч. 4 і на

бульварі Шевченка ч. 5. Першим директором архіва був О. М.
Лапшов, якого замінив на цій посаді С. П. Дуброва, який і нині завідує
III відділом Центрального Архіва. Вся та частина відділу, що її
склав Осередковий архів", розпадається на кілька окремих великих

фондів, які вміщують у собі надзвичайно цінні матеріяли до епохи

імперіялістичної війни. Тут маємо фонд Всеросійського Земського
Союзу з усіма його 25 відділами, фонд Союзу городів, фонд Гідроюзу,
Земгору, Бюро робіт КОІІСУ по завданнях військового відомства і
ще кілька десятків різних тимчасових установ військового часу.
Серед матеріялів Гідроюзу та КОПСУ знаходимо силу чертежів
різних обслідувань, будівельних робіт та удосконалень, що було
переведено під час війни на території південно-західного й частково

румунського фронтів.
В свій час в-осени 1919 року по фондах Осередкового архіва

переводилася наукова робота особливої комісії, що її було
зорганізовано при Науково-Технічному відділі Совнаргоспу (секції: технічна,
історично-економічна, геологічна, медично-санітарна). В спеціяльне
завдання комісії входила наукова розробка архівів військового часу.
До складу комісії входили представники професури, ВУКОПМИС'у та

військової інспекції. На підставі матеріялів, що зібрано було
комісією, написано було низку наукових розвідок.

Крім зазначених фондів б. Осередкового архіва", до складу ПІ

відділу відійшли архіви б. мійської управи, повітового земства, приказа
общественного призрения", червоного хреста, та різних дрібних

установ міського характеру. Намічено до передачі зі складу П відділу
архів міщанської управи та инші сословні архіви.
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Архів міської управи зберігся досить повно, завдяки переносці його
Експертною комісією ще р. 1921 на власних руках до резервного
приміщення Архівного Управління в колишній біржі.

Маємо тут протоколи та журнали засідань міської думи,
відділів будівельного, мостового, водопроводного, ремісничого управління,
санітарного, скотобійного, пожежного, господарчого, орендного,
посесійно-земельного, секретарського та багатьох инших дрібних
підвідділів, комісій то що.

З архівних фондів Ш-го відділу Центрального Архіва маються

описи на архів Пдроюзу, розпочато складанням опису справ
Земського Союзу та Управління Головноуповноваженого.

Треба одмітити, що до складу Щ-го відділу не ввійшов архів
б. губерніяльної земської управи, який 19 грудня 1910 року згорів
у тому приміщенні, де він знаходився, при загальній пожежі в

будинку б. губерніяльного земства. З усього цінного фонду лишився

тільки шкільний відділ, що ще р. 1919 був переданий до
Губерніяльного відділу Народньої Освіти.

IV відділ Центрального Історичного Архіва відділ фінансово-
економічний з'являється найменш організованим. Його
упорядкування й організацію поставлено в плані робот біжучого року. Практичні
потреби в матеріялах цього відділу та наукові інтереси дослідувачів
примушують Центральний Архів звернути особливу увагу на

фінансово-економічні фонди. Склад цього відділу надзвичайно різноманітний.
Він охоплює і фінансові установи дореволюційного часу (казенна палата,
казначейство) і приватні установи (банки) і суто економічні установи
( сільсько - господарські товариства, архіви заводів та підприємств),
ревізійні (контрольна палата) і архіви таких установ, які з'являються

допомічними в економічному житті держави (пошта, залізниці,
відомство шляхів, інженірні та будівельні організації). Відділ об'єднує
таким чином велику кількість більш значних архівів та зовсім дрібні
архівні фонди, і в дальшому організація відділу приведе до необхід-
ности утворити підвідділи для об еднання близьких по змісту архівів.

Основним фондом цього відділу мав стати архів казенної палати,
але на жаль року 1920-го він загинув в значній своїй частині.

Пощастило врятувати тільки частку його, розміром до 1.000 пудів.
До 1920 року архів цей займав підвальне приміщення в

присутніх місцях з площею підлоги в 160 кв. сажнів і висотою в б*/2 6 арш.
По описах на перше січня 1918 року в ньому переховувалося 558.206

справ І 20.483 книжки і без ОПИСІВ ДО 1.500 справ.
В склад архіва входили ревизькі сказки (збережено в значній

частині) починаючи з 1764 р. з перервами до 1858. Крім того, в архіві
переховувалося до 100 в'язок кінця XVIII і початку XIX в., що
лишалися поза описом і які торкалися головним чином маєткових та

земельних справ.
В складі архіва за пізніші роки знаходились справи повітових

рекрутських присутствій за 1860 р., реєстрові книжки старшого
біржового маклера і основною масою справи самої казенної палати

та податних інспектур.
V грудні місяці 1920 року архів цей було викинуто з свого

приміщення особим відділом штабу ІОгзапфронту. Ревизькі сказки

відразу було перенесено до 1-го фонду. Решту справ розміщено
в прохідній гімнастичній залі реальної школи, через вулицю проти

будинку присутніх місць. Красномовним документом про цю подію
з'являється акт огляду архіва б. казенної палати від 11 грудня 1920 р.
комісією, яку скликало Архівне Управління. Акт підписано представ-
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никами ВУАН, Губкопмис у, Губнаросвіти, Губстатбюро, PCI,
Всенародны!' бібліотеки. Актом констатовано розруйнування архіва,
зроблено було висновки що до дальших заходів про охорону, але припинити
переноски не вдалося. Справи було перекинуто до гімнастичної залі
і там їх розкрадено в значній їх частині. Рештки врятованого
експертною комісією при Архівному Управліноі уявляють собою досі
велику кількість нерозібраного матеріялу, пачок та окремих справ.

Другий не менш цінний фонд управління державного майна
разом з архівом кол. удільної округи досі знаходиться в окремому
приміщенні по вул. Революції ч. 6. Сучасний стан архіва важкий,
після двох крадіжок архівного матеріялу, що сталися в цьому архіві.
Цінні матеріяли по історії казенних селян, та приватних маєтків, що
їх взято було в казну, вимагають перевезення цього архіва до
основного будинку Центрального Архіва. В своєму сучасному приміщенні
без штатного співробітника і постійної роботи в ньому ні залізні грати
на вінках, ні печатки на дверях, ні систематичний огляд архіва не

можуть уважитися абсолютно надійними засобами збереження цих

фондів, які переховуються в архіві 8 початку XIX віку.
Решта архівів IV-ro відділу, за незначними винятками, знаходиться

в приміщенні Центрального Архіва, де займає 5 кімнат і частково

розміщена в підвалі. Тут маємо фонди контрольної палати, акцизного

управління, казначейства, приватних банків та кредитових товариств,
промислових підприємств, земельного банку з цінним плановим

архівом, страхових товариств, поштово - телеграфної округи, шляхів
і нарешті частину дрібних заводських,,архівів. З останніх одмітимо
спирто-горільчаний завод, снарядный завод та низку цукрових
заводів, що звезено до Архіва заходами Цукротресту: Черкаський, Єзерян-
ский, Городищенський та инші цукрові заводи.

В IV-му відділі з'осереджується виключного значіння і розмірів
підвідділ цукрової промисловости. По угоді з Цукротрестом, на кошти

останнього, в підвальному приміщенні Центрального Архіва ставляться

стелажі для розміщення архівів геть усіх цукрових заводів, які
частками передає Київська філія Цукротресту.

Така ж концентрація заводських архівів стоїть на черзі й по инших

трестах. Але на перешкоді до цього стоїть брак приміщень. Кімнатя

Центрального Архіва заповнено вщерть і конче потрібно поширеннд
площі архівних будинків, хоча б на ближчі роки приєднанням о

головного будинку суміжного будинку бувш. Архітектурного
Інституту.

Крім зазначених вище фондів, що входять до складу
Центрального Архіва, на руках у відомств лишилася ще низка великих

і цінних архівів. Так, чекає свого приєднення до складу IV в дділу
архів державного банку з матеріалами від першої половини XIX віку
та де-які матеріяли фінансових установ, які досі вважаються ще за

Губфінвідділом. Ліквідація губустанов, очевидно, прискорить цю

справу.
До 1924 року IV відділом завідував К. 0. Білевич (мер весопа

ною 1924 року).
V відділ Центрального Архіва складається з двох частин:'

1) фонди просвітних установ, 2) фонди різних установ культу. В
першому підвідділі за основний архівний фонд треба вважати архів
попечителя шкільної округи, навколо якого почали зростати, приєднуючись
до нього, инші архівні фонди. За останні роки ця частина виросла
в грандіозний архів, до складу якого увійшла більшість просвітни-
закладів міста Київа й мають увійти ще архіви б. Київського універ-
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ситету, Політехніного та Комерційного інституту, які ще досі за

браком місця в будинку Архіва лишаються під відповідальною охороною
нових установ ВІНО, КІНГ'у, нового Політехнічного інституту.
Передача Центральному Архіву буд. бувіп. Архітектурного інститута
мав розвязати й це питання остаточної концентрації всіх просвітних
фондів.

Архів попечителя шкільної округи починається з 1832 року й
іде не перериваючись до ліквідації установи р. 1918. Надзвичайно
багатий матеріял до історії освіти на Правобережжі захоплює райони
Поділля, Волині, Київщини і частини Лівобережжя, Полтавщини й

Чернигівщини. З самого початку архіва до 60-х років маємо два під-
фонди: адміністраційну та господарчу частини попечителевої

канцелярії. З того ж часу збереглася й секретна частина архіва э

матеріялами по історії шкільного та студенського руху з матеріялами
до біографії неблагонадійних педагогів, як Л. Глібов, П. Житецький,
Н. Тумасов, Л. Беренштам та инші. Ці секретні справи нині
передано до І відділу.

В адміністраційній частині знаходимо всю історію заснування
шкіл на Правобережжі, відбиток тієї політики, яку російський
самодержавний уряд проводив у так званому південно-західному краю.
Матеріяли трицятих, почасти й сорокових років дають багато

ілюстрацій до системи переведення цієї політики: закриття польських

шкіл, переводи шкіл з місця на місце (Кременецький ліцей,
Винницька школа, колегіум при Базіліянських манастирях, то-що).

Маємо тут справи про заснування університету, дівочого
інституту, благородних пансіонів та гімназій першої й другої всі ці
шкільні заклади, що приходили на зміну закладам відкритим
комісією Чацького, мали на собі ясний відбиток того дворянського стану,
що в своїх руках держав справу освіти. 60-ті роки малюють нам

нові з'явища й одбивають приход до життя й до освітних установ

різночинця. Повстають питання про народні школи, про вчительські

інститути для підготовки народніх учителів, попечительська

канцелярія розгалуджується, справи архіва відбивають на собі такі з'явища,
як студенські гімни, як широка участь студенства в житті школи.
В складі архіва збереглися справи Житомирської єврейської рабин-
ської школи та єврейського педагогічного інституту, що були
зачинені з політичних міркувань. Величезний матеріял до історії
єврейської освіти дає 4-й стіл попечителевої канцелярії з матеріялами від
60-х років до самого кінця.

Прекрасним доповненням до архіва попечителя з'являється архів
університету, в складі якого маємо архів Кремінецькою ліцею 8

матеріялами про діяльність Чацького, архів 1-ої й П гімназій від початку
XIX віку, особливо другої, бо в склад її входила й дирекція шкіл

(30-х років до 70-х). В складі відділу, крім того, маємо матеріяли
для історії військової освіти (кадецький корпус з 1830-х років),
духовної освіти (єпархіяльна шкільна рада, духовна академія s 20-х

років XIX в., духовна семінарія 8 кінця XVIII).
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ного Історичного Архіву (будинок б. духовної консисторії). З усіх
цих матеріялів виключну цінність уявляють собою матеріяли мана-

стирських архівів. Тут маємо не тільки найстаріші архівні фонди
Київських архівів, але й надзвичайно багатий матеріял до
економічної історії України XVIII XIX віку. Господарювання, манастирів по

своїх вотчинах, умови й форма цього господарювання, економічні

наслідки його все це мало досліджено і разом з тим повно освітлюється
в документах зазначених фондів. Цінніші матеріяли до історії
українського мистецтва: архитектури, шитва, різбярства, срібних та

мідяних мистецьких виробів, знаходимо тут, не кажучи вже про те, що
маємо в цих фондах відбиток загального життя, відбиток епохи в тит,

сутичках з цивільною владою, які доводилося мати духовним
установам, або відбиток загально-історичних подій, в які так чи инакше

втягалися манастирі.

Що до фондів адміністраційно-духовних (духовної консисторії та

мітрополіта) їх інтерес побільшується тим, що маємо там матеріяли
до історії релігійних рухів, розколу, штунди то що, які під час

набували навіть політичних ознак і були захованою формою боротьби
класової. Крім того, знаходимо тут і матеріяли до етнографії, до історії
забобонів на релігійному грунті та матеріяли до звичаєвого права
(духовні суди IV стіл духовної консисторії).

V відділ не має свого завідувача. Багацько праці поклали

в першій частині на упорядкування фондів Д. Б. Мельників, а в

другій на концентрацію Ф. М. Морозов.
VI відділ Центрального Архіва військовий. До 1919 року

було два місця концентрації військових архівів: в будинку Штабу
(Банкова 11-13) і в будинку Микольских казарм на Печерську. Року
1920 архів Штабу майже цілком загинув його розтаскали і знищили
мобілізовані загони, що стояли в дворі Штабу. До 1922 року війскові

архіви були у віданні військового відомства і ліше з 1922 року
упорядкований військовий архів (в Миколївських казармах), а на

утримання якого війскова влада перестала одпускати кошти, перейшов до
складу Центрального Архіва, як його окремий відділ. Але в-осени

1923 року за наказом військової влади архів було викинуто з свого

приміщення в порожні будинки бувшої Лаври. Ні заступництво Укр-
центрархіьа, ні особисте клопотання завідуючого Центральним
Архівом в штабі УВО не змогли стати на перешкоді катастрофи. Від
спішної перевозки архів дуже постраждав. Переплутано було фонди,
розбито пачки, матеріяли частково знищено, частково покрадено.
Найбільш цінну частину перевезено було до основного будинку
Центрального Архіва, де їх було до де якої міри впорядковано.

В грудні 1924 року, завдяки особистому клопотанню Завукрцентр-
архівом т. Тетіна, Губвиконком одвів у колишній Лаврі окреме стале

приміщення в був. Новій гостиниці, куди почато концентрацію
військового матеріялу. Але нині знову піднесено питання про
переброску архівів, через те що ці залі, що їх займає зараз військовий

відділ, потрібні для поширення протезного заводу

До сучасного складу військового відділу входять два підвідділи:
1) фонди старої армії і 2) фонди червоної армії. Стару армію
представлено рештками архіва штабу військової округи, цінними
архівами військово окружного суду і військово-інженірного управління з

початку XIX віку, старим архівом артскладу, арсеналу і нарешті
фондами, що стосуються до історії імперіалістичної війни: архіви
штабів, фронтових та тилових частин.

8
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Серед фондів Червоної армії в першу чергу знаходимо добірний,
матеріял до історії горожанської війни серед архівних фондів штабів-
великих військових об'єднань саме армії ХІІ-ої та XlV-ої (нині
передано до історично-революційного відділу для вивчення цих
матеріалів Істпартом). Крім того велика кількість архівів штабів дрібних
об'єднань, окремих військових загонов та найбільше

військово-господарчого архівного матеріялу. В загальній кількості має в цьому
відділі до 1.000.000 архівних одиниць.

Відділом завідує Б. Н. Сумкевич.
Останній відділ Центрального Архіва відділ приватних архівів г

самий маленький 8 усіх відділів, але цінність матеріялів, що в ньому
переховується, від того не програє. Маємо тут переважно матеріяли
XIX віку, проте хронологічні рамки одсуваються назад аж у XVI вік.

Центральним фондом з'являється архів Мнишків, в складі якого маємо

багацько дрібних родиних архівів тих фамілій, що позливалися з
фамілією Мнишків. Маємо тут такий виключної цівности матеріял до
економічної історії кінця ХУШ віку і особливо для історії поміщицького-
господарства, як інвентарі". Збереглися в архіві' Summariushy",
з описами архіва, що їх складено було ще в ХУШ віці. В одному з
таких сумаріушів знаходимо інструкцію для архіваря в віршах.

Крім того маємо ще до десятка архівів різних менш відомих
родин. Тут же переховуються архівна збірка, що її склав проф. Лучиць-
кий з матеріалами до історії землеволодіння на Правобережжі, та.

архівні матеріяли приватних осіб, що їх найдено було по сейфах.
Описи відділу складаються зараз 0. І. Барановичем.
При Центральному Архіві влаштовано спеціяльну бібліотеку,

яка складається з книжок по архівознавству, друкованих описів

архівів, видань архівних матеріялів. Крім того, маються книжки по

історії України, Польщі і Росії, а також офіційні видання різних
відомств, повне зібрання законів, зводи законів, своди військових

постанов, Журнал Мин. Вн.Дел," Журнал Мин. Нар. Просв.," Журнал
Мин. Юстиции," Вестник Финансов", Вестник Путей Сообщения" та ин.

Підбираються земські й міські, видання, звіти офіційних установ,,
закладів, підприємств, устави, друковані накази (військові 8 початку
XIX віку), то що.

Всього в бібліотеці зібрано до 26.000 томів, 8 яких заінвентарізо-
вано 3.611 книжок і мають охоронний опис до 1600 книжок.

Для більш приступного користування матеріялами розпочато
організацію каталожної кімнати, де мають бути з'осереджені описи

справ по всіх відділах Центрального Архіва. Величезні архівні
скарби, що переховуються в Центральному Архіві, притягають до себе

все більше одвідувачів. Роботу наукових дослідувачів утрудняє
сучасний стан де-яких архівних фондів і надто малий штат, який не

справляється вповні з роботою по обслуговуванню одвідувачів. Зріст
наукового інтересу до Центрального Архіва показують такі цифри:
у 1923 році до 100 чоловік одвідало читальну кімнату при Архіві,
при чому видано було до 800 справ при 598 одвідуваннях. У 1924 р.
вже 224 чоловіка користувалося 1606 справами при 125 одвідуваннях.
За півроку 1925 одвідало читальну кімнату 117 осіб (при 594 одвід),
при чім справ їм видано було 1344.

Наукова розробка архівного матеріялу найбільше йде по фондах
історично-революційного матеріялу. По цих матеріалах працюють
окремі особи, по завданнях Іспарту, Істпрофу, або з власної ініціативи,,
за відповідним дозвілом Іспарту.
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3. Кімната Відділу земських та громадських організацій.

4. Бібліотека Ц. І. Архіву ім. В. Б. Антоновича.
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По архівних фондах инших відділів також працюють, як

представники наукових комісій Академії Наук (Комісія звичаєвого права,

Археографічна єврейська комісія. Комісія для вивчення громадських
течій то що), співробітники дослідних катедр, члени семінарів
підвищеного типу та окремі дослідники. Можна назвати цілу низку
робот і статей, що їх написано на підставі матеріялів архіва. Навіть
цілі збірники і окремі числа журналів виходили на підставі
матеріялів архіва.

З журналів і збірників назвемо: Путь Революции" № 1 (Київ,
1923), Летопись Революции № 2 (Харків, 1923), Труд и Меч
(К., 1923), Труд и борьба" (К., 1924), з окремих
книжок Первомайские прокламации", М. Балабанова Южно-Російський" робітничий
союз, В. Міяківського Революційні відозви 50-70 років", 0. Гермайзе
Нелегальні відозви до Шенченківських роковин".

Ціла низка статтів по Київських. Харківських виданнях, яких

тут не маємо змоги перерахувати, написані на підставі матеріялів
Київського Центрального Архіва, ціла низка окремих документів,
фотографій з Архіва з'явилася друком по таких виданнях як Про-
фе ссиональний Вестник", Летопись Революции", Коммунистическая
Мысль", Коммунар", .Червоний Шлях", Україна".

Центральний Архів готує й свої власні видання, першим числом

яких вийшла зазначена книжечка 0. Гермайзе <Нелегальні відозви до
Шевченківських роковин», яку зладили члени історично-архівного
семінару при Архіві

Дальшими випусками видань Архіва мають бути «Революційні
процеси 70-80 років», «Матеріяли до біографії В. Б. Антоновича» та

инші.

По матеріялах архіва було пророблено дві великих колективних

праці для Істпарту та Істпрофу, а саме Хроніка подій 1905 року",
що її склали частково члени історично-архівного семінару при Архіві,
частково закликана до роботи Істпартом молодь. Роботу для Істпрофу
було виконано групою наукових робітників у формі карткового
наукового опису архівних матеріялів, що стосуються до історії
професійного руху, з витягами, й копіями найбільш цінних документів.

Для популяризації архівних матеріялів Центральний Архів не

раз улаштовував виставки архівних матеріялів та брав участь своїми

матеріялами на чужих виставках.

Року 1922 силами Архіва за ініціативою та грошовою допомогою

Істпарту було зроблено виставку по історії соціял-демократичного
руху в Київі з 1890 років до 1917 року, переважно по матеріялах
жандармського архіву. Цю виставку з тимчасового її приміщення в

будинку Пролетарського Музею (нині Дімкомоосу) було перенесено
до будинку Центрального Архіву, де вона й функціонувала
довгий час.

Року 1923-го Центральний Архів взяв участь не тільки

матеріялами, а й роботою своїх співробітників на Історично-Революційній
виставці Іспарту, яка поклала основу сучасного Музею Революції, що
й зараз широко користується матеріялами архівними, друкованими
та ілюстраційними з Історично-Революційного відділу Архіва.
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М. Драгоманова з нагоди 30-ти річчя смерти його. Виставку було
влаштовано в Академії Наук під час урочистих публічних зборів і

Центральний Архів виставив свої архівні справи про Драгоманова.
Матеріяли Центрального Архіва цікавлять установи й окремих

осіб не тільки як наукові документи. Ще більше, ніж з

дослідницькою метою, до Архіва звертаються державні установи, громадські
організації та приватні особи за документами, що мають практичне
значіння, за справками, та копіями з різних актів, посвідчень,
свідоцтв, дипломів то що. Року 1923-го було видано всього 501 справок,
документів, копій то що, року 1924-го 632, за півроку 1925-ГО 685.

Треба одмітити й ту роботу, що взяв на себе Центральний
Архів, це підготовка майбутніх архівних робітників. З цією метою з

листопаду 1923 року при Архіві було закладено історично-архівний
семінар під керівництвом проф. 0. 10. Гермайзе; до складу семінару
ввійшла переважно студенська молодь. За лозунгом: архівіст мусить
бути помічником історика", в ряд практичних робіт суто архівного
характеру (розборка, опис реєстровий та науковий) введено

елементарні роботи дослідницького характеру: підготовка архівного
матеріялу до видання, наукове оброблення документу. Семінар зосередив
свої роботи на матеріялах по історії селянства та економічних

стосунків XIX віку і дав низку рефератів, підготовив до видання відозви
на Шевченківські роковини та матеріяли по історії Гайдамаччини.
Крім того, в наслідок робот семінару розібрано п описано де-кілька
архівних фондів.

В. Міяковський.



Центральний Історичний Нргсів у Харкові.
(1880 1924 р.р.).

Цей нарис має на меті подати коротку історичну звідку про
найголовніші моменти життя й діяльности архіва, що існує вже біля 45
років. В залежності від обмеженого місця на стор. «Збірника», що дано

авторові, не було змоги спинитися тут досить докладно на багатьох із
важливих питань. Таким чином, дати вичерпуючий нарис буде
завданням майбутнього історика архіва. Скоро сповниться 50 років існування
архіва. і до того часу добре було б скласти його докладний історичний
нарис, що вичерпав би так усю досить значну літературу про архів, як

і нові матеріяли, що не взято ще до пророблення *).

