
~ 153 ~ ІСТОРІЯ. 74-76.2004 

 

 

Якщо наступним президентом буде висуванець ниніш-
ніх владних еліт, то поле для використання фактора змін 
різко звузиться, але все ж залишиться – нова персона на 
владному олімпі, що завжди породжує нові очікування. 

Політична кампанія 2004 р. також повинна супрово-
джуватися конституційною реформою – з метою відхо-
ду від існуючої пострадянської монократії в напрямку 
європейської плюралістичної моделі організації влади. 
Реформа політичної системи, введення політичного 
процесу в правові межі, відмова від практики "ручного 
управління" – непорушні умови реалізації євроатланти-
чного курсу України. 

Фактор політичних змін, якщо такі відбудуться, буде 
сприяти подоланню фрустрації, скепсису і психологічної 
пригніченості більшості населення України, що гостро 
відчуває своє відчуження від політичного процесу та 
глибоку недовіру й антипатію до інститутів влади. Но-
вий моральний підйом, зростання громадської активно-
сті, масові позитивні очікування можуть слугувати могу-
тнім, потужним інструментом внутрішньої громадської 
підтримки євроатлантичного вибору, адже саме з реа-
льним поверненням на європейський шлях розвитку 
буде асоціюватися "новий курс" України після 2004 р. 
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В.О.ПАРХОМЕНКО – ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

В УКРАЇНІ XVIII СТОЛІТТЯ 
 
Розглянуто життєвий шлях і наукова творчість В.О.Пархоменка – дослідника історії Православної церкви в 

Україні XVIII ст. 

In the article is observed the life and scientific works of V.O.Parhomenko – the researcher of orthodo x church history in 
Ukraine in XVIII century. 

 
Сучасна українська історична наука поступово по-

вертає із небуття імена давно і незаслужено забутих 
дослідників, збагачуючи, таким чином, власну історіо-
графічну базу науковими здобутками попередніх поко-
лінь. До недавнього часу серед них значився і Володи-
мир Олександрович Пархоменко (1880–1942), відомий у 
першій половині ХХ ст. своїми науковими розвідками з 
історії церкви в Україні та історії Київської Русі. Проте 
дуже коротку інформацію про нього і його творчість 
можна було знайти хіба що в довідниках і енциклопеди-
чних виданнях1. Тепер же ми маємо вже й кілька робіт, 
у яких більш ґрунтовно розглядається біографія 
В.О.Пархоменка і його творчість2. Однак у них досить 
небагато місця відводиться розгляду ранніх праць до-
слідника, у яких він вивчав історію церкви в Україні. А 
саме в цьому напрямі він дуже плідно займався пошу-
ковою діяльністю на початку своєї наукової кар'єри. 

Сам Володимир Олександрович народився в місте-
чку Сміла Роменського повіту Полтавської губернії 9 
вересня 1880 р. в сім'ї священика. З цим фактом сучас-
ний дослідник В.Ричка і пов'язує його інтерес до істори-
ко-церковної тематики3. Однак мені здається, що на 
становлення В.О.Пархоменка як науковця саме в цьому 
напрямі вплинув ще й факт отримання ним освіти спо-
чатку у Полтавській семінарії, а потім і в Санкт-
Петербурзькій духовній академії (1905), де, як відомо, 
наукові пошуки студентів усіляко підтримувалися. Крім 
того, вже закінчуючи своє навчання, він отримав ступінь 
кандидата богослов'я (1905). І вже з 1904–1905 рр. 
з'являються перші наукові публікації В.О.Пархоменка в 
таких виданнях як "Київська старовина" та "Полтавські 
єпархіальні відомості"4. 

Після отримання вищої освіти подальша доля 
В.О.Пархоменка складається дуже непросто. 

З грудня 1905 р. він викладав церковну історію у 
Полтавській семінарії і тоді ж почав брати активну 

участь у створенні місцевого Церковно-Археологічного 
комітету (1906). У 1913 р. життя закидає дослідника на 
Кавказ, де він обіймає викладацькі посади у Тифлісі та 
Сухумі. Після лютневої революції 1917 р. деякий час 
працював директором Канівської гімназії, отримав по-
саду приват-доцента кафедри російської історії Універ-
ситету Св. Володимира. Після цього доля закидала 
його знову на Кавказ, у Крим, знову до Києва і потім до 
рідної Полтавщини. Найдовше він затримався у Дніп-
ропетровську, де з 1925 по 1929 рр. працював профе-
сором в Інституті народної освіти (теперішній універси-
тет) й одночасно виконував обов'язки директора відділу 
в обласному історико-археологічному музеї та очолю-
вав Дніпропетровське наукове товариство. Саме там 
його й було заарештовано 30 вересня 1929 р. за звину-
ваченням у причетності до автокефального братства, 
після чого засуджено до 10 років таборів. Щоправда, 
вже у 1933 р. за станом здоров'я його було достроково 
звільнено від покарання. Після лікування 
В.О.Пархоменко переїздить до Ленінграду, де й працює 
аж до смерті у блокадному місті, до 1942 р. І тільки у 
1989 р. він був повністю реабілітований. 

