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УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК ІВАН КАМАНІН

Одною з яскравих постатей серед цілої плеяди визначних істориків 
Київської історичної школи Володимира Боніфатійовича Антоновича 
була особа Івана Михайловича Каманіна — історика, архівіста, палео
графа, якому 23 вересня 1990 р. виповнюється 140 років від дня народ
ження, а в грудні цього ж року минає 70 років з часу смерті вченого.

Наукова діяльність І. М. Каманіна припала на кінець XIX — по
чаток XX ст. — період чи не найвищого розвитку української історич
ної науки. Епоха, що зростала на терені українських вищих навчаль
них закладів, в першу чергу в Київському та Львівському університе
тах, десятки істориків європейського рівня, володіючих не лише за
галом глибоким запасом знань з гуманітарних і природничих наук, а 
й здатних проводити дослідження в найрізноманітніших галузях істо
ричної науки, підходити до наукових проблем комплексно і грунтовно. 
Саме такою і була творча особистість І. М. Каманіна, автора числен
них праць з історії українського козацтва, архівознавства, палеографії, 
дипломатики, філігранології, історії слов’янознавства, церковної історії 
та археології, історії м. Києва, історії літератури, історії євреїв і циган, 
історіографії. Вони в більшості своїй були написані на основі широ
кого архівного і актового матеріялу.

Народився Іван Каманін 11 вересня 1850 р. (за старим стилем) в 
сім’ї офіцера (батько був поручником артилерії) в містечку Димері (те
пер селище м. т. Димер Києво-Святошинського району Київської об
ласті). Мати майбутнього історика — Олександра Олександрівна по
ходила з родини Щуровських. З часом родина переїхала до Києва, де 
Іван вступив до 2-ї Київської гімназії.

Незважаючи на те, що батько І. М. Каманіна був росіянин, в ро
дині, можливо, під впливом матері, переважав український дух. Така 
ж сприятлива обстановка зустріла майбутнього історика і в 2-й Київ
ській гімназії. Цей навчальний заклад в ті часи відзначався відмінним 
учительським складом, на чолі з директором І. І. Слєпушкіним та ін
спектором п. Симчевським. Останній будучи великим прихильником 
вивчення минулого України, прагнув пробудити інтерес до нього і в 
учнях гімназії. Що ж стосується І. І. Слєпушкіна, то багато років по 
тому І. М. Каманін, з приводу його брошури про Богдана Хмельниць
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кого, зауважив, що вона з’явилась під час найбільшого поступу в за
цікавленні рідною старовиною, коли навіть учителі гімназії читали уч
ням у класі літописи Самовидця, Величка, Граб’янки й подавали їм 
хоч невеликі знання з історії української літератури.1 Отож невипад- 
ковим був намір І. М. Каманіна отримати фах історика. Скінчивши в 
1868 році гімназію, він вступає на історико-філологічний факультет 
Київського університету св. Володимира.

Це був час відродження історико-філологічного факультету, після 
кризи, коли навіть ставилося питання про його закриття. Саме в цей 
час кафедри університету заступили: В. Б. Антонович, М. П. Драго
манов, І. В. Лучицький, П. А. Терновський, вчені, які сприяли не тіль
ки славі університету св. Володимира, а й приклали багато зусиль, 
щоб піднести українську історичну науку до європейських вимог. Від
роджувався в цей період і Київський Центральний архів, що існував 
при університеті з 1852 р. В архіві знаходилось близько шести тисяч 
актових книг і до півмільйона окремих документів XVI-XVIII ст. Це 
була майже не займана цілина, що давала історикам великий простір 
для наукової праці.

Одним з перших такою можливістю скористався В. Б. Антонович. 
Спочатку, як член Комісії для розгляду давніх актів, з ініціятиви якої 
і був заснований сам архів, а згодом, як співробітник Київського Цен
трального архіву. На основі вміщених матеріялів В. Б. Антонович в 
1863 р. видав свій перший науковий твір — дослід про козацтво 1500- 
1648 рр. Згодом, у 1870 р. він захистив магістерську дисертацію «По
следние времена казачества на правой стороне Днепра» і отримав ка
федру російської історії в університеті св. Володимира. Постійно ко
ристуючись в своїй роботі актовими книгами Володимир Боніфатійо- 
вич прагнув залучити до роботи з архівними матеріялами і своїх сту
дентів, серед яких був і І. М. Каманін.