х) Про Харківський Історичний Архів є надруковані такі статті та матеріяли
1) П.С.Єфименко, .Архив Малороссийской Коллегии при Харьковском Университете*
(.Харьков. Губернские Ведомости*, 1880 р. серпень; теж у .Киевлянине* 1880 р. № 197,
в доповненому виді в .Киевской Старине" 1882 р., 1, стор. 193 198). 2) Д.І. Багалій.
.Заметка об архиве Малороссийской Коллегии, находящемся при И.-Ф. О. Харьков.
Университета". ( Университ. Известия", Київ, 1882 р. № 9. стор. 131 141). 3) .Отчет
о занятиях слушателя Археологического Института Н. П. Рагозина по приведению
в порядок дел б. архива .Малор. Коллегии, принадлежащего Ист.-Филол. Общ. при
Харьк. Ун-те" ( Сборник Археолог, инет.", кн. V, пол. 2 стор. 1 32). 4) Д. І. Багалій,
.Мысли об- устройстве исторического архива при Харьк. ун-те" (-Вестник археологии*,
вид. Археолог, інст., вип. 2-й, стор. 52 6 і окр. відб.). 5) /. В. Теличенко, .Скорбний
лист Архива Малоросс. Коллегии- (.Киевск. Старина*, 1889, № 2, стор. 44S 458).
6) Д. /. Багалій, О вновь открытых материалах для истории Левоборежной
Малороссии" ( Труды Одесского Археологического С'езда", т. IV, стор. 79 82). 7) Н. В.,
.О децентрализации наших архивов" ( Киевск. Старина", 1892, грудень). 8) Д. /.
Багалій, Несколько замечаний по поводу статьи г-на Н. В. о децентрализации наших

исторических архивов" (.Киевск. Стар." 1893, лютий, стор. 346 355). 9) Статті і
замітки в .Харьк. Губ. Ведом." і Южном Крае" Н. Н. Бакая, Д.П. Міллера і Д. І.Ба-
галія. 10) В. С. Іконників, Опыт Русской Историографии", том 1, част. 1, стор. 504 509,
частин. 11, стор. 990 994. 11) Д. /. Багалій, «О необходимости превращения
Харьковского Исторического Архива в Центральный" (.Труды XI Археологического С'езда
в Киеве* і окр.). 12)6*. М. Іванів, Харьковский Исторический Архив* (.Сборник Харьк.
И.-Фил. О-ва при ун-те", т. XIV і окр.) 13) Його ж стаття про Історичний Архів
в переробленні та з де-якими додатками надрукована в ювилейному виданні Харк. ун-ту:
.Ученые общества и учебно-вспомогательные учреждения Хар. ун-та*, Харків, 1912
і окр. вип. 14) Його ж .Обзор материалов Харьк. Истор. Архива, относящихся к

гетманству Разумовского" (Випуск XVII, .Малороссия", виданих Академією Наук
каталогів і оглядів до вистави: .Ломоносов и Елисаветинское время*, стор. 11 41).
15) Його ж .Замітка про Історичний Архів та роля в його збудуванні Д. І.Багалія,
надрукована в XX томі Сборника X. И.-Ф. О.м 16) Д. И. Міллер .Архивы
Харьковской губернии" ( Сборник X. И.-Ф. О.*, том XIII і окр. вип. У творі Д. П. Мілаера
уміщено докладні огляди де-яких державних та фамільних архівів, що почасти вже

увійшли в склад Харківського Історичного Архіва, почасти мають увійти. 17) Звіти
з археографічних екскурсій по Харків, губ. Д. П. Міллера і Є. М. Іванова (.Труды
Предв. Комитета по устройству XII Археол. С'езда в Харькове*, т. І). 18) Цікаві дані
для історії архівів Лівобеоежної України маються у А, М. Лазаревського (.Описание
старой Малороссии", т. ПІ, стор. 433) і в замітці А Ковалевського К истории
малороссийских официальных архивов ( Киевск. Стар.", 1894, Ш, 557 8). 19) Основними
джерелами є: а) Справи університетського Архіва, що стосуються до діяльности

Історично-Філологічного Т-ва і Історичного Архіва, б) Звіти про стан архіва, що
друкувалося в Харківському календарі, в .Сборнике И.-Ф. О. и .Записках* Хаоківського

ун-ту. в) звіти Архіва в справах та протоколах Архівної Секції Харк. .Губкопмис'у,
Головарха та Укрцентрархіва.



120

І.

Загальний склад та головні підрозділи архіва. Відділ матеріялів
Лівобережної України.

Центральний Історичний Архів у сучасний мент, коли

концентрацію матеріялів далеко ще не закінчено, є дуже великим, визначним

збором історичних документів: в ньому нині налічується 246 фондів
(різної цілости), кількістю коло 9.000 в язок. У склад архіва увійшло
багато важливих матеріялів, що стосуються до обширої території
Лівобережної та Слобідської України, цеб-то теперішніх Чернигівської,
Полтавської, Харківської і, почасти, Курської, Воронізької і
Катеринославської губерень.

Основу Харківського Архіва становили справи скасованих

центральних та місцевих установ Лівобережної України і Слобожанщини
XVIII віку. Відповідно до цього, в Архіві було утворено два головних

відділи: відділ матеріялів історії Лівобережної України (Чернигівсько-
Полтавський) та Слобідсько-Украінсьішй. Пізніше, після поширення
Слобідсько-Українського відділу та приєднання фондів скасованих гу-

берніяльних і повітових установ Харківщини, відокремився і набув собі
самостійного значіння обширий Харківський відділ. В звязку з

останнім було утворено ще особливий підвідділ рукописів та паперів місцевих
видатних діячів. До того ще, до матеріялів Харківщини та

Слобожанщини щільно прилягає група фамільних архівів. Нарешті, різноманітні
документи, що їх жертвували приватні особи, та діла Міністерства
Юстиції, що надіслав Сенатський Архів, склали собою доволі значний

4-й відділ.

Закладено Харківський Архів у 1880 році. Ініціятором справи був
дійсний член Харк. Істор.-Філол. Т-ва П. О. Єфіменко, відомий знавець

і дослідник української історії та етнографіїх). В особливому докладі,
прочитаному в Т-ві в 1879 році, він звернув увагу членів Т-ва на дуже
доцінні матеріяли з історії Лівобережної України (справи
Малоросійської колегії, Генеральної військової канцелярії й инших центральних
установ), що переховувалися в архіві Чернигівського губерніяльного
правління майже без жодного догляду й до того ще в такому помешканні,

що було «цілком пристосовано до розпаду та знищення справ»s). За його

пропозицією Т-во негайно порушило справу про передачу Чернигівського
архіва до свого відання. Клопоти ці, підтримані від університету і,
очевидячки, директора Археологічного Інституту Н. В. Калачова, мали

позитивний наслідок, і 20 вересня 1880 року Чернигівський архів було
перевезено коштом Т-ва до Харкова.

Обширий відділ Історичного Архіва, що складався зі справ
перевезених із Чернигова, скоро почав поповнюватися иншими матеріяламп.
Першим таким прирощенням були старі справи (з 1735 року) що
ввійшли до Архіва в 1887 році з Новгород-Сіверського поліцейського
управління. Багато важливішим та доціннішим придбанням була стара ча-

Ч Виникнення та дальша доля Історичного Архіва протягом 40 років щільно
переплутується з діяльністю Істор.-Філол. Т-ва Хар. ун-ту, що в його віданні Архів
перебував увесь зазначений час.
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стпна архіва Полтавського губерніяльного правління. Ще в 1884 році
проф. Д. І. Багалій. на підставі чуток про вагу перехованих у Полтаві
матеріялів. поїхав туди й оглянув губерніяльниіі архів. Огляд підтвердив
чутки: між инпшм. тут виявилася друга частина архіва Малоросійської
колегії, що відноситься до території Полтавської губерні, частина справ
Чернигівського намісницького правління та инші. Таким чином,
Полтавський архів опинився в тісному звязку з Чернигівським, і об єднання
знову цих архівів, яко двох органічних частин, становило найближче

завдання Т-ва. В такому саме розумінні висловився проф. Д. І. Багалій

у своїй доповіді про Полтавський архів на VI-м Археологічнім з їзді в

Одесі1)» так подивилося на цю справу й саме Т-во, коли пізніше проф.
Д. І. Багалій зробив пропозицію приєднати Полтавський архів до Чер-
пигівського. Клопоти Т-ва, порушені з цієї пропозиції й завзято
підтримані з боку директора Археологічного Інституту І. Є. Андрієвського, було
задовольнено, і в 1890 році всі полтавські справи XVIII віку перевезено
до Харкова. Після цього прибільшення Харків зробився власником

найбільшого, можна сказати навіть, єдиного що до своєї ваги збору
матеріялів для історії Лівобережжя XVIII віку.

Концентрація архівних матеріялів Лівобережної України,
розпочата й здебільшого закінчена, є великою заслугою Іст.-Філ. Т-ва перед
історичною наукою. Слід зазначити, що доля архівів Лівобережжя була
справді сумна. Ще в XVIII віці вони дуже перетерпіли через
пожежі, кепські помешкання та недбале переховування* 2). Не більше
дбалося про них і в XIX віці: до найостанніших . часів доцінні
матеріяли, яко зайва заваль, лежали по льохах та горищах
різних урядових місщ», де вони поволі загибли. Отже є привід сказати,

що XVIII вік навіть більше дбав про своє архівне наслідство, ніж XIX:

гакінці XVIII віку, за розпорядженням «правителя Малороссии» Румян-
нева-Задунайського. в Чернигові «яко среднем Малоросии месте», були
скупчені коло 750 тисяч справ скасованих малоросійських установ;
таким чином, тут створився ніби центральний архів, яким можна було б
скористуватися пізніше для наукових цілей цілком. Що правда, ця

спроба централізувати старі акти скоро повернулася в ніщо (архів
розбито на частини, пристосовані до нових адміиістраційних округ, і
розіслано по архівах губерніяльних правлінь), але справедливість вимагає

сказати, що в XIX віці не робилося і такої спроби, навіть тоді, коли

збиралося до купи акти так званого Південно-Західнього Краю. Черни-
гівськпй губерніяльний архів, де залишилася основна більшість справ

Малоросійської колегії, Генеральної військової канцелярії та низки ин-

шпх установ, продовжував танути далі, аж поки його не перевезено до

Харкова; головною причиною цього були неприпустимі хиби

помешкання 3). Але до того ще й різні аматори старовини і навіть дослідники,
що буквально «витягали» з архіву матеріяли і складали персональні
колекції, чимало допомагали розпорошенню архіва. І тільки на щастя

) Д. І. Багалій, .О вновь открытых материалах для истории Левобережной
Малороссии* (.Труды VI Археологическ. С езда в России").

2) Відомості про долю найважливіших архівів Лівобережжя в XV111 віці див.
в статті /. В. Теличенка .Скорбный лист архива Малороссийской Коллегии" (.Киевск.
Старина*, 1889, № 2, стор. 44э 458). Статтю написано на підставі документальных
данных. Див. ще А. М. Лазаревский, Описание старой Малороссии*, том III, стор. 433,
і замітку А. Ковалевського К истории Малороссийских официальных архивов* (Киевск.
Стар." 1894, 111, 557-8).

3) Про загибель найстаріших документів в підземному поверсі так званого Ма-
зепинського палацу див. у Єфіменка .Архив Малороссийской Коллегии*, Киевск.

Старина', 1882, І, стор. 198.
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«береглися найвїжливіші колекції. Так, наприклад, історик Маркевич
зібрав із Чернигівського та инших архівів велику колекцію, що разом
з його бібліотекою придбав Лукашевич, а його наслідники продали
потім бібліотеку й колекцію в Москві Румянцевському музею *). Колишній
голова Київської Археографічної Комісії Оудіенко, що видав два томи

«Материалов по отечественной истории», що він витяг з Чернигівського
архіву, передав потім узяті документи до бібліотеки комісії. Відомий
історик А. М. Лазаревський, що багато користався з Чернигівського
архіву, також чимало «витяг» звідти матеріялів і склав особисту
колекцію (вона ввійшла після його смерти до бібліотеки Київського

університету). Ці факти свідчать, оскільки непевні були архівосхоронища різних
урядових місць та оскільки непевними вважали їх і ті аматори
старовини та дослідники, складаючи власні колекції.

До речи тут згадати, що губерніальні вчені архівні комісії,
покликані за думкою їх закладника Н. В. Калачова до охорони архівів і

утворення губерніяльних історичних архівів, виникли на Україні пізно:

Чернигівську комісію відкрито в 1893 році, а Полтавську в 1903 році.

Таким чином, діяльність Харківського Істор..-Філол. Т-ва в справі
концентрації архівних матеріялів XVIII віку Лівобережної України, що

розпочалася скоро після його відкриття, була більш як вчасна. Однак
робота в цім напрямі з багатьох причин не могла дійти належного

розвитку й припинилася на половині дороги. Головні причини цього були:
брак коштів та помешкання. Через брак коштів, наприклад, не можна

було вивезти з Чернигова багато матеріялів ХУШ віку, навіть
центральних установ, що малося на думці перевезти до Харкова насамперед2).
Ще менш можливим здавалося перевезення до Харкова справ
Малоросійської колегії та инших центральних установ, що були передані з

Чернигова в Київ, очевидячки, ще коли закладалося Київське

намісництво 1782 року, та що довгий час були в архіві Київського
губерніяльного правління в хаотичному безладді2). Тут навіть не до речи було й

порушати справу, бо найближчою установою, що мусила допільнувати
матеріялів, був Київський центральний архів давніх актів, що мав і
більші матеріяльні кошти, і великий особистий склад. Нарешті, цілком
неприступні були матеріяли, що було передано за різних часів з
Чернигова до столичних архівів. Перевести доцільну концентрацію
розпорошених фондів Лівобережної України, що й досі переховані по різних
архівах, не тільки в УСРР, але й РСФРР, не порушаючи при тому
інтересів установ та науки, становить теперішнє нелегке завдання Укрцент-
архіву, що вжив уже в цім напрямі відповідних заходів.

Там саме, стор. 196 та Іконників, .Опыт русской историографии", том І,
частин. І, стор. 508. Див. також звіт Румянцевського Музею за 1870 72 рік, стор. 32 5.

Про матеріяли, що збереглися в Чернигов!, маються відомості: у П. С. Єфі-
менка, Архів Малороссийской Коллегии'*, Киевск. Старина*', 1882, I, 198, і особливо
в М. М. Плохинського Архивы Черниговской губернии'* стор. 118 124. Про передачу
цих матеріялів Істор.-Філол. Т-во порушало питання в 1911 році, але воно натрапило
на рішучу відпору з боку Чернигівської Вченої Комісії з безпідставними
обвинуваченнями на бік 1стор.-Філол. Т-ва (Див. Труды Черниговской Архивной Ученой
Комисси", 1912 р. вип. 12, стор. 217 181.

Ці справи, як каже проф. Д. І. Вагапій, були в страшенному хаосі і становили

безладний ворох, де не міг дати собі ради навіть А. А. Андрієвський, що видав 16

випусків матеріялів із архіва Київського губерніяльного правління («Труды XI
Археологического С'езда», т. IV, стор. 79.) Пізніше ці матеріяли ввійшли до Київського
Центрального Архіва давніх актів, але довгий час їх не розбирано. Тепер їх, за

ініціативою завідателя Архіва т. Романовського впорядковується, при чому описання їх

'значно посунулось уперед. Загальна кількість справ поки що не відома.



123

Скупчені в Харкові матеріяли Лівобережної України становлять

разом 52.255 чисел справ, з них Чернигівських 30823 і Полтавських

21.422. Тим часом, на підставі документальних даних відомо, що в Чер-
нигові накінці XVIII віку було скупчено коло 750 тисяч справ; з-по-між
них на Малоросійську колегію припадало 218.984, Чернигівське

намісницьке правління 290.125, на Новгород-Сіверське намісницьке
правління 158.949 справ1).

Таким чином, у Харкові тепер переховується лише невелика

частина колишніх архівних скарбів Лівобережжя. Але тут не слід
перебільшувати, як це робить Теличенко, а особливо Рагозин, що дійшли
до незвичайно неутішних висновків у справі про кількість матеріялів.
що зберіглися. Не спиняючися докладно на розгляданні їх поглядів2), за-
значімо тільки, що в їх підрахунках та висновках бралося на увагу лише
ті справи, що були перевезені до Харкова з Чернигова П. G. Єфименком.
Але в Харків потім вище про це казалося надійшло з Полтави майже
стільки ж справ (21.422 ч.), як і з Чернигова, що переважно становлять

органічну частину старого Чернигівського архіва. їм лишилася невідома
також частина цього архіва, що надійшла до Київа, а також ті частини

старого Чернигівського архіву, що їх багато лишилося на місці, або

потрапило до столичних архівів. Таким чином висновки Теличенка та

Рагозина вгрунтовані на недостаточних даних, перебільшені й передчасні.
Що до свого складу, скупчені в Харкові матеріяли Лівобережжя

незвичайно різноманітні. Коли перевозилося Чернигівський архів, то

малося на увазі перевезти до Харкова переважно справи Малоросійскої
колегії, як найдоцінніші з наукового боку; але вкупі з ділами цієї
установи П. С. Єфименко привіз, як виявилося, документи й инших установ,
що були в Чернигівському архіві Генеральної військової канцелярії.
Скарбової канцелярії, Чернигівської полкової канцелярії, Чернигівського
земського та міського судів, Комісії економії, Чернигівського
намісницького правління, похідної канцелярії гр. К. Розумовського, Чернигівських
стряпчих. Зі справ цих установ на перший план треба висунути справи
Малоросійської колегії та Генеральної військової канцелярії, що була
при гетьмані, так що до кількости, як і до ваги матерялу, що в них

тримався. Малоросійська колегія, як відомо, існувала з 1722 до 1727 року,
а потім з 1764 до 1786 р. і мала на меті контролювати місцеве управління.
Через Малоросійську колегію проходили всі найважливіші

розпорядження, сюди стікалися звіти та відомості різноманітних малоросійських
установ, тому не дивно, що документи колегії відбили всі боки життя

Лівобережної України і являють єдиний у своєму роді матеріял так для

характеристики перших органів урядової влади в Малоросії, як і для

внутрішнього стану суспільства3).

]) Кількість справ точно визначає цікава «Записка о хранящихся в

Малороссийском губернском архиве Высочайших грамотах, указах, журналах, определениях,
ревизиях и разного рода делах», що було зібрано в Чернигов! .яко среднем Малороссии
месте" за розпорядженням Румянцева-Задунайського. Записку надруковано цілком у
додатку до звіту Рагозина про його роботу що до впорядкування справ бувш.

Малоросійської колегії (.Сборник Археологического Института", книга 5, пол. 2, стор. 8 10).
-) Темченко, op. cit. стор. 457 8 (К. Ст. 1889 февр.) і Рагозин «Сбор. Арх.

Ин.», кн. 5-а, ст. 6. Виправи до їхніх подглядів див. у ст. Д. /. Багалія: «Мысли об устр.

Истор. Арх. при X. Унив.» і в моїй ст. «Хар. Истор. Архив», X. 1904, стор. 6 8.
я) Характеристику змісту архівного матеріялу можна знайти в статті проф.

д, /. Багалія Мысли об устройстве Исторического Архива при Харьковск. Ун-те"
( Вести. Археологии, изд. Археологическим Инс-том , вип. 2), в звіті Рагозина про

розбирання архіва Малоросійської Колегії ( Сборник Археологического Института",
кн. 5), в Опыте русской историографии" проф. їконникова, том I, стор. 506 7 і 991,
і в статті Є. Іванова Обзор материалов Харьковск. Историч. Архива, относящихся к

гетманству Разумовского".
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Полтавські справи XVIII віку, що перевезено до Харкова, являють

собою окремі частини також кількох фондів різного часу та походження.

Вони склалися зі справ, що надійшли до Полтави з Катеринославського
та Чернигівського намісницьких та Новоросійського губерніяльного
правлінь. Ці установи передали до Полтави всі ті справи, що
відносилися до території тільки утвореної Полтавської губерні (1802 р.). що

входила раніш у склад зазначених намісництв та губерень: разом зі

справами власне намісницькими, що відносилися виключно до кінця
XVIII віку, сюди прислано й старіші справи, що вони одержали в свій

час від инших урядових установ, скасованих перед тим. як встановлено

намісництво. Старі справи належать тим самим установам, що їх
документи ввійшли в склад Чернигівського архіва, з тієї лише різницею,
що вони відносяться до території Полтавської губерні. Поміж них ми

трапляємо на справи Малоросійської колегії. Генеральної військової

канцелярії, скарбової канцелярії, генеральної рахівничої комісії, похідної

канцелярії К. Розумовського, намісницького правління та стряпчпх.
До того тут була невелика кількість справ (біля 40) Генерального суду.
Що до пізніших справ, то поміж ними, крім намісницьких, подибуємо
справи Олексопільської управи благочиния і Новоросійської межової

експедиції. З матеріялів перелічених установ безсумнівно найцікавіша

група старіших справ і зокрема справ Малоросійської колегії. Останні

своїм змістом дуже близько підходять до тих, що привезено з

Чернигова 1). Крім цих матеріялів, з Полтавського архіва перевезено частину
знаменитого Румянцівського опису, відкритого проф. Д. І. Багалієм

оглядаючи перехований там архів.
Перевезені до Харкову в язки опису мають ту велику вагу, що

відносяться до території Миргородського та Полтавського полків, що

більша частина їх опису згоріла в архіві Полтавської казенної палати.
В язки (кількістю 18) охоплюють дві сотні Миргородського ПОЛКУ

(Полоцьку та Омельницьку) та п ять сотень Полтавського полку
(Полтавську міську, Полтавську полкову першу, Полтавську полкову другу.
Решетилівську та Великобудисську).

II.

Слобідсько-Український і Харківський відділ. Виникнення, зріст і

склад їх. Поповнення їх за революційних часів. Инші відділи архіва.

Другий обшприй відділ Харківського
архіва Слобідсько-Український. Харків, що скупчив у себе найважливіші матеріяли з історії
Лівобережної України, мав ще більше підвалин поклопотатися, щоби зберегти
матеріяли, що безпосередньо відносяться до його території Слобідської
України. Можна навіть сказати, що це було його обов язком перед наукою
та суспільством. Доля архівних магеріялів Слобожанщини була не менш

сумна, ніж доля Лівобережжя. Не вважаючи на довгочасне існування
ун-ту (з 1805 року), тут ніхто не подбав, аби вчасно зібрати та зберегти
історичні матеріяли і наслідком цього була загибель багатьох дуже
доціннпх джерел. Досить сказати, що вже до 80-х років цілком зникли

з наукового горизонту багато з тих документів, що їмп порівняно недавно

користувалися місцеві дослідники* 2). Таку долю зазнати, наприклад,

*) Про Полтавський Архів дивись Д. І. Багалій, О вновь открытых материалах
для истории Левобережной Малороссии" ( Труды Одесского Археологического С'еэда",
т. IV, стор. 80).

2) Д. 7. Багалій Мысли об устройстве Исторического Архива при Харьковском
университете.'
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«Екстракт о Слободських полках», що був у руках проф. І. І. Срезнев-
ського, більша частина так званої «Чугуевской переписки XVII века»

всіх писцових книг, фамільних літописів та багатьох инших документів,
що були в Філарета, «Свитки Запары»,що списав Г. П. Данилевський *)
і багато инших документів. До наших часів майже зовсім не дійшли
документи XVII віку, а з архівів установ XVIII віку загибло більш

половини2). Зникли безслідно всі справи старих воєводських канцелярій.
Сумської, Ізюмської, Острогозької ) та Охтирської полкових канцелярій,
усіх сотенних ратуш, провінціяльних канцелярій, комісарських правлінь
то-що.

Істор.-Філологічне Тов-во, взявши на себе клопоти що до збирання
та переховування зацілілих матеріялів, у першу чергу звернуло увагу
па найстаріші з-по-між них, як найнепевніші що до їх переховування,
і насамперед на архів Харківського губерніяльного правління, де було
скупчено багато справ адміністраційних установ XVIII віку. У березні
і 884 року, з пропозиції Д. І. Багалія і П. С. Єфименка, порушено справу
г.ро передачу до Історичного Архіва оцих фондів: 1) Харківської
полкової канцелярії з 1736 року, 2) бригадирів, що командували в Слобідських
полках з 1762 року, з) Експедиції формування слобідських гусарських
полків з 1765 року, 4) Харківського слобідського батальйону з 1780 року
і. 5) Слобідсько-української губерніяльної канцелярії з 1765 року.
Прохання через рік задоволено й у лютому 1886 року зазначені фонди
ввійшли до Історичного Архіва, що й поклало фундамент для нового

відділення Слобідсько-Українського *)..
Не вважаючи на те, що Історичний Архів довгий час мав тісне

помешкання, Т-во продовжувало поповняти Слобідсько-Український
відділ почасти через місцевий Статистичний Комітет, що, користуючися
своїм правом відбирати потрібні йому справи при розбиранні та знищенні
старих справ місцевих установ, накопичував у себе досить значний

архівний матеріял, а часто шляхом особливих клопотів Іст.-Філол. Т-ва
в випадках невідкладної необхідности вирятувати архівні матеріяли.
'Гак, у 1889 році, через Статистичний Комітет надійшли книги

південного українського військового поселення (кількістю 299 ч.ч.). що
переховувалися раніш у Ново-Білгородському волосному правлінні, того ж

року надійшло кілька в язок старих справ (XVIII віку і першої половини

XIX), що переховувалося в Біловодському волосному правлінні, в

1897 році старі справи Вовчанської дворянської опіки (XVUI XIX
вік) та Охтирської міської душі (початок XIX віку) ). З другого боку
визнано за доцільне прохати про передачу до Історичного Архіва великої
кількості! старих справ та книг з Харківського губерніяльного
правління, що знайшли там 1898 року Д. І. Багалій, Д. П. Міллер та Є. М.
Іванів. У темних трущобах старого архівосховища вонп знайшли багато
книг Харківської полкової канцелярії, а особливо журналів та протоко-

>) Див. Журнал Министерства Народного Просвещения", 1855 р. кн. 89.

