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Мордовской М. М.

Безопасность движения по Днепровским порогам
в последней четверти XVIII века

Данная статья посвящена Днепровским порогам, как одному из ключевых отрезков Дне-
провского водного пути и безопасности движения по ним  Автор выделяет ряд мероприятий, 
предпринятых правительством в конце XVIII века для обеспечения безопасной доставки грузов 
с верховьев реки в город Херсон 

Mordovskoy M. M.

Safety of navigation along the Dnipro rapids
in the last quarter of the XVIII century

The article is dedicated to the Dnipro rapids as one of the key leg of the Dnipro waterway and to 
safety of navigation along them  The author marks out a number of measures taken by the government 
at the end of the XVIII century to provide security for cargos delivery from the river heads to the city 
of Kherson 

Олененко А. Г.

АРХЕОГРАФІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
АЗОВСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ

Документи Азовської губернської канцелярії мають велике значення для 
дослідження історії Південної України  Документація канцелярії є невід’ємною 
складовою джерельної бази історії України ХVIII століття  Документи канцелярії 
Азовської губернії почали вводитися до наукового обігу з ХІХ століття закінчуючи 
сьогоденням, про що свідчать археографічні публікації різноманітних науко-
вих історичних установ та окремих дослідників  Пошук та систематизація 
опублікованих джерел дозволять розширити джерельну базу історії Азовської 
губернської канцелярії та Південної України 

Публікація документів Азовської губернської канцелярії залежала безпосеред-
ньо від розвитку археографічних студій в країні  Археографія, як в ХІХ столітті, 
так і сьогодні, передбачає евристичну роботу з виявлення джерел, організацію 
публікаторської роботи, розробку методів та способів публікації історичних 
документів, вироблення правил науково-критичної обробки документальних 
джерел 
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Дослідження історії археографії починаються в радянські часи  Так, дослідники 
Ю  Афіані, А  Степанський, В  Козлов, Є  Добрушкін, Б  Литвак та інші фахівці посту-
пово включалися в розробку проблем історії археографії  Однією з найвідоміших 
праць радянського періоду, присвячених археографії, вважається монографія 
С  Валка «Советская археография» [1] 

Спеціальних праць, присвячених як історії археографії, так і фундаментальним 
проблемам історико-археографічного пізнання, в українській історіографії ще 
не склалося  Водночас, нове осмислення історико-археографічної проблематики 
знаходимо в ґрунтовних монографіях В  Кравченка та І  Колесник, присвячених 
українській історіографії, та в книзі Г  Боряка, у центрі уваги якої проблеми 
камеральної археографії та архівознавства [2] 

Історію розвитку археографічних студій, а саме публікації документів Азовської 
губернської канцелярії можна умовно поділити на три періоди: 1) ХІХ – поча-
ток ХХ століття (дореволюційний); 2) 1917 – 1991 роки (радянський); 3) 1991 – до 
сьогодення (сучасний період) 

Для першого періоду розвитку археографії історії Азовської губернської 
канцелярії, яка знаходилась під впливом історичної науки ХІХ століття, харак-
терною рисою було переважання позитивістської течії  У епоху панування 
позитивізму, що проповідував позитивне знання, засноване на джерелах, 
відбувається накопичення історичних джерел  Відповідно до такої доктрини 
позитивістів і діяли дореволюційні історики, збираючи та публікуючи великі 
масиви документальних джерел  Саме завдяки позитивістам до наукового обігу 
було введено велику кількість документів Азовської губернської канцелярії, які й 
досі відіграють значну роль в історичних дослідженнях  Більшість опублікованих 
ще в ХІХ столітті документів не дійшли до нашого часу і сучасні дослідники мають 
змогу працювати з історичними документами лише в археографічних публікаціях  
Беручи до уваги цей факт, публікації набувають особливої цінності 

Археографією цікавилися загальнодержавні наукові установи та відомі 
історики, і регіональні історичні установи та окремі дослідники, які мали доступ 
до архівних матеріалів 

У перший період історії розвитку археографії історії Азовської губернської 
канцелярії на території України існувала представницька кількість загальнодер-
жавних наукових установ, що, окрім інших, важливим завданням вважали збір 
та публікацію історичних документальних джерел 

Одним з провідних історичних періодичних видань, яке згуртовувало відомих 
істориків, етнографів ХІХ – початку ХХ століття був щомісячний історико-
етнографічний та літературний часопис «Київська старовина», що видавався у 
Києві протягом 1882 – 1907 років 