Молодому історику поталанило з учителями. Ще в стінах гімназії 
його навчали кращі київські педагоги-історики: К. М. Воскресенський, 
М. П. Драгоманов, Н. С. Тумасов, І. О. Самчевський, протоієрей П. Г. 
Лебединцев. Потрапивши в університет І. М. Каманін став працювати 
під керівництвом провідних його викладачів: В. С. Іконнікова, В. Б. 
Антоновича, Ф. А. Терновського і М. П. Драгоманова. Спочатку він 
планував спеціялізуватися по всесвітній історії. За порадою М. П. Дра
гоманова і при його допомозі І. М. Каманін переклав з французької 
мови працю одного з кращих сходознавців свого часу Ф. Ленормана 
«История древнего Востока».2 За редакцією того ж М. П. Драгоманова

1 ЦНБ АН УРСР, відділ рукописів, ф. 83, спр. 50, арк. І: В. І. Щербина, 
«Іван Михайлович Каманін», Записки соціально-економічного відділу УАН, т. 2-3, 
стор. 47.

2 Императорское Московское Археологическое Общество в первое пятидесяти
летие его существования (1864-1914 гг.). — М., 1915, т. 2, стор. 147.
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працю було надруковано в «Университетских Известиях». Ця книга за 
тих часів була підручником з курсу східної історії, що його викладав 
М. П. Драгоманов в університеті.3

З 1870 р., під керівництвом В. Б. Антоновича, Іван Каманін почи
нає працювати в Центральному архіві. Разом з іншими студентами він 
брав участь у систематизації документів, самостійно займався їх вив
ченням. Особливу увагу І. М. Каманін приділяв літописам удільно-ві
чового періоду, та матеріялам по історії України періоду ХУІ-ХУШ ст., 
які в майбутньому лягли в основу його праць з історії українського 
козацтва і палеографії.4

Здавалося, що у молодого науковця все складається найкращим чи
ном: виховання та навчання в українському національному дусі, тісні 
стосунки з В. Б. Антоновичем, наукова робота під його керівництвом. 
Але наприкінці університетського курсу І. М. Каманіна спіткало не
щастя: захворювання тифом і як його наслідок — глухота. Це була 
велика душевна драма для молодої людини, до того ж товариської, 
веселої вдачі. «Не було щастя, та нещастя допомогло» — так говорить 
народна мудрість. Так склалося і в житті Івана Михайловича. Доля 
привела його в Київський Центральний архів, де він знайшов справ
жнє життєве покликання. Завдяки матеріялам цього архіву І. М. Ка
манін написав цілий ряд робіт, які і в наш час не втратили своєї нау
кової цінності. Але це було значно пізніше. Перенісши хворобу, на
прикінці курсу навчання в університеті — в 1872 р., Іван Каманін став 
перед вибором професії. Звичайна для філолога чи історика педаго
гічна діяльність стала для нього неможливою внаслідок глухоти. Тому 
І. М. Каманін, ще до закінчення університету, з метою заробітку, по
чав працювати акцизним доглядачем на одній із київських тютюнових 
фабрик.

Закінчивши у 1872 р. Київський університет І. М. Каманін, однак, 
тривалий час перебував на посаді акцизного доглядача. І тільки в 1883 
р. він цілком віддається роботі в Київському Центральному архіві дав
ніх актів. Глухота, що дедалі більшала, не тільки не заважала йому 
працювати в архіві, а навіть була, в деякій мірі, сприятливим факто
ром — відвертала вченого від всіляких сторонніх занять, давала мож
ливість зосередити всю увагу на вивченні стародавніх рукописів, що 
допомогло І. М. Каманіну стати одним з найкращих знавців актового 
матеріялу, зокрема, щодо змісту, мови, форми викладу.

І. М. Каманіна справедливо можна вважати істориком самого Київ
ського Центрального архіву. У 1878 р., ще до офіційного вступу на 
посаду помічника архіваріюса і бібліотекаря університету, І. М. Кама
нін написав роботу «Київський Центральний Архів», в якій дав огляд 
виникнення і діяльности цього закладу протягом 1852-1878 років. Че

3 В. І. Щербина, цит. пр., стор. 49.
4 ЦНБ АН УРСР, відділ рукописів, ф. 83, спр. 50, арк. 2.
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рез два роки автор зробив нову спробу такого огляду, на протязі 1852- 
1880 років.5