-} 3 матеріялів XVIII віку, що збереглися, треба зазначити велику кількість

документів, що ввійшли до Москівського Архіва Міністерства Юстиції, де вони

переховуються й тепер. (Див. про них у передмові до 1 тома Материалов", що видав
Д. І. Багалій.

8) Справами Острогозької полкової канцелярії користувався в 30-х роках Н. І.
Костомарів для своєї праці З історії слобідських полків". Ця праця залишилася
невиданою і під час зруйнування Кирило-Методієвського брацтва її забрано у Костомарова
разом з иншими його паперами. Мої спроби виявити долю Острог. Архіва лише навели

на його перебування де-який час в Острог, міському архіві. Куди він потім подівся і
чи зберігся виявити не вдалося.

4) Відомості про склад та наукове значіння переданих справ див. в статті
Д. 1. Багалія Мысли об устройстве Исторического Архива при Харьковск. Ун-те".

5) Справи зазначених установ пізніше застосовано до Харківського відділу.
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.іів губерніяльної канцелярії (з 1765 року) та намісницького правління
(і780 р.), кілька в язок найстаріших справ Харківської полкової

канцелярії (1714 1735 р.р.), справи губернаторської експедиції Щербинина
з 1765 р., що торкаються одного з найважливіших моментів Слобідської

України переформування слобідських полків у губерню, силу справ
губернаторської канцелярії XVIII віку і кілька в язок генерал-губерна-
торських справ XVIII віку, значну кількість справ провіянтської
канцелярії, Слобідсько-українського губерніяльного правління,
намісницького правління, казенної палати та лікарської управи XVIII вік)х).

Після передачі всіх вищезгаданих матеріялів
Слобідсько-український відділ Архіва дістав у своє рзпорядження найголовніші з
зацілілих фондів XVIII віку. Пізніше до них приєднано знайдені в

губерніальному архіві справи губерніяльного прокурора (з 1765 року) та совісного

СУДУ (з 1780 року). До того ще раніше купуючи в приватних осіб

зроблено здобутки обидва визначної ваги. Перший з них 20 стовпців
XVII віку, що показалися частиною так званої «Чугуевской переписки»,
що вважалася за безповоротно страчену, другий документи що
належали історику П. Головинському, авторові праці «Слободские казачьи

полки». Поміж документами Головинського знайдено «Екстракт о

Слободских полках» дорогоцінний пам ятник, що його пізніші

дослідники історії Слобожанщини надаремне розшукували2).
Тісно звязаний з Слобідсько-українським відділом Харківський,

що має в свойому складі переважно матеріяли губерніяльних і повітових
установ Харківської губерні XIX віку. Підвалиною Харківського
відділення покладено справи Харківських губернаторів, починаючи з 1797 р.»
цеб-то з часів установлення губерні з новою територією ) і до 1856 року.
Цих справ у губерніальному архівосховищі виявлено велику кількість.
Прийом їх розпочався з 1900 року і закінчився в 1908 році, коли

Історичний Архів займав уже нове просторіше помешкання. Одночасно з

губернаторськими справами одержано випадково зацілілу частину справ
генерал-губернаторських 1840 1850-х років* *). Пізніше сюди додано всі
книги (протоколи, журнали, настільні та докладні реєстри та пише)
Харківського губерніяльного правління 1-ої половини XIX віку
«Приказа общественного призрения» (з кінця XVin віку) і справи де-яких
инших установ. Разом з ними передано велику кількість дуже розбитих
справ та книг різних часів і різних установ, що безпорядними кучами
лежали, як сміття, по кутах губерніяльного архівосховища. Як
виявилося потім, поміж ними було багато доцінного матеріялу XVIII та XIX
віків. В такому ж самому хаотичному стані прийшлося прийняти ворохи
розбитих справ Харківської духовної консисторії, кількістю до
250 в язок. Вони були навалені в тісному склепі консисторського
будинку, де частина справ плавала в калюжах дощової води, що вільно

проходила до «сховища». Ці справи являли собою останки фондів
старих духовних правлінь XVIII XIX віків Харківського, Купян-
ського, Охтирського, Отаробільського та Сумського і були тісно звязані
з невеличкою групою справ духовних правлінь, що переховувалося
в порядкові в основному консисторському архівосховищі®).

Ч Докладніше про склад цих матеріялів див. у статті Є. Іванова, Харьковский
Истории. Архив", 1912, стор. 9 10).

а) Экстракт" потім надруковано в II томі Материалов" Д. І. Багалія.

8) Частина Слобожанщини відійшла тоді до Воронізької та Курської губерні,
див. Описание Харьковской губернии" 1802, вид. проф. Д. І. Багалія.

*) Справи ген.-губ. почасти знищено, почасти передано до Полтави.

5) Останніми користувався проф. А. С. Лебедів і витяг багато доцінних
матеріялів для своїх праць. Про те, що були справи в склепі, він не знав.
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Крім згаданих матеріялів до Харківського відділу Історичного
архіва за різних часів надійшли справи нижніх земських судів та

повітових поліцейських управлінь (Змієвського, Ізюмського, Охтирського,
Богодухівського і Харківського). В звязку з Харківським відділом треба
поставити виникнення особливого відділу Історичного
Архіва рукописів та паперів місцевих видатних діячів, переважно університетських.
Виник він з ініціативи проф. Д. І. Багалія ще в 1890 році. До складу
його ввійшли папери небіжчиків професорів університету: Петрова,
Платонова, Степанова, Циха, Даниловича, Тихоновича, Морозова,
Потебні, бувшого вчителя Харківської гімназії Геєвського, бувших
помічників бібліотекаря Чирикова і Д. П. Міллера. За останніх часів
(революційних) до них приєднано папери проф. Сумцова, проф. Халан-
ського, Темниківського й велику кількість рукописів проф. А. А. Потебні.
За найважливіші з-по-між них з наукового погляду треба вважати

рукописи Потебні. їми в сучасний момент користується особа комісія

Української Академії Наук, що підготовлює видання повного зібрання
творів Потебні. Чималу вагу мають папери Чирикова, що містять у собі

матеріяли і нариси з історії університету і взагалі Харківщини. Доцінні
матеріяли містяться також у паперах Д. П. Міллера, що працював у
царині історії Лівобережної України і Харківщини. Поміж ними головне

місце забирає його обширий твір (на жаль незакінчений) про цехи на

Україні, що має за основу нові архівні матеріяли, зібрані протягом
багатьох років по різних архівосхвищах.

До Слобідсько-Українського та Харківського відділу прилучаються
фамільні поміщицькі архіви, в значній кількості зібрані в Історичному
Архіві, що мають инколн важливіше значіння, як офіційні архіви. Сюди
відносяться: документи сімейних архівів Флота і Толщина, що одержано
через проф. Д. І. Багалія ), папери Малиновського, Самборського, Кова-
левських, великий архів Пассеків1 2). Де-які з них (наприклад,
Самборського), мають не тільки місцевий, але й загальний інтерес. Сюди слід
віднести велику кількість окремих документів XVIII віку, що
подарували за різних часів приватні особи. За революційних часів серія
приватних архівів значно поповнилася. В 1918 20 роках пощастило
дістати для Центрального Історичного Архіва такі матеріяли: 1) 20 тек

докумевтів XVII XVIII віків, що торкаються обширих земельних

маєтків роду Кондратьєвих (з архіву Строгонової в Хотені Сумського
повіту, Харківської губерні2); 2) папери Хрущових, з автогоафами і
листами історичних діячів (з маєтку Хрущових у Карасівці Харківок,
повіту); 3) сімейна хроніка роду Абази рукопис початку XIX віку
в двох томах; 4) папери Духівського (з його маєтку в Мерчику); 5)
папери Святополк-Мирського (з маєтку в Гиївці); 6) «Колекція історичних
документів XVIII віку» Попова (з маєтку в Васильївці Катериносл. губ.),
що до її складу входить листування Потьомкина, листи Катерини IT,
Потоцького, Репнина, Суворова та инших; 7) так званий «Датський
Архів», що містить у собі 4 великих теки документів що до
дипломатичних відносин Росії з Данією в XVI XVIII віках, що витяг Щербачов

1) Див. про них у V томі Сборника Харьковского Истор.-Филол. О-ва/ Д. І.
Багами О новых материалах для истории Слободской Украины".

2) Короткі відомості про склад цих архівів містяться в звітах Є. Іванова про
його археографічні екскурсії в 1900 та 1901 роках ( Протоколы Харьков. Предвар
Комитета по устройству XII Археологического С'езда в Харькове/ т. 1).

3) Архів Строгонової в Хотені оглядав і списував Д. П. Міллер 1900 року (див.
його Архивы Харьковской губернии"); 20 папок, що дійшли до нас, становлять лише

невелику його частину. Останній матеріял, що до його складу, між иншим, входила
велика кількість документів про старе поміщицьке господарство, очевидячки, загинув
безповоротно.
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з Копенгагенського Королівського Архіва (одержано з маєтку Щербачова
в Карачівці Харк. повіту). Останні дві збірки документів проте стоять

особо, не маючи звязку з матеріялами Слобожанщини та Харківщини.

Особливе місце в архіві забирають також справи Міністерства
Юстиції першої половини XIX віку, що їх багато прислано до
університету з Сенатського Архіва, коли ііого розбиралося в 1898 900 році.
Спочатку їх призначалося до Юридичного кабінету, де вони мали бути
матеріялом для практичних управ студентів-юристів, але через тісне
помешкання кабінету їх ухвалено передати до Історичного Архіва. Всіх
справ разом до 7.000 ч.ч. Поміж ними ми зустрічаємо багато справ
позвових про поміщицькі маєтки, сімейпі розділи рухомого їа нерухомого
майна, різного роду грошевих зобов язань, про спірну сумежну землю

поміж поміщиками одного з одним або з казенними селянами,

однодворцями та козаками, багато справ зустрічається про зловживання влади

з боку поміщиків та про жорстоке їх поводження з селянами,

трапляються також справи «об отыскивающих малороссиянства» та взагалі про
прихильних до вільности з кріпацького стану, про бунти селян то-що.

Взагалі сенатські справи містять у собі чимало доцінного матеріялу і

являють собою важливе доповнення до однорідних справ місцевих
установ. За місцем дії та первісного свого виникнення вони відносяться
до території Слобідсько-Української губерні. Курської. Воронізької.
Области Війська Донського. Катеринославської. Чернигівської та

Полтавської. Таким чином переважна кількість справ дається поставити

в тісний звязок з матеріялами існуючих головних відділень Історичного
Архіва.

Протягом революції, до Історичного Архіва було прийнято багато
матеріялів історично-революційного значіння. Але їх через недовгий час

було відокремлено й покладено підвалиною для самостійного Архіва
Революції спочатку краевого маштабу, а потім всеукраїнського1).
Крім матеріялів історично-революційної ваги до Історичного Архіва
приймалося в міру можливосте матеріяли для відділів Слобідсько-
Українського та Харківського. Так. з казенної палати одержано
найстаріші переписи перепис Харківського полку 1722 року і перепис
Хрущова 1722 року, що охоплює всі Слобідські полки, крім Острогож-
ського2). Звідти взято також матеріяли юридичного відділу палати, що
містять у собі багато старозаїмочних селянських справ и т. з.

«комиссарские ведомости» про землі військових мешканців 1770 та 80-х років.
З Харківської семінарії вивезено архів Харківського колегіуму з 1727

до 1860 року, з помешкання бувшої Учебної Округи одержано справи
округи (переважно XX століття) кількістю 600 в язок. З Харківської
духовної консисторії взято справи XVIII віку, а потім (1923 року)
прийнято всі справи XIX віку кількістю коло 1000 в'язок. З помешкання
на Чайківській вул. ч. 5 вивезено архів Харківських дворянських
депутатських зборів з 1785 до 1860 року, що невідомо як там опинився.

З помешкання «Югбума», де працювали співробітники Губ. Комісії та

Архівної Секції, відокремлюючи непотрібні матеріяли. взято біля

250 пудів матеріялів судових установ, відібраних співробітниками для

Історичного Архіва.

х) Відомості про них див. в окремій статті про Центральний Архів Революції,
що буде вміщена в дальшому вип. Архівної Справи".

Останній, як найбільше імовірно, передано до Воронізької Казенної Палати
ще за губерської реформи 1797 року, коли Острогозький повіт перейшов від
Слобідсько-Української губерні до Воронізької.
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Всі перелічені матеріяли взято переважно, яко бездоглядні, що
залишилися після зліквідованих установ, які не мали наслідників
в установах нового революційного часу. На великий жаль, треба
признатися. що ці матеріяли становлять собою лише невелику частину того

архівного багацтва, що з огляду на його непевний стан повинно було б
негайно вивезти й зберегти в безпечному помешканні. Більша частина

цього багацтва втратилася або цілком, або почасти. Досить пригадати
один лише колосальний архів судових установ, що. за винятком його

мізерних останків, безповоротно загинув. Але тут не слід винуватити
архівні органи Харкова: вони не мали тоді ані достатнього помешкання,
ані коштів, ані достатнього авторитету, і в межах своєї влади робили все,
що могли. Боротьба такого слабосильного органа, як Архівна Секція,
майже нікому невідомого «Губкопис а», що губився десь поміж

незчисленними відділами Губнаросвіти, була як для неї досить енергійна й

успішна. А цьому слабому, кволому архівному органу переважно й

довелося витримати на своїх плечах важку боротьбу за доби розрухів,
паперової голоднечі та до того ще й за часів горожанської війни, коли

Харків став військово-операційною базою, коли всі хоч трохи просторі
помешкання були заняті для війська (поміж ними і будинок судових
установ з вищезгаданим архівом), і коли не можна було почути голоса

за архіви та до того ще й архіви старого режиму. Дивлячись назад,

дивуєшся тепер більше не тому, що загинуло .багато архівних матеріялів,
а тому, що в потоках їх загального зруйнування зберіглося ще чимало.
1 їх збереження ми завдячуємо переважно радянській владі, що під час

напруженої боротьби з розрухом та тяжкої горожанської війни так

чуйно поставилася до завданнів нового архівного будівництва й багато

допомогла в справі охорони архівів і коштами, і законодавчими заходами.

III.

Розбирання й описування архіва до 1920 року. Реформа архіва
й розборчі роботи останньої доби.

Перемістивши Чернигівський архів до Харкова. Іст.-Філол. Т-во
разом з тим приняло моральний обов язок розібрати його документи і

налагодити архів для наукової роботи. Але за перших років Т-во* не мало

ані коштів, ані помешкання. Чернигівський архів лежав тоді зашитий
у 82 туки на хорах актової зали. На такий кепський стан архіва звернув
увагу академик і директор Археологічного Інституту Н. В. Калачов. Він
сам приїхав до Харкова і завдяки його енергії та клопотам знайдено
чимало коштів на первісне влаштування архіва (2 тис. карб.) *). Ці
кошти Калачов рішив використати насамперед на розбирання архіва й

улітку 1881 року відрядив за-для цього слухача Археологічного
Інституту Н. П. Рогозина. Маючи на думці працювати що-дня ввесь вільний
час. Рогозин наняв для розбирання архіва особе помешкання і привозив
туди справи для робіт. Спочатку Рогозин гадав скласти більш або менш

докладного огляду всіх справ, але перша вже спроба виявила, що це
неможна здійснити за такий короткий час (літні вакації), що він мав

у свойому розпорядженні. Після двох тижнів упертої праці біля
докладного розбору перших чотирьох туків (З 82-х). Рогозин змінив план

роботи і поставив собі завдання: «По-перше, обзнайомитися хоч

приблизно зі змістом всього архіва. і по-друге, розподілиш справи так. щоби
їми можна було більш або менш зручно користуватися» - ). Маючи це на

>) Кошти дав Харитоненко, почесний член Археологічного Інституту.
2) Сборник Археологического Ин-та книга 5, пол. 2-а, стор. 2.
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меті, він рішив «стати до розподілення справ принаймні по гиаивнпх

групах, припускаючи винятки лише для справ, що своїм змістом або
кількістю відзначаються з-по-між маси инших»1). Розбираючи Чернп-
гівський Архів, Н. П. Рогозин працював від 13 липня до початку вересня.
Протягом цього часу він встиг розібрати 46 туків; «до того ще 14 туків
справ (до яких між архівними справами знайдено докладний опис? він

перевірив за описом і позначив кольоровим олівцем справи, що їх не

було»* 2). Наслідки своєї праці Н. П. Рогозин надрукував потім у Збірнику
Археологічного Інституту за 1886 рік, кн. 2. Однак, опис, що він склав,
має дуже значні хиби й не може задовольняти, як покажчик, для

користування архівом. Першу ціль, що мав на увазі Рогозин, «приблизно
обзнайомитись зі змістом цього архіва» досягнено в значній мірі:
в опису позначено багато окремих цікавих справ, а також груп докумен -

тів, дано коротку загальну характеристику архіва3) і взагалі з цього

боку праця Рогозина була корисна, давши змогу судити про цінність
та важливість Чернигівського архіва. А що до другого його завдання
«розподіліти справи так, щоби їми можна було більш-менш зручно
користуватися», то його так і не розвязано. та це було й неможливо
в межах короткого часу. З 60-ох розібраних та описаних туків тільки
опис перших чотирьох туків можна вважати за придатний до
користування. Опис остатніх туків складено дуже поверхово45 * 7). В ньому дуже
часто трапляються такі занадто загальні характеристики груп' справ,
як. наприклад, «65 дел гражданских и уголовных», «39 дел судных».
«97 дел административных», «12 дел о Малороссию/ ), <3 связки
денежных дел», «тюк 25 отпуски», «тюк 36 и 37 дела судные», тюк 38-іі

ведомости» °). Ще до того, в опису 4d туків з 20 по 60-й не позначено

роки.
1

Рогозинове розбирання мало посунуло вперед питання про

описання та пристосування архіва до наукових занять. Докладне
рішення цього завдання потрібувало нових сил, а головне було тісно
звязане зі справою про) помешкання. Дальший розбір починається з

1883 року, цеб-то з того' часу, коли іАрхів дістав помешкання. Під той
час для розбирання архіва складено комісію з 8-х чол. професорів,
доцентів та стипендіатів університету, що з доброї волі взяли на себе

важку роботу. Комісія обрала зі свого складу переховника архіва
доцента Д. І. Багалія і виробила план розбирання архіва, ухваливши:

1) скласти короткий каталог всього архіву, стисло зазначаючи зміст

кожної справи, 2) паралельно з цим перезначити всі справи, 3) розпомі-
стити всі справи по полицях. Одначе, скоро виявилося, що з 8-ох членів

комісії тільки три могли віддавати кілька часу для розбирання, а инші

фактично відійшли. З являлася погроза зруйнування справи. Але тут
до складу комісії вступила чужа людина ветеринарний лікар С. П.
Дуброва, що віддався новій для нього праці з надзвичайним завзяттям

та захопленням ') Працюючи ввесь час, він скоро обізвався з єрогліфами
старого письма і праця пішла в нього швидко й успішно. Щоби
полегшити роботу осіб, необізнаних із старовинним письмом, Д. І. Багалій
склав абетку та взірці письма архіва (їх було видано літографським
способом), і описання швидко стало посуватися вперед.

>) Там само, стор. 2 3.
-) ,.Сборник Археологического Ин-та , 1886 рік, кн. 5, стор. 3.
!і) Там само, стор. 3--5.

) Про хиби розбору Рагозина див. Д. І. Багалій Заметка об архиве
Малороссийской Коллегии" ( Киевск. Унив-ские Известия", 1882, № 9).

5) Див. Сборник Археологического Инет-та", книга 5-та. стор. 19.
в) Там само, стор. 28 29.
7) Д. І. Багалій Мысли об устройстве Исторического Архива".



131

Одначе комісії не вдалося дотліти розбирання до кінця. Скоро
найактивніший член її С. П. Дуброва виїхав і комісія розпалася. З її

складу залишився тільки один проф. Д. І. Багалій, що не міг багато

зробити безпосердньо для описання архіва, через те, що його постійно

відтягала наука та викладацька праця. Зарадити такому стану можна

було тільки запрохавши платного робітника для щоденної роботи під
керівництвом відповідальної за архів особи завідателя. 1884 року заві-

дателем обрано в Т-ві і затверджено в Раді Університету проф. Д. І.
Баталія, аз 1886 року, за проханням Т-ва, Університет став що-року відпу-
(кати кошти на розбирання архівів. З цього часу Історичний Архів мав

уже постійного платного робітника і, таким чином, справу розбирання
було поставлено на більш або менш твердий групт1). Розбирання
Чернигівського архіва було закінчено 1892 року. Всіх справ разом
каталогізовано 30.823 ч.ч. Щоби скласти цей опис були потрібні значні зусилля
іі труд через те. що багато справ були без початку або кінця, а в де-яких

випадках навіть були просто окремі аркуші. Всі такі справи й документи

потрібували під час каталогізації безпосереднього обзнайомлення з їх

імістом, тим часом, як опис було ухвалено складати на підставі старих
наголовків справ.

Полтавська частина відділу матеріялів Лівобережної України, а

також основна частина Слобідсько-Українського відділу, що по-первах
складалася з невеличкої групи справ XVIII віку, не потрібували такої

морочливої роботи, як Чернигівська, через те, що разом з Полтавськими

справами надійшли старі канцелярські описи, а матеріяли старої
Слобожанщини було принято за особим передатковим описом. Згаданими
описами і було ухвалено поки що скористатися для розпоміщенпя
одержаних матеріялів і для різного роду звідок та робіт. З огляду на не.

після розбору Чернигівського Архіва, з пропозиції завідателя
Історичного Архіва проф. Д. І. Багалія. Історико-Фідолог. Т-во ухвалило стати

до складання, та друку докладного опису Слобідсько-Українського
відділення Архіва, а також покажчиків до нього (персонального,
географічного та річевого). До того ще, тоді саме ухвалено скласти персональних
та географічних покажчиків до опису Чернигівського архіва. Остання

робота була закінчена. Що до першої, то вона затяглася на довгий час

і її неможна було довести до кінця. Разом докладного опису було видано
11 друкованих аркушів і приготовано до друку коло 8-ми. jie рахуючи
покажчиків, призначених до друку накінці всього опису. Докладний
опис необхідно мусив посуватися поволі, бо крім цієї праці обов язком
архіваря була ще реєстрація вступних документів, видача звідок різним
особам і установам та завідування великим складом видань Т-ва і
бібліотекою (каталогізація і видача книжок, а також поповнення бібліотеки

шляхом обміну видань з багатьма російськими та закордонними вченими

іовариствамп та установами, допомога в розшукуванні матеріялів особам,
що працювали в архіві з науково-дослідною ціллю и т. и.).

