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ДЕРАЖНЯ В ТОПОГРАФІЧНОМУ І КАМЕРАЛЬНОМУ 

 ОПИСІ ЛЕТИЧІВСЬКОГО ПОВІТУ 

 КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ 

 

Стаття присвячена введенню до наукового обігу уривка камерального і топографічного 

опису Летичівського повіту Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття, який 

стосується Деражні. Демонструються інформативні можливості джерела щодо вивчення 

соціально-економічних, демографічних та етно-конфесійних особливостей розвитку Деражні  в 

зазначений період. 
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Одним із важливих напрямків розвитку вітчизняної історичної науки є розширення 

джерельної бази досліджень шляхом уведення до наукового обігу невідомих або маловідомих 

історичних джерел, а також вивчення їх інформаційного потенціалу. 

Особливою групою історичних джерел, які дозволяють дослідити різноманітні  аспекти 

соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку Поділля й окремих 

поселень краю кінця XVIII – початку ХІХ ст. є описово-статистичні документи, серед яких 

важливе місце належить камеральним та топографічним описам Подільської губернії.  

Доводиться констатувати той факт, що топографічні і камеральні описи безпосередньо 

Подільської губернії лише останнім часом стали предметом наукових зацікавлень з боку 

дослідників [16-19; 20; 21]. Як історичне джерело описи Подільської губернії лише подекуди 

використовуються у дослідженнях соціально-економічних проблем, історичної географії, 

демографії, етнографії, топоніміки, топографії тощо. Разом з тим цілий ряд описів Подільської 

губернії, особливо камеральні та топографічні описи існуючих на кінець XVIII – початок ХІХ ст. 

поселень  містять значний фактичний матеріал про природно-географічні умови, економічний 

розвиток, демографічну ситуацію, соціальний і національний склад, життя, побут, культуру і 

звичаї населення краю, досі залишається поза увагою дослідників. В значній мірі це пояснюється 

тим, що переважна більшість описів Подільської губернії досі не видано. 

Структура описів включає дані про природно-географічні,  економічні, демографічні 

показники кожного окремо взятого поселення, інформацію про його власника, кількість 

населення, види господарювання, побутові умови життя, пам’ятки історії та культури тощо. В 
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зв’язку із цим не можна не погодитись із думкою С. Макарчука, що дана група документів є 

надзвичайно важливим історичним джерелом до вивчення українського суспільства кінця ХVІІІ - 

початку ХІХ століття в різних вимірах [23, с. 221]. 

На сьогодні топографічні і камеральні описи Подільської губернії 1800 (губернського 

землеміра Екстера) та 1819 рр.  (губернського землеміра Рудлицького), які зберігаються в 

Державному архіві Хмельницької області, вже введено до наукового обігу [24]. Проте  найбільшу 

цінність мають описи окремих повітів і поселень, які входили до їх складу, котрі відрізняються 

різноманітністю поданої в них інформації. 

Підготовка і проведення описів Подільської губернії у 90-х рр. XVIII ст. – початку ХІХ ст. 

внаслідок інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії передбачала 

обстеження території губернії, повітів і кожного поселення, збирання інформації відбувалося 

безпосередньо на місцях згідно спеціально розроблених програм та інструкцій. Цю роботу, а 

також впорядкування текстів описів здійснили губернські та повітові землеміри, повітові 

справники, городничі, високоосвічені чиновники губернії. 

Описи Подільської губернії мають високий ступінь  вірогідності, в зв’язку з прагнення 

імперського уряду мати точні й змістовні відомості про інкорпоровані території з метою їх 

подальшого практичного використання, тому в процесі їх підготовки успішно поєднувалися  

анкетний та експедиційний методи збирання матеріалів, використання широкої документальної 

бази, залучення до підготовки описів освічених і компетентних урядовців, постійний контроль з 

боку місцевої адміністрації. 

Описи поселень Подільської губернії є повністю репрезентативними джерелами, які містять 

докладну інформацію про природно-географічні умови, економічний розвиток краю, 

демографічну ситуацію, соціальний склад населення, його заняття, побут, культуру та звичаї, 

забудову населених пунктів, архітектурні й археологічні старожитності. Використання цих 

пам’яток разом з іншими описово-статистичними джерелами дає можливість порівняльного 

аналізу та вивчення соціально-економічних явищ у динаміці. 