З-поміж численних публікацій документів «Київської старовини» був знай-
дений тільки один документ Азовської губернської канцелярії, поміщений у 
статті, яка стосується історії долі спадку запорозьких козаків після зруйнування 
Запорозької Січі [3, с  324]  Головною проблемою, що цікавила автора даної статті 
була роздача запорозької землі 

Публікації документів передує передмова, що висвітлює основні історичні віхи 
існування запорозької землі, історію її захисників, поступового заселення, прикор-
донних взаємин козаків з татарами, поляками, донськими козаками та ін , засну-
вання губернського управління на запорозьких землях  Велика увага приділена 
роздачі запорозьких земель людям, які не мали до неї жодного відношення 
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Добре ілюструє питання, що цікавить автора статті, «предложение» азовсь-
кого губернатора В  О  Черткова Азовській губернській канцелярії  Сам упо-
рядник назвав даний документ інструкцією щодо розділу колишніх запорозьких 
земель  У публікації зазначена дата та номер «предложения»  Документи, що 
публікуються, в тому числі і пропозиція В  О  Черткова, за відомостями самого 
автора, були взяті з архіву В  С  Попова – колишнього секретаря Г  О  Потьомкіна  
Опублікований документ має особливу цінність для вивчення історії діяльності 
Азовської губернської канцелярії, оскільки такий вид документа, як «предложе-
ние» дуже рідко зустрічається як в археографічних публікаціях, так і в архівних 
документах 

Цінним для вивчення документообігу Азовської губернської канцелярії 
та для історії Південної України є збірка військово-історичних матеріалів, 
складена російським військовим ученим М  Дубровіним, що була видана 
ще в кінці ХІХ століття [4]  У процесі опису фонду Г  О  Потьомкіна в Архіві 
Головного штабу М  Дубровін підготував збірки документів, що стосувалися 
організації військової служби у південному краї у період його підпорядкування 
Г  О  Потьомкіну 

Шостий випуск даної збірки, який охоплює 1774 – 1788 роки, містить 
185 документів, 11 з яких пов’язані з Азовською губернією  За походженням та 
видовою приналежністю – це ордери генерал-губернатора Г  О  Потьомкіна 
Азовському губернатору В  О  Черткову (1775 – 1776 роки) 

Тексти документів подані уривками, оскільки автор намагався опублікувати 
матеріали, безпосередньо пов’язані з історією армії у південному регіоні Російської 
імперії  Всі документи в даній збірці розташовані в хронологічному порядку, мають 
наскрізну нумерацію  До кожного документа складений заголовок, що містить 
такі складові: вид документу, адресант та адресат, але із заголовку ми не можемо 
дізнатися про тематичну направленість документу  Автор вказував вихідні дати 
документів, та інколи номери  У публікації відсутні позначки про місце складання 
документів та номери й дати вхідної документації, хоча такі відомості є важливим 
джерелом для дослідження документообігу канцелярії 

Опубліковані М  Дубровіним документи, що були частиною документообігу 
Азовської губернської канцелярії, пов’язані з історією армії на теренах Азовської 
губернії  Так, ордери Г  О  Потьомкіна несуть інформацію про реконструкцію 
фортець Керчі та Єнікале; поселення албанців в Керчі та Єнікале та їх забез-
печення, яке лягло на плечі місцевої адміністрації; переселення Луганського 
пікінерного полку; поселення Таганрозького та Астраханського драгунських 
полків на території Азовської губернії; спробу втечі колишніх запорожців на 
Кубань  Тобто, в даній збірці автор підібрав документи, за допомогою яких нама-
гався висвітлити історію армії на півдні Російської імперії 

Пошук та публікація документів, що стосувалися історії певного регіону 
проголошувалися важливими завданнями регіональних наукових історичних 
організацій та товариств  Так, протягом ХІХ та початку ХХ століття на теренах 
Південної України діяло три центри археографічних студій, що мали безпосереднє 
відношення до публікації історичних джерел – Одеське товариство історії 
та старожитностей, Катеринославська і Таврійська вчені архівні комісії  Всі 
вони публікували на шпальтах своїх друкованих органів історичні докумен-
ти, пов’язані з історією Південної України  Але, на жаль, документи Азовської 
губернської канцелярії не ставали об’єктом окремого історичного дослідження 

Археографічні публікації документів Азовської губернської канцелярії
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або археографічних студій  Документація канцелярії використовувалася лише як 
ілюстрація до певного історичного факту 