На початку 80-х p.p. XIX століття розпочинається активна творча 
діяльність І. М. Каманіна. В 1880 р. він пише статтю «К вопросу об 
имени Галшки Гулевичовны основательницы Братской школы и мо
настыря», а наступного року іншу статтю під назвою «Киевские кон
трактовые ярмарки». У 1882 р. історик розпочинає дослідження про
блеми міського самоврядування статтею, яка залишилась назакінче- 
ною — «Из истории городского самоуправления по магдебургскому 
праву». Пізніше I. М. Каманін до цієї проблеми повертався неодно
разово, зосередивши свою увагу на історії самоврядування м. Києва, 
яке існувало на підставі магдебургзького права, скасованого 23 грудня 
1835 р. В статті «Последние годы самоуправления Киева по магдебург
скому праву» («Киевская старина», 1888 р.) автор поставив питання — 
чому те право було скасоване. Далі він докладно виявив зловживання 
київського магістрату, що привели право до скасування, а також зро
бив спробу з’ясувати історичні причини тих зловживань. Він їх бачив 
у тому, що німецьке право було чуже для Києва і не було поєднане з 
потребами місцевого життя. Право це мало становий характер, і еко
номічна нерівність робила одну частину людей залежною від другої — 
сильнішої. Адміністрація і суд були змішані і це вело до зловживань. 
Вибори війтів й інших урядовців мали багато хиб і не давали Гарантії 
для обрання тих осіб, що хотіли громадяни міста. Поступово вибори 
були мало не зовсім скасовані, й війтів призначували. Петрівська ре
форма, що поділила «поспільство» на «почетнейшее общество» і «по
длых людей», разом із зміцненням влади війтів, та їх призначенням, 
замість обрання, а також разом із контролем адміністрації вели до 
придушення суспільної думки і врешті, на думку І. М. Каманіна, при
вели до остаточного скасування в Києві магдебурзького права.6 До іс
торії міського самоврядування історик звертався і в статті «Новые дан
ные для истории Киевского городского самоуправления в XVII веке», 
вміщеній в збірнику статтей по історії права, присв’яченому М. Ф. 
Владимирському-Буданову (Київ, 1904 р.). В ній автор звернув увагу на 
ті риси, що відрізняли Київ від інших міст України. У 1892 р. поба
чили світ «Материалы по истории киевской городской общины», де 
було вміщено ряд гетьманських універсалів, що-до Києва, та різних 
пільг, йому надаваних, чи то під охорону браних.

Протягом 80-х років І. М. Каманін дає цілу низку рецензій, що від
значалися досить широкою проблематикою, але переважно були при
свячені працям з архівознавства та археології. Вони, як правило, дру
кувались в «Киевской старине».

5 Див. ЦНБ АН УРСР, відділ рукописів, ф. 83, спр. 1, 2.
6 И. М. Каманин, Последние годы Самоуправления Киева по магдебургскому 

праву, Киев, 1888, стор. 70-91.
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Архівознавство було головною сторінкою наукової діяльності І. М. 
Каманіна. Результатом його багаторічної роботи з фондами архіву ста
ли «Описи актовых книг Киевского Центрального архива». Описи ці 
зроблено надзвичайно пильно, в них докладно подано зміст кожного 
акту, наведено імена осіб, назви місцевостей, там згадуваних.7 Питан
ня складання описів і їх форми завжди цікавили Івана Михайловича. 
Він присвятив їм окрему доповідь у товаристві Нестора-літописця, не 
раз повертаючись до нього, підносячи це питання на археологічних 
з’їздах, і нарешті висловив свої погляди в листовній доповіді, що її 
подав до Української Академії Наук наприкінці 1920 р.8

Постійно працюючи з актовим матеріялом, І. М. Каманін неодно
разово мав справу з випадками фальсифікації давніх документів. Ак
тові книги, що знаходились в Київському Центральному архіві містили 
значну кількість підроблених документів. Це було зумовлено тим, що 
після приєднання Західного краю в 1772 і 1796 рр., російська влада 
почала вимагати від дрібної шляхти підтвердження її дворянських 
прав. Її представники, з метою довести свої права на дворянство і 
маєтки, стала вдаватися до підробки документів. Виконували їх люди 
досвідчені, і тому виявляти підробки було нелегко. Питанню про ек
спертизу давніх документів І. М. Каманін присвятив доповідь під наз
вою «Об экспертизе древних подложных документов», з якою він ви
ступив на XI археологічному з’їзді, що відбувся у Києві в 1899 р.9 На
ступного року ця робота була видана в Москві окремим виданням. В 
ній було наголошено на тому, що експертиза повинна бути кваліфіко
вана, для цього її слід доручати тільки досвідченим архівістам і про
водити на місцях, бо пересилка документів носить риск їх втрати, або 
нової фальсифікації. А центральним архівам, на думку історика, слід 
займатися експертизою документів тільки в особливо складних випад
ках.10 Окреме місце в роботі приділене характеристиці діяльности ко
місії по експертизі документів 1892 р., а також правил експертизи, ви
роблених нею.11