На даний час виявлено місцезнаходження дев’яти з дванадцяти  описів  повітів Подільської 

губернії: Балтського, Брацлавського, Вінницького, Кам’янецького, Літинського, Летичівського, 

Проскурівського, Ушицького та Могилівського – в Державному архіві Хмельницької області [1-

13], а також ще трьох – Брацлавського, Вінницького та Ямпільського повітів – в Російському 

державному історичному архіві в Санкт-Петербурзі [14; 15; 17; 22, с.374]. Топографічних описів 

ще двох повітів – Гайсинського і Ольгопільського – досі не виявлено. 

Хронологічно дана група джерел охоплює період з 1797 до 1812 років. Вона виникла в 

результаті діяльності чиновників-землемірів, які, виходячи із поставлених перед ними завдань, в 
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процесі загальноімперського проекту здійснили обстеження новоприєднаних після ІІ і ІІІ поділів 

Речі Посполитої територій українського Правобережжя.  

Що стосується описів Летичівського повіту, до складу якого входила Деражня, то нами 

виявлено два: один з них - чернетковий варіант, який має обсяг 225 аркушів і датований 1812 

роком [9], а інший чистовий – без дати, обсягом 138 аркушів [12]. Обидва мають однакову назву: 

«Камеральное и топографическое описание Подольской губернии Летичевского уезда». 

Враховуючи палеографічні особливості почерку, яким написаний текст  описів (зокрема,  

написання надрядкових літер на кінці слів, своєрідне вітіювате написання букв, характерне, 

принаймні, для діловодної документації ІІ пол. ХVІІІ - поч. ХІХ ст., відсутність єдиних правил 

правопису: злите написання окремих слів і роздільне – слів, що повинні писатися злито тощо), 

автентичну титульну сторінку чернеткового варіанту опису, на якій міститься запис із датою його 

створення – «Статистические табели 1812 года» (хоча, імовірно 1802 р., так як цифра «1» може 

бути «худим» нулем), а також порівняння змісту текстів обох документів,  можна зробити 

висновок, що недатований опис є дещо пізнішою чистовою копією, ймовірно, створеною одразу 

після відповідного редагування першого варіанту. У чистовому описі відсутні фрагменти тексту 

(часто дуже інформативні), які викреслені у чернетковому варіанті. В зв’язку із цим найбільш 

цінним можна вважати саме чернетковий варіант опису. Однак, в зв’язку з тим, що частина цього 

документу має серйозний дефект (майже повністю вицвілі чорнила), що унеможливлює точне  

прочитання тексту окремих аркушів, втому числі й тих, на яких міститься інформація про 

Деражню, тому доводиться публікувати в додатку фрагмент дещо пізнішого за часом створення 

документа. 

У складі Подільського воєводства в Речі Посполитій Деражня посідала статус міста, а з 

інкорпорацією Поділля до Російської імперії внаслідок ІІ поділу Речі Посполитої змінила  його на 

містечко у складі Летичівського повіту Подільської губернії. 

В описі Деражні першорядне місце приділяється обстеженню промислово-економічного 

становища  міста. Так, зокрема, опис містечка Деражні містить дані про його природно-

географічне розташування, стан господарських будівель, храмів та інших культових споруд, 

подаються статистичні дані про етно-конфесійну та станову приналежність мешканців,  

згадуються існуючі на той час ремісничі професії (а також чисельність їх представників у 

Деражні) та цеховий поділ серед ремісників. Певна увага в описах приділяється висвітленню 

економічного становища, напрямків торгівлі.  