У XIX столітті основна робота по виданню джерел з історії Південної України 
була зосереджена в Одеському товаристві історії та старожитностей  При 
визначенні напрямків археографічної роботи представники товариства акцен-
тували увагу, в першу чергу, на діяльності вищих органів державної влади та 
головних командирів  Певною мірою це позначилося на доборі документів для 
публікацій 

На шпальтах друкованого органу товариства, а саме в 12-му томі «Записок 
Одеського товариства історії та старожитностей» був виявлений один доку-
мент Азовської губернської канцелярії [5]  В рамках публікації розпоряджень 
Г  О  Потьомкіна щодо облаштування Таврійської області опинилося «предло-
жение» генерал-губернатора Азовській губернській канцелярії, що стосувалося 
прибуття кримського хана Шагін-Гірея до Петровської фортеці та його належного 
прийняття  Упорядник публікації зазначає, що документи були взяті з фамільного 
архіву М  С  Воронцова, де зберігались копії документів таємної канцелярії 
Г  О  Потьомкіна  Відтворено тільки уривок документу  Зазначена дата створення 
документу, але не зазначене місце складання «предложения», діловодні номери, 
не складено заголовка до документа, що було пов’язано з тодішньою традицією 
оформлення археографічних публікацій 

Діяльність Катеринославської вченої архівної комісії щодо публікації 
документів Азовської губернської канцелярії була пов’язана з ім’ям О  Богуміла  
На запрошення вищезгаданої комісії О  Богуміл дослідив катеринославські архіви, 
результатом роботи якого стала збірка документів одного з найвизначніших 
правителів південноукраїнських губерній 

Два випуски збірки О  Богуміла «К истории управления Новороссии князем 
Г  А  Потемкиным» складаються виключно з ордерів Г  О  Потьомкіна  Дана праця 
молодого дослідника була опублікована на сторінках «Літопису Катеринославської 
вченої архівної комісії», а потім видана окремо у 1905 році  Періоду, що нас 
цікавить, відповідає другий випуск, який містить ордера Г  О  Потьомкіна за 1775 
та 1776 роки [6] 

У передмові упорядник археографічної збірки окреслює тематичну 
направленість опублікованих документів та порядок розміщення ордерів  На відміну 
від першого видання збірки, в другому автор вважав за краще розмістити доку-
менти в хронологічній послідовності  О  Богуміл вказує на багатий інформаційний 
потенціал ордерів Потьомкіна  Автор збірки при публікації документів керувався 
правилами загальноприйнятого на той час правопису, про що сам зазначає на 
перших сторінках видання  Значна частина ордерів була скорочена та виправле-
на О  Богумілом  Відсутня легенда, в багатьох документах не вказується адресат  
У багатьох документах відсутній заголовок, а відтак тільки з тексту ордера можна 
дізнатись про адресанта, тобто губернатора однієї з губерній Південної України 

Опубліковані О  Богумілом ордери набувають особливої цінності для 
дослідження історії Південної України часів правління Г  О  Потьомкіна, якщо взяти 
до уваги той факт, що всі ордери, опубліковані в збірці, окрім комплексу документів 
Азовської губернської канцелярії, які зберігаються в Дніпропетровському 
історичному музеї ім  Д  І  Яворницького, на сьогодні втрачені 

Усього в даному археографічному виданні опубліковано близько 300 ордерів 
Г  О  Потьомкіна  Відсутність заголовків документів, а відтак і зазначення адре-
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сату, не дозволило підрахувати точну кількість ордерів, направлених Азовському 
губернатору В  О  Черткову  Тим паче, що деякі ордери, напевне, були направлені 
одночасно і в Азовську, і в Новоросійську губернії  За приблизними підрахунками 
більша частина все ж таки була направлена до Азовського губернатора В  О  Черт-
кова 

Ордери Потьомкіна, опубліковані в археографічній збірці О  Богуміла, 
направлені в Азовську губернську канцелярію, стосуються багатьох питань, 
пов’язаних з діяльністю губернії: призначення та звільнення з посад чиновників 
губернської канцелярії та інших установ губернії; видачі платні та утриман-
ня чиновникам і переселенцям; поступового формування територіального та 
адміністративного устрою губернії; відносин з колишніми запорожцями, їх 
поступової інтеграції до різних прошарків суспільства; поселення іноземних 
колоністів та надання їм необхідних умов для життя; будівництва, реставрації та 
облаштування фортець, розташованих на території Азовської губернії; відносин, 
в основному земельних, з Військом Донським та ін  Археографічна збірка 
О  Богуміла, що містить великий комплекс ордерів Г  О  Потьомкіна Азовському 
губернатору В  О  Черткову, є цінним джерелом для вивчення історії Азовської 
губернії та Азовської губернської канцелярії 