Досить часто Івану Каманіну доводилося на практиці застосовувати 
свої принципи експертизи, доводячи фальсифікацію чи помилковість 
документів, які представлялися йому для обстеження. Зокрема, на під
ставі того, що він визнав за справжню, а не підроблену грамоту XVI 
ст., яка стверджувала за «шевським цехом» Києва право власности на

7 Опись актовой книги Киевского Центрального архива, Киев, 1886-1887. Та
кож Ж№  2042-2043; Також, Киев, 1890-1893, №№ 2046-2049; То же, Киев, 
1897, №№ 3501-3511.

8 Див. Записки соціально-економічного відділу УАН, т. 2-3, стор. 64-68.
9 Труды XI Археологического съезда в Киеве, 1899, т. 2, М., 1902, стор. 38-42.

10 И. М. Каманин, Об экспертизе древних подложных документов, М., 
1900, стор. 3, 4, 6.

11 Там же, стор. 5.
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садибу на Подолі, суд підтвердив це право, власності за товариством 
шевців-ремісників.12

В «Чтениях Исторического Общества Нестора-летописца» за 1907 р. 
було вміщено статю I. М. Каманіна «Из истории подложных докумен
тов», в якій він продовжив розгляд проблеми встановлення фальсифі- 
кованости чи правдивости документів. У першому випадку, з грамотою 
галицького князя Льва, вчений, всупереч традиційній думці про під
робленість всіх подібних грамот, відстоює достовірність цього доку
менту. Пояснення своєї позиції він дає таке: грамоти, належавши ду
же давнім родам, протягом століть терпіли від пожеж, розорень і т.п., 
при їх відновленні цілком можливим було деяке скорочення, або до
повнення. Саме така доля спіткала грамоту князя Льва, до якої, після 
відновлення, було вписано приписку датовану 1366 роком. І. М. Ка- 
манін ставить питання — чи можна цю грамоту вважати фальшивою? 
І дає заперечну відповідь: «Такі відновлені по пам’яті, або копіях до
кументи мають історичне значення: якщо вони не протирічать юри
дичним нормам життя того часу, до якого вони відносяться, то вони 
можуть бути визнані за дійсні, як доказ факту, що здійснився». В та
кому розумінні автор визнав дійсними грамоти князів Любарта Геди- 
міновича, Романа Галицького та ін.13 Другий приклад, приведений у 
цій статті, пов’язаний із універсалом Б. Хмельницького, який був ого
лошений земським підсудком Ф. Булюбашем фальшивим. І. М. Ка- 
манін довів безпідставність цього твердження, оскільки Ф. Булюбаш 
мав справу з копією, а не оригіналом документу. В цілому, спробу під
судка оголосити універсал «фальшивим» автор охарактеризував, як за
зіхання приватних осіб на монастирські землі, право на які Київського 
Пустинно-Нікольського монастиря і проголошував названий універсал 
Б. Хмельницького.14

Проблема експертизи документів тісно пов’язана з палеографією, 
яка дає можливість досить точного визначення часу написання руко
писного пам’ятника, а також вирішення питання його достовірности. 
Цій допоміжній історичній науці І. М. Каманін присв’ятив працю, за 
яку він отримав Уварівську премію Російської Академії Наук — «Пале
ографический изборник: Материалы по истории южно-русского пись
ма в ХУ-ХУІІІ вв.».