Принагідно слід згадати, що реформування російського правопису до сучасного вигляду 

розпочалося у XVIII столітті (з’явилися знаки пунктуації: крапка, кома, двокрапка, а пізніше – 

крапка з комою), тому на кінець XVIII - початок ХІХ століття мало хто з місцевих чиновників міг 
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писати без граматичних помилок з погляду сучасного читача. Отже, зміст деяких частин тексту не 

завжди легко зрозуміти саме через брак пунктуації. Для полегшення прочитання тексту документа 

пунктуація змінена у відповідності до сучасних вимог. Нарешті, ще однією характерною 

особливістю правопису ХVІІІ – поч. ХХ століття є вживання літер: “і” – так зване в російській мові “і 

коротке” або “десятеричне” (остання назва походить з того, що цією літерою позначали цифру 10); 

“ѣ” – “ять”, в словах читається, як звук “є”; а також “Ъ” – твердий знак, який писався в кінці всіх 

слів, що закінчувалися приголосною. При публікації тексту документу “і” замінена на “и”, твердий 

знак “Ъ” зовсім випускається, а букву “ять” замінено на “е”. Не усталеною є також форма 

написання часток з іншими частинами речення, тому в тексті зустрічаємо злите написання слів – 

“ималое”, “итолько”, “свладельца” і т. п., і навпаки, роздільне – слів, які за сучасними правилами 

пишуться з'єднано: “от логими” тощо. Певною мірою в ній зафіксувалася й особливість 

української вимови, яку автори описів намагалися русифікувати, адаптуючи деякі слова місцевого 

походження до російського звучання. Відсутні окремі слова і літери, а також  деякі непрочитані 

слова подаються нами у квадратних дужках. 

З метою широкого використання інформативних можливостей даного виду документів, на 

наше переконання,  необхідна суцільна археографічна публікація всього корпусу джерел, яка, без 

сумніву, буде сприяти підвищенню ступеню доказовості та вірогідності й конкретно-історичних і 

особливо краєзнавчих праць з історії міст і сіл  колишньої Подільської губернії. Відтак наша 

стаття, сподіваємось, запровадженням до наукового обігу опису Деражні і демонстрацією 

інформаційного потенціалу даного виду джерел надасть поштовх для подальшого вивчення та 

подальшого використання їх у краєзнавчих дослідженнях. 
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В чотирьох томах / НАН України. Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 1996-
1997(репринт). 

26. Словарь русских народных говоров. / Составители: О. Д. Кузнецова, С. А.  Мызников, В. 
О. Петрунин; редактор О. Д. Кузнецова; гл. редактор Ф. П. Сороколетов. – Спб.: Наука, 2002. – 
Вып.36. 

 

 

                                                            Додаток 

 

Витяг з камерального та топографічного опису Летичівського повіту Подільської 

губернії про містечко Деражню (документ не датований): 

№ 124-й. Местечко Деражня. Положение имеет по обе стороны речки Волка на низких  и 

приятных берегах. В средине речка сия чрез посредство плотин составляет пространный став. Из 

левой стороны в оную речку подле местечка падает ручей безыменный, с правой стороны по 

течению (Арк. 103 зв.) речки окружено лесом, а с прочих – отлогими косогорами. В нем 

[местечке – О. Д.] – господский каменный дом в два этажа с надлежащими службами, обведен 

каменною оградою и палисадником. При нем есть небол[ь]шой яблочный плодовитый сад. 

Приходской деревянный небольшой старый костел [во имя – О. Д.] Святой Анны, при нем 

токмо один пробощ
1
, для жительства которого – ветхий деревянный дом. Кроме сего есть другой, 

вновь строящийся к сему костелу по фундушу
2
. В сем местечке принадлежит подданнических 
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семь дворов, в них: мужеска пола – 19, женска – 20 душ. Также фундушной суммы получается 

ежегодно 800 злотых
3
. Сверх того, записанная сумма с владельца и селения его Яблоновки 2000 

злотых, с которых сбирают ежегодные проценты. К приходу  сему принадлежат 27 селений. Имеет 

также неподалеку (Арк. 104.) небольшой хутор с плодовитым садом. 

Грекороссийская, из Унии обращенная, деревянная посредственная церковь во имя 

Воздвижения Честного [и Животворящего – О. Д.] Креста [Господня – О. Д.]. Священник    один, 

жительство свое имеет в изрядном
4
 небол[ь]шом деревянном доме, а для священнослужителей 

есть при церкви особо устроенный дом из так называемой школой. 

Сверх сего есть другая в сем же местечке грекороссийская из Унии обращенная деревянная 

церковь во имя Святого Михаила на ровном с первою основании. 