З регіональних дореволюційних дослідників, яких цікавила історія рідного 
краю, археографічну публікацію здійснив Д  І  Яворницький  Робота Д  І  Явор-
ницького «Вольності запорозьких козаків» – історико-топографічний нарис, 
помітна наукова праця відомого українського історика та краєзнавця [7]  У даній 
роботі містяться документи, що стосуються долі запорозьких козаків після зруй-
нування Січі  З них один документ належить до вхідної документації Азовської 
губернської канцелярії – рапорт слідчої комісії, що займалася претензіями 
колишніх запорожців  Текст документу відтворений повністю, але допущені деякі 
неточності  Так, заголовок до документа був наданий не за назвою виду доку-
менту  Д  І  Яворницький назвав документ «извещением»  В публікації опущені 
всі номери, дати та місце складання документа  Про дату створення рапорту 
можемо дізнатись тільки зі складеної автором назви документа  Відсутні будь-які 
коментарі, примітки та легенди  Документ, опублікований в праці Д  І  Яворниць-
кого, розширює джерельну базу історії Азовської губернської канцелярії 

Отже, ХІХ століття вирізняється накопиченням бази археографічних публікацій 
документів Азовської губернської канцелярії, що було безпосередньо пов’язано з 
тогочасними тенденціями розвитку історичної науки, яка на той час знаходила-
ся під впливом позитивізму  Але, не дивлячись на формування представницької 
джерельної бази історії Південної України, єдиних правил публікації документів 
так і не було вироблено 

Для радянського періоду характерним було продовження розвитку 
археографічних студій, пов’язаних з публікацією документів Азовської губернської 
канцелярії, але з початком становлення влади рад, коли кардинально змінюється 
тематичний добір документів, які мали не об’єктивно висвітлювати історичну 
дійсність, а скоріш підтверджувати державну ідеологію, дослідження історії 
Південної України, а відтак й історії діяльності Азовської губернської канцелярії, 
майже припинилися 

Єдиною археографічною роботою радянського періоду, що б висвітлювала 
історію Азовської губернської канцелярії, виявилась ювілейна збірка документів 
та матеріалів, пов’язана з історією Дніпропетровська, що містить документи, які 
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охоплюють період історії міста за 1776 – 1976 роки [8]  Вихід в світ даної збірки 
документів став можливим тільки завдяки дослідженню історії Дніпропетровська 
як промислового центру Південної України, тому у поле зору істориків потрапили 
документи Азовської губернської канцелярії, пов’язані з початковою історією 
міста 

Дане археографічне видання було опубліковане до 200-річчя міста 
Дніпропетровська  У збірці містяться документи від часу започаткування міста, 
що були частиною документації Азовської губернської канцелярії, оскільки 
Катеринослав (нині – Дніпропетровськ) входив до складу Азовської губернії, а 
точніше мав стати новим губернським містом  З усього масиву документів безпо-
середньо Азовської губернської канцелярії стосуються всього п’ять  Так, у збірці 
опубліковано витяги з рапортів Азовського губернатора В  О  Черткова, відомість 
архітектора М  Алєксєєва, що була прикріплена до рапорту губернатора Азовської 
губернії, ордер генерал-губернатора Г  О  Потьомкіна та «предписание» з Сенату 
азовському губернатору  Документи були опубліковані з оригіналів документів, 
які знаходяться в фонді 16 Російського державного архіву давніх актів та фонді 
52 Російського державного історичного архіву та з опублікованих документів у 
«Повному зібранні законів Російської імперії»  У виданні присутні легенди до 
документів, лаконічно сформульовані заголовки до документів  Зазначені дати 
створення документів, але опущені номери вхідної та вихідної документації  
Опубліковані матеріали розташовані в хронологічному порядку  Тексти документів 
передані науково-популярним методом, тому прочитання документів стає більш 
доступним не тільки для спеціалістів, а й для звичайного обивателя  Тексти 
більшості документів опубліковано неповністю, натомість подаються лише витяги, 
що безпосередньо стосуються міста Катеринослава 

Загалом, опублікована вхідна та вихідна документація Азовської губернської 
канцелярії стосується початкової історії міста Катеринослава  Передусім, публікації 
пов’язані з плануванням, проектуванням та будівництвом в новому губернському 
місті та початком функціонування основних губернських установ  Документи 
ілюструють процес переходу адміністративних установ Азовської губернії до 
нового губернського міста  У порівнянні з основним комплексом опублікованих 
документів документація Азовської губернської канцелярії становить досить неве-
лику частку, але інформативні можливості документів зробили значний внесок 
до історії Азовської губернської канцелярії 