Після того, як до Слобідсько-українського відділу надійшли нові

матеріяли і виник обширий Харківський відділ перед архівом виросло
важке й разом невідкладне завдання розібрати і пристосувати їх до
занять. Нових матеріялів принято дуже багато; що до кількісті! вони

значно перевищували все, що надходило раніш, як взяти його разом.
В 1906 році Архів переріс уже своє нове помешкання і для значної

частини матеріялів прийшлося використати старе архівосховище за

і) і) З огляду на мізерну платню, що діставали архіварі (спочатку 500 карб, на рік,
а потім 600), від них вимагалося тільки 3-ох годинної праці. Але пізніше, коли

обов'язки їх ускладнилися, навантаження роботою з доброї волі збільшувалос й доходило
звичайної службової норми.
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актовою залою тісне й холодне. До того всі нові матеріяли надходили
без ніяких описів і здебільшого в незвичайно хаотичному стані. Через
брак полиць та коштів на улаштування архіва переважна кількість

справ та книг мусила лежати прямо на долівці великими кучами,

забравши всю вільну площину архівосховища і перешкоджуючн
користуватися вже розібраною частиною архіва. В таких обставинах

розібрати новий матеріял ставало черговим завданням невідкладного
характеру, не то архів мусив стати мертвим для науки складом матеріялів.
Розбирання розпочалося в 1904 році і з де-якими перервами
продовжувалося ввесь дальший час, паралельно з докладним описанням

Харківською відділу. Щоби розвантажити архівосховище і розномістити розбп-
рувані матеріяли, пощастило даремно добути в фундаментальній
книгозбірні ун-тету кілька старих відкритих шаф. а потім було одержано
з університету й де-які кошти на улаштування архівних полиць. За

первісне завдання, розбираючи архів, було взято відокремлення та

виявлення матеріялів (справ та книг), що найбільше зберіглнся. цеб-то
не розпорошилися на аркуші, або уціліли в значних своїх частинах
(особливо з обгортками та наголовками). Малося на думці, що після
такої роботи архівосховище в великій мірі буде розвантажене від
накопичених хаотичних ворохів справ, а останній дуже розпорошений матеріял
буде з технічного боку зручніше розібрати і об'єднати в фонди і окремі
справи. Весь більш-менш цілий матеріял ухвалено було впорядкувати
та описати оскільки молена за порядком його старого розподілу та

переховування. цеб-то відповідно до фонду тої чи инщої установи, тої чи

иншої його частини (відділу, стола, то-що) і за строго хронологічним
порядком, особим для кожної з окремих частпн фонді'. Через тісноту,
занадте навантаження, неналагодженість архівосховища цю важку

роботу довелося переводити поволі, без попереднього розбирання і
систематизації всього матеріялу. помалу витягаючи і описуючи одностайний

матеріял. Таким порядком пророблено і описано (перевалено за старими
наголовками справ) досить велику кількість матеріялів XVIII віку і

першої половини XIX віку. Так вийнято та зареєстровано всі
книги XVIII в. кількістю 735 ч.ч.. починаючи з 1723 року (в їх

склад увійшло багато наново знайдених книг Харківської полкової

канцелярії, журнали і протоколи губерніяльиої канцелярії з 1765 року,
губернаторської експедиції, намісницького правління, то-що). Потім було
вийнято й описано багато справ губернаторської експедиції Щербинина
з 1765 року, правителів Харківського намісництва і губернаторів
XVIII віку, а також генерал-губернаторів того ж самого часу. Всіх справ
вищезгаданих фондів було застосовано до опису 3.346 ч.ч. Багато було
відокремлено, пророблено та описано справ Харківських губернаторів
першої половини XIX віку відчитного. розпорядчого і господарського
столів. Цих справ зареєстровано 11.174 ч.ч. Крім того, описано 3.740 справ
Міністерства Юстиції, що за різних часів прислано з Сенатського Архіва.
Всі згадані справи і книги розпоміщено на полицях з відповідними
паличками й таким таном пристосовано до користування.
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матеріяли, що надходили також без описів і здебільшого в хаотичному
стані. В такому вигляді, наприклад, принято з архіва Харківського
губерніяльного правління книги першої половини XIX століття і разом
З ними ворохи порозбиваних справ різного часу, що з них потім
вийнято незвичайно доцінні матеріяли XVIII та XIX віку. Отак надходив
матеріял і далі. А через те, що нового матеріялу ввесь час надходило

трохи більше, ніж можна було розібрати, то Історичний Архів неухильно
прямував до чим-раз більшого накопичення нерозібраних та

непридатних для занять матеріялів. Особисті зусилля єдиного робітника в Архіві,
що був повинен за свою мізерну платню працювати тільки половину
службового часу, були далеко недостатні, навіть беручи на увагу його

доброхітну роботу протягом цілого службового дня. Недоладний
фінансовий стан архіва недозволяв мати навіть тимчасового писаря. Инколи

не було коштів на найелементарніше влаштування архіва. і це
ускладнювало роботу розбирання, а иноді й зовсім припиняло її. З такого

ненормального стану архів можна було витягти тільки шляхом корінної його

реорганізації. Необхідність реорганізувати Історичний Архів визнано ще

за перших років,-.його існування. Недостатність особистого складу,
несталість фінансової та юридичного стану архіва. що не мав ані штату, ані
положення, вже тоді перебували в гострій суперечності зі складом його

матеріялів, їх великою науковою вагою та завданнями архіва, що звідци
виникали. В міру дальшого зросту архіва та поширення його завданнів
це противенство поглиблювалося і виявлялося ще гостріше. Історичний
Архів вже по-первах фактично став Центральним Архівом. Скоро він

фактично став відогравати ролю і учебно-допомічної установи

університету. Звідци виникають два головних проекти реорганізації архіва:
1) ввести його до штатів учебно-допоміжних установ університету,
2) офіційно зробити його Центральним Історичним Архівом, як

Київський або Віденський ). Незчисленні клопоти про переформування
архіва в тому чи иншому напрямці не*мали ніякого успіху. Не вважаючи

на підтримку університету і навіть учених з їздів, царський уряд був
наче глухий до* всіх цих клопотів, і архіву довелося коло 40 років
перебувати в свойому незвичайно1 хиткому стані.

Довгождана реорганізація архіва. нарешті, прийшла, але прийшла
вона не з тих дверей, куди стукалося ледве чи не півстоліття. Своє

переформування архів завдячує революції, точніше радянській владі після
її закріплення на Україні. Тільки в 1920 році наступив перелом у стані

архівної справи, що після пережитих труднощів за доби боротьби влади
з загальною руїною вивів нарешті й усю архівну справу на Україні і

Історичний Архів зокрема на новий, широкий шлях будівництва.
Історичний Архів був переформований у Центральний за

клопотами та проектами Архівної Секції «Губкопмісу». що виникла на початку
1920 року при Харківській Губнаросвіті. Тоді складено також і

затверджено положення про архів та новий штат. За цим штатом у Історичному
Архіві встановлено посади трьох завідателів відповідно до трьох
головних відділів Архіва з трьома співробітниками в кожному відділові. До
того ще штат передбачав одну друкарщицю палеографістку і двох
служників. Цей штат зберігся майже цілком, коли в 1922 році
Історичний Архів перейшов до відання Головарху при Наркомосі. Після
реорганізації в 1923 році Головарху в Укрцентрархів при ВУЦВК штат було
скорочено до 11 чол. (З завідателя відділів, з 2 співробітниками на відділ,
бібліотекар та служник, при чому скоро замісць двох скасоваїпіх посад
завідателів відповідно збільшено кількість архівістів).

* п Про проекти реорганізації архіва і про незчисленні клопоти див. у статтях

про Архів Д. /. Багалія та Є. Іванова.
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У листопаді 1923 року через фінансові перешкоди склад
співробітників Історичного Архіва було скорочено майже вдвоє: в ньому залишено

і завідателя. двох архівістів, трьох реєстраторів архівних матеріялів.
З цим складом архів функціонував до останніх часів.

Реорганізація архіва по-первах викликала рожеві надії на

відповідне підсилення розбору та описання архівних матеріялів. Поволі було
занято більшу частину посад, але... роботу довгий час неможна було
навіть розпочати. На перешкоді стали непереможні перепони, що з них

де-які й досі ще не перебуто. Головні з них були в тісному звязку з

розрухом. Взяти хоч би те. що архів за тих часів майже зовсім не
отеплювалося і питання з опаленням набуло собі тяганкового характеру. Водяне
отеплення в архіві не функціонувало, і протягом зими вся арматура,
що й так потрібувала капітального ремонту, більш-менш зіпсувалася.
Про ремонт її та відповідну кількість палива не було чого й думати.
Не було навіть залізних пічок. Поставити їх не було місця, бо в архіві
ігє було жаднісінького вільного від матеріялів кута1).

Другою великою (хоч і не прямою) перешкодою на шляху розвитку
нормальної архівної роботи був «Головбум», що виник у 1920 році
і; звязку з гострою паперовою кризою і розвивав майже протягом 3-х

років свою продукцію за рахунок архівів. Цьому Молохові принесено
незчисленні жертви і архівними матеріяліми і працею архівних
робітників. «Головбум» планував свої операції вважаючи тільки на потреби
паперової промисловости. цілком ігноруючи і наукові інтереси, і недо-

статну кількість архівних співробітників, і неможливість задовольнити
його страшенні потреби архівних матеріялів. Він відкривав нові майстерні
і паперові фабрики, а, як не вистачало архівних матеріялів, здіймав
галас, обвинувачував у саботажі і. на підставі своєї,великої ваги та сили

дуже тероризував архівні органи, що не мали тоді для захисту своїх

інтересів ані твердої юридичної бази, ані досить впливу. Під гнітом
надмірних вимог «Головбума» і на підставі безпосереднього
розпорядження Особл. Всеукраїнської Архівної Комісії, прийшлося змобілізуватп
майже всіх співробітників Історичного Архіва і секції, щоби підсилити
роботу що до відокремлення непотрібних архівних матеріялів. Голодні,
напів одягнені співробітники і самі з охотою ставали до цієї роботи, що
давала їм від «Головбума» хлібний пайок і инші харчові продукти, що
мали тоді незмірно більшу вагу, як мізерна платня, яку до того ще іі

видавалося неакуратно. За доби Головбумової навали на Харківскі
архіви безпосередня праця в Історичному Архіві майже зовсім завмерла.
Лише в 1922 році, коли натиск «Головбума» послабшав, а позиції
Головарху зміцніли.. розпочалася де-яка робота в архіві, але в невеликому
маштабі. Наприклад розпочато складання докладних описань невеликих

серій матеріялів (документів Харківського Колегіуму XVIII віку, справ
Харк. духовного правління і т. ин.). Опріч цього частина співробітників
підбирала матеріяли. що малося обробити та видати в проектованому
збірнику матеріялів та статтів. Але всі ці заходи здебільшого
припинялися на половині дороги, а що найголовніше вони стояли далеко від
насущного питання Історичного Архіва розбирання та упорядкування
ворохів зовсім нерозібраних матеріялів, що накопичилася за старих і
нових часів і заповнили всю вільну площину і всі кути так в основному,
як і резервному архівосховищі. Нормальна робота в архіві припинялася

) Тоді навіть зібрання секції та зібрання співробітників архіва відбувалися на

квартирі завідателя секції. Залізні пічки в архіві було дозволено тимчасово поставити
на зиму 1923/24 років у двох невеличких кімнатах. На дальший рік було поставлено
дві голандські грубки. Відновлення водяного отопления, що малося на думці, не

справдилося й досі.
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ще здебільшого і через те. що й досі не налагоджено справу з опаленням.

Взимку заняття в архіві припинялися майже цілком і співробітників
відряджалося на иншу роботу. З огляду на це й у зимі 1922/23 року
більшу частину співробітників відряджено до Центрального Архіва
Революції, де через брак підхожих кандидатів відчувався нестаток

робітників. Тут співробітники провадили почасти архівну роботу, а

переважно розбирали та описували друковані матеріяли: прокламації,
листовки і газети. До останніх опріч инвентарних описів складалося також

покажчики статтів, що мають історично-революційне значіння. Частина

співробітників, беручи участь у роботі Архіва Революції, поруч цього
провадила далі розпочаті роботи що до описання документів Історичного
Архіва, працюючи переважно на портативних матеріялах.

Нормальною ходою пішла робота в Історичному Архіві влітку
1923 р. (з середини червня). До цього часу демобілізовано співробітників,
відряджених до Центр. Архіва Революції. Особистий склад Архіва,* що

дуже порідшав після звільнення майже половини співробітників на

підставі нового закону про службове уміщення, поволі поповнено новими

силами. Всі заняття перенесено до помешкання Архіва Роботу, що

розпочато в червні, було скеровано виключно на розбирання та

упорядкування накопичених завалів матеріялу Харківського відд. Архіва1).
'

Як уже згадувалося вище, останнє, що до кількости, матеріялів.
перевищувало всі инші відділи архіва. Проте він розібраний та пристосований
до занять був багато менше, як порівняти з иншими відділами. До того

ше. більшість матеріялів Харківського відділу одержано з напів
зруйнованих і дезорганізованих архівів, у хаотичному стані, здебільшого навіть
без старих канцелярських описів,-і таким чином більш за инші частини

архіва потрібували розбирання. Розбирати в першу1 чергу Харківський
відділ спонукали також і инші міркування: 1;) там у порядку загальних

чергових робіт архіва, малося відокремити, розібрати і описати фонди,
що містили в собі матеріяли історично-революц. ваги; 2) погодити,
оскільки давалося, розбирання з потребами біжучих науково-дослідчих
робіт в архіві.-,'.Розбиралося Харківський відділ у порядку першого
концентру розроблення матеріялів, що встановив Укрцентрархів для

Губерніяльних та Центральних Архівів і всі описи складолося за

виробленою ним формою або пристосовуючися до неї. Завданням першого

концентру (первісний розбір та описання) був розподіл та реєстрація
архівного матеріялу за діловодними фондами. їх складовими частинами

та формами, за хронологічним порядком та відповідно до старої
нумерації справ і книг,-що вживалося в установі.

Не спиняючися на процесуальному боці роботи, що проходила в

важких умовинах роботи в тісному помешканні, де до того й опалювалося
лише невелику частину, і потрапляла на своєму шляху на чималі

перешкоди, ми зазначимо тут вкоротці лише досягнені кінцеві наслідки
роботи. За півтора роки (до 1 січня 1925 року) розбір охопив більшу
частину матеріялів, що переховувалися в основному архівосховищі, і
значну частину в резервному. Найбільше дбалося про розбирання
матеріялів величезного архівного фонду губерніяльного правління, як

найскладнішого, найважливішого і одночасно як найрозпорошенішого.
Протягом розбирання в ньому було-виявлено та об єднано розсипані та

,
1 І ,

) 3-х співробітників спочатку відтягли чергові роботи: одик з них був занятий
«а інвентаризації зібраного в Іст. Архіві іст. революц. друкованого матеріялу в звязку
з передачею його до Центр. Архіва Революції, на другого було покладено розбирання
Харк. Учебно і Округи, третій мусив ліквідувати почату роботу що до описання справ
Совісного суду. Після скорочення штату архіва в листопаді 1923 р., до розбору завалів
Харк. відд. поставлено всі наявні сили.
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переплутані частини численних діловодних фондів, як XIX, так г

XVIII віку. З матеріялів XVIII віку тут знайдено справи де-яких
губерніяльних та повітових установ Азовської губ. (з 1710 р.). що торкаються
Слобожанщини, чимало нових справ Харківської полкової ратуші і
полкової канцелярії (з 1714 р.). комісії про слобідські полки (1763
64 р.). губернаторської експедиції (з 1763 р.), експедиції формування
слобідських гусарських полків, лаидміліцького українського корпусу,
губерніальної канцелярії, казенної палати, верхнього земського суду,
губерніяльного магистрату, Воронізького і Харківського ген.-губернато-
рів. слобідського батальйому, памісницкього правління, губернаторської
канцелярії (кінця XVIII в.), губерніяльного прокурора, совісного суду,
то-що.

Велику різноманітність діловодних фондів виявлено і по-між

матеріялами першої половини XIX віку. Тут. опріч великої кількости справ
канцелярії Харківського губернатора і книг губерніяльного правління,
виявлено не мало матеріялів і инших установ губерніяльних і почасти

повітових, постійних і тимчасових. Тут-от, наприклад, виявлено справи
й книги межової канцелярії, губерніяльної рисувальні, лікарської
управи. будівельної і дороясньої комісії, комісії для устрою м. Харкова,
комісії народнього харчування, губерніяльного комітету для збирання
недоплатой, палати державного майна, суду про зловживання
громадських урядовців, Брянського мушкетерського полку, Сумського. Біло-
польського. Слав'янського. Вовчанського, Лебединського. Ізюмського і

Кримського одкунів. Ізюмського тимчасового будівельного комітету і
т. ин. Загалом по-між принятими до Історичного Архіва старими
матеріялами губерніяльного правління виявлено над, 50 діловодних фондів
різного обсягу та різної цілости.
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державних селян, з документами XVIII віку. 12) Харківської комісії

народнього харчування зареєстровано 314 справ та 57 книг з 1833

1865 р.р.

Опріч перелічених фондів губерніяльного правління,
упорядковано та описано за встановленою формою справи та книги дворянських
депутатських зборів з 1786 по 1909 р.р. числом 4.503 справи та

201 книга. Розбираючи матеріял цього фонду, було знайдено його

канцелярські описи: за ними було перевірено всі справи, і описи, таким чином,
пристосовано до користування.

Потім розібрано та описано справи та книги Охтирської міської

думи, що зберіглися числом 87 ч.ч. з 1810 до 1837 року, і справи Вовчан-
ської дворянської опіки 1-й половини ЧИСЛОМ 48.

З паперів місцевих (харківських) діячів, иринятих наново, розібрано
і зареєстровано папери Д. П. Міллера і проф. М. Є. Халанського.

Далі розібрано та описано всі фонди повітових поліцейських

управлінь, що містилися в Історичному Архіві Змієвського, Сумського,
Богодухівського, Харківського та Охтирського, а також фонд управління
Харківського поліцеймейстера. Більшість матеріялів цієї серії
відноситься до XIX віку і тількц в двох фондах (Змієвського і Охтирського
поліцейського управлінь) зберіглися справи і книги старших часів
XVIII віку. Всі згадані архівні фонди також розподілено та описано по

діловодних фондах, що входили в їх склад. Останніх виявлено разом
39, а справ та книг зареєстровано 3.820 ч.ч.

Розбираючи фонди, що містили-<в собі історично-революційні
матеріяли, останні відокремлювалося .для передачі до Центрального Архіва
Революції. Такі матеріяли, наприклад, було винятоіз фонду канцелярії
губернатора та поліцейських управлінь. Крім цих матеріялів до
Центрального Архіва Революції передано переховувані в Історичному Архіві
секретні матеріяли канцелярії студенських справ Харківського
університету і секретні справи Харківської Учебної Округи. До того ще

співробітники Історичного Архіва в порядку тимчасового відрядження
розбирали в Архіві Революції' ті фонди, що після відокремлення з них

історично-революційного матеріялу малося передати до Центрального
Історичного Архіва. Таким порядком було описано: 1) справи карного
відділення канцеляріїЖарківсь'кого губернатора числом 2405 з 1855 по

1872 рік; 2) Харківської тюремної інспекції 3919 справ і 20 книг з

1876 до 1904 р.р.; 3) Ново-Білгородської центральної каторжної тюрми
5із справ і 179 книг: '4) Ново-Борисоглібської центральної каторжної
тюрми 18 книг: 5) Харківського губерніяльного опікунчого
тюремного комітету 1061 справа і 16 книг. За цими матеріялами.
проробленими за всіма етапами розбору та описання першого концентру, йдуть
групи матеріялів. що їх із різних причин не було доконче розібрано.
Таких груп три.

До першої з них відносяться найрозпорошеніші матеріяли з фонду
Харківського губерніяльного правління, що залишилися після

відокремлення з нього великих та ціліших діловодних фондів. Проробіток цього

матеріялу, що являє собою хаос і цілих і розбитих справ, і окремих
документів різних фондів, переводилося, де було можна, в звичайний

спосіб. Але через те, що розбитого матеріялу було більше, а також через
те, що там виявлялося безліч фондів, від цього порядку прийшлося
ухилитися і обмежитися тільки першими стадіями приробітку і
реєстрацією розбитих справ в особах завчасних орієнтувальних описах. Цього
переплутаного та розбитого матеріялу було розібрано та зареєстровано
329 в'язок.
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До другої групи матеріялів розібраних та зареєстрованих за таким

самим підготовчим порядком відносяться розбиті справи та окремі
документи XVIII віку, що принято з Харківської духовної консисторії в

1923 році числом 105 в язок. Поміж цими матеріялами виявлено окремі
частини сорока шости різних діловодних фондів.

Нарешті, третю групу ще менш розібраних
матеріялів становлять матеріяли Харківського відділу, що вивезено з Харківського
губерніяльного правління і з склепу духовної консисторії і поскладувано
через брак помешкання в одну велику купу в старому архівосховищі
Історичного Архіва (за актовою залою університету). їх уже розбирано
перед тим влітку 1924 року в звязку з майбутнім терміновим вивозом

де резервного архівосховища. Цей матеріял, числом 1132 в язки, було
перед вивозом розібрано відповідно до діловодних фондів в обширій
актовій залі головне щоби полегшити майбутній його проробіток в

тісному помешканні резервного архівосховища. Розбираючи, було виявлено

22 діловодних фонди.
За іі/2 роки упертої роботи біля розпорошених та переплутаних

матеріялів усього було виявлено та пророблено, в тій чи иншій мірі, над
двісті діловодних фондів різної цілости. 3-по-між них розібрано і описано
за порядком першого концентру 58 фондів, що обхоплюють разом
47.106 справ, 4037 книг і 499 планів і мап. Розбір та описання

Харківського відділу далеко ще не закінчено і воно чекає ще чималої роботи.
Але Історичний Архів подолав вже найголовніші труднощі, виявивши

в загальних рисах склад майже всіх- безладних мас нерозібраних
матеріялів, відділивши, описавши та пристосувавши що користування багато
великих та доцінних фондів і значно розвантаживши архівосховище від
безладних ворохів різноманітної мішанини матеріялів. що в такому
вигляді були не тільки ^мертвим:, капіталом,для науки, але й ставали на

перешкоді користуванню вже розібраними матеріялами. Щоби полегшити

користування різноманітними матеріялами .архіва, так для дальшого

розбору і описання, як і для наукових робіт, складено картковий каталог

фондів, де позначалося місце їх переховування і числа описів.

IV.

Наукове розроблення матеріялів.
Накопичені архівні скарби не залишалися по-за використанням.

З моменту, як закладено архів, почалося і наукове розроблення цих

матеріялів. Не вважаючи на те, що не було друкованих описів (а по-первах
і рукописних), багацтва архіва почали притягати відвідувачів місцевих
та чужих. В сучасний мент можна навести довжелезний список осіб, що
працювали біля розроблення архівного матеріялу1).

!) Багатьма архівними матеріялами користувалися дослідники ще перед тим, як
їх передано до Історичного Архіва. Так, наприклад, справами Малоросійської Колегії

користувалися історики Бантиш-Каменский для своєї Истории Малороссии**, див. том.
1, вид. З, стор. 111) і Н. А. 'Маркевич (хоч останній і не згадує, в своїй історії про це
джерело, але що він працював у Чернігівському Архіві, видно з його статті Чернигов
в историческом и статистическом отношении**, надрукованої в Чернигівських Губ. Відом.
за 1852 рік). Потім Чернигівським Архівом користувалися: М. О. Судієнко, що видав
два томи Материалов по отечественной истории**, Філарет, автор
історично-статистичного описання Чернигівської губерні, А. М. Лазаревський для багатьох своїх робіт.
А. Ханенко ( Исторический очерк межевих учреждений Малороссии**, Чернигів 1870.

Город Погар. Историческо-статистический очерк**, надрук. в Черниг. Губ. Ведомостях**,
1871 р. № 9 17 і окремо), П. С. Єфіменко, що друкував свої статті в додатках до
Черниг. Губ. Ведом." за 1877 78 р.р С. Д. Hoc, що надрукував там свої Истор. и

юрид. акты и универсалы" та инші. (Див. Іконників Опыт русской историографии",
том І, стор. 507 508 і Єфіменко Архив Малороссийской Коллегии", Київ. Стар. 1882,
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Із заїзжих вчених в архіві працювали: проф. Мякотин, що збирав
тут обширий матеріял що до селян Лівобережної України для розвідки
«Прикрепление крестьянства в Левобережной Малороссии» Русск.
Богатство, 1894, № 2 4, Н. П. Васйленко, Що працював в галузі
фінансового управління. П. П. Короленко, що витягав і видавав матеріял про
Запоріжжя, проф. Лілеев, що використав документи про Стародубські
роскольницькі поселення. Довгий час працювали: Алъбовсъкий, Одинцов
та Голодо.иінський, збираючи матеріяли з історії слобідських полків

(Харківського. Охтирського та Сумського), і Земичковський, що витягав

матеріяли про компанійські полки. В. І. Срезневський користувався
паперами Чирикова для де-яких своїх статтів про діячів науки та

літератури. проф. Н. І. Петров збирав біографічні дані про Г. С. Сковороду
М. Є. Слабчеико витяг матеріяли що до полкової адміністрації (для своєї
книги «Малоросский полк и его административное устройство»), І. НДжи-
джора збирав матеріяли що до історії Лівобережної України за гетьмана

Данила Апостола, матеріяли що до стану євреїв на Україні, то-що. (Він
надрукував: «Економічна політика російського правительства що до

України». Львів 1911 і «Де-що про Генеральну військову канцелярію» в
«Записк. наук. Тов-ва ім. Т. Шевченка» у Львові, кн. 107): проф. Г. Г.
Писареве ький витяг матеріяли про німецьких колоністів на Слобожанщині
для своєї дисертації «К истории иностранной колонизации в России

XVIII века», проф. Бережков що до Шафонського автора
'топографічного опису Чернигівського намісництва. А. А. Таннд в що до Фойгта,
докт. медицини Мальцов збирав матеріяли що до громадського догляду
на Україні XVIII віку, доктор медиц. Герман що до стану 'лікування
XVIII віку (для своєї книги, що він подав до Медицинського факультету
Харків, університету при конкурсі на катедру історії медицини), A. JL
Юнацький, відряджений від Лісного департаменту, працював у галузі
лісових культур у Слобідській Україні. М.^В. Рклицький використав
Полтавську частину Румянцівського1 опису для своєї праці «Казаки
Золотоноіпского уезда по данным Румянцевской1'описи», В. Л. Модзалев-
ський багато користувався Матеріялами про казацьку старшину на

Україні для свого трьохтомнрго «Малороссийского родословника». Г. В.