У радянські часи, особливо після смерті 
В.О.Пархоменка, про його наукову спадщину було фак-
тично забуто і в першу чергу "забуттю" було піддано 
його доробки з історії церкви. Зрозуміло. що на тлі 
впровадження в широку масову свідомість "войовничо-
го атеїзму", вони були абсолютно непотрібні. І тому в 
радянських виданнях дослідник згадувався виключно як 
спеціаліст з давньоруської історії, котрий заперечував 
норманську теорію і розробляв питання взаємовідносин 
Русі з кочовими народами. 

Разом з тим, становлення В.О.Пархоменка як вдумли-
вого і прискіпливого історика відбувалося саме в процесі 
його наукових розробок з історії церкви в Україні у XVIII ст. 
Зараз вже важко з упевненістю стверджувати, які причини 
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штовхнули його до вивчення саме цього періоду. Але сам 
він зауважував, що для нього XVIII ст. було цікаве тим, "що 
це була перехідна епоха, епоха коливань і нестійкості, 
зміни одного укладу іншим"5. 

Основну свою увагу В.О.Пархоменко зосередив на 
дослідженні історії Переяславсько-Бориспільської єпа-
рхії, що проіснувала з 1700 по 1799 рр. Він присвятив їй 
значну кількість заміток та статей, опублікованих у "Ки-
ївській старовині" і "Полтавських єпархіальних відомос-
тях", а згодом зведених в окрему монографію (видання 
1908 р. та перевидання зі змінами і доповненнями 
1910 р.). У науковому світі ця робота, без сумніву, 
знайшла своїх читачів і була відповідно оцінена. Влас-
не, рекомендована вона була до друку на засіданні 
Полтавського церковного історико-археологічного комі-
тету 7 січня 1908 р.6. Пізніше з нею ознайомився і склав 
коротеньке резюме М.С.Грушевський7. Екземпляр уже 
другого видання В.О.Пархоменко подарував відомому 
історику церкви С.Т.Голубєву8. Саме за цю роботу він 
отримав у 1912 р. ступінь магістра9. 

З усіх дослідників він ставився найбільш критично як 
до написання власних робіт, так і до оцінки праць інших 
учених. Так, В.Пархоменко обґрунтовано виступив проти 
висловлювань "польських і деяких російських (і, по-
перше, Д.Мордовцева) істориків", які вважали ігумена 
Троїцького Мотронинського монастиря М.Значко-
Яворського одним із організаторів Коліївщини та автором 
"Золотої грамоти"10; він зазначав значну кількість недолі-
ків і помилок у монографії С.Іваницького, зокрема з при-
воду ставлення ієрархії до Коліївщини, територіальних 
розмірів єпархії та інше, звернув увагу на "нестійкість і 
коливання в його судженнях", що було викликано, на 
його думку, двома причинами: "…автор, по-перше, порі-
вняно мало ознайомився з літературою… і, по-друге, не 
заглянув в жоден архів, крім старого архіву Київської дух. 
Консисторії"11. Але й роботи самого В.О.Пархоменка 
викликали заперечення в інших істориків. Так, 
І.Джиджора у 1906 р. виступив проти концептуальних 
засад дослідника в його розумінні подій XVIII ст.12. 