Сучасний період характеризується поверненням тенденції масової публікації 
документальних джерел  Із отриманням Україною незалежності, у зв’язку зі 
створенням сприятливих умов для розвитку історичної науки, археографії, поши-
ренням таких напрямків, як мікроісторія, регіоналістика, локальна історія, окрім 
збільшення кількості опублікованих документів Азовської губернської канцелярії, 
значно розширюється тематична та видова направленість документів 

Публікацією документів в Україні займається велика кількість різноманітних 
наукових, навчальних, культурно-освiтнiх осередків  Однією з установ, що 
займається польовою, камеральною та едиційною археографією є Запорізьке 
відділення Інституту української археографії та джерелознавства  Саме завдяки 
цьому відділенню вже накопичена величезна джерельна база історії Південної 
України, переважно другої половини XVIII – ХІХ століть 

Документи Азовської губернської канцелярії фігурують у численних тематич-
них археографічних збірках, що відображають: по-перше, історію запорозького 

Олененко А. Г.
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козацтва після скасування Запорозької Січі; по-друге, історію адміністративно-
територіального устрою; по-третє, історію діяльності митних установ; по-четверте, 
історію православної церкви на півдні України 

В рамках історії запорозького козацтва, пов’язаної із скасуванням Запорозької 
Січі, публікації документів Азовської губернської канцелярії містить монографічне 
видання А  В  Бойка «Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття» 
[9]  Автор роботи розмістив археографічну публікацію рапорту В  О  Чертко-
ва Г  О  Потьомкіну, яка ілюструє намагання влади прихилити козаків на бік 
російської держави після скасування Січі  Текст опублікованого документу в 
монографії відтворюється повністю, за виключенням діловодних номерів  При 
передачі тексту рапорту автор замінив старі літери на літери нового правопису 
для легшого прочитання 

У монографії В  М  Козирєва «Запорізька спадщина Південної України 
останньої чверті XVIII – початку ХІХ століття», що втілила основні результати 
дисертаційного дослідження, була зроблена спроба показати непереривність 
історичного розвитку Степової України [10]  Добру половину монографії склада-
ють додатки  Саме в додатках автор здійснив археографічну публікацію документів, 
пов’язаних із запорозькою спадщиною  Серед них були знайдені документи 
Азовської губернської канцелярії  Усього монографія містить 100 документів з 1749 
по 1802 роки  З них 22 документи стосуються безпосередньо Азовської губернії  
За видовою ознакою в монографії представлені: а) ордери Г  О  Потьомкіна Азов-
ському губернатору В  О  Черткову та Д  Язикову; б) рапорти В  О  Черткова; 
в) лист генерал-губернатора 

При публікації автор наводить докладний заголовок до кожного документу, 
дату, номер, в наявності легенди та коментарі до опублікованих документів  Згідно з 
інформацією, поданою в легендах, автор опублікував вперше тільки один документ 
з 52 фонду Російського державного історичного архіву, а всі інші – реопублікував 
зі збірок О  Богуміла та М  Дубровіна, що дозволяє сучасним дослідникам історії 
Південної України користуватися документами, опублікованими у рідкісних 
виданнях 

У статті «Матеріали до історії запорозького козацтва після скасування Січі» 
А  В  Бойко намагається розкрити питання подальшої долі запорозьких козаків 
після ліквідації Запорозької Січі [11]  Для ілюстрації такої історичної ситуації, 
автор статті публікує документи Азовської губернської канцелярії  Дослідник 
зазначає, що введені до наукового обігу документи, точніше копії, були знайдені 
в Дніпропетровському історичному музеї ім  Д  І  Яворницького  Стаття містить 
публікації документів, що стосуються козака Якова Чорногора, який займався 
агітацією запорозьких козаків щодо переселення на турецькі землі  Дане питання 
представлене широким колом документальних джерел: показаннями, результатами 
допитів Чорногора; наказами, промеморіями, рапортами, екстрактами Азовської 
губернської канцелярії; пропозиціями Г  О  Потьомкіна  Всього опубліковано 
10 документів канцелярії  Всі вони пронумеровані, складені заголовки із зазна-
ченням дати створення документу, адресанту та адресату, тематики документа  
Отже, автор намагався висвітлити питання подальшої долі запорожців саме на 
основі документів Азовської губернської канцелярії, які яскраво ілюструють дане 
питання, для чого і була здійснена археографічна публікація 