Еврейская деревянная небол[ь]шая школа с зимним пришкольником. В сем местечке 

гостиный  двор каменный и вес[ь]ма  изрядной архитектуры. В нем лавок каменных – 30-ть, из них 

бол[ь]шая часть по малой торговле занята складкою военной амуниции здешней полиции, а токмо 

в 18-ти содержат по малой части разного рода товары, и тол[ь]ко 5 лавок (Арк. 104 зв.) 

примечания отчасти заслуживают. В них имеются шелковые разноцветные и полушалиовые, а 

также бумажные
5
 материи, ситец, набойка

6
 разной доброты, платки, голлан[д]ское, швабское

7
, 

прус[с]кое и рус[с]кое полотно, здешней работы холст, простая затрапеза
8
, флеры

9
, дымки

10
, 

кисеи
11

  и малою частью линобатист
12

, китайка
13

, тафта
14

 и мелкие вещи, как чулки, перчатки, 

ленты и протчие другие недостаточные
15

 [товары – О. Д.]. Содержат тамо соль цесарскую 

ледовую и крупчатку, которую привозят из Крыма и Очакова, сухую рыбу, получаемую с Дону, 

простой сельский холст, веревки и конские сельские упряжки, простой обыкновенный листовой 

табак и бакун
16

, голлан[д]ские и простые сельди и другую соленую рыбу. Протчие торгуют 

мелкими разного рода вещами, также пряными кореньями сарачинными
17

,  (Арк. 105) пшеном и 

перловою крупою. В протчем, заграничными товарами токмо 4 человека ведут торг и ездят за 

оными в Броды, Бердичев и Лейпциг
18

. Евреи платят от занимаемых ими лавок от 40 до 80 злотых 

в казну, прочие из них имеют промысел от винокурения и шинкования, а сверх того есть из них и 

мастеровые: портных – 7, сапожников – 4, скорняков
19

 – 2, хлебников
20

 – 4, медников
21

 – 2, 

стекольщик
22

 – 1, серебряник
23

 – 1, оловянщник
24

 – 1,  резников
25

 – 2, котельник
26

 – 1. Все сии 

рукомесленники
27

 оплачивают владельцу за те занимаемые ими места по 4 и 20-ти злотых.  

Особых мещан здесь нет, а токмо из подданных мастеровые разделены по их рукомыслу на 

цеха, и известные под сим названием именно: скорняков – 6, сапожников – 18, кузнецов – 9, 

столяр – 1, ткачей – 4, обручник
28

 – 1, колбасник – 1, гончар – 1 и печник -1 (Арк. 105 зв.). Они, 

как и протчие подданные состоят на чинше, платя, смотря по занимаемой земле. Кроме сих 

мастеров постоянное жительство имеет немец, выделывающий небол[ь]шое количество довольно 
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изрядной юфты и на подобие а[н]глийского сапожного товара. Мастеровых при себе не имеет по 

малой работе. 

В сем местечке бывает 12 ярмонок: 1-я – в день Святая Анны
29

, 2-я – в Духов день
30

, 3-я – 

на Трех Святых
31

, 4-я – на Сорок Святых
32

, 5-я – на Благовещение
33

, 6-я – на Положение Святых 

риз
34

, 7-я – на Маковея
35

, 8-я – на Усекновение главы
36

, 9-я – в День Святого Луки
37

, 10-я – 

Святого Филиппа
38

, 11-я – в день Зачатия Святой Анны
39

; 12-я – в день Преполовения
40

. На сии 

ярмонки съезжаются токмо из соседственных и к сему владению принадлежащих деревень, 

поселяне. И привозя простые и обыкновенные произрастания земли и свои рукоделия, как то 

глиняную посуду, пряжу и самый холст – меняют бол[ь]шею часть на деньги. (Арк. 106.) Также 

соль и прочие для жизни им потребные вещи. Для жителей местечка возят из ближайших лесов 

дрова. 

Еврейских винокурен – 3, в них на 3 котлах  производится ситка вина, есть также особая 

воскобойня, где прежде сего приготовляли питейный мед. Ныне же стоит вовсе пустою. 

Господская каменная пивоварня, где варится лестное и довольно вкусное пиво из 

ячменного солода, который растится в имеющейся солодовне. Сия пивоварня, как и прочая  

аренда, состоят на откупу. У господина  Красотского  небольшой кирпичный завод. 