Доброскок збирав1 матеріяли щоі;до .ліквідації Запоріжжя, проф.
Московського університету; Фельдштейн витяг значний матеріял для своєї

докторської дисертації «История-1 науки уголовного права в России».
П. М. Майков збирав матеріяли що до діяльности правителя Малоросії
Румянцева-Задунайського, у царині того ж самого питання працював
Г. А. Максимович, що написав монографію про Румянцева, Є. Н.

Миронова, слухачка Моск. Вищ. Жіноч. Курсів, збирала матеріяли що до

історії привілейних міст Лівобережної України.
Із Харківських вчених широко користувався всіма відділами архіва

проф. Д. 1. Багалій для своїх «Очерков» і «Материалов» що до історії
колонізації та побуту степної країни Московської держави, для збірника
статтів «Украинская старина» і для низки статтів що до історії
Лівобережної та Слобідської України (наприклад, для перших двох розділів
розвідки «Магдебургское право в городах Левобережной Украины», для

рецензії на твір А. М. Лазаревського «Описание старой Малороссии».

І, стор. 195 6). Харківськими архівами до їх скупчення в Історчиному Архіві також

користувалося багато місцевих дослідників: наприклад, /. /. Срезневський, Квітка, Філа-

pent, Головинськпй, П. С. Єфіменко. (Див. переднє слово др Материалов по истории

колонизации и быта степной окраины" Д. І. Багалія).
.

) Докладний спис творів проф. Д. І. Багалія міститься в Биограф Словаре"
професорів Харк .Ун-ту ( Истор.-Фил. Факульт. Хар. У-та за 100 лет его

существования", Харків, 1908).
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для етапів про архів то-що1). Він, вкупі з Д. П. Миллером, широко
використав Харківськ. відділ Архіва для історії міста Харкова. П. С. і
О. Я. Єфименки так само уложили на підставі даних архіва значну
кількість історичних творів: О. Я. Єфіменко уложила етапі: 1) «0 коп-

ішх судах», -2) «О Лолуботке», 3) «Турбаевская катастрофа» (надрук. в

Київській старині); П. С. Єфіменко надрукував в Київськ. стар, замітку
«Один из протестовавших», «Школа для обучения певчих», «Упыри».
«Околдование начальства», «Рудни в Северщине». Потім підчас свого

перебування в Харкові чимало працював в Архіві /. В. Теличенко, що
надрукував на підставі його матеріялів монографію «Очерк кодификации
малороссийского права» (Киевск. Стар.. 1888, вересень жовтень),
статтю «Протест Слободской старшины и казаков против реформы
1765 года» (там само, 1888, 1), стапю «Скорбный лист архива
Малороссийской Коллегии» (там само. 1889, II) і кілька заміток у тій самій
«Киевск. Стар.» і «Харк. Губ. Ведом.» («К истории финансов Малороссии
и Слободской Украины», «Киевск. Стар.», 1888. IV, «Универсал Гетмана
Разумовского», «Киевск. Стар.» 1890, IV, «О наборе певчих в

Малороссии» та инші); Архівом користувалися також: проф. М. Ф. Сумцов (він

надрукував в «Киеве. Стар.» дві замітки: «К истории цен'в Малороссии»,
1883, 12 кн. і «К истории малорусских церковно-общественных нравов»,
1884, З кн.), проф. Є. К. Редин, що цікавився паперами місцевих діячпв.
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Іванів витягав матеріял про старозаїмочне землеволодіння в Слобідській
Україні. В. і. Савва дістав'відомості про духоборців (статтю, що уложено
на підставі цих матеріялів. уміщено в V томі «Сборн. Хар. Ист.-Филол.
Гі-ва»); 6'. П. Трифілиев розробив дані про промисловість у Слобідській
Україні XVIII віку (працю надруковано в V томі «Сборника»): В. Барвін-
ському належить низка робіт із історії Лівобережної України,
угрунтованих на архівних матеріялах: «Очерки по истории общественного и

юридического быта старой Малороссии» («Украина». 1906, і окремо),
«Крестьяне в Левобережной Украине в XVII XVIII в.в.» («Записки
Хар. У-та». 1909. і окремо), «К вопросу об охране памятников старины
в гетманщине» («Вест. Харьк. Ист.-Фил. О-ва, вып. 2»), «К истории
казачества в Левобережной Украине» («Журнал Мин. Нар. Проев.».
1910). «Выборы сотника в местечке Носовке в 1835 году» («Сбор. Харьк.
Ист.-Фил. О-ва», том XVIII), «Комиссия экономии описных маетностей»

(«Труды XIV Археол С езда в г. Чернигове»). «Заметки по истории
финансового управления в Гетманщине» («Сбор. Хар. Ист.-Фил. О-ва»,
'юм XXI і окремо) та инші. Проф. В. 1. Веретенників, на підставі
архівних даних надрукував статтю «Художественная школа в г. Харькове
в XVIII веке» («Сборн. Хар. Ист.-Фил. О-ва», т. XIX і окремо). Проф.
В. П. Бузескул користувався відділом паперів місцевих діячів для своєї
статті «0 лекціях В. Ф. Циха. проф. Харьковск'. У-та в 30-х годах»

('Сборн. Ист.-Фил. О-ва», том XIX). Н. А; Чеканов і 'В. І. Ястремсъкин
збирали матеріяли Харківськ. середньої школи на кінці'ХУШ та на

початку XIX віку. В. О. Тихий витягав матеріяли про В. В. Каразина.
( :. М. Іванів уложив статті про Харківський Історичний Архів (надрук.
г «Сборн. Хар. Ист.-Фил. О-ва», т. XIV Pb'VI томі ювилейного
університетського видання «Ученые О-ва и Учебно'-вспомогат. учрежд. Харьковск.
У-та»), «Обзор материалов Харьк. Исторического Архива, относящихся
к гетманству Розумовского» (XVII'вип. академічних видань до вистави

«Ломоносов и Елизаветинское время»). «О ссылке В. И. Каразина»
(' Сборн. Хар. Ист.-Фил. Об-ва», т. XVIII). В. Є. Данилевич студіював
матеріяли з історії управління Слобідської України. Б. А. Лезин
користувався паперами А. А. Потебні для свого твору з психології художньої
творчости. Проф. М. А. Максимейко збирав матеріяли що до козацького
полкового судівництва в XVIII віці. В. А. Фесенко цікавився
документами про виноградарство в Чугуєві в XVII і XVIII віках. В. В. Руднев
уложив за архівними даними нарис «Финансовое положение Малороссии
за время первой Малороссийской Коллегии». 7. Л. Зильберман працював
у справі про повинності міщан на Україні XVIII віку. Юзефович збирав
матеріяли що до торгівлі по містах Лівобережної України. Д. П. Гордеев
витяг лані про архітектуру Харківських будівель XVIII XIX віку.
К. Г. Гревнзирськин розробляв матеріяли про українські військові
поселення.

Всі згадані роботи переводилося в Історичному Архіві до 1917 року,

причому за доби світової імперіялістичної війни наукове розроблення
матеріялів майже зовсім затихло. Відновившися з 1917 року, наукові
роботи в архіві однак не могли широко розвинутися, через те, що
дальший розрух, горожанська війна, паперова криза та припинення друку

наукових творів створили несприятливі умовили для роботи. До того

ще. з 1919 23 року помешкання архіва зовсім не опалювалося. З 1923

року спостерігається велике піднесення науково-дослідчої праці, що
безперестанно йде crescendo. Досить сказати, що останнього року
г. Архіві загалом працювало над 20 чоловік кількість нечувана для

старих часів.
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За революційної доби в архіві працювали такі особи: 1. Я., Айзен-

шток в царині історії Харківської літератури й просвіти. М. Д.
Вепський про тютюнництво в Лівобережній Україні. Студент Овчаренко
г галузі історії старо-заїмочного землеволодіння в Слобожанській
України XVIII віку. Студенти Баренбург і Мейерсон стану євреїв на

Лівобережній Україні в XVIII віці. А. І. Бичков підбирав матеріяли
для часопису «Архив Революции», що він мав на думці видавати. Я. Г.

Резуль студіював матеріяли з історії робітничого та революційного руху
до лютого 1917 р. 3. В. Горбокінь збирала матеріяли про ярмаркову
торгівлю на Україні XVIII віку. Д. ІІ. Максименко витягав матеріяли
що до народньої освіти на Харківщині в XIX віці. І. Ф. Єрофеев
цікавився старо-друкованими книгами та рукописами архіва, розшукував
дані про письменника Масловича, і оприч того витяг матеріял про козака

Мамая. В. А. Барвінський працював у царині історії фінансового
управління в Україні XVIII в. О. Г. Водолажченко збирала матеріали що
до Харківського Колегіуму. О. Д. Татаринова що до українських
військових поселень. Н. М. Тихонів що до передреформенного господарства
і відношення поміщиків Харківської губ. до реформ 1861 року. .4. В.

Уласова що до контингенту власників-кріпаків. Г. А. Дьяков що до
економічної експлоатації селян-кріпаків Харк. губ. з боку поміщиків.
J. І. Назарець що до селянських зворушень' на передодні реформи1).
Сибильова що до чуток поміж кріпаками в звязку . з переведенням
реформи. Лурье розробляв матеріями що до губерн. та міської магпстра-
тури на Слобожанщині. Величко що до Совісного Суду. Марний що
до міщан Лівобережної України XVin-віку. Гревизирсъкий що до
промисловости в Слобідській Україні XVIIJ XIX віку. В. В.'Дубровський
(з Чернігова) про гетьмаца Данила Апостола. Є. Іванів 1) що до

землевласности в Слобідській Україні. 2) що до самозванців Чершппова
і Кремньова, 3) що до. заходів проти поширення Пугачівського руху
в Слобожанщині. М. В. Горбань на- підставі архівних даних надрукував
і друкує твори:.d) Хотомлянське «происшествие» (часопис «Черв. Шлях»
1925 р. № 1 2і), 2) Гайдамаччина 1750 року (в Наук. Збірн. Хар.
науково-дослідної катадри істор. України, вип. 2), 3) до історії копних судів
па Лівобережжі;" готує до друку: «Гайдамаччина на Лівобережній
Укрїні», «Відгуки гТурбаївської катастрофи». Опріч того, він в де-чому

користувався матеріялами архіва для рецензії на статтю проф. Гермайзе
«Коліївщина» в час. «Нова книга». Іволгин збирав матеріяли для
наміченої серії нарисів з> життя старого Харкова. Проф. Гермайзе витягав

матеріяли що до. економічної еволюції Лівобережної України XVIII в.

Аспирант Єршов (з Ніжина) працював у царині питання про цехи
в Лівобережній Україні. Проф. Клименко (з Кам янця Подільського)
цікавився також матеріялами про цехи. Проф. Слабченко (з Одеси)
збирав матеріяли для III тому своєї розвідки «Народное хозяйство на

Украине». Проф. Яворський витяг де-що для свого твору «Україна
в епоху капіталізму». Проф. Василенко (Київ) працює в галузі історії
українського права. До того ще нині працюють в Архіві аспирантп
українського Інституту Марксизму: Волій, що до стану робітничої класи

і робітничого руху на Харківщині за першої половини XIX віку, Фріб
що до української фабрики кінця XVIII і початку XIX віку, Свібзін-
ський що до внутрішньої політики на Україні Олександра І, Лапина
що до української фабрики другої чверти XIX віку.

Слід зазначити, що в Історичному Архіві спостерігається за

останніх часів великий приплив молодих сил переважно асппрантів науко-
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во-дослідніщьких катедр українознавства 11 європейської культури
(секцій української і російської історії), а також асппрантів Інституту
Марксизму. Для багатьох з поміж них архів постійна наукова
лабораторія. якій вони віддають увесь свій вільний час. Працюють також і

студенти ІНО. що для них праця на архівних матеріялах е першим
випробуванням їх науково-дослідницької придатності! і в де-яких

випадках перехідним ступенем до аспирантурп.

Є. Іванов.



Перша нарада аргсівнодс робітників України.
З 6 до 10 грудня 1924 року в Харкові відбулась перша нарада

архівних робітників України.
Потреба в цій нараді давно вже відчувалася серед українських

архівістів. Багато організаційних питань треба було обговорити. Хоч
за останні 2 роки налагодився звязок із місцями, важно було через
обіжники та відношення детально ознайомити місцевих робітників із

цоглядами та замірами центра, що до організації архівної справи, а

пентру через відчити ознайомитись із роботою на місцях і з

можливостями в кожному окремому місці що до переведення в життя планів

центра. Інструкторського апарату Укрцентрархів не мав, а місцеві
архівісти не мали коштів їздити в центр. Ще з 1922 року, складаючи
річний кошторис, Центральне Архівне Управління вносило в його

витрати на з'їзд архівних робітників, але тільки на 1924 25

бюджетний рік ці витрати було затверджено. Грошей було асиґновано дуже
мало, а тому можна було скликати тільки нараду завідуючих
Губерніальними Архівними Управліннями та Центральними Архівами.
Завідуючий Укрцентрархівом т. Тетін, після об'їзду губерніальних
архівних управлінь, упевнившись в тому, що потреба хоча би в

нараді представників місцевих архівних організацій викликана самим

життям, запропонував не одкладати його й призначив на в грудня;
скликання широкого з'їзду архівних робітників з запрошенням до
нього архівних робітників инших республік ССРР та представників
наукових установ, що зацікавлені в архівній справі, довелось одкласти

надалі, коли буде відпущено на цю справу більш коштів.

За дорученням т. Тетіна секретаріят виробив програм наради.
Цей програм було затверджено радою Укрцентрархіва. Вирішили
одкласти питання наукові й обмежитись тільки питаннями

організаційними. Програм складався з десяти пунктів: і) привітання, 2) доклад
зав. Укрцентрархівом т. Тетіна Про міжнародне становище", 3) доклад
т. Тетіна Структура архівних органів у звязку з новим

районуванням", 4) доклад зав. істпартом т. Іванова Відношення між
архівними органами та Істпартом", 5) доклад зав. відділом архівознавства
т. Барвінського «Концентрація архівних матеріялів", 6) доклад акад.
Багалія Наук іво видавнича діяльність Укрцентрархіва", 7) доклад
акад. Багалія Організація гуртків для підготовки архівних
робітників", 8) доклад т. Барвінського, Інструкторська робота", 9) доклад
зав. секретаріатом т. Водолажченка Організація курсів для
підготовки архівних робітників в центрі й на місцях", 10) доклади губархів
і центральних архівів про фактично пророблену роботу.

У нараді брало участь 17 осіб: завідуючий Укрцентрархівом
С. М. Тетін, заступник завідуючого академік Д. 1. Багалій, зав. відділом
архівознавства В. А. Барвінський, зав. секретаріятом О. Г. Водолаж-
ченко, зав. Істпартом М. 0. Іванов, зав. Центральним Архівом
Революції М. В. Гливенко, зав. Харківським Центральним Історичним
Архівом Е. М. Іванов, зав. Архівом давніх актів В. А. Романовський,



Перш* нарада архівних робітників УираТнн.





147

зав. Київським Центральним Історичним Архівом і Київським Губархом
В. В. Міяковський, зав. Харківським Губархом В. Д. Гавриленко, зав.

Чернигівським Губархом В. В. Дубровський, зав. Подільським
Губархом С. G. Смеречинський, зав. Катеринославським Губархом В. Л. Да-
шевський, зав. Одеським Губархом І. А. Хмельницький, зав.

Волинським Губархом В. І. Козлюк, кандидат на зав. Донецьким Губархом
І. І. Ліщина-Мартиненко, кандидат на зав. Полтавським Губархом
М. М. Бужинський.

Увечорі 6 грудня зав. Укрцентрархівом т. Тетін одкрив нараду
архівних робітників України. Вітаючи членів її, т. Тетін одмітив, що
нарада має дві мети: перша скласти товариське об'єднання керов-
ників архівної роботи на Україні, друга колективно проробити болючі
питання архівної справи. Робота наради мусить провадитись серйозно,,
в діловий спосіб.

Після привітання т. Тетін запропонував вибрати президію наради,
У президію було вибрано т.т. Тетіна, Багалія, Водолажченко та Мія-
ковського. Після затвердження програму наради та регламенту роботи
,т. Тетін зачитав свій доклад Про міжнародне становище ССРР".

Спочатку докладач зупинився на внутрішньому становищі ССРР. Він
одмітив ріст промисловости за останні роки, те, що вона повернулася
лицем до селянства. В звязку з ростом нашого господарства виросло
й міжнародне значіння ССРР. Ціла низка держав, що раніш, не

визнавала радянської влади, тепер визнала її. Европа не може в своїй

промисловій діяльності обійтися без: ССРР. В Англії після виборів
в уряд увійшли консерватори. Щоб перемогти вони вигадали лист

Зінов'єва, а потім відмовились від переговорів з ССРР. Але приїзд до
нас представників англійських профспілок для нас важніш за всі
ноти, що надсилає нам англійський уряд. Всім буржуазним урядам
не дає спокію те, що радянська влада дозволила мешкати на своїй
території Комінтерну. Але радянська влада не може відмовити в

притулку незалежній міжнародній робітничій організації. Інтереси
Німеччини, яку давлять за планом Дауеса, спільні з інтересами ССРР
вони однаково зацікавлені в міцній торговельній угоді. Зараз ідуть
переговори з Францією. В них ССРР теж не відступить від основниє

досягнень жовтневої революції. Наша політика на сході викликах

незадоволення буржуазних країн. У Хіні народ підтримує угоду з

ССРР. Незабаром буде складено угоду з Японією.

Далі, 7 грудня, на черзі стояв доклад т. Тетіна Структура
архівних органів у звязку з новим районуванням". Докладач повідомив,
що матеріялу що до районування не можна було дістати в комісії
ВУЦВК. Ні матеріяли будуть тільки після з'їзду рад у кінці березня.
Але це не повинно відбиватися на роботі Укрцентрархіва. Зараз
структура Укрцентрархіва така: на чолі його стоїть завідуючий, коло

нього нарада, що складається з його заступника, двох представників
Істпарту і одного представника Наркомосу. При Укрцентрархіві є

Центральний Архів Революції, Харківський Центральний Історичний
Архів, Київський Центральний Історичний Архів і Архів давніх актів.
В губерніях, за винятком Донецької» є губархи. Окрархи є тільки
прп Київському, Чернигівськему, Полтавському та Подільському
губархах. Про це докладніш скажуть завідуючі в своіх докладах. Що
до районування, ми не думаємо ламати сіти наших установ. Всі
архіви залишаться там, де вони зараз є. Коли буде знищено назву
губерня" це не міняє діла. Тепер кожний губарх має кошти від

Губвиконкомів. Після нового районування питання про утримання
місцевих установ напевне буде постановлено в широкому маштабі.
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Нам треба буде увійти в той орган, 'що буде вирушати це питання.

Зараз треба розглянути проект положення про губархи, щоб
обговорити його, затвердити й передати на затвердження вищих

органів. В проекті ми постановили замісць окрархів уповноважених
губархів на місцях. Сучасне становище державних коштів не таке,
щоб ми могли розрахувати на великий штат. Дуже важливе питания,

стоїть перед нами в звязку з районуванням це питання про
централізацію архівних матеріялів. Зараз ми маємо два центральних
історичних архіви в Харкові й Київі. У майбутньому ми думаємо
утворити один центральний архів тільки в Харкові. Але поки що ми не

маємо коштів для перевозки матеріялів, і вони залишаться там, де й

зараз. Надалі в губерніальних історичйих архівах не будуть
матеріяли старші за XIX віка.

Далі зачитують проект положення про губархи. За
пропозицією т. Тетіна прісутні ставлять питання. На ці питання

відповідають т. Тетін. та консультант Укрцентрархіва проф. Кобалевський.
Більш за все цікавляться питанням, що уявляє з себе губарх
юридично. Т. Тетін пояснює, що губарх це самостійний, орган, що дає
відчит у роботі Укрцентрархіву та Губвиконкому. ,3ав. губархом
повинен уходити в засідання президії Губвиконкому,. ?

коли

розглядаються архівні питання.

Проф. Кобалевський- дає пояснення що до питання, чи є губарх
юридичною особою. Зав. Чернигівським Губархом тов. Дубровський
ставить питання що до практикантів у архівах. Що до організації
місцевих архівних органів, то треба-- вияснити відношення губархів
до Губвиконкомів і до Істпартів. Зав. Київським Центральним
Історичним Архівом т. Міяковський зупиняється наі-назві резервне архі-
висховище". Треба уточнити- цей термін. Через губархи проходить
багато матеріялу, з якого видають звірки установам. Треба на цей
архів звернути особливу увагу. Академік Багалій звертає увагу
присутніх на те, що надавати резервному сховищу нових функцій ми не

будемо, бо видача звірок це обов'язок губарха. Точно вказати штати

губархів і місцевих уставов ми не хотіли, бо це значило би стати
на механічну точку зору. Не всі місцеві органи однакові що до
кількосте архівних матеріялів, а тому ми не хочемо давати їм однакового

штату. /

У кінцевому слові т. Тетін підкреслює, що уповноважені будуть
у кожній окрузі, але не кожний уповноважений буде мати при собі
штат. Ми можемо пояснити пункт що до взаємовідносин губархів та

Гухвиконкомів. Зав. губархом повинен уходити в Губвиконком з

правом дорадчого голоса, щоб мати можливість самому докладати про
потреби губарха. Про курси архівознавства, взаємовідносини з Істпар-
том і централізацію архівів будуть окремі доповіді.

Не можна всі дрібниці вносите в положення. До нього буде
додано обіжники, інструкції, пояснення, де буде розвинено окремі
пункти.

За пропозицією тов. Тетіна нарада доручає президії виробити
резолюцію до цього питання.
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питися від архівної роботи самому. Де-які місцеві органи Істпарта й

досі дивляться на архівну роботу як на свою, але це неправильно.
6 такі архіви, куди приступ треба обмежити й над ними треба мати

політичний контроль Істпарта. Губархи не«можуть розробляти секретні
та партійні матеріяли. Але їх треба довести до ладу. Керовництво
цією роботою повинно бути за Істпартом. У центрі представники
Істпарта входять у склад ради Укрцентрархіва. На місцях
представники Істпарта повинні входити в склад рад губархів. Є місця, де
губарх вважає себе за хазяїна архівів і не хоче ділити влади з

Істпартом, а е такі, де Істпарт вважає себе за хазяїна архівів. Краще
рішати питання про взаємовідносини Істпарта й архівних органів без

юридичних дрібниць. На практиці взаємовідносини Істпарта й Цен-
трархіва виробились без всяких непорозумінь, хоч ніяких положень

про це не було. Секретні фонди передаються в Істпарт і
розроблюються його співробітниками. Але ці матеріяли входять у загальний

обрахунок матеріялів.
Зав. секретаріятом Укрцентрархіва тов. Водолажченко зазначає,

що тут якесь непорозуміння. Всі архіви складають єдиний архівний
фонд, що належить Укрцентрархіву. Секретні матеріяли передаються
не в Істпарт, а в Центральний Архів Революції, де розбираються на

підставі загальних архівних правил нашими робітникими, але

розбираються партійцями. Справа не в тому, в чиїм помешканні будуть
архіви, а в тому, хто керує архівною роботою. Керувати нею мусять
тільки архівні органи.

Представники місцевих архівних органів підкреслюють
необхідність роботи в контакті з Істпартом, але одмічають, що робітники
Істпарта остільки заняті своєю роботою, що не можуть допомагати

архівним органам, коли вони звертаються до них у справах збирання
цінного матеріяла і в инших подібних справах.

Т. Тетін вважає це питання за дуже важливе. Треба комунізу-
вати архіви революції.

Далі з привітанням від ВУЦВК звертається до наради зав.

оргвідділом ВУЦВКт. Власов. Він каже, яке значіння мають архіви.
Вони повинні бути живою лабораторією. ВУЦВК звертає багато уваги
на Укрцентрархів і чекає від його корисної праці.

На вечірньому засіданню в той же день Зав. Істпартом т. Іванов
давав відповіді на поставлені йому запитання. За пропозицією тов.