У своїх роботах В.Пархоменко намагався розглянути 
окремі аспекти економічного стану церковних структур 
єпархії і навів цікаві факти зі збору окремих податків (на-
туральних, грошових) на користь церковних приходів, се-
мінарії, кафедри та констатував "неважний матеріальний 
стан монастирів" – Вознесенського Переяславського, 
Преображенського Красногірського, Золотоніського. Йому 
належить перший і єдиний в історичній літературі опис 
участі білого і чорного духовенства саме Переяславсько-
Бориспільської єпископії в "Уложеній Комісії" 1767–1768 
рр.13. Взагалі, В.О.Пархоменко у своїх роботах зачіпав 
досить різноманітні проблеми з історії України XVIII ст.14. 
Частина праць носила суто біографічний характер15, при-
чому у цих нарисах він намагався відтворити життя особи-
стості на тлі суспільно-політичних проблем. Наприклад, 
про життя і діяльність патріарха Константинопольського 
Серафима ІІ (1715–1779) дослідник розповідає, викорис-
товуючи тло російсько-турецьких взаємовідносин16. На 
окрему увагу для сучасних істориків, на нашу думку, за-
слуговують розвідки В.О.Пархоменка про ігумена Мотро-
нинського монастиря М.Значко-Яворського. В історіографії 
побутувала і до сих пір існує думка, що саме цей ігумен 
був ідейним натхненником і одним із організаторів повс-
тання, відомо як Коліївщина. Це стверджували як і деякі 
сучасники тих подій, але з негативним відтінком, так і деякі 
пізніші історики з позитивними, іноді – із занадто ультра-
патріотичними лозунгами. Для прикладу, один із краєзна-
вців, допустивши кілька фактичних помилок та хибних 
трактувань у своїй роботі, стверджував про М.Значко-
Яворського: "Він розуміє, що уярмлення трудового люду 
на Україні нічим не виправдане, що український народ, 
який успадкував високу національну культуру минулих 

поколінь, багату і славну історію, має законне право на 
свою незалежність, свободу і православну релігію, що 
тільки сам український народ у самовідданій боротьбі про-
ти поневолювачів може звільнитися від соціального, наці-
онального і релігійного гніту"17. Подібні висловлювання 
ніколи ніякими фактами так і не підтверджувалися. 
В.О.Пархоменко досить аргументовано довів свою ж 
тезу, що "про роль Мелхиседека у повстанні 1768 р. 
краще говорити гіпотетично, а не категорично". Тим бі-
льше, на його ж думку, якби ігумен Мотронинського мо-
настиря "був замішаний в участі у повстанні, особливо ж 
в організації його, звичайно, його судили б, як судили 
тоді багатьох духовних осіб, часто за одною, нічим не 
доведеною підозрою їх в участі з гайдамаками"18. Такої ж 
думки притримується і В.А.Смолій, стверджуючи, що на 
користь цієї версії свідчить той факт, що М.Значко-
Яворський "не зазнав якихось утисків та переслідувань з 
боку російського уряду", а був лише переведений на від-
повідну посаду в інший монастир19. 

У процесі своєї науково-пошукової роботи 
В.О.Пархоменку доводилося зустрічатися з багатьма 
труднощами – із хаосом у зберіганні в архівах докумен-
тів, відсутністю їхньої систематизації тощо. Уже у 
1905 р. він спробував поставити перед громадськістю 
питання про спасіння архівних матеріалів, які зберіга-
лися при церквах і монастирях України. Зокрема, архів 
давніх справ при Київській духовній консисторії, у який 
дослідник потрапив після довгих поневірянь по інстан-
ціях, знаходився десь на "горищі", де було "темно й 
брудно", "справи у цілковитому безладі, деякі підгнили. 
Немає опису справ, немає ніякої системи у підборі 
справ… Кімнати для занять не існує", "багато що вже 
розтягнуто"20. І такий стан справ В.О.Пархоменко спо-
стерігав не лише в цьому архіві, але й в інших (у Софій-
ському соборі, Києво-Михайлівському монастирі, Пере-
яславській консисторії і т. д.). За його даними, у Возне-
сенському Переяславському монастирі за попередні 
двадцять років загинуло ледь не 9/10 усіх документів, а 
у Київській консисторії – до половини. Усе це спонукало 
дослідника виступити з пропозицією "оглянути ці та інші 
архіви малоросійські, вибрати з них найбільш цінне в 
історичному відношенні й утворити щось на зразок 
"центрального малоросійського архіву"21. 

І надалі історик намагався всіма можливими засобами 
оберігати ті матеріали давнини, що цього потребували, 
тому він збирав їх найрізноманітніших місцях – церквах, 
монастирях, у приватних осіб – і представляв до Полтавсь-
кого церковного історико-археологічного комітету. Так, у 
1908 р. він передав сюди речі з Полтавського монастиря, 
Лубенського монастиря, Миколаївської церкви у м. Хоролі, 
Михайлівської церкви у м. Опошні та ін.22. 

Багато з думок В.О.Пархоменка звучать актуально і 
нині. І він був правий, коли писав, що "на шляху буду-
вання української історії … не можна обійтися без гадок 
і гіпотез; та треба не забувати, що нові гадки й гіпотези 
приходять на зміну старим непевним даним, що до них 
ми тільки змалку звикли. Щоби збудувати нову історію 
України, потрібно зруйнувати старий історичний консе-
рватизм … і за допомогою робочих гіпотез іти до скла-
дання певнішої, вірнішої історії"23. 

