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ДЖ ЕРЕЛ А  З  ІСТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ

Необхідною умовою якісних змін в історичній науці на Україні е 
розширення джерельної бази досліджень, особливо стосовно тих періодів 
історії України, об’єктивне висвітлення яких ще попереду. До таких на
лежить і історія Гетьманщини, більш як столітнього періоду розвитку ук
раїнських земель в складі Російської держави — від Переяславської ради 
1654 р. до остаточної ліквідації автономії України і наступного введення 
в 1872 р. загальноімперського управління.

Півстоліття — з початку 30-х до початку 80-х років — тема історії 
Гетьманщини в українській радянській історіографії майже не розробля
лась, зник і сам термін «Гетьмашцина» як означення території з особли
вим' суспільно-політичним устроєм і певного автономією. Правда, в період 
так званої «відлиги» було підготовлено та видано декілька праць з окре
мих питань. історії Гетьманщини або більш загальних1. В той же час 
обов’язковим, елементом кожної наукової праці була «критика буржуаз
них фальсифікацій», хоч ця критика здебільшого велась на рівні абсур
ду, бо доступ у спецсховища до праць тих самих фальсифікаторів був 
надзвичайно обмеженим і опоненти їх практично не читали. Такий стан 
розробки історії Гетьманщини, як і в цілому української радянської іс
торіографії, мав наслідком відсутність грунтовних праць, які б послугу
вали історичній правді, незалежно від політичної кон’юнктури часу. Са
ме тому, коли відкрилась можливість, з’явилась нагальна потреба і чітко 
визначилась роль історичної науки в формуванні національної самосві
домості українського народу, терміново почали готувати до перевидання 
праці, що вийшли друком наприкінці XIX — на початку XX ст. (М. Гру
шевського, М. Костомарова, О. Левицького, М. Аркаса та ін.). З українсь
кої новітньої історіографії достойними перевидання виявились лише пра
ці І. П. Крцп’якешіча.

Про можливість зробити крок вперед у дослідженні історії Гетьман
щини свідчить широке коло історичних джерел, які зберігаються у архіво
сховищах України та за її  межами. Зазначимо, що безліч документів на
завжди втрачено, в багатьох випадках ця «безліч» має і точно окреслені 
обсяги, с джерела, що засвідчують факти знищення цінних документів. 
Так, О. М. Маркевич був свідком знищення в 30-х роках XIX ст. архівів у 
Глухові2, краєзнавець І. О. Курілов у 1853 р. сам бачив, як в Ромнах 
три вози актів сотеїшої канцелярії звалили в старий колодязь і засипа
ли 3. В архіві Малоросійської колегії згідно з описом справ, переданії?; в 
кінці XV III ст. у Чернігівське намісницьке правління, було 748 457 справ, 
а після перевезення в Харків Д. І. Багалій засвідчив наявність в ньому 
лише 218 484 справ4. Цей ряд фактів свідомого чи просто по невігластву 
чиновників знищення документів з історії України можна продовжувати. 
Маємо також свідчення про пожежі в Києві, Чернігові, Новгороді-Сівер-
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ському, Переяславі, Глухові, Гадячі, внаслідок яких загинули справи різ
них канцелярій — магістратських, ратушних,, полкових, сотенних, су
дових, ' . ■

Непоправної шкоди формуванню корпусу актових джерел, які могли б 
сьогодні стати джерельною підвалиною вивчення і осмислення складних 
подій і явищ на Гетьманщині в другій половині XVII — на початку 
X V III ст., завдало цілковите зруйнування військами О. Меншикоза в
1708 -р. гетьманської резиденції в Батурині та військами П. Яковлєза в
1709 р.— Запорозької Січі. Загинули документи гетьманської і кошової
канцелярій. Тому вцілілі до нашого часу документи гетьманської канце
лярії датуються не раніше як 1708 p., коли гетьманом став І. І. Скоро
падський. -

Залишимо поза увагою драматичну історію вимушених мандрів по 
архівосховищах документів канцелярій ліквідованих в останній чверті
X V III ст. адміністративних, установ і завданих при цьому втрат. Остан
ньою трагічною сторінкою долі архівних документів з історії України 
X V II—X V III ст. стала друга світова війна. По розумінню працівників 
НКВС, який в той час відав архівами, ці документи були найменш цін
ними і підлягали евакуації в останню чергу, а при її неможливості — 
знищенню.