Публікації документів з історії територіально-адміністративного устрою 
Південної України середини XVIII – першої половини ХІХ століття не обійшлися 
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без документів Азовської губернської канцелярії  Так, перший том «Джерел з 
історії Південної України» містить 169 документів, з них 25 документів пов’язані з 
діяльністю Азовської губернії [12]  З точки зору едиційної археографії, документи 
опубліковані за всіма правилами публікації документальних джерел науково-
популярним методом  Документи розташовані за тематичним принципом, а 
всередині тематичних блоків – за хронологією  До кожного документу складе-
ний заголовок, присутня легенда, що дозволяє визначити місце знаходження або 
попередньої публікації документа  Збірка супроводжується географічним та тема-
тичним покажчиками, що значно спрощує роботу дослідника при роботі з даною 
збіркою  За видовою ознакою опубліковані документи, що стосуються Азовської 
губернської канцелярії, представляють собою ордери генерал-губернатора 
Г  О  Потьомкіна  Окрім ордерів, збірка містить лист Г  О  Потьомкіна  Всі доку-
менти, пов’язані з діяльністю Азовської губернської канцелярії, були адресовані 
Азовському губернатору В  О  Черткову  Більшість ордерів згідно з легендою до 
документів були взяті з роботи О  Богуміла «К истории управления Новороссии 
князем Г  А  Потемкиным  Ордера 1775 и 1776 года», і два документи – зі збірки 
М  Дубровіна «Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврическаго  
1774 – 1788 рр »  Перший том «Джерел» зробив доступною сучасним дослідникам 
роботу з документами, попередньо опублікованими в рідкісних дореволюційних 
виданнях 

Ордери генерал-губернатора, опубліковані в «Джерелах», стосувалися, в першу 
чергу, територіального та адміністративного устрою новоутвореної Азовської 
губернії  При аналізі такої історичної ситуації зрозумілим стає факт наявності 
документів, що стосувалися збору статистичної інформації про землі, що увійшли 
до складу Азовської губернії, вирішення територіальних питань, остаточного 
визначення кордонів губернії, розподілу на менші територіальні одиниці, а саме 
на провінції та повіти, утворення штатів новоствореної губернії, визначення їх 
повноважень та обов’язків, утворення нових адміністративних установ  Доку-
менти стосуються також проблем, пов’язаних з успадкуванням землі колишніх 
запорозьких козаків  Так, для новоутвореної губернії актуальними були питання 
переселення козаків, переведення їх до інших прошарків населення, реформу-
вання козацьких зимівників та ін 

Історію митних установ вдало відображають документи Азовської губернської 
канцелярії, про що свідчать такі археографічні збірки, як «Азовські порти в 
зовнішній торгівлі 1777 – 1782 рр  (рапорти азовського губернатора В  О  Черт-
кова)» та «Формування митної мережі Південної України», упорядником яких є 
Ю  І  Головко 

Єдиною археографічною збіркою, яка складається виключно з документів 
Азовської губернської канцелярії, є робота «Азовські порти …» [13]  У збірці пред-
ставлено комплекс звітної документації азовського губернатора В  О  Черткова 
генерал-губернатору Г  О  Потьомкіну, що стосувалися кораблів, які прибули з 
іноземними товарами до азовських портів Керчі та Таганрогу в період з 1777 по 
1782 роки  Збірка складається з передмови, безпосередньо опублікованих джерел 
та приміток  У передмові Ю  І  Головко розкриває історичну ситуацію останньої 
чверті XVIII століття на півдні Російської імперії  Подається коротка характе-
ристика звітної документації Азовського губернатора  Упорядник зазначає, що 
рапорти В  О  Черткова складалися для генерал-губернатора Азовською губернсь-
кою канцелярією на основі відомостей, поданих митними установами Таганрога 
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та Керчі  Міститься розроблена упорядником умовна структура відомостей, що 
продукувались разом з рапортами, які складалися з 8 пунктів  Вказано особливості 
публікування текстів науково-популярним методом 

Збірка «Азовські порти …» містить 48 документів, які розташовані в хро-
нологічному порядку  В заголовку до кожного документа міститься дата доку-
мента, найменування виду документа, адресат, адресант та короткий зміст  Після 
тексту документа подана легенда, яка включає відомості про місце розташування 
даного документа  Наприкінці збірки розташовані примітки, до яких включені 
найбільш незрозумілі або застарілі поняття  Дана тематична збірка документів, 
що складається виключно з документів Азовської губернської канцелярії, є важ-
ливим джерелом для дослідження документообігу канцелярії губернії та історії 
торгівлі й митної справи 