Отже, на нашу думку, наукова спадщина історика 
В.О.Пархоменка є ще до кінця не вивченою. Для сучасної 
науки важливо дослідити погляди на суспільно-політичний, 
економічний і культурно-національний розвиток України. 
Гадаємо, що є сенс і у складанні бібліографічного показника 
всіх його праць. Необхідно також найбільш повно відтвори-
ти життєвий і науковий шлях історика, оскільки й тут вини-
кає значна кількість питань. 
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ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИКУПНИХ ДОКУМЕНТІВ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ  

ІЗ ЗІБРАННЯ РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ) 
 
Проаналізовано генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського держав-

ного історичного архіву. 

The article deals with the genealogical importance of the redemption documents of the agrarian reform from the collec-
tion of Russian State Historical Archive. 

 
Реформа 1861 р. залишила по собі масиви різнома-

нітних документів, що утворюють фонди архівних уста-
нов від губернського до загальноімперського рівня. Во-
ни складали предмет для численних досліджень з пи-
тань соціально-економічних відносин, проведення вику-
пної операції, селянських рухів, аграрних виробничих 
перетворень1. Однак родознавчий аспект цих докумен-
тів залишався поза увагою дослідників. 

Зацікавленість вивченням власної генеалогії охоп-
лює сучасне українське суспільство з 90-х рр. минулого 
століття. Поступово вона поширюється і на нащадків 
наймасовішої верстви населення у ХІХ ст. – приватно-
власницьких та державних селян. 

Сьогодні зростає потреба у джерелознавчих дослі-
дженнях, що є своєрідним стимулом для роботи прак-
тичних генеалогів – професіоналів та аматорів. Поряд з 
найбільш відомими обліковими документами – метрич-
ними книгами, ревізькими та посімейними списками 
дослідники починають вивчати й інші їхні види. У 1996 
р. у своїй статті В.Любченко зазначає: "добре репрезе-
нтовану групу джерел... складають "Уставні грамоти", 
які зберігаються у фонді Подільського у Селянських 
справах присутствія і які містять інформацію про земе-
льні садибні та польові наділи, що знаходилися у кори-
стуванні селянських родин"2. 

Із жалем зазначимо, що цей фонд став однією з 
жертв пожежі, яка на початку 2003 р. завдала значної 
шкоди зібранню Кам'янець-Подільського міського архіву 
(нині – Державного архіву Хмельницької обл., ДАХО). 
Така ситуація примушує ретельніше працювати зі збір-
ками інших архівів, які містять аналоги втрачених справ. 

Зокрема, йдеться про 577 фонд "Головна викупна 
установа Міністерства Фінансів" (Главное выкупное уч-
реждение) Російського Державного історичного архіву (м. 
Санкт-Петербург). Засновано її було 27.10.1861 для 

здійснення загального керівництва викупною операцією 
відповідно до Положення 19.02.1861. До 02.08.1862 вона 
підпорядковувалася Петербурзькій охоронній скарбниці 
(сохранной казне), надалі – Міністерству фінансів. До 
складу Головної викупної установи входили представник 
МВС та два депутати від дворянства. 

Коло повноважень закладу було досить широким. 
Масштаби реформи 1861 р. вимагали постійного конт-
ролю і швидкої реакції на проблеми та ускладнення, що 
виникали при її провадженні на місцях, тому викупна 
установа змушена була постійно розглядати звернення 
органів влади, селян, поміщиків і спрямовувати роз'яс-
нення щодо вирішення конкретних ситуацій. Крім того, 
установа видавала дозволи на отримання позик для 
забезпечення викупних угод, які попередньо розгляда-
лися та затверджувалися у губернських селянських 
присутствіях. Нарешті, вона укладала щорічні звіти про 
проведення викупної операції (до 15.01.1885, з 1865 – 
разом з Радою селянських установ).  

У складі цієї інституції діяли відділення (1–8-е, 10-е 
відділення загальних справ), канцелярія та бухгалтерія. 

Ліквідована Головна викупна установа 01.07.1895, її фу-
нкції передані до відома Департаменту окладних зборів3. 

Архівні справи, що відображають діяльність ГВУ, зі-
брані у фонді 577 Російського державного історичного 
архіву (РДІА). Зокрема, тут містяться і справи про викуп 
земельних наділів селянськими громадами. Вони вклю-
чають копії уставних грамот, викупні договори та інші 
супровідні документи. Основною за своїм значенням 
серед них є уставна грамота, у якій фіксувалися імена 
домогосподарів сіл та майнові характеристики госпо-
дарств селян до і після реформи 19 лютого. Саме на-
явність другого типу свідчень пояснює увагу дослідників 
до вивчення цього виду документів. Крім вищезазначе-
них узагальнюючих праць, присвячених дослідженню 
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