В даному короткому повідомленні неможливо бодай у загальних ри
сах оглянути значні комплекси джерел з історії Гетьманщини в україн
ських, московських та петербурзьких архівосховищах або оцінити наукову 
вартість всіх видів джерел. Тому звернімо увагу лише на ті фонди і окре
мі види джерел, які майже не використовувались в українській радян
ській історіографії.

Нині значні комплекси джерел з історії Гетьманщини знаходяться в 
багатьох архівосховищах, головними з яких є ЦДАДА. ЦДВІА, Архів зов
нішньої політики Росії, петербурзькі архіви, ЦДІА України в м. Києві, 
Відділ рукописів Центральної наукової бібліотеки АН України.

В рамках кожного архіву документи розпорошені по різних фондах, 
в той же час раніше єдині фонди штучно розділені між різними архівами. 
Так, значний за кількістю справ фрнд 124 («Малоросійські справи») нині 
поділений на дві частини (зі збереженням номера і назви фонду), і доку
менти з 1522 по 1719 р. зберігаються в ЦДАДА, а з 1719 p., тобто з часу 
утворення Колегії іноземних справ, у відомстві якої знаходилась У краї
на,— в Архіві зовнішньої політики Росії. Доступ до другої частини фонду 
обмежений, описи справ дослідникам не видаються, і повної уяви про 
склад документів немає. Між тим там є надзвичайно цікаві справи про 
українсько-російські відносини, про поступову ліквідацію царизмом авто
номії України. Враховуючи підвищений інтерес громадськості до легенди 
про скарби наказного гетьмана Полуботка, слід зауважити, що в АВПР 
є документи, що відносяться безпосередньо до. конфлікту між П. Полу
ботком і Президентом Малоросійської колегії С. Л.. Вельяміиовим та до 
обставин, які призвели до того конфлікту (розпорядження про збирання 
податків з населення, відомості, скарги, розслідування по чолобитних 
та ін,). Тут же велика справа про приїзд до Санкт-Петербурга П. Полу
ботка з генеральною старшиною в 1723 p., його листування з синаміт 
(останній лист датований 3 листопада 1723 p.). Аналіз документів справи 
показує, що П. Полуботок і старшина, Їдучи в Санкт-Петербург, взяли з 
собою копії 156 документів, як підставу для скасування права Малоро
сійської колегії на повний диктат на українських землях, для боротьби за 
відновлення гетьманства, а отже, певною мірою — автономії. Певний ін
терес становлять і «Щоденні записки» цієї депутації останніх борців за 
автономію України.

Значна кількість документів фонду 124 відбиває історію роздачі зе-
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молі) па Гетьманщині як козацькій старшині, так і російським поміщикам, 
історію гір іти л ас п єн ня О. Д. Меншиковим в 1718 р. міста з магдебурзьким 
правом Почена (тобто міщан), а потім віддачу йому ж гетьманом Скоро
падським почеіїської козацької сотні і протест козаків проти цього по- 
гфашія їх сольдостсй 5.

Нові пласти ще практично не введених до наукового обігу джерел 
-з історії Гетьманщини виявлено в кожному крупному архівосховищі. На
приклад, у ЦДВІА крім великого картографічного матеріалу е документи 
про спорудження укріплених ліній і фортець на пограниччях Російської 
імперії, Ладозького та інших каналів, на будівництво яких постійно від
ряджались тисячі українських козаків та посполитих. Тут є відомості про 
кількість козаків і посполитих, які померли в цих «походах» або втекли 
па Січ чи на «Задніпровські місця». Ці доку .менти в поєднанні з наратив- 
ними джерелами дають змогу створити грунтовне дослідження про ви
снажливі, згубні для українського народу далекі «канальні» походи.