Тетіна складання резолюції про взаємовідносини Істпарта та архівних
органів доручено президії. Зав. Одеським губархом т. Хмельницький
запропонував унести в резолюцію такі основні пункти: робота в

відділі революції йде під керовництвом Істпарта, зав. відділом
призначається за згодою Істпарта, звірки видають за згодою Істпарта. Ці
пункти нарада приймає одноголосно.
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архівах в Архіві Давніх Актів і в Харкії ському Історичному Архіві.
У першому ми маємо головним чином архівні матеріяли
Правобережжя, у другому Лівобережжя. Ті матеріяли, що випадково не
попали в ці архіви, хоч і походять із тих же фондів, треба приєднати
до основних фондів. Архівні фонди дореволюційних установ треба
концентрувати в губерніяльних Історичних архівах. Архівні фонди
центральних установ рівних урядів на Україні периода 1917 19 років
концентруються в Центральному Архіві Революції. Так саме там

концентруються архіви сучасних центральних установ.
Зав. Істпартом т. Іванов зауважив, що питання про концентрацію

архівів не пророблено Укрцетрархівом. У докладі тов. Барвінського
немає конкретних вказівок що до концентрації архівів.

Зав. Архівом Давніх Актів т. Романовський каже, що матеріял
місцевого значіння треба залишати в губерніяльних історичних
архівах, а матеріяли загально державного значіння концентрувати в

центральних архівах. Питання про те, які саме матеріяли треба
зберігати в губерніяльних архівах, треба докладно роздробити.

Зав. Чернигівським губархом т. Дубровський одмічає, що треба
організувати місцеві архіви. Треба тільки скласти архівні описи,
щоб дослідувачі знали, де який матеріял переховується. Коли
матеріяли місцевого значіння перевезти в центр,. вони там не будуть
розроблятися.

Академік Багалій каже, що треба об'єднати централізацію й
децентралізацію. Концентруючи матеріяли, треба брати на увагу
історичні умови складання фонду. Питання про концентрацію
матеріялів треба проробити колективно.

Після обговорення питання Барвінський у кінцевому слові
зазначив, що концентрація матеріялів дуже складне питання й до
нього підходити треба обережно. Треба мати на увазі й інтереси
центра й місцеві. Далі заслухано доклад зав. секретаріятом
Укрцентрархіва т. Водолажченка Організація курсів архівознавства в

центрі й на місцях". Один з обов'язків архівних органів це
підготовка архівних робітників для себе й для установ. Підготовка
архівних робітників для архівних органів діло складне. Треба
організувати курси не менш як на б місяців. Зараз ми не маємо можливости

зробити цього. Але ми можемо організувати курси для підготовки
архіварів для установ. Треба домагатися, щоб установи брали
робітників р свої архіви тільки з тіх осіб, що прослухали курси
архівознавства. Коштів на такі курси треба небагато. Можна звернутися
до установ із пропозицією оплатити ці курси. Програм для курсів
уже вироблено. Всього намічено 42 години. Програм поділяється на

дві частини: предмети загального характеру історія України з кінця
XIX віку, історія революції на Україні, і предмети спеціального

характеру архіви на України, архівне законодавство, сучасне
радянське будівництво, архівознавство, раціональне діловодство. Після
закінчення лекцій будут провадитись практичні заняття в архівах.
Можливо, що на губерніяльних курсах програм цей буде змінено.

Укрцентрархів це вимагає точного виконання цього програму.
Т. Тетін проронує зафіксувати, що організація таких курсів

при губархах є необхідною й треба довести місцевим установам, що
вони необхідні ддя них.

Засідання наради 8 грудня почалося докладом академіка Багалія
Наукова . дНдн?нИ^а діяльність Укрцентрархіва". Видавничої роботи

архівів у дореволюційну добу майже не було. Те, що видавалося,
видавалося випадково. Архівна справа була в тяжкому становищі.
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Після революції, коли утворився єдиний архівний державний фонд
і організувалося архівне упрарління, можна думати й про видавничу
діяльність архівного управління. Центрархів РСФРР має свої архівні
органі: 1) Архивное дело"-це орган, що присвячено архівознавству
в широкому значінню цього слова, 2) Красный архив"-орган, що містить

архівні матеріяли, мемуари, листування політичних діячів. Програм
Українського Червоного Архіву инший. Він буде вміщати: і)
декрети радянської влади про архівну справу на Україні. 2) інструкції
та розпорядження Укрцентрархіву, 3). скорочені відчіти губархів,
4) статті що до організаційних питаннь, 5) статті з архівознавства,
6) статті, що торкаються оглядів архівних матеріялів, 7) особливо
цінні з боку теорії історичного матеріялізму серії архівних
матеріялів і окремі документи, 8) розвідки на підставі архівних матеріялів,
що освітлюють найактуальніші теми історичного процеси України на

тлі теорії історичного матеріялізма, 9) архівні замітки. Намічено вже

редакційну колегію. На чолі її стоїть заступник зав. Укрцентрар-
хівом ак. Багалій, в склад її входят зав. відділом
архівознавства Барвінський, зав. секретаріятом Водолажченко', представник
Істпарту і три київских робітники т. т. Міяковський, Романовський
та Гермайзе. Книжки будуть виходить нерегулярно: 3-4 книжки на

рік, розміром 5-10 аркушів. В найближчі часи думаємо видати два
збірники - один присвячений декабристам на Україні, другий з

архівознавства.
Далі за згодою наради акад. Багалій зачитав доклад про істо-

рико-архівні гуртки при губархах.

Кадри архівістів, що працюють тепер в архівах, утворилися
історично. Кожний архівіст повинен знати українську мову, тому що
надалі й архівні матеріяли будуть тільки на цій мові. Архівісти повинні
повисити свою кваліфікацію. В Чернигов! та Київі в склад архівних
гуртків входять студенти. Програми для цих гуртків складалися на

місцях, через те вони неоднакові.. Укрцентрархів повинен дати

програми і інструкції для цих гуртків.
Зав. секретаріятом Водолажченко дає відомості про матеріяльні

умови видання. Зараз Укрцентрархів має кошти на це діло.
Т. Хмельницький зазначає, що в склад редакційної колегії

треба ввести людей 8 марксивським напрямком. На місцях треба
організувати редакційні ячейки, через них буде йти матеріял в центр.
Вони будут організовані губархом та Істпартом.

Зав. Катеринославським губархом т. Дашевський висловлює

думку, що в видавничій діяльності Укрцентархіва може буде
паралелізм з роботою Істпарта.

Т. Тетін зазначає, що Істпарт не може використати всього ма-

теріяла. До видавничої діяльности треба приступити в найближчий
час. Що до гуртків, то Укрцентрархів мусить терміново розробити
для них інструкцію та програм.

Після перерви Барвінський читає доклад .Інструкторська
робота". Інструкторська робота Укрцентрархіва має два

напрямки: інструктування підлеглих йому архівних органів і

інструктування радянських установ в справі роботи їх архівів. Архівні
органи зацікавлені правильною постановкою діловодства в

установах. Дуже важливе питання це номенклатура справ. Архівні ро-
бітникі повинні приймати участь в розробці цього питання.

Ввечорі було заслухано доклади Укрцентрархіва, Центральних
Архівів та Губархів про їх діяльність.
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В засіданню 9 грудня обговорювались ці доклади. Т. Дубровсь-
кий зазначив різноманітність у досягненнях та формі праці. Надалі
треба мати більш плановости її розробку повинен взяти на себе-

Укрцентрархів і зміцнити матеріяльну базу..
Ак. Багалій пояснюй різноманітність роботи' губархів місцевими

умовами. Взагалі, діяльність губархів була інтенсивною, хоч навіть;
в найсильніших губархах не вистачає співробітників для роботи.

Далі було зачитано та ухвалено резолюції, що виробила
президія, до докладів про міжнародне становище ССРР, про структуру
архівних органів в звязку з новим районуванням, про
взаємовідносини з Істпартом. про концентрацію архівних матеріялів УСРР,
про науково-видавничу діяльність Укрцентрархіва і до доповіді»
з місць. Наводимо текст ухвалених резолюцій.

I. По докладу про міжнародне становище ССРР. Перша
Всеукраїнська Архівна Нарада, заслухавши доклад т. Тетіна про внутрішнє та.

міжнародне становище ССРР, цілком ухваляє внутрішню та зовнішню-

політику Радянського Уряду, що в її наслідок зміцнилося господарче та

міжнародне становище Союза. Нарад архівних робітників заявляє, що
тільки при пролетарській владі може вільне розвиватися наукова
діяльність та провадитись вивчення народнього господарства.

Маючи на меті розвиток народнього господарству, ми скористуємось
всіма нашими науковими знаннями та практичним досвідом для
піднесення народнього господарства та промисловости Союза, щоби власними

силами ССРР за підтримкою міжнароднього пролетаріяту остаточно

перемогти світовий капітал.
II. Про структуру архівних органів в звязку з новим районуванням.

Заслухавши доклад т. Тетіна про структуру архівних органів у звязку
з новим районуванням, нарада уважає внесену структуру місцевих
органів за цілком доцільну і ухваляє проект з, такими доповненнями та

змінами:
1. Губарх дає звіти про свою діяльність Губвиконкому. Зав.

Губархами беруть участь в засіданнях Президії Губвиконкомів з дорадчим
голосом в питаннях архівної справи.

2) Уповноважені Губарха повинні бути по всіх округах і в міру
необхідности при них треба утворити штати.

3. Необхідно зберігти вже організовані Окрархи, назвавши їх

уповноваженими Губархів та залишивши за ними вже відпущені їм кредити.
4. Губархи мають свою печатку з державним гербом.
5. Губархи мають право організувати курси для підготовки архівних

робітників на місцях.
6. Губістархіви керують працею практикантів-архівістів.
ПІ. Про взаємовідносини між Істпартом та архівними органами.

Маючи на меті загальний облік архівних матеріялів та дбаючи про єдність
в архівнім будівництві. Всеукраїнська Архівна Нарада гадає, що для

усунення ненормальности становища де-яких історико-революційних
відділів Історичних Архівів необхідно встановити такі положення:

1. Усі історико-революційні матеріяли. що їх виділено із архівів
установ до-революційної доби, або зібрано та одержано Істпартом,
передаються в історичний архів (в центрі в Центральний Архів Революції),
де вони утворюють історико-революційні відділи, а в складі їх секретні
підвідділи.

2. Зав. Відділом та инші відповідальні робітники призначаються
Істпартом.

3. Загальний політичний контроль та догляд за роботою відділів
покладається виключно на Істпарт.
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4. Архівна робота в згаданих відділах провадиться на тих же

підвалинах, як і в історичних відділах архіва. Облік архівних матеріялів
в тому або иншому вигляді повинен входити в загальний облік матеріялів
данного архіва.

5. Відповдальність за цілість документів у цих відділах несуть зав.

Історичним архівом та зав. історико-революційним відділом.
IV. Про концентрацію архівних матеріялів УСРР. Заслухавши

доклад т. Барвінського «Концентрація архівних матеріялів УСРР» та

визнаючи концентрацію за головне і невідкладне завдання архівного
будівництва, нарада вважає за необхідне:

1. Розробити план централізації (концентрації) архівного фонда
УСРР в центральних історичних, губерніяльних та окружних архівах на

підставі обліку архівного фонда в межах Республіки, розрахувавши його-
на ряд років, та одночасно скласти кошторис на потрібні для нього

витрати.

2. За основу централізації взяти принціп значіння архівного фонду
по суті для всієї республіки або окремої її частини.

3. Виробляючи план централізації, звернути особливу увагу на

розподіл історико-революційних матерялів між Центральним Архівом
Революції та історико-революційними відділами Істархів.

4. Щоб врятувати архіви, що їм загрожує загибель, терміново
підшукати на 1925 рік кошти, потрібні для перевезення їх у відповідні
архівосховища.

5. Звернути особливу увагу на передачу архівних матеріялів
радянськими установами в упорякованому вигляді

6. Архівні фонди УСРР. що перебувають по-за її межами, зібрати
в архівосховищах Укрцентрархіва.

7. Архівні матеріяли, що переховуються в бібліотеках та музеях,
належить передати у відповідні Істархи.

V. Про науково-видавничу діяльність Укрцентрархіва. Заслухавши
доклад Д. І. Багалія про. науково-видавничу діяльність Укрцентрархіва,
Нарада приєднується до пропозиції докладача про видання періодичних
збірників «Українського Червоного Архва» і доручає Укрцентрархіву
негайно розпочати підготовчі роботи, розробивши детальний план

науково-видавничої роботи на найближчі роки і розіславши його на місця для

того, щоб місцеві органи мали змогу приступити до збирання матеріялів
для згаданих збірників.

Разом з тим нарада вважає за бажане:

1. Поширити програм видання, додавши до нього відділ наукової
критики та бібліографії.

2. Надалі, поповнюючи склад редакційної колегії, запрошувати
робітників з певним марксівським світоглядом.

3. Утворити на місцях при Губархах редакційні осередки, що мають

допомогати редколегії в її роботі.
VI. По докладах з місць. Заслухавши доклади з місць, нарада для

поліпшення роботи іід, периферії вважає за необхідне:
1. Складаючи план архівної роботи во всеукраїнському маштабі,

необхідно взяти на увагу підсумки роботи окремих Губархів.
2. Збільшити матеріяльні засоби архівних органів.
3. Зміцнити взаємний звязок між архівними органами та

радянськими установами.
4. Сприяти поширенню серед населення ідеї про важливість

значіння архівних матеріялів та роботи архівних органів.
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Т. Тетін запропонував губархам вжити заходів, щоб замітки про
нараду було вміщено в місцевих газетах. Потім вш закрив нараду,
обіцяючи надалі скликати подібні наради пе менш як двічі на рік.

В той же день учасники наради оглянули Харківські
архіви, музей революції, археологічний музей і музей українського
мистецтва.

Нарада архівних робітників дала багато цікавого матеріялу й
казана напрямок роботи Укрцентрархіва на ближчий час.

0. Водолажченко.



Архівний з'їзд у Москві.

(14 19 березня 1925 р.).

14 19 березня біжучого року в Москві відбувся з'їзд архівних
діячів Р. С. Ф. Р. Р.

Після всеросійського з'їзду робітників архівної справи, що

відбувся на передодні світової війни, р. 1914, за часи революції
російські архівні діячі вдруге збиралися на всеросійську нараду в

архівній справі. Першу конференцію скликано було ще в-осени 1921 р.

Ідея архівної реформи, яку представники історичної науки
ставили на чергу дня в Росії ще з 70-х років, найшла своє здійснення
лише з революцією 1917 р.

Жовтнева революція зробила цю реформу не тільки неминучою,
але й принципово необхідною, несучи в архівній справі повну
перестройку структури, механізму й принципів її роботи.

Ідея централізації архівної справи, утворення окремого
архівного відомства й правильної сітки державних архівів це все було
проголошено архівними законами, які починаються відомим
декретом 1-ГО червня 1917 р.

Новина ідеї, відсутність підготованих робітників та різні
перешкоди на місцях відразу ж зробили необхідними широкі наради
архівних робітників для випростання того шляху, яким мусила піти

реформа і з якого збивалася через різноманітні причини на місцях.
Перша нарада скликається вже весною 1919 року, через рік

після проголошення декрету. Це була нарада губерніяльних
уповноважених Головархіву. х)

Вона розглянула низку питань першочергового значіння,
освітила становище реформи на місцях і дозволила Головархіву
накреслити реальні заходи для провадження архівної реформи в маштабі
цілої республіки. 2)

Друга нарада губерніяльних уповноваженних Головархіву, що
її мали скликати в-осени 1920 року, через різні обставини не

відбулася і лише через рік стався справжний з їзд перша всеросійська
конференція архівних робітників (29 вересня 3 жовтня).

їй довелося констатувати, що робота губархів була незадо-
вольняючою. Неясність становища архівних управлінь в загальній

організаційній схемі радянських установ, відсутність сталих

приміщень та матеріальних засобів для перевозки архівів, страшна
продовольча криза того року, все це одбилося найнесприятливішим
чином на роботі губерніяльних архівних органів Р. С. Ф. Р. Р.

Найбільшою хибою в роботі губархів була відсутність живого,

діяльного звязку поміж архівними органами та радянськими
установами й -партійними організаціями. Ця ізольованість губархів і

утво ) Можна одмітити ще з їзд архівних діячів Північної Области на початку
1919 р., в Ленінграді. Див. .Исторический Архив- кн. 1. Петроград 1919 стр. 510 511.

Архивное Дело" 1923 вип. 1, стор. 103.
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рювала атмосферу недовір'я, несприяння, а навіть ворожого
відношення до заходів губархів що до врятування якихось архівних фондів.
Хиба ця намітилася одразу й конференція 1921 р. -мусила її

усунути. Голова конференції М. Н. Покровський, підводючи підсумки
проробленої з'їздом роботи, підкреслив значіння її саме в цьому

напрямку. В роботі конференції, в* її резолюціях, як сказав він, виявилася

одна здорова риса, це бажання спертися на маси, наблизитися до
мас, що дає можливість наблизитись і до органів влади та партії.
Все це показує, що члени конференції стали на правильний шлях.

М. Покровський висловив бажання зустрінутися через рік вже 8

докладами про наслідки цієї політики в архівній справі.J)
Всеросійський архівний з'їзд, що відбувся в цьому році,

проходив під такими лозунгами: Архіви це знаряддя класової боротьби.
Пролетаріят мусить оволодіти архівами. Червоний архівіст є

співробітник історика марксиста".
Всього зіхалося 136 делегатів. З правом рішаючого голосу

брали участь завідуючі губархами, центрархами обласних та автономних

республік, завідуючі політсекціями та представники Ленінградської
філії Центрархіву; з дорадчим голосом запрохано було представників
Істпарту ЦКРКП, Головнауки, Відділу Музеїв, П. Б.

. краєзнавства,
комуністичної Академії, Академії Наук, Інституту Маркса й Енгельса,
Інституту червоної професури, Ц. К. Робосу, Ц. К. Секції наукових
робітників, Товариства Політкаторжан, Військово-історичного
Товариства при Рев. Військ. Раді, Музею Революції, Інституту Леніна,
Госплану, Держвидаву, Книжкової- Палати, де-яких великих

бібліотек, столичних університетів та инших культурних установ.
Більшість з запроханих установ >узяла активну участь чи-то докладами

(Істпарт, Істпроф, Інстітут Леніна, Музей Революції) чи в обговоренні
тих чи инших докладав. Архівні органи союзних республік
представляли 9 делегатів: з них 5 від України і по одному від Білоруси,
Грузії, Туркменської та Азербайджанської республіки.

Інтересний самий оклад з'їзду. По більшості це були люди, що
стали на архівну роботу лише за останні 2 роки (1923 1924).
Маленька статистична табличка яскраво малює це:

Делегати з 45 річним стажом 1 (т. Яхонтов).
від 40 25 років стажу б осіб

25 8 11

,, 8 4 я ,,
19 ,,

і» >і -І 2 я ,,
9

2 1 .. 53

менш 1 року стажу 8 осіб
По партійносте з'їзд був на 59°/о комуністичним (члени РКП та

кандидати), позапартійних було 41°/о. По освіті 39 делегатів було з

вищою освітою, 50 з середньою, 13 з нижчою та 5 з домашн. освітою.

Спеціяльну архівну освіту мали лише 11 чел., 43 особи мали

друковані праці.
Вже з цих даних видно, що з'їзд був винесений самим життям.

З самої гущавини сучасного життя вийшли ці нові робітники
архівної справи, що покликані були творити архівну роботу і в життя

втілювати нові лозунги архівної політики.
Роботи з'їзду проходили не в атмосфері ізольованосте, а в

оточенні тих установ, з якими архівним органам доводиться повсякчасно

зустрічатися на своїй роботі: представники відомств, наркоматів, про-

J) В. Пічета. 1-ая Всероссийская конференция архивных деятелей (Москва 29
сент. 3 окт. 1921 г.)-Архивное Дело, вип. 1 стор. 141.



157

фесійних та наукових організацій саме утворювали цю життьову й

ділову атмосферу коордінованости роботи з загальним напрямком
державної роботи. Архівна справа здавалася тут остільки ж
важливою державною роботою, як і инші частини в державному апараті.

Всю важливість тих завдань, які покладено на архівні органи,
відчувалося від першої промови на відкритті до останніх слів

подяки якими делегати вітали, ініціяторів з'їзду.
І на цьому з'їзді., як і на першій конференції (1921 р.),

головував М. Н. Покровський і йому легко було порівняти обидва моменти.

За ті чотирі роки, що перебігли з часу першої конференції, архівна
справа зміцнилася. Ті побажання, які Покровський рисловив тоді в

кінцевому своєму слові, здійснилися, а саме зміцнилася увязка
архівної роботи з загально державною й партійною роботою. Цей значний

крок уперед Покровський і констатував на відкритті нового з'їзду,
у вступній промові, яку присвятив політичному значінню архівів. J)

Першим докладом, який з'явився й відчитом Центрархіву, була
доповідь В. В. Максакова. Доповідач змалював широку картину
розвитку архівної справи в Р. С. Ф. Р. Р, підкреслюючи; що всі зусилля
архівного відомства скеровані були на те, щоб дати змогу державі
використати величезний досвід минулого й одкрити .архівні мате-

ріяли для наукових дослідувачів.
Першим кроком для цього було переведення точного обліку

всіх архівних скарбів дореволюційного часу. Єдиним засобом для
цього було поширення сітки архівних установ на території Р. С. Ф. Р. Р.
і зміцнення відомчого становища архівних бюро поміж иншими

радянськими установами. Це останнє прийшло з того часу, коли

архівні бюро були поставлені'в безпосередню залежність від прези-
діумів Губвиконкомів і з ізольованого становища якихось
уповноважених Центрархіву стали рівноправними органами губерніяльної
влади. В сучасний мент на території Р. С. Ф. Р. Р. 71 архівна
організація. Ця сітка охоплює 40 губерень, 8 округ, 2 области, 15

архівних організацій в автономних областях та республіках.
Зріст архівних організацій т. Максаков ілюстрував такими

статистичними даними, переважно, по Москві й Ленінграду, де досить
повно велась архівна статистика.

В 1923 р. в Москві було всього 171 штатна одиниця, в

Ленінграді 140. В 1924 році обидві цифри зростають кожна до 200

штатних одиниць, при чім біля 60% працює по актосхованках і 40% адмі-
ністраційного, канцелярського та технічного персоналу. Зріст
штатних одиниць по всій Р. С. Ф. Р. Р. ще більш виразний: на 1923 р.
маємо 721, на 1924 960 і на 1 січня 1925 р. 1087 шт. одиниць.

Доповідач одмітив і кваліфікацію цієї архівної армії: для Москви з вищою
освітою 32%, з середньою 30%, з нижчою 38%; для Ленінграда ті-ж

рубрики дають 50%, 28%, 22% і для провінції 22%, 53%, 25<>/о (данні
на 1925 р.) Неписьмених по Москві ні одного, в Ленінграді 1%, на

провінції 1%.
В завдання Центрархіву входило зміцнення апарату архівних

органів шляхом введення в цю роботу партійців. Цифри показують
прогрес і в цьому відношенні: 97% безпартійних 1923 р. дають для
Москви на 1925 р. вже ТІЛЬКИ 60%, в Ленінграді 97% (1923 р.), 90%
(1924 р.)в 1925 р. дають 79%. На провінції на 1925 р. лишається ще
82°/о безпартійних. Надзвичайно характерним з'являється й зріст.

J) Цю тему докладно розвинуто в промові Покровського на відкритті архівних
курсів при Центрирхіві Р. С. Ф. Р. Р. 21 листопаду 1924 р, .Архивное Дело* 1925
яип. II, стор. 1 7.
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матеріального добробуту архівних робітників. Року 1922 1923 для
Москви середня ставка архівного робітника рівнялася 55 крб., для

Ленінграда 25 і для провиннії 22 15, 50 крб.; в 1933 1924 р.:
Москва 88 крб; і Ленінград 85 крб;, на 1924 1925 р. для обох
столиць 75 крб.

Зріст архівної справи ілюструється також зменшенням кількости

архівосхованок, в порядку концентрації, ростом технічного
устаткування приміщень. В Москві до революції було лише 4 архівосхо-
ванки, що мали загально-державне значіння; решта кільки десятків
дрібних архівів були розкидані по місту. Нині в Москві 20 великих

архівосхованок з матеріялами центрального державного значіння, з

загальною площею в 60.000 кв. сажнів.
В своєму докладі В. В. Максаков звернув увагу на особливі

заходи Центрархіву проти незаконного нищення архівів. Це з'явище
особливо дало себе відчути з моменту непу". Не було твердих
законоположень, і тому судові й адміністраційні установи одмовлялися
переслідувати винних у знищенні архівів. На ринках з'являлися як

обгорточний матеріял навіть діловодні папери дієвих установ.
В червні 1922 р. з'являється перший обіжник центральної влади,
який поклав початок у боротьбі з цим злом.

Доповідач ілюстрував цифрами й внутрішню роботу в архівах,
переважно Московських. Потреба в архівах для державних установ,

приватних осіб, а також наукових дослідників виявилась в таких

розмірах. Року 1922 в Москві задоволено 2.000 осіб і установ
справками, року 1923 2.324, І р. 1924 2.628. За 5 рОКІВ у Ленінграді
дано 22.000 справок, з них 10.000 державним установам. Наукові
дослідувачі Москви по всіх архівах зробили 4.222 одвідувань за рік
(видано 24.000 справ), а в 1924 році 6.000 одвідувань (30.000 справ).
За останні роки по архівних матеріялах Московських архівів
надруковано до 400 друк, аркушів.