Ця перша науково-теоретична праця по українській палеографії 
складається з двох частин: теоретичної, під назвою «Главные моменты 
в истории южнорусского письма в ХУ-ХУІІІ вв.» і прикладної — по
над 80 найхарактерніших типів українського письма з рукописних ко
дексів, актових книг і окремих документів. Головна думка цієї роботи

12 В. І. Щербина, Назв, стаття, стор. 51.
13 И. М. Каманин, «Из истории подложных документов», Чтения в Исто

рическом Обществе Нестора-летописца, 1907. Кн. 20. Вып. I, стор. 1-3, 7.
14 Там же, стор. 5-6.
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полягає в тому, що зміни в характері письма, які мали місце на Укра
їні в XV-XVIII ст. становлять відбиток тих культурних впливів, які від
бувалися в країні. На цій підставі І. М. Каманін встановив чотири пе
ріоди в історії українського скоропису. Перший — з середини XV до 
першої половини XVI ст. — Іван Каманін характеризував як спроще
ний «уставний скоропис». Тобто назвав його терміном, що був запро
понований в свій час І. І. Срезневським. Історик також відзначив схо
жість уставного скоропису з напівуставним письмом, його архаїчність 
і відсутність зовнішніх впливів. Другий — з середини XVI до початку
XVII ст. — вчений рекомендував називати готичним, внаслідок поль
сько-німецького впливу, паралельно він відзначив вплив українських 
шкіл при реформованих тоді церковних братствах. Третій період — 
час впливу українських шкіл — на Правобережжі Дніпра до кінця тре
тьої чверті XVII ст. і на Лівобережжі до середини XVIII ст., коли на 
Правобережжі остаточно встановлюється лише польський вплив, а на 
Лівобережжі — російський. І нарешті четвертий період в розвитку іс
торії українського письма, згідно твердження І. М. Каманіна, на лі
вому березі Дніпра починається з середини, а на правому з кінця
XVIII ст., коли Україна була піддана засиллю русифікації і на Лівобе
режжі Дніпра зникають останні риси впливу українських шкіл.15 Ко
жен з періодів був ілюстрований автором численними фототипічними 
знімками, що дають уявлення про зразки письма тих часів.16

Порівнюючи характерний для російського скорописного письма тип 
уставного скоропису із українським зв’язним скорописом, який відріз
нявся від російського скошеністю і поєднанням літер, І. М. Каманін 
зазначав, що російське скорописне письмо, значною мірою, відрізня
лось від українського в кінці XV на початку XVI ст. більшим арха
їзмом при написанні літер. Більшу прогресивність українського письма 
історик пояснював тим, що російське письмо рано підкорилось чужо
му впливу (очевидно східному), під яким і виробились дві головні його 
особливості: нерівність і гачкуватість. На відміну від нього українське 
письмо, на думку Івана Каманіна, було вільне від стороннього впливу, 
дотримуючись в правилах написання вітчизняних традицій і довго 
утримуючи при цьому в собі характер уставного скоропису. Заслуги в 
розвитку українського письма І. М. Каманін повністю відносив на до
лю православного духовенства і монастирів, які і займалися освітньою 
діяльністю.17

Затрачаючи багато часу і зусиль на дослідження, Іван Каманін роз
робляв методику аналізу письма по характеру лінування паперу і роз
ташуванню на ній тексту, співвідношенню проміжків між літерами,

15 И. М. Каманин, Палеографический изборник: Материалы по истории юж- 
но-русского письма в XV-XVIII вв., Киев, 1899. Вып I, стор. 7.

16 Там же, стор. 15-26.
17 Там же, стор. 8-9.
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словами і рядками. Методом вимірювання літер І. М. Каманін з до
помогою винайдених ним інструментів показав можливість визначення 
особливостей українського і російського письма ХУІ-ХУІІ ст. В остан
ні роки свого життя вчений готував до видання другий випуск «Пале
ографического изборника» та друге, виправлене видання першого ви
пуску. Однак ці його наміри так і залишились нездійсненими.

Заслуговує уваги практична робота історика по вивченню палеогра
фічних пам’ятників, що здійснювалась у пляні підготовчої роботи до 
XI археологічного з’їзду в 1898-1899 рр. Як директор Київського Цен
трального архіву І. М. Каманін був командирований підготовчим ко
мітетом цього з’їзду на Волинь та Поділля для ознайомлення з мо
настирськими, церковними, приватними бібліотеками та архівами; 
огляду, розміщених в них, палеографічних пам’ятників: давніх руко
писів, літописів і стародруків. В ході цієї наукової екскурсії Іван Ка
манін відвідав і оглянув архіви і бібліотеки Житомира, Заславля, Ка- 
м’янеця Подільського, Острога, Кременця, Володимира-Волинського, 
Ковеля, Луцька, Дубно, Почаївського монастиря, Чуднова, Полонного 
і Славути. І тільки із славутським архівом, що належав князю Сан- 
гушкові він ознайомитися не зміг. Це сталося не випадково, а із-за 
упередженого ставлення власника архіву до українських та російських 
істориків. Згідно з волею князя Сангушка, для роботи в його архіві 
допускалися тільки поляки. Проте І. М. Каманіну вдалося знайти цін
ні матеріали в інших місцях: Острозі і Почаївському монастирі.18