На речке Волке на одной плотине две мучные мельницы, в них 4 постава. (Арк. 106 зв.) 

(Державний архів Хмельницької області. Фонд 115. – Опис 2 – Справа 109. – Арк. 103-

106 зв.)  

 

Примітки: 

1 Пробощ або ксьондз в римо-католицькій церкві - те саме, що парох або священик у  
православній чи уніатській.  

2 Фундуш –  грошові засоби, виділені приватною особою (фундатором) на певну 
мету (благодійну, релігійну, культурну тощо ) найчастіше на користь костелу чи 
монастиря.  

3 1 польський злотий в кінці ХVІІІ – І половині ХІХ століття = 15 російським копійкам. 

4 В буквальному значенні: хороший, відмінний, добротний. 
5 Бавовняна тканина. 
6 Набійка - тканина, на яку за допомогою спеціальних дощок наносився барвистий 

візерунок. 
7 Полотно Швабське - полотно виготовлене в Швабії. Швабія (нім. Schwaben) – 

місцевість на південному заході Німеччини в землях Баден-Вюртемберг і Баварія, де 
живуть шваби – німці, що говорять на особливому швабському діалекті. 

8 Затрапеза – це дешеве грубе полотно, з якого шили буденний, домашній, 
повсякденний одяг. Первісне значення: пошитий із затрапемза чи затрапемзи — 
поширене в давнину в Росії дешеве полотно, яке отримало свою назву від прізвища 
власника суконної фабрики Затрапезнова, що його виготовляв. У 1720-х рр. російський 
купець Іван Максимович Затрапезний заснував полотняну мануфактуру в м. Ярославлі. 
На цьому підприємстві, крім дорогих тканин, розрахованих на заможного споживача, 
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випускалися і дешеві полотна. Особливою популярністю користувався вид тику (щільної  
смугастої тканини з конопель і бавовни). Найчастіше вона мала сині смужки або строкате  
забарвлення і використовувалася для пошиття домашнього одягу, робочих костюмів для 
бідних людей, оббивки матраців. Саме вона якраз і називалася «затрапез», 
«затрапезник», «затрапеза». Спочатку слово вживалося лише у відношенні до одягу, а 
згодом до зовнішнього вигляду. 

9 Фліори або фльорес – це траурний (жалобний) флер чи креп(матерія), якою 
обшивали домовини. 

10 
Димка – має значення різновиду тонкої прозорої тканини(в смужку). 

11 Серпанок (кисея – рос.) – надзвичайно легка, тонка і прозора бавовняна тканина з 
полотняними переплетіннями, в якій нитки основи попарно перехрещуються між собою. 
Призначається головним чином для дамського туалету, а також використовується для 
драпірування, фіранок тощо. 

12 Линобатист – тонка напівпрозора льняна тканина (батист), полотняного 
переплетіння. Батист (з фр. batiste) - тонка, напівпрозора лляна або бавовняна тканина 
полотняного переплетення, що виробляється з крученої пряжі високих номерів (найбільш 
тонкої) 

13 Китайка – сорт  пласкої бавовняної тканини, яку спочатку завозили з Китаю. 
14 Тафта – від перського tafte - виткане. Щільна бавовняна або шовкова тканина з 

дрібними поперечними рубчиками або візерунками на матовому тлі. 
15 У розумінні дефіцитних, тобто таких, на які є попит. 
16 Бакун – сорт міцного тютюну, що вирощувався, головним чином, в Україні, 

подібний до махорки, вживався переважно селянами. Відрізняється особливим ароматом, 
який ні за яких обставин не зникає, тоді як махорка міняє свої якості залежно від культури. 
Бакун, як і махорка, був відомий в Україні, ймовірно, ще до відкриття Америки, бо слова 
"бакун" і "махорка" східного походження: перше походить від тюркського кореня "bak", або 
"bach", загального з "bach" в слові баштан, а друге від персидського "bouhour" (що означає 
благовонне куріння), причому bouhour перейшло в "mahour" - махорка, як, наприклад, 
"мусульманин" перейшло в "басурманів". Крім того, в Україні тютюн був добре відомий 
вже в XVII столітті, коли ввезення його в Московську державу було настільки велике, що 
викликав в 1661, 1663, 1669 і 1683 рр. з боку Москви суворі заборони. Тим часом таке 
значне поширення його в Україні було б навряд чи можливо, якби він попав сюди з 
Америки, оскільки в Європі американський тютюн почали вирощувати лише на початку 
XVII століття. 