Загальний висновок з докладу В. Максакова давав картину
дуже різноманітного стану архівних органів провінції, але разом з

тим констатував, що навіть на місцях, не кажучи вже про центр,
ідея централізації архівної справи цілком виправдала себе. В
резолюції по докладу одмічено було необхідність закінчити концентрацію
дореволюційних архівів в найкоротчій термін, збільшення штатів на

місцях, збільшення авторитету місцевих органів втягненням в роботу
комуністів при тісному співробітництву молодих сил з основним

кадром фаховців-архівістів, що віддають свої знання та досвід справі
будівництва в робітниче-селянській державі. Цьому тісному
співробітництву як докладчик, так і з'їзд в резолюції надавали велике

значіння: авторитет і науковий рівень роботи цілком залежить від
нього.

Утворення курсів для підготовки червоних архівістів,
кодифікація архівного законодавства, скликання щорічних з їздів, регулярний
вихід архівного журналу і, нарешті, вироблення твердого
операційного плану все це, як висновок з докладу і з обміну думок в

обговореннях докладу, було зформульовано в резолюціях і мусило на

думку з'їзду залікувати ті дефекти, що їх треба було усунути до
ближчого архівного з'їзду в майбутньому.
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яку давала перша доповідь. З'їзду пірля обговорення довелося

констатувати необхідність зміцнити й пцщирити сітку місцевих архівних
установ Р. С. Ф. Р. Р. для того, щоб мати змогу виконати покладені
на архівні органи завдання: централізація справи, концентрація та

облік фондів, наукова систематизація дх та упорядкування, до того ж

керівництво постановкою архівної частини діловодства в радянських
установах. Констатовано було недостатність штату, матеріальних
засобів та придатних приміщень, відсутність об'єднаного плану робот і
живого звязку між центром та місцям^.

Найбільше уваги викликало питання про взаємовідносини
архівних органів та инших наукових устацрв і відомств.

Це питання зачеплено було почасти й в докладах т. Максакова
і ще в цілій низці инших докладів | спеціально обмірковано було
після доповідей т. Адоратського т^ Ленінградського архівіста
І. Л. Маяковського. Доклади ці, головним чином, спинилися на

взаємовідносинах Центрархіву та різних науцрвих установ: музеї, бібліотеки,
істпарти, істпрофи то-що.

Практика роботи тих наукових установ, які тільки що зазначені,
приводила їх, особливо на провінції, ^бо в бурхливі часи, до необ-

хідности концентрувати в себе архівні матеріяли, що були потрібні
в їх науковій роботі. Так музеї збирал^ архівні матеріяли до історії
різних архітектурних пам'яток, архіву церков то-що, істпарти по
історії революційного руху, істпрофи архіви заводів і фабрик, иноді
фабричних інспекторів то-що. Все це цілком іде всупереч з архівним
законодавством, яке проголосило існування єдиного державного
архівного фонду. Ще гірше, що ця практика приводила до
роздрібнення фонді?, а навіть иноді й до загибали їх.

З'їзд мусив випростати й тут лінію архівної політики і при

піддержці істпарту при протестах і суперечці з боку істпрофу, де-яких

зауважень з боку Музею Революції, відділу музеїв Головнауки та

представника Ленінградської Публічної бібліотеки приняв рішучу
резолюцію, яка випростовувала усі збочення й ухили з шляху
архівної політики.

З'їзд визнав за неприпустиме утворення при істпартах, істпро-
фах, музеях, бібліотеках та инших наукодо-дослідчих закладах
окремих архівів за винятком архіву біжучого діловодства цих установ.

Тому з'їзд признав за необхідне негайну передачу від наукових
установ до органів Центрарківу всіх архівних фондів та окремих
документів різних державних установ, фабрик, заводів, манастирів,
маєтків, та окремих осіб, і зробив лише де-який виняток для архівних
матеріялів в пам'ятковпх музеях та інститутах, присвячених окремим
видатним письменникам, художникам, музикантам то-що. Другий
виняток зроблено було для таких архівнцх збірок, які існують, як

організована цілокупність рукописів, що закаталогізована та відома
й широко цітована в наукових творах. В цих випадках з'їзд знайшов
можливим залишити матеріяли в віданні Годовнауки і вимагав лише

учету" їх в органах іХентрархіву.
Підчас обговорень докладів особливу увагу звернуло питання

про виставки архівних матеріялів по музеях. Архівні матеріяли, папір
і чорнило, вигорають, вицвітають, через що псуються, а инодій цілком

нищаться дорогоцінні документи, особливо документи сучасної епохи,
яка вживала нетривкий папір і чорнило. З'їзд визнав за необхідне в

цих випадках пропонувати заміну експонатів оригіналів
репродукціями та фотографіями.
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Заслухання та обговорення9цих чотирьох докладів разом з

інформаційними доповідями Істпарту, Інституту Леніна, Істпрофу та

Музею Революції зайняло цілих 4 дні. В самому кінці пленарних
засідань заслухано було інтересні інформаційні доповіді Білоруси
(т. Милешко), Грузії (т. Чхетіяр та України і (т. Тетін і акад. Багалій)
і блискучий доклад проф. Тарле про становище архівної справи на

Заході. Проф. Тарле не щодавно повернувся з-закордону й

переказував делегатам власні свої йражіння й спостережіння. Доповідач
підкреслив, з яким великим інтересом придивляються на Заході до

реформи архівної справи, що її пророблено за останні роки в Росії.
Він одмітив, що й на Заході за? останні роки серед архівістів
збільшилася кількість прибічників реформи в бік наближення архівної
справи до потреб сучасного менту.

Цей процес революціонізації" архівної політики прийшов разом
з осередженням величезної кількости архівних матеріялів світової
війни. В Англії набралося з 1914 року до цього часу вже стільки

матеріялу, що він уже переріс по кількости той архівний матеріял,
який існує з найдавніших часів до 4 серпня 1914 р., менту
проголошення війни. Таке величезне накопичення архівного матеріялу
утворило загрозу справжнього «общественного бедствия», заповнило усі
приміщення й примусило архівістів зайнятися розборкою цих нових

документів. Практична потреба, політичні вимоги примусили дати
якийсь лад цим документам і

. кваліфіковані архівісти, які перейшли
певну кастову школу, все життя своє вклали в середньовічну
палеографію, стали в безсиллі перед* новим матеріялом, 8 яким вони не
вміли поводитися. Ці практичні потреби в швйдкій йрібн'товці в

матеріалі нового часу висунули поруч з кастою старих
архівістів палеографів архівних діячів нового часу, які й внесли в архівне
оточення той революційний настрій» що наблизив їх до думки радікаль-
ної реформи на зразок російської. Проф. Тарле одмітив і економічні

причини цього нового руху: треба сказати, що матеріяльна
незабезпеченість архівного робітника досягає досить значного ступня. Так у
Франції найнижчий поштовий урядовець одержує 600 фр. на місяць
(на наші сучасні гроші це 60 карб.), а найкваліфікованіший архівіст,
який несе одповідальну самостійну роботу, одержує лише 1.000 фр.
(цеб-то 100 карб.) на місяць. Своє жваве, змістовне і надзвичайно

інтересне оповідання, яке викликало в делегатів дружні оплески,

проф. Тарле закінчив передачею вражінь від великої бібліотеки війни

у Венсенському замку, де російський відділ складається 8 6.000 номерів.
З 18 березня з'їзд перейшов до другої стадії своїх праць до

секційної роботи. Працювало дві секції науково-технічна та
організаційна. р

Організаційна секція зосередила свою роботу на трьох питаннях:

про архівну освіту, про архіви дієвих установ та про розборочну
роботу.

Відсутність кваліфікованих робітників, особливо на провінції,
дуже тяжко відбивається на архівній справі. Потреба в спеціяльній
архівній школі назріла давно, але ще більше назріла потреба в

підвищенні рівня низових архівних робітників та їх перепідготовці.
Тому по докладу т. Цвібака, який намічав найбільш потрібні

форми спеціальної архівної школи, було винесено резолюцію, що хоч
і визнавали потребу в цьому, проте на чергу дня ставила підвищення
кваліфікації наявного складу архівних робітників, утворення для них

в центрі спеціальних курсів, де лекційна система чергувалася б з

практичними роботами по центральних архівосхованках.
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Що до архівів дієвих установ, то доклад т. Голубцова (.0
правилах постановки архивной части делопроизводства в государственных,
професіональних и кооперативных учреждениях и организациях
Р. С. Ф. С. Р. ) було присвячено тим новим правилам, що їх виробив
Центрархів для архівів дієвих установ. Ці прагила мусять внести

порядок в роботу архівної частини дієвих установ і підготовляти
архівні матеріяли в такому саме вигляді, в якому вони мають далі
переховуватися в місцевих та центральних архівах. Правила" строго
регламентують форму справи, зазначення заголовку і різних
формальних ознак, форму опису, передаточного акту, то-що.

В резолюції по докладу висунуто було, як чергову потребу,
встановлення посад відповідальних завідувателів архівами дієвих
установ, передачі архівів по актах при персональній зміні
відповідальних осіб.

В резолюції по докладу т. Богоявленського ( О п 'верочной и

разборочный комиссиях'*) з'їзд визнав необхідним розробити в спішному
порядку інструкцію, яка б відповідала сучасним вимогам що до цієї
роботи.

Науково-технічна секція обміркувала 6 докладів. Теми робот її
торкалися архівної термінології (доклади Б. Анфилова та Г. Князева),
покажчиків та підручників для орієнтовкі в складі того чи иншого

архіву (доклад 0. Николаева), прийомів обліку фондів (доклад
М. Вншяевського) та прийомів видання архівного матеріялу (доклади
А. Андреева й С. Валка).

Суперечки що до опреділення архівних термінів виявили значні

розходження між ленінградськими та московськими архівістами і

примусили з'їзд визнати незакінченність цих праць х).
Практично поставлений був доклад М. Вишневського («Учет

фондов и топографические указатели >), який підкреслив необхідність
утворення центральної та місцевої картотек з обліком фондів по

певних зразках, з одміткою на них найважливіших даних хронологічних
та кількосних з зазначенням топографічних даних («адреса» даного

фонду, цеб-то вказівка на кімнату, № стелажа і полиці).
Надзвичайно цінними й інтересними були доклади про спосіб

видання архівних документів. Один з докладчиків (А. Андреев) піді-
шов до справи видання документів з історичним обзором різних
археографічних прийомів. Другий (С. Н. Валк) практично помітив ті

прийоми, яких треба додержуватись при виданні сучасних, особливо

історично-революційних документів. Доповідач, який саме не один

pas випробував ці прийоми на виданні конкретного матеріялу 2) і не

один раз давав спробу оцінки різних археографічних прийомів * * * * * 8),
звів їх в своєму докладі в певний кодекс, який покладено буде
в основу тих правил видання, що в ближчому часі буде розроблено
снеціяльною комісією при науково-організаційній колегії Центрархіву.

Обидва останні доклади буде надруковано повністю в III вип.

Архивного дела".
19 березня з'їзд було закрито.
Під час з'їзду для делегатів улаштовано було невелику виставку

видань Центрархіву та різних книжок і журналів по архівознавству.

>) Архівній термінології присвячено дві замітки в 2 вип. .Архивное Дело*,
М. 1925:1. .Ленинградский проект архивной терминологии* і II. В. Шереметевський.
.Несколько замечаний по поводу Ленинградского проекта архивной терминологии*.

2) Див. останню книгу, що вийшла за йсго редакцією в виданні ленінградського
Істпарту «1905 год" Ленігр. 1924 р, збірник відозв РСДРП.

8) Рец. С. Валка на збірник відозв під ред. О. Шилова в .Былом'* №23 (1925 р.).

11



Крім того, на окремих щитах виставлено було зразки бланків,

картонок, форм описів то-що. Всі ці матеріяли згруповані були но-

де-кількох групах, одна з них ілюструвала ті зразки, що їх вимагали

Правила постановки архівної частини дієвих установ*,
друга технічну. роботу інструкторського ігідвіділу організаційного відділу
Центрархіву, инші техніку роботи читальної залі та розборочної
й описової робот різних архівів Москви.

По різних архівах було організовано ще кілька виставок. В

Історично-Революційному архіві, наприклад, дві виставки: одна

ілюструвала схему організації політичного розиску царського уряду, друга
зібрала видання, що їх оброблено було на підставі документів архіву.

Інтересні були виставки АОР у з матеріялами Колчаковського
уряду і Московського Древлехрани :ища з різними рідкими й

виключної історичної цінности документами.
Екскурсії по архівосхованках Москви закінчили праці з'їзду.

Зроблено було для делегатів все, щоб широко й глибоко зазнайомити
з роботою зразково поставлених архівів, як А.О.Р , Московське

Древлехранилище та инші архіви. І справді, з'їзд в цілому багато дав

архівним робітникам, що з'їхались з усіх кутків С.С.Р.Р.
І загальні підсумки з'їзду не були такими песимістичними, як

підсумки робот першої конференції 1921 р. З'їзд з повним правом
міг констатувати великий поступ уперед, значне зміцнення архівних
позіцій. Архівна справа завоііовала загальне визнання доцільности
й справедлив >сти тої твердої політики централізації, яка ще так

недавно зустрічала, ворогів і серед самих архівістів.

В. Міяковсьний.



Значіння та завдання архівної справи на Україні.

Стан архівної справи в царській Росії цілком справедливо
характеризувався терміном нестроение41.

Тодішній уряд не вважав охорону та упорядкування архівів за

справу, що має державне значіння, не визнавав необхідним, щоби
спеціяльна центральна установа керувала та завідувала архівною
справою в межах усієї держави. На місцях архівні матеріяли в

установах часто-густо гинули через недбале переховування їх; багато
матеріялів, яко непотрібних, нищили самі відомства, користуючись
наданим їм правом. Наукові товариства та археологічні з'їзди не раз
порушували питання про необхідність урегулювання архівної справи,
призначалися комісії, складалися проекти, але вони не

здійснювалися, а лишалися ніби похованими в надрах бюрократичних
канцелярій, і архівне нестроение" існувало аж до кінця самодержавного
ладу.

В такому ж, коли не гіршому стані, була архівна справа на

Україні. На всій її території існував лише один організований
центральний архів у Київі, що в ньому було зібрано книги судових
та адміністраційних установ правобічної України за часів польського

панування. Радянська влада звернула увагу на долю архівів ще за

часів завзятої горожанської війни. Поворотним пунктом в історії
архівної справи на Україні треба вважати дату 3-го січня 1923 р.,
коли при ВУЦВК'у було утворено Центральне Архівне Управління, а

при ГВК'ах його місцеві органи-Губархи. Тільки з цього часу
архівна справа стала на твердий грунт і архівні органи одержали
змогу виконувати завдання, що на них поклала радянська влада.
Тільки тепер здійснилася давня мрія архівних робітників про
централізацію архівної справи, про єдиний державний архівний фонд, в

склад якого входять архівні матеріяли всіх без винятку установ.
В сучасний мент, без сумніву, широкі кола радянського

суспільства починають цікавитися архівами, визнаючи їх науково-політичне
значіння. Однак необхідно вести енергійну пропаганду серед
робітничих та селянських мас, виясняючи, яке значіння мають архівні
матеріяли для наукових завдань та потреб радянського будівництва. По-за
архівними матеріялами неможливе вивчення історичного процеси
України, тих шляхів, які неминуче привели до перемоги жовтня.

По-за архівними матеріялами неможливе виконання актуального

завдання нашої доби вивчення з марксівського погляду історії
України XIX та XX стор., особливо найважливіших її моментів, а також

революційного руху. Сучасне радянське будівництво в своїй практичній
біжучій праці постійно потрібує довідок з минулого по різних
питаннях економічного та соціяльно-політичного життя, що вимагають

розшукання та систематизації відповідних архівних матеріялів.
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ріялів на території України для того, щоби архівні органи ясно

уявляли становище єдиного державного архівного фонду та

постійно поповнювали-б свої відомості новими даними. 2) догляд за
цілістю архівного фонду шляхом неустанної боротьби з порушеннями
архівних законоположень, 3) повернення українських фондів, що
знаходяться по-за межами України, 4) концентрація архівних
матеріялів за певним планом з такою метою, щеб історичні матеріяли
були зібрані в центральних та губ. історичних архівах, а історико-
революційні в Центр. Архіві Революції та відповідних відділах
Істархів, 5) пристосування архівних матеріялів, зібраних в Істархах,
для наукових та практичних цілей шляхом класифікування їх та
складання описів, оглядів, покажчиків то-що, 6) догляд за
постановкою архівної частини біжучого діловодства в радянських
установах, що ставить своєю метою контролювати способи переховування
діловодних матеріялів, які мають високу вартість тому, що в них

відбивається многобічиа діяльність радянської влади.

Для розвитку діяльности Укрцентрархіва та його місцевих
органів необхідні такі заходи: 1) зміцнення матеріяльної бази архівних
органів та допомога держави для здійснення де-яких важливих Завдань

архівного будівництва, як, наприклад, переведення плана

концентрації українських архівних матеріялів, шо перебувають так на

території України, як і по-за межами її в РСФРР. 2) Для охорони
архівних інтересів під час переведення трьохступневої системи управління
необхідно по всіх округах закласти окружні архівні управління, а

також зберігти існуючі Істархя. 3) Перетворення Центрального Архіва
Революції в Архів Жовтневої Революції за прикладом Московського,
поповнивши його історико-революційними матеріялами, що освітлюють

добу жовтня та горожанської війни на Україні, та діловодними
матеріялами центральних радянських установ 8 1920 р. (матеріяли
деяких Наркоматів вже передано в архів). 4) Для об'єднання
завідування державним архівним фондом необхідно рукописи архівного
характеру, що переховуються в бібліотеках та музеях, передати
архівним органам. 5) Необхідно закріпити за архівними органами їх

помешкання, а також одвести їм нові в міру їх потреби. 6) Виходячи з думки

про величезне політичне значіння архівів та маючи на увазі, що тепер
пролетаріят мусить опанувати архівами, необхідно вжити систематичних

заходів до підготовки червоних архівістів, одночасно вливаючи в

існуючі кадри архівістів підготованих партійних робітників для

роботи на відповідальних посадах, а також використовуючи вчено-

архівну підготовку та досвід по-за партійних архівістів, що цілком
поділяють платформу жовтня та користуються довір'ям керуючих
партійних органів.

С. Тетін.



Критика та бібліографія.
Дженкінсон Порадник архівної адміністрації, включаючи проблеми

архівів війни і складання архівів*.

(Jenkinson .A Manual of Archive Administration inc

luding the problems of war-archives and archive making"
Oxford 1922).

Джеякінсонова книга б одна з книжок серії Економічної та

соціальної історії всесвітньої війни", що видається на кошти Карнед-
жієва фонда для інтернаціонального миру під редагуванням
спеціяльного бюра. Автор цієї книжки лектор палеографії та архівознавства
в Лондонському університеті. Він висловлює надзвичайно цікаві думки
що до знищення непотрібних матеріялів та инше. З де-якими його
думками ми не можемо погодитися, але над питаннями, що він ставить

мусить подумати кожний архівіст, бо вони дуже актуальні.
Подаємо короткий зміст книжки.

Перша частина Вступ. Автор каже про значіння архивних
матеріялів для історії. Без сумніву ні одної дослідної історичної праці
не можна написати без архівних джерел, а тому ми повинні
потурбуватися про стан архівних матеріялів минулого і про складання
архівів майбутнього. Що ж таке архів? Кожний документ, що виник, або

використувався в адміністраційній або виконавчій дії (громадській
або приватній) і далі зберігається установою в її помешканню під
доглядом відповідальних осіб є архівний документ. Архіви не

виникають з метою інформації будучини.
Якого-б походження не були архіви, всі вони мають дві спільні

риси, дуже важливі і цінні: по-перше вони безсторонні, по-друге
автентичні.

Архівіст має два обов'язки. Перший, головний охорона архівів.
Другий допомога науковим дослідникам. В Англії, хоч і зберіглася
велика кількість архівів, дуже мало вийшло книжок з

архівознавства. Головні принципи архівознавства загальні для всіх країн.
Розвязати дрібні практичні питання, що неоднакові в різних країнах,
може кожний архівіст, що має теоретичну підготовку і досвід в роботі.
Веляка кількість архівів, що виникла за останні часи, гостро
поставила питання рро їх охорону і розміщення. Повстало також нове

питання про складання архівів надалі.
Друга частина. Походження й розвиток архівів

і правила зберігання архівних матеріялів.
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Коли функції установи припиняються, але установа з новими функціями
продовжує діяльність, то архіви залишаються у неї, бо вона е

спадкоємцем усього майна.

Коли й установа і функції її зникають, то архів або перевозять
до другої установи, або залишають на тому-ж місці. Природним охо-

ронителем архівів < : особа, що звязана з установою, при якій виник

архів. Повстає питання, чи може архівіст офіційного архіва піти
врятовувати архіви ліквідованих установ, або установа, що офіційно
не повинна збирати чужих архівів, переховувати їх? Безсумнівно, що
обов'язок офіційних архівістів нагадувати установам про себе і давати
їм корисні для діла вказівки. Коли установа, що не має своїм

безпосереднім обов'язком зберігання архівів, бере чужий архів та зберігає
його, вона повинна робити це згідно з архівними правилами. Головне,
вона повинна стежити, щоб архів було врятовано весь, а не

цікавіші" документи. Добре, коли в провінції різні місцеві наукові
громади допомогають врятовувати від загибели та зберігати архіви. В

музеях не додержуються всіх правил що до зберігання архівів.
Наприклад, в Британському музеї є дуже цінна колекція документів старих
установ. Вони зберігаються там у дуже добрих умовах, але архівіст
не може надавати їм повної ціни архівних документів, бо їх було
вибрано з певного архівного фонду і таким вчинком їх позбавлено

звязку з иншпмп документами того ж фонду, що без них дуже часто
їх не можна добре зрозуміти. Ідеальним становищем в цій справі
було-б, коли-б музеї збирали та зберігали лише окремі цінні
документи, щ<> загубили свій звязок з фондом. А справжні архівні
документи, цеб-то архівні фонди установ, зберігалися-б архівістами в

архівах. За кордоном, у Франції та Бельгії, инакше дивляться на це: в

архівах зберігаються й окремі документи, і таким чином їхні архіви
уявляють з себе комбінацію музея з державним архівом. Це порушує
один з головних принципів, що покладено в основу відомого
Підручника до класифікування і опису архівів" Мюлера, Фейта та Фруена
що для архівіста архівні інтереси мусять бути на першому місці, а

історичні на другому.
Обов'язки сучасного архівіста можна поділити на першорядні та

другорядні. Першорядні обов'язки архівіста це його обов'язки

безпосередньо відносно архіва. Другорядні це обов'язки що до видання і

до пристосування архівних матеріялів до вжитку їх дослідувачами.
Першорядні обов'язки архівіста, цеб-то його обов'язки що до архівів
це зберігання архівів від небезпеки. Небезпека може бути фізична та

моральна.
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як картки в картковому покажчику. Окремі папери складаються у
ігязки, портфелі або оправляються. Але все це не зберігає їх від пороху.
Багато шкоди чиниться архівним документам під час праці над ними.