Найцікавіші рукописи і стародруки, що були знайдені І. Каманіним 
під час експедиції, були виставлені на археологічній виставці, яка дія
ла в ході XI археологічного з’їзду у Києві, в серпні 1899 р. Одним з 
відділів цієї виставки — книг, рукописів і ґравюр — завідував І. М. 
Каманін.19 Пізніше він пригадував, що незважаючи на деяку обмеже
ність виставки (вона охоплювала Київську і Волинську губернії XV- 
ХУІП ст.), демонстрація на ній цікавих зразків уставного і напівустав- 
ного письма стала помітним явищем у становленні української палео
графії. Першою палеографічною виставкою, з дійсно науковим добо
ром рукописів, І. М. Каманін вважав виставку, що була влаштована з 
ініціятиви професора Соболевського при археологічному інституті в С. 
Петербурзі, в січні 1900 р.20

На XI археологічному з’їзді І. Каманін виступив з цілим рядом ро
біт з галузі палеографії: «Развитие южно-русского письма в ХУ-ХУІІІ 
вв.», «Волынские и подольские архивы», «Выставка рукописей и ста
ропечатных книг». Всі вони були згодом видані в «Трудах» Москов-

18 Исторический вестник, СПб., 1899. Т. LXXV, стор. 361-362.
19 Там же, стор. 1093.
20 И. М. Каманин, Славяно-русская Палеографическая выставка в С. Петер

бурге, Январь 1900 г. Киев, 1900, стор. 1-2.
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ського Археологічного Товариства за 1902 р.21 1908 року, в «Трудах»
XIII Археологічного з’їзду вийшла ще одна праця вченого по даній 
тематиці — «Метрический метод в палеографии и результаты его при
ложения к изучению южно-русского устава и полуустава в ХУ1-ХУП 
вв.».22 Ця робота була присвячена одній з важливих проблем палео
графії, якій Іван Каманін надавав великого значення — обмірюванню 
літер. Він запропонував особливу «метричну» методику дослідження 
письма, яка, однак, не зустріла підтримки серед тодішніх палеографів 
та архівістів.23

Наведені праці І. М. Каманіна дають підставу вважати його одним
із родоначальників української палеографії.

Палеографію І. М. Каманін розглядав у комплексі з іншими допо
міжними історичними дисциплінами. Серед яких не остання роль від
водилась вивченню водяних знаків на папері, важливому при визна
ченні часу і місця написання недатованого рукопису, у вирішенні пи
тання про вірогідність документа. Над збиранням цього матеріалу, під 
керівництвом І. М. Каманіна, майже двадцять років працювала спів
робітниця архіву О. І. Вітвицька. Виданню матеріялів по дослідженню 
водяних знаків на папері перешкодила смерть Івана Михайловича. За
кінчила і випустила їх у світ Українська Академія Наук, з передмовою 
відомого знавця палеографії С. І. Маслова. Видання було здійснене 
згідно прохання І. М. Каманіна, поданого до Української Академії 
Наук в 1919 р. Опубліковане у 1923 р., воно представляє унікальне 
видання філіграней з паперу українських документів у вигляді альбома.24

Розквіт наукової діяльності І. М. Каманіна співпав з кінцем XIX 
століття, коли в області історії стали помітними нові тенденції — по
ряд з її політичними аспектами все більшої уваги надавалось соціяль- 
ним та економічним її сторонам. Чуйний до всіх нових наукових віянь, 
Іван Михайлович не став осторонь гарячих дискусій, що розгорілись 
навколо цієї проблеми. В колі своїх колег Іван Каманін висловлював 
критичні зауваження на адресу відомого російського історика В. О. 
Ключевського, в зв’язку з тим, що останній віддавав перевагу політич
ним питанням в історії перед економічними. В. О. Ключевському І. М. 
Каманін протиставляв іншого російського історика — О. С. Лаппо-Да- 
нилевського, відомого своєю схильністю до соціології.