17 Сарачинный (рос.)  – або сарацинський, чужоземний. В буквальному значенні 
«привезений з чужих земель, іноземний» (Див., наприклад: Словарь русских народных 
говоров. / Составители: О. Д. Кузнецова, С. А.  Мызников, В. О. Петрунин; редактор О. Д. 
Кузнецова; гл. редактор Ф. П. Сороколетов. – Спб.: Наука, 2002. – Вып.36. – С.139).  

18
 В тексті – «Лепцих», місто Лейпциг у Німеччині. 

19 Російське «скорняжество» відповідає українському «кушнірство», отже, 
«скорняки» –   це майстри, які вичиняли шкіри для подальшого виготовлення кожухів зі 
збереженням вовни. 

 20 Хлібники – маються на увазі майстри, які займалися випічкою хлібобулочних 
виробів. 

21 Мідник або мідяник – ремісник, який виготовляв чи ремонтував мідний посуд або 
інші мідні вироби. 

22 Майстер, який займався вставленням скла в рами. 
23 Майстер, який займався срібленням речей і карбуванням срібла.  
24 Майстер, який займався ремонтом і виготовлення іграшок, ґудзиків і навіть 

окремих  фармацевтичних та медичних інструментів з олова. 
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25
 Існуюча в євреїв почесна професія – шойхет або різник (м'ясник), який ріже 

худобу особливим чином (так, щоб тварина не встигла злякатися і в кров не потрапив 
адреналін). Крім того, шойхет стежить за тим, щоб зарізана тварина була здорово і її 
м'ясо можна було вживати в їжу. Як відомо, у віруючих євреїв існує кашрут - система 
ритуальних правил, що визначають відповідність вимогам Галахи, єврейського Закону. 
Зокрема, кашрут визначає що, коли і в якому вигляді може вживати в їжу віруючий єврей. 
Те, що можна вживати,  називається кошерною їжею, а яку не можна - трефною. 

26 Котельник або мідник чи котляр. Ремісник, який виготовляв чи ремонтував мідні 
котли, самовари та інший посуд. 

27 Тобто ремісники. 
28 Обручник (рос.) - синоніми: бондар, відерний майстер, бочкар (за словником 

Даля). Обручник одна з назв бондаря, який виготовляв дерев'яний посуд із "клепок", які 
збивалися обручами. Крім того бондарі ходили по домівках, лагодячи обручний посуд. 
Обручник також виготовляв обручі до діжок. 

29 Свято припадає на 26.07 (ст.ст.) 7.08 (н.ст.). 
30

 День Святого Духу або Святої Трійці –  перехідне свято. Святкується за 50 днів 
після Пасхи. 

31
 Православна Церква святкує пам'ять святих Вселенських учителів і святителів 

Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста 30.01 за ст.ст. (12.02 за н.ст.). 
32 Сорок Святих – відзначається 9.03. за ст.ст. (22.03. за н.ст.).   
33Благовіщення Господнє – свято, яке відзначається 25.03. за ст.ст. (7.04. за н.ст.). 
34

 Покладання Чесної Ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні (Ризопокладання), яке 
відзначається 2.07 за ст.ст. (15.07 за н.ст.). 

35Свято Маккавея - відзначається 1.08. за ст.ст. (14.08. за н.ст.). 
36

 Усікновення глави Іоанна Хрестителя - свято яке православні християни 
святкують 29.08 за ст. ст. (11.09 за н.ст.). 

37
 День Святого Луки - в церковному календарі день пам'яті святого апостола і 

євангеліста Луки відзначається 18.10. за ст.ст. (31.10. за н.ст.). 
38

 День Святого Пилипа - 14.11. за ст.ст. (27.11 за н.ст.). Починався Пилипів піст. 

39
 День Зачаття Святої Анни відзначається православною церквою 9.12 за ст.ст. 

(22.12.  за н.ст.). 
40

 Переполовіння - перехідне свято, яке відзначається за 25 днів після Воскресіння 
Ісуса Христа. 

 