Треба забороняти курити в помешканню, де є архівні матеріяли,
забороняти вживати чорнило під час праці над ними. Дуже псують
документи, перекладаючи сторінки, але цього важко запобігти. Щоб
запобігти крадіжок під час студіювання, треба, щоб хто-небудь з

архівістів був в кімнаті, де працюють; документи треба видавати під
розписки. Жодний документ не можна переміщати без того, щоб не
залишити на тому місці, де вій був. картку з поміткою. ;.оли, куди і хто

взяв документ. Для цього треба мати в складі співробітників архіва
постійного технічного робітника-фахівця і потрібні приладдя та

матеріял.
В помешкання, де переховуються архіви, не можна пускати

нікого стороннього. Але небезпека для архівів може бути від самого

архівіста. Моральний захист архівів полягає в тому, що архівні
матеріяли треба зберегти від різних поправок, змін змісту,
фальсифікації, порушення цілости фонду. Найчастіше зустрічається така

помилка: архівіст вносить в свій архів щось чулеє йому, або, навпаки,

відділяє як -небудь частини фонду, що треба зберігати в одному

місці. Відповідальним за свій архів архівіст стає з того часу, як

приняв йиго. Основне правило описування архівів старі описи і

старий порядок розміщення матеріялу не треба порушати. Коли
немає старої нумерації, або є тільки частина фонду -треба всі
документи перенумерувати вхідним номером. Треба вживати різнобарвні
чорнила або які-небудь ознаки, щоб розрізнити вхідну нумерацію від
старішої або пізнішої. Вхідна нумерація не має відношення до

змісту або характеру документа; вона може вказувати, в якому стані

одержано документи. Такий вхідний опис покаже, що в певну дату
таку чи лишу кількість документів одержано з такого джерела.
Нумеруючи архівні матеріяли, треба мати на увазі правило колений
окремий документ має свій окремий номер; кожний том має простий
номер і підномери для аркушів, або окремих частин тима; кожний

документ, що входить у в язку, або додається до якого-пебудь діла,
має номер того цілого, до якого він належить, і свій нідномер або

літеру.
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терміна фонд", що вживається на континенті, краще вживати термін
«архівна група». Архівна група це архіви, що виникли з роботи
установи, яка була органічним цілим, працювала незалежно, без
зовнішнього авторитету, в усіх галузях діла, які підлягали їй. Таким
чином «архівна група» е ширше опреділення, ніж фонд. Але це
різниця зовнішня, а не принципова. Основний закон не можна

порушити цілости фонду залишається і для групи: Чає можна порушити
цілости групи. Що до улаштування архівів внутри групи автор
цілком погоджується з автором «Підручника». Всі архіви в

архівосховищі поділяються на 1) архівні групи з зазначенням загальних

установ, при яких вони виникли, 2) розділи їх на архіви окремих
установ, підрозділи за функціями установи, 4) класи внутрі
підрозділів і 5) окремі документи.

Для всього архівосховища треба скласти провідника або
загального інвентаря. В ньому повинні бути такі вказівки 1) класи в

кожній групі, 2) кількість чисел в кожному, 3) дата кожного класа, 4)
справочне число класа, 5) місце в архівосховищу, що займає кожний

клас. Крім того повинні бути списки по кімнатах або полицях, опис

кожного класа окремо з детальною нумерацією кожного документа.

Архівіст не є і не мусить бути істориком. Йому треба мати

деякі відомості з історії, він може особисто бути зацікавленим в історії,
як скажемо, і в металургії, але його обов'язки, як архівіста, цілком
незалежні від дослідної праці історика, що використовує архіви для

якої-небудь мети. Перший обов'язок архівіста бути слугою архіва,
а коли він свої обов'язки в цьому напрямі виконав, він може
допомогти дослідувачам. Другорядні обов'язки архівіста скласти
провідника з заміток зі всіх інвентарів, покажчики, списки документів.
Списки повинні складатися тою мовою, якою написано документ.
Копії документів треба видавати так, щоб не треба було їхати дослі-
дувачу в той архів, де вони переховуються.

Третя частина сучасні архіви.
В третій половині XIX в. повстало питання про те, що частину

архівів треба знищити, бо не було коштів для їх переховування.
Тільки в 1877 році було видано правила, якими треба користуватися
для знищення паперів. Багато цінного було знищено. Питання про
знищення паперів стоїть тепер ще гостите, бо дешевий папір і
можливість друкарською машинкою надрукувати багато і швидко
збільшує архіви. Для архівіста й історика є небезпека бути засипаним

під масою документів. Який критерій для знищення паперу. По-перше,
документи, що призначено для знищення, треба знищити, а не

вживати за обгортку для продуктів. Це потрібно, головним чином, для

того, щоб упевнитись, що цінні документи не знищуються.
Не можна призначати для знищення цілу серію документів:

треба розглядати кожний документ окремо.
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установи, де вони складаються, сама повинна знищити те, що можна.
Повстає питання: як ми можемо бути певними, що адміністрація
знищила не замало, або навпаки, не забагато. Зберігати треба
якомога менш, частіш передавати до архіва і, оскільки можливо, в

класифікованому вигляді. Кожний адміністратор повинен держати свої

папери в такому стані, щоб заступник його міг одразу-ж
ознайомитися зі всіма справами.

У всіх країнах є комісії, що складено з архівістів,
представників установи, що її архів розглядають, і істориків. Ш комісії
видають правила знищення де-яких видів документів. В Англії опис

паперів, що запропоновано до знищення, стверджується Архівним
Управлінням (Public Record Office) і головою архіва і передається до

парламенту. Але на практиці в сучасних архівах установ дозволено
знищувати де-які види документів самій установі. Дозвіл на це дає

комітет знищення Архівного Управління, що працює в контакті з

установою, що її архів розглядається.
Частина IV Роблення архівів. В старих архівах нас

цікавить тільки охорона їх. В нових ми можемо вжити заходів що до

кращого стану їх. В сучасний момент, щоб здешевити процес писання,

виробляють дешевий папір, чорнило, бинду для машинки. Всі ці
матеріяли скоро знищуються і архіви що писано за допомогою їх,
не можливо зберігти. Треба звернути увагу на те, щоб документи,
які мають зберігати, писали на кращому папері.

Загрожують архівам і нові методи ведення діла. Розмови через
телефон, усні розпорядження иноді мають велике значіння. Треба
вжити заходів, щоб, коли вони мали які-побудь наслідки для діла, їх

було занотовано відповідальною особою. Кожна уста і ова веде своє

діловодство, як їй здається кращим. Треба ввести державний
контроль над діловодством і вжити заходів, щоб воно було одноманітним.
Регістратура установи повинна стежити за тим, які матеріяли треба
переховувати і потім передавати в архів, а які нищити. Вона
повинна поділити папери на 4 групи: 1) документи, що можна зараз же

знищити, 2) документи, що треба зберігати короткий час, 3) такі, що
треба зберігати довгий час, 4) такі, що передаються до архіва.
Документи, що їх буде через де-який час знищено, треба заводити в

спеціальну книгу, де зазначити термін, коли треба знищити кожний

документ. Цю книгу треба переглядати що-дня і, коли якому
документу надійде термін, його треба знищити, а в книзі зробити одмітку
про це. На таку роботу треба мати відповідальних робітників. Вони
не архівісти, але радяться з архівістами що до способа регістрації
документів і зберігання їх. В маленьких установах регістратор і
архівіст може бути одною особою.

Частина^У Архів и часів війни. Архіви, що склалися в

звязку зі світовоювійною, звичайно, підлягають тим архівним правилам,
що й инші архіви. їх дуже багато. Де-які з установ, що виникли під час
війни, вже ліквідовано. Від них залишилися архівні матеріяли, що

дуже цінні для істориків війни. Треба було-б скласти список архівів,
що торкаються війни, зібрати їх і переглянути, щоб виділити
документи, які можна знищити. Розглядати документи треба не з боку їх

історичної цінности, а з боку їх цінности в адміністративній дії.
Потім всі ці архіви можна буде вважати за одне органічне ціле.

Далі Дженкінсон дає додатки 1) конспект поділу установ і
архівів в Англії, 2) замітку до бібліографії архівознавства, 3) приклад
правил що до поправки попсованих документів, 4) приклади з

англійських архівів, 5) правила до видання документів.
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Дженкінсон цілком приєднується до поглядів голанських

архівістів Мюлера, Фейта та Фруена в питаннях зберігання та

класифікації архівних матеріялів. Він вважає підручник цих авторів
найкращим в архівній справі. В цих питаннях Дженкінсон не дає нічого
нового, порівнюючи зі вгаданим підручником. Алев останні часи

повстали нові питання в архівній справі, про які не могли знати голан-
ські архівісти, що писали в .і0-х роках минулого століття Кількість

архівів страшенно збільшилась і чим далі, тим все збільшується, бо
виникають нові установи, дешевшають матеріяли до писання і

введено друкарську машинку в канцеляріях. Треба вживати яких-небудь
заходів проти цієї повіди архівних матеріялів. в яких ні архівіст, ні

історик не зможуть розібратися. Повстає питання про знищення

деяких частин архівів, що не мають значіння.

Дженкінсон пропонує доручити самій установі виділити ті
частини архіва, що можна знищити. Те, що передано в архів, вже цілком
зберігається. На України, навпаки, Архівне Управління пропонувало
установі виділити потрібні їй документи, решту забирало до себе і
само вже виділяло документи для знищення. Установа може сказати,
які документи їй потрібні зараз для біжучої праці, але вона не може

сказати, які їй непотрібні будуть в майбутньому.
Яскравий приклад цього ми маємо на банківських архівах, що

установа визнала за непотрібні, а потім почала розшукувати їх. Але
над думкою Дженкінсона що до участи установи в розборі її архіва
треба подумати. Дійсно, ніхто не може так знати, яке значіння має

той чи инший документ в справах установи, як ті. що працювали в

тій установі й оперували з цими документами. Далі дуже цікава
думка Дженкінсона що до складання нових архівів. Д^-що зі
згаданого ним збираються робити на Україні, вводячи контроль над

діловодством установ. Але поки в цій галузі зроблено небагато. Нічого не

зроблено в справі поліпшення матеріялів для писання. Контролюючи
складання нових архівів, архівісти полегшать собі працю в

майбутньому й виведуть архівну справу з того критичного становища, в

якому вона опинилась зараз.

0. Водолажченко.

Центрархив.- Архивное Дело, Вып. 1. Москва Петроград, 1923.

Госиздат. 172 стр. Вып. 11 Ленинград Москва. 1925. Госиздат. 171 стр.
Зазначене неперіодичне видання Центрархіва РСФРР єдиний

орган у межах усього Союзу Радянських Соціялістичних Республік,
що розробляє питання архівознавства та подає відомості про архівну
роботу в межах республіки. На жаль, воно виходить дуже рідко і

цілком зрозуміло, що появу кожного нового випуску його доводиться
чекати з великим зацікавленням, маючи на увазі страшенну бідність
російської та української літератури на праці архівознавчого
характеру.

Обидва випуски зазначеного видання, що досі вийшли в світ,
намагаються виконувати завдання, як їх намічає редакція в своій

вступній замітці, вміщеній в 1-му випуску, цеб-то розробляти как

очередные проблемы современной научной археографии, так и вопросы
практического архивного устроения", включаючи сюдий освітлення

процеса архівної реформи,
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В 1-му випуску ми бачимо статті з теорії та практики
архівознавства, архівну хроніку та бібліографічний відділ.

С. Рождественський в статті Историк археограф архивист"
порушує цікаве питання про взаємовідносини між ними в справі
виконання спільного завдання вивчення минулого. Автор показує, як

протягом останнього століття мінялися завдання археографа в звязку
з новими вимогами, що їх ставив історик, на якого в свою чергу
впливали потреби життя. Археограф готує до видання історичні
матеріяли за встановленими науковими правилами: на нього-ж

покладається обов'язок популяризувати прийоми та засоби, що їми

користується археографічна дисципліна. Археограф имеет дело

преимущественно каже автор с отдельными, цельными памятниками

или однородными группами памятников, типы которых устанавливает
дипломатика". Завдання архівіста полягає в належному переховуванні
та описові архівних матеріялів. Вироблення відповідної форми опису,
що допомагала б історику-досліднику і таким чином сприяла б

розробленню минулого завдання, в розвязанні якого повинні взяти

участь історик, археограф та архівіст. Коли архівіст відбирає архівні
матеріяли та підготовляє їх до друку, він виконує роботу археографа.
Взагалі нам здається, що не можна провести різниці між досвідченим

ученим архівістом та археографом. Автор ставить питання, чи не буде
визнано доцільним з огляду на централізацію архівної справи
зосередити в спеціальному вищому науково-адміністративному органі
керівництво роботами в галузі опису єдиного державного архівного фонду
та видання найцінніших матеріялів. Автор не дає прямої відповіди
на це питання; він думає, що зазначене завдання можуть виконувати
спеціяльні комісії, що існували при де-яких великих архівах з метою

видання опису їх матеріялів. Ми думаємо, що із принципа
централізації випливає необхідність, щоби центральний архівний орган
керував справою складання описів та видання архівних матеріялів у межах

Республіки. Виробляючи план цієї роботи, слід брати на увагу
актуальне значіння фондів для науково-дослідних або практичних цілей.
З цього погляду, очевидно, організовані архіви повинні були-б за

відповідними вказівками центру розпочати огляд або опис фондів,
що містять в собі матеріяли до історії ревруху, селянства та
промисловости. Треба виробити форму опису, встановити вимоги, що їм вони

мусять відповідати. Очевидно, це чергове завдання центру.
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історичного джерела. На нашу думку, критичне дослідження всіх
категорій документів дуже ускладнить пращо; необхідно обмежитись,
коли таке завдання поставлено, дослідженням 1 2 головніших

груп.
Складання архівних оглядів дуже складна, хоч і корисна, праця

Бажано було-б, щоб їй віддавалося більше уваги в спеціяльній
літературі: найбільшу вагу в цій справі мають думки, що спіраються
на відповідний досвід у цій галузі архівної практики.

Цікаві статті Д. Єгорова Образование архивиста на Западе" та

І. Пузино Западно-европейские периодические издания по архивному
делу', що знайомлять нас, як розвязуються ці важливі питання

підготовка кваліфікованих робітників на архівному полі та видавання

спеціяльних журналів в різних європейських країнах.
Н. Лихачев з властивою йому величезною ерудицією порушує

питання О составлении перечня изданных русских актов*. Не під
лягає сумніву, що наспів уже час порушити питання і про складання

переліку українських виданих актів.
В ст. М. Вишневського Летопись архивной жизни провинции

за 1920 г." ми знаходимо відомості про стан архівної справи на

території РСФРР.
В. Шчета в ст. l-я Всероссийская конференция архивных

деятелей" подає докладні відомості про підготовку та роботу конференції,
що відбулася в Москві в-осени 1921 р. В статті наведено й резолюції,
що їх приняла конференція по заслуханих докладах. Цікаво порівняти
їх з резолюціями в'їзду архівних робітників РСФРР, що відбувся в

Москві в березні б. р.

Другий випуск Архивного дела* справляє дуже приємне вра-
жіння, бо він складений досить різноманітно та цікаво. В ньому ми

бачимо статті з теорії архівної справи, про московські організовані
архівосховища, бібліографічного характеру, хроніку архівного життя,
законоположення та розпорядження в архівній справі та відділ
рецензій.

Збірник відкривається статтею керовника Центрархіва М. Покров-
ського Политическое значение архивов". Ця стаття встановляє

провідні точки погляду на значіння архівів для робітничо-селянської
держави не тільки нових, але й старих. Архівіст, на думку автора
мусить бути істориком. Архивист, ничего не смыслящий в истории
каже він может быть только сторожем архива, но работы архивной
он производить не может* (ст. 5). Зважаючи на те, що архівні
матеріяли навіть новітніх часів дуже мало використовуються тому, що
вони здебільшого не впорядковані, пролетаріят повинен технічно

заволодіти архівами.
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нашу цікаву добу. Цілком ясно, що держава повинна вмішатися в цю

справу і за прикладом Заходу розпочати боротьбу за збереження
писаних матеріялів. Необхідно постачати нашим установам папір та

чорнило відповідної якости, тепер же треба в законодавчому порядку
встановити, які саме документи обов'язково треба писати на доброму
папері гарним чорнилом. Треба подумати про збереження
найважливіших принаймні документів революційної доби. На нашу думку, Центр-
архіви всіх союзних республік, не гаючи часу, повинні звернути най-

пильнішу увагу на це пекуче питання, що має не тільки технічно-

архівне, але, сміливо можна сказати, державно-практичне значіння.
Є відомості, що Центрархів РСФРР у найближчий час гадає

заснувати спеціальне науково-технічне бюро для дослідження питань,
звязаних зі збереженням архівйих матеріялів. Укрцентрархів ще в
1923 р. мав на меті заснувати таке бюро, але за браком коштів цей
проект не був здійснений.

Великий теоретичний інтерес уявляє із себе стаття Архивная
терминология", що вміщена в порядку обговорення, бо Центрархів не

виробив що сталої термінології. Спеціяльна комісія працює тепер над
цією складною справою. Зазначена стаття складається із 2-х частин:

проекта архівної термінології, складеного ленінградськими архівістами,
та заміток до нього відомого московського архівіста В. ПІереметєв-
ського. В ленінградському проекті ми бачимо спробу визначення

основних архіьних термінів: архівний матеріял, документ, дело",
наряд дел , одиниця переховування архівного матеріяла, архівний

фонд, архів, єдиний державний архівний фонд. Всі ці питання дуже
складні і не досліджені не тільки в нашій, але й у західньо-европей-
ській науці. Визначення того чи иншого архівного терміна залежить

від погляду того чи иншого архівознавця. В більшості
випадків не можна довести правдивість того чи иншого розуміння
архівного терміна розуміється, тут іде мова не про основні лінії, а

відтінки але для встановлення одноманітної термінології в архівній
практиці не тільки РСФРР, а всього ССРР необхідно, щоби
термінологію виробила спеціяльна комісія в складі представників союзних

Центрархівів. До речи треба сказати, що ленінградська термінологія
знає тільки архівний фонд, між тим можна розрізняти архівний фонд
від діловодного і діловодні фонди розподіляти на групи, як це робить
Укрцентрархів. Архівний фонд в розумінні ленінградських архівістів
відповідає діловодному фондові, як його розуміє відділ архівознавства
Укрцентрархіва.
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збирати та переховувати їх. Де-які музеї зібрали у себе архівні
матеріали як з урядових, та і фамільних архівів, що іх вдалося врятувати
від загибели або в тяжкі часи архівного ліхоліття, або в наші часи
в тих місцевостях, де нема архівних органів. За такі послуги можна
тільки скласти щиру подяку музеям. Але цілком ясно, що музеї,
врятувавши та зберігши архівні матеріяли, не мають ніякої підстави
вважати їх за свою власність, а навпаки повинні передавати їх

архівним органам за вимогами останніх.

Статті М. Любавського Московок. Историч. Архив.
Древлехранилище" та С. Богоявленського 200-летие б. Московок. Глави. Архива
иностранных дел знайомлять з організованими архівами, що містять
в собі основні фонди центральних та місцевих установ Росії XVI XVIII,
а почасти й XIX ст. Фактично всі вони сконцентровані в

Древлехранилище", яке склалося із фондів б. Моск. Архіва Мініст. Юстиції
та инших фондів загально державного значіння, що знаходилися в

Москві або були перевезені в Древлехранилище", як т. з.

Государственный Архив", евакуований із Ленінграда під час імперіялістич-
ної війни, дела берг-коллегии горного департамента", фонди Моск,
архива Мин. Иностр. Дел", теж перевезен!' в .Древлехранилище*
в останні часи. Таким чином утворився величезний історичний архів,
який міститься в добре відомому всім архівістам будинку б. архіва
Міністерства Юстиції.

Мп не зупиняємося на статті 1. Голубцова .Архивисты Голландии
о приведении в порядок и описании архивов'-, що присвячена
докладному огляду підручника Мюллера, Фейта та Фруена, бо в цьому ж
збірнику вміщено статтю про згадану книжку.

Питання про каталогізацію газет розглядає А. Кудрявцева, яка

на підставі досвіду праці архіва жовтневої революції в справі
каталогізації газетного матеріялу, докладно знайомить з типом картки, що
вживається в архіві.

Цінна стаття П. Архивный Музей в Ленинграде". Цей музей
засновано в 1922 р. з метою популяризації значіння архівів в

народніх масах. Музей знаходиться при б. Сенатському архіві; він дуже
охоче відввідувався.

В статті Бельчикова дається огляд російської літератури архівної
справи за 1917 23 р.р.

І. Любименко знайомить з дуже цінною роботою, що була
задумана й в значній мірі виконана в ленінградських архівних колах. Ця
робота бібліографичний покажчик чужоземної архівної літератури
роспочалася в 1918 р. Вже написано 1500 карток абеткового
покажчика; провадиться робота по складанню систематичного покажчика.

Лишається побажати, щоби ця необхідна праця скоріш побачила
світ.

В. Пічета знайомить з роботою першої Всебілоруської архівної
конференції, що відбулася в травні 1924 р.

Хроніка архівного життя складена дуже цікаво, вона дає добре
уявлення про те, що робиться в архівній царині РСФРР.

Повно підібрано .узаконения и распоряжения по архивному делу
РСФСР*, починаючи з 1918 р. Але здається нам, що інструктивний
матеріял не вміщено цілком, а між тим найбільш цікаво, особливо
для архівних робітників инших Центрархівів використати в повній

мірі дослід Центрархіва РСФРР, в якому працюють видатні знавці
архівної справи.

В. Барвінський.
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Сборник материалов, относящихся до архивной части в России.
Т. I, Прг, 1916, стр. 710, Т. 11, Ирг, 1917, стр. -156.

Зазначений збірник видало Русское Историческое Общество",
а уложила його утворена при ньому особлива комісія для
обсуждения мер, касающихся порядка сохранения местных архивных
материалов*4. Особлива Комісія, виконуючи одно із побажань першого
з їзда представників губ. архівних комісій та відповідних їм установ,
що з ініціативи Товариства відбувся в Петербурзі 6 8 травня 1914 р.,
склала згаданий збірник законоположень, інструкцій, правил та

обіжників, относящихся до содержания архивов в России и управления
ими". Світова війна затримала вихід у світ збірника аж до 1917 р.
Революція та горожанська війна стали на перешкоді до

розповсюдження збірника в межах бувшої Російської держави. Тому
українські архівні робітники, хоч і знали про існування збірника, мали

змогу познайомитися з ним лише в недавні часи.

Збірник заслуговує пильної уваги з боку всіх архівних робітників.
Збірник цей відповідає завданням, що його поставила особлива комісія;

він дійсно містить в собі по можливості повне зібрання урядових
законоположень та розпоряджень в архівній справі. В ньому яскраво
відбилися добре відомі нам риси історії архівної справи в Росії, або,
краще сказати, архивного нестроения*4: відсутніть єдиної провідної
думки в урядових сферах на значіння архівних матеріялів, сваволя

відомств при вирішенні питання про знищення матеріялів, безсилля

авторитетних наукових кол та інституцій поліпшити стан архівної
справи через байдужність уряду. Матеріяли, що ввійшли в збірник,
взято із першоджерел: Свода Законов", Полного Собрания Законов"
та архівів центральних установ. Ми знаходимо в двох томах збірника
не тільки законоположення, відомчі розпорядження, правила та

інструкції в архівній справі, але можемо на підставі вміщених
матеріялів докладно познайомитися з листуванням відомств, що освітлює
їх погляди на архівну справу та з'ясовує, як проходив той чи ипший

закон або розпорядження.

Правда, в другому томі збірника вміщено з сучасного погляду
чимало зайвого, нецікавого матеріялу, як-то: закони про відпуск коштів
на утримання різних провінціяльних архівів, на дальше провадження
розбирання архівних справ, на будування архівних будинків то-що.
Але так нам здається тепер, а у свій час, коли видавався збірник,
згадані матеріяли були дуже потрібні, бо вони характеризували
відношення уряду до провінціяльних архівів.
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з них повинні переховуватись завжди, другого та третього на
протязі певного часу, що його визначав кожне відомство (від 3-ох дл
10 20 років для другого, до 3-ох для третього). По уплив! встанов-

ленного терміну з відповідного дозволу справи продаются с

публичных торгов или другим законным порядком". При чім перед продажем
справи розшиваються, а листи їх змішуються. Секретні справи
паляться. Неясні вказівки що до розподілу справ між розрядами
давали змогу установам в великій кількості призначати архівні справи
для знищення.

Було вироблено спеціяльні правила про розбирання справ архівів
судових установ як нового часу, так і ліквідованих (1885 р.) приказа
общественного призрения" (I860 г.,) крестьянских установлений,
образованных по закону 1889 г. (1903 р.) і т. ин.

На підставі матеріялів збірника можна докладно ознайомитись

з історією заснування, складом та завданнями організованих архівів:
Центрального у Київ!, Міністерства Юстиції та Закордоних Справ у
Москві, Синодського та Сенатського в Петербурзі.

Укладачі збірника звернули належну увагу на історію архівної
справи, вмістивши матеріяли, що освітлюють спроби наукових кол

зламати байдужність уряду що до долі архівів та спонукати його
покласти край архівному безладдю, заклавши головний архівний
орган і низку архівів центральних та місцевих. Збірник містить в

собі такі цінні матеріяли що до згаданого питання: протоколи комісії

об устройстве архивов", що була утворена при Предварительном
комитете" 2-го Археологічного З'їзди в грудні 1871 р., доклад,
складений цією комісією, листування Російського ІсторичногоТ-ва 1903
1904 р.р. з Міністерством Народньої Освіти з приводу проекта архівної
реформи, виробленогоXI Археологічним З'їздом, виїмки з листування
та звітів Товариства, що освітлюють діяльність утвореної при ньому
особливої комісії 1912 р. для обсуждения, мер, касающихся порядка
сохранения местных архивных материалов".

Такий в коротких рисах зміст збірника, що, безперечно, становить

собою цінний вклад в архівознавство.
В. Барвінський.