Восьмий том серійного видання, присвяченого джерелам з історії Південної 
України, «Формування митної мережі Південної України» включає нормативні 
документи загальнодержавного значення, розпорядчу документацію губернської 
адміністрації та митного керівництва, а також документацію митних уста-
нов південної України [14]  Загалом дане видання містить 445 опублікованих 
документів, з них 8 належать до документації Азовської губернської канцелярії  
За походженням та видовою приналежністю збірка містить, в основному, рапорти 
В  О  Черткова, донесення митних чиновників азовському губернатору та ордер 
В  О  Черткова одній з митних установ, що знаходились на території Азовської 
губернії 

Документи Азовської губернської канцелярії були опубліковані в рам-
ках висвітлення історії православної церкви на півдні Україні  Упорядником 
археографічної збірки, присвяченої історії православ’я в південному регіоні після 
ліквідації Вольностей Війська Запорозького, є І  І  Лиман  Дана збірка є четвертим 
томом серійного видання «Джерел з історії Південної України» [15] 

Четвертий том містить 452 документи, з яких 29 входять до документації Азов-
ської губернської канцелярії, що хронологічно охоплює період 1775 – 1781 років  
Дана археографічна збірка містить досить широкий спектр документів за видовою 
приналежністю  Так, у роботі опубліковані ордери Г  О  Потьомкіна Азовському 
губернатору В  О  Черткову, донесення мешканців губернії до губернатора, що 
відносяться до вхідної документації Азовської губернської канцелярії  Вихідна 
документація канцелярії, опублікована у збірці, представлена наступними вида-
ми документів: рапорт В  О  Черткова, повідомлення, промеморія, указ Азовської 
губернської канцелярії, відомість, пропозиція, лист, донесення, реєстр та ін  Більшість 
документів канцелярії опубліковано вперше  Згідно з легендою, документи були 
віднайдені в таких архівосховищах, як Російський державний архів давніх актів, 
Російський державний історичний архів, Центральний державний історичний архів 
у м  Києві, Інститут Рукопису Національної бібліотеки України, Державний архів 
Дніпропетровської області, Державний архів Одеської області, Дніпропетровський 
історичний музей ім  Д  І  Яворницького та ін  Деякі документи реопубліковані зі 
збірок О  Богуміла, Д  І  Яворницького та Феодосія Макаревського 

Документація Азовської губернської канцелярії, що знаходиться у вище-
зазначеній археографічній збірці, опублікована з виконанням усіх вимог сучасної 
археографії  До документів складені заголовки, подана легенда  Інколи упорядник 
подавав документи у скороченні, але більшість текстів документів відтворено 
повністю, зазначені дати створення та діловодні номери документів 
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Документи Азовської губернської канцелярії були опубліковані ще в декількох 
дослідженнях, що не стосувались адміністративно-територіального устрою та 
запорозької спадщини  Так, стаття А  В  Бойка «Поселення відставних солдатів 
по Новій Дніпровській лінії» заснована на документах Азовської губернської 
канцелярії [16]  Матеріали про поселення відставних солдатів на півдні України, 
а саме на Новій Дніпровській лінії, яка знаходилась на території Азовської 
губернії, ґрунтуються на пропозиції азовського губернатора оселити саме тут 
відставних солдатів, про створення укріплених селищ при фортецях для них; 
рапортах та відомостях колезького радника Л  Алєксєєва, на якого було покладено 
вирішення даної справи  Для підкріплення поданої інформації автор здійснює в 
статті археографічну публікацію вищезгаданого рапорту та відомості Л  Алєксєєва 
про оселення відставних солдатів на Новій Дніпровській лінії  Згідно з легендою, 
поданою автором статті, опубліковані документи містяться в 588 справі 16 фонду 
Російського державного архіву давніх актів  У публікації наведені заголовки 
документів, що надають повну інформацію про зміст документа, передані всі 
особливості документа, як-то розташування реквізитів та ін , в кінці розташована 
легенда 