Глибоке вивчення різних аспектів політичного, соціального, економіч
ного та культурного розвитку Гетьманщини протягом більш ніж століття 
та характеристика відповідної джерельної бази неможливі без паралель
ного грунтовного вивчення суспільно-політичного та адміністративного 
устрою на цін частині українських земель і визначення дефініцій, що сто
суються еволюції політичних підносип між царським та гетьманським 
урядами. Тоді, по-перше, не лише стануть зрозумілими на сьогодні ще 
об’єктивно не впевітлені події і явища, а й з’явиться можливість прослід
кувати шляхи просування справ, окремих видів документів по канцеля
ріях різних органів козацької і міщанської влади. По-друге, можна буде 
уникнути загальної оцінки джерельної бази, яка веде до спрощення .суд
жень, а то й до фальсифікування історії. При такому підході звертає 
на себе увагу, наприклад, те, що но маємо жодної актової книги 
магістрату Переяслава — єдиного на півдні Гетьманщини міста з магде
бурзьким правом, що стосовно Миргородського полку пемае жодного до
кумента з відомостями про цехове ремесло, що відносно трьох південних 
полків (Галицького, Миргородського, Лубенського) немає жодного геть
манського універсалу, який би надавав чи охороняв певні права і еконо
мічні інтереси міст. І справа туї не лише у втраті джерел, В межах Геть
манщини існували відмінності між розвитком швшчиих і південних пол
ків, спричинені багатьма факторами, в тому числі і співвідношенням си
ли міської і козацько-старшинської влади. Як приклад неточності узагаль- 
попня наведемо загальновживаний у працях вислів-штамп: «міста Ліво
бережної України мали магдебурзьке право». Але ж його мали лише де
кілька міст Київського, Ніжинського, Чернігівського і Стародубського 
полків. На останні шість полків припадає одне місто з магдебургією —• 
Переяслав. Новгород-Сіверський і Полтава одержали його універсалами 
гстьмапа К. Розумовського, пе конфірмованими верховпою владою.

Узагальнення, зроблені на підставі поодиноких документів, до того ж 
без їх паунової критики, з ’ясування адекватності їх змісту реальній дійс
ності, призводять до викривлень у висвітленні історичних явищ. Так, па 
підставі декількох царських жалуваних грамот, опублікованих в «Актах 
ЮЗР», у радянській історіографії з книги в книгу переходила теза про 
масову роздачу царями в приватну власність українських міст, починаючи 
з 1654 p., а відтак, і про наявність багатьох таких міст. Виходячи з цієї 
тези, логічно дійти висновку: або жителі українських міст були абсолют
но покірливими, політично інертними зараз же по Визвольній війні 1648— 
1654 pp. (що не відповідає дійсності), або царизм від часу березневих 
статей 1654 р. повністю контролював ситуацію на Україні і вільно розпо
ряджався маєтностями (що теж невірно). Зіставлення різновидних дже-

276



дед доказує, що грамоти в «Актах ЮЗР» були надруковані не за оригі
налами, а за чорновими відпусками, жодного оригіналу грамот на міста 
другої половини X V II ст. не збереглося. Більше того, немає жодного ви
падку реалізації наданого грамотами права на приватне володіння міста
ми в перші десятиліття після 1654 р. Виняток становлять приватновлас
ницькі міста, які належали монастирям. За існуючих політичних обста
вин власники не змогли реалізувати це право, про що незаперечно свід
чать різні історичні джерела. До часів царювання Петра І і гетьманства 
І. Мазепи маємо лише декілька випадків, а далі роздачі відбувалися, хоч 
і не так часто, переважно з числа «изменничьпх» після, 1708 року. Інша 
справа — з середини X V III ст., коли почалися масові роздачі міст і мі
стечок.

Повних 60 років ігнорується в українській історіографії інформацій
ний скарб — фамільні архівні зібрання, тільки невелика частина яких в 
дореволюційний час була опублікована. Жодного посилання на фамільні 
архіви, хоча б опубліковані, немає. Одиноко на цьому тлі виглядає моно
графія О. І. Барановича «Украйна накануне Освободительной войньї се- 
рединьї X V II в.», в якій широко використані фамільні архіви (правда, пе
реважно стосовно Правобережної У країни).

Фамільні архіви включають різноманітні джерела — від паперів офі
ційних установ, актів на маєтності фондоутворювачів до сімейного листу
вання, філософських, історичних і літературних праць власників архівів, 
без яких неможливо вивчити розвиток суспільно-політичної думки на 
Україні, а також документи та заппкси, які мають можливість прослідку
вати шляхи наступу царизму на українське слово і культуру.

Насамкінець, скажімо, що існують масові джерела, абсолютно проіг
норовані дослідниками, наприклад акти канцелярського діловодства (до
несення, рапорти, про меморії, реєстри). Джерелознавчий їх аналіз пока
зує їх значну потенційну інформаційність.

. В цілому можна зробити такі висновки.
До тих пір, доки не, будуть видані джерела, джерелознавчі праці та 

каталоги хоча, б основних архівних фондів, жодних якісних змін в укра
їнській історіографії годі сподіватися.

Незважаючи на значні втрати, розпорошеність джерел і руйнацію 
єдності фондів шляхом передачі їх документів у різні архіви, джерельна 
база достатня для створення фундаментальних праць з історії Гетьман
щини.

Необхідне поєднання інформаційних можливостей фондів українсь
ких і зарубіжних архівів.
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