Досить цікавою для розуміння історії лоцманської організації та намагання її 
відтворення після зруйнування Запорозької Січі є робота А  В  Бойка «До історії 
Дніпровських лоцманів» [17]  Автор звертає увагу саме на Азовську губернію, на 
території якої знаходилися військові формування, будувалася Нова Дніпровська 
лінія укріплень, що вимагало великої кількості провіанту, озброєння, будівельного 
матеріалу та ін  Саме для потреб доставки таких речей по Дніпру, де заважали 
пороги, необхідним стало відновлення лоцманської організації  Про це свідчать 
документи, що осіли в Азовській губернській канцелярії  Так, автор публікує 
наказ Азовської губернської канцелярії про закликання бажаючих до проведен-
ня вантажів від Кодака до Голої Пристані  При передачі тексту документу автор 
зберігає мову оригіналу, всі особливості канцелярського письма останньої чверті 
XVIII століття  Проте, згідно з науково-популярним методом публікації документів, 
автор вдався до зміни деяких літер, відсутніх в сучасному алфавіті 

Отже, період незалежної України позитивно вплинув на розвиток архео-
графічних студій, а саме на пошук та публікацію документів Азовської губернської 
канцелярії  Значно розширилася видова приналежність та збільшилася кіль-
кість документів Азовської губернської канцелярії, що публікувалися у різно-
манітних збірках документів, присвячених історії козацтва після 1775 року та 
адміністративно-територіального і церковного устрою 

Таким чином, протягом ХІХ – ХХІ ст  археографія історії Азовської губернської 
канцелярії пройшла три етапи розвитку  Документація канцелярії публікувалася 
протягом ХІХ століття, коли в історичній науці панував позитивізм; за радянсь-
ких часів публікації документів Азовської губернської канцелярії майже відсутні  
Натомість сучасний період в розвитку археографії може похвалитися презента-
бельною кількістю опублікованих джерел  Але, якщо врахувати той факт, що одні 
й ті ж документи були опубліковані декілька разів у різних збірках, то кількість 
опублікованих документів Азовської губернської канцелярії складатиме близько 
100 одиниць 

Отже, маємо незначну кількість опублікованих документів Азовської 
губернської канцелярії на сторінках різноманітних археографічних видань, що 
пояснюється тим, що документація Азовської губернської канцелярії ніколи не 
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ставала об’єктом спеціальних досліджень; всі документи були опубліковані для 
ілюстрації чи підтвердження певного історичного факту 

Віднайдених опублікованих документів не вистачає для висвітлення історії 
діяльності Азовської губернської канцелярії, оскільки джерела не охоплюють усіх 
питань, якими займалася канцелярія  Тому на перший план постає нагальна проб-
лема – проведення архівної евристики та публікація нового комплексу джерел, 
що б висвітлювали не тільки історію діяльності Азовської губернської канцелярії, 
а й історію Азовської губернії та Південної України в цілому 
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Олененко А. Г.

Археографические публикации документов Азовской губернской канцелярии

Статья посвящена анализу археографических публикаций документов Азовской губернской 
канцелярии, которые являются неотъемлемой частью источниковедческой базы истории Украины 
ХVIII века  Обнаруженное незначительное количество опубликованных документов Азовской 
губернской канцелярии на страницах различных археографических изданий может свидетель-
ствовать о том, что документация канцелярии Азовской губернии никогда не становилась объ-
ектом специальных исследований 

Olenenko A.G.

Arheographic publications of the documents of Azov Province Office

This article is dedicated to the analysis of the archeographic publications of the documents of the 
Azov Province Office that were the inalienable part of the source base of the history of Ukraine of 18th 
century  Small number of the published documents of Azov Province Office on the pages of the different 
archeographic editions can say about the fact that the documentation of the office of Azov province has 
never been the object of the special historical investigation 

Приймак О. М.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІСТРУКТУРНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Розбудова принципів соціальноорієнтованої держави виступає одним з голов-
них завдань для сучасного українського суспільства  Визначальна увага на цьому 
шляху належить питанню еволюції соціальної сфери життя останнього  Але 
розуміння сутності та змісту явищ, процесів, подій в цьому просторі не мож-
ливе без урахування закономірностей розвитку минулого  Саме тому в системі 
гуманітарних наук, на теперішній час, все більшої ваги набуває такий напрямок 
як соціальна історія 

Мультипарадигмальний характер останньої дозволяє окреслити соціальну 
сферу життя південноукраїнського селянства кінця ХІХ – початку ХХ століть 
як предмет наукового пізнання  Складовими його є соціальна стратифікація та 
демографічна ситуація, динаміка та мобільність, інститути, цінності, регулятори 
життя сільського населення регіону зазначеної доби  Важливим елементом пред-
мету, в цьому контексті, виступає й соціальна структура визначеної спільноти 

Приймак О. М.