Безперечно саме робота Івана Михайловича в Київському Централь
ному архіві, матеріяли якого, переважно, стосувались юридичних та 
соціяльно-побутових відносин, пояснювала ту особливу увагу, з якою

21 Труды XI Археологического Съезда, М., 1902, т. 2, стор. 73, 154, 166-168.
22 Труды XIII Археологического Съезда, М., 1908, т.2, стор. 207-209.
23 В. В. Панашенко, «Український історик-архівіст I. М. Каманін», Укр. іст. 

журн., 1971, 5, стор. 101.
24 Див. Каманін І., Вітвицька О., «Водяні знаки на папері українських до

кументів XVI і XVII вв. (1566-1651)», Збірник істор.-філол. відділу ВУАН, Київ, 
1923, № 111.
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вчений ставився до цих питань. На його думку, статистика у зв’язку з 
економікою і повинні піднести історію як справжню науку.25

Робота з архівними матеріялами не обмежувалась для І. М. Кама- 
ніна одним лиш студіюванням документів, та їх публікацією. Знайом
ство із змістом цих матеріялів спрямовувало історика до серйозного 
дослідження цілого ряду питань по історії України.

Одною з найбільш хвилюючих проблем для І. М. Каманіна було 
дослідження історії українського козацтва, її окремих епізодів, а також 
характеристика найвидатніших козацьких гетьманів.

Багато років займаючись систематизацією  матеріялів періоду 
Хмельниччини, І. М. Каманін не міг обійти в своїх дослідженнях та
кого важливого питання, яким є в історії України козацтво. Це пи
тання піднімалось рядом істориків, починаючи з 60-х рр. XIX ст. Вони, 
а насамперед М. І. Костомаров та В. Б. Антонович висунули багато 
різноманітних, іноді суперечливих гіпотез. Проте багато сторін цієї 
проблеми залишились нез’ясованими, а серед них найголовніші: час 
виникнення козацтва, питання — чи було українське козацтво тузем- 
ним населенням у вигляді сплаву місцевих землеробів з кочовиками і 
напівкочовиками, чи воно було прийшлим у вигляді промислових ар
тілей.

Щодо походження українського козацтва, то тут позиція І. М. Ка
маніна цілком співпадала з общинною теорією В. Б. Антоновича, яку 
той виклав у 1863 р. у передмові до першого тому третьої частини 
«Архива Юго-Западной России». Суть її полягала в тому, що козаки 
були залишками давньослов’янських общин, які збереглися і відзна
чалися войовничим характером, спричиненим місцевими обставинами. 
На думку В. Б. Антоновича, козаки — нова назва общинників, яка 
виникла з тої ж військової обстановки.26 З часом, В. Б. Антонович 
значно змінив свою позицію в цьому питанні. В 1882 р. він вже го
ворить: «З кінця XV ст. на Київщині зароджується новий військовий і 
землеробський стан, що формувався на основі рівноправности між йо
го членами, і який заклав в свій побут старі принципи вічового ус
трою; цей стан складається з людей вільних, але в більшості безпри
тульних, шукаючих заняття і осілості».27

Навіть після такої зміни поглядів свого учителя, І. М. Каманін за
лишився вірним общинній теорії виникнення козацтва. В 1894 р. він 
видає роботу «К вопросу о казачестве до Богдана Хмельницкого», в 
якій, значною мірою, відчувається вплив ранніх тез В. Б. Антоновича 
про походження українського козацтва. На думку І. М. Каманіна, 
українське козацтво виникло на ґрунті місцевих автономних общин на

25 ЦНБ АН УРСР, відділ рукописів, ф. 83, спр. 50, арк. 3.
26 Архив Юго-Западной России, ч. З, т. І, «Предисловие», стор. 2-30.
27 В. Б. Антонович, Киев, его судьба и значение с XIV по XVI ст. (Монографии 

по истории Западной й Юго-Западной России), т. I, стор. 251,252.
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території південної частини Київщини. Поширившись згодом в напря
мі до пониззя Дніпра: від Черкас вниз до Запорожжя. Ці автономні 
общини існували на Півдні сучасної України в період панування татар, 
які, в цілому, не зачепили їх основ політичного і соціяльного устрою. 
В такому стані общини проіснували до литовського завоювання. При
хід литовців дав общинам можливість спрямувати свої сили проти та
тар. Саме боротьба з останніми, продовжує свою думку І. М. Каманін, 
за можливість розміщувати в степовій зоні власні «відходи» надала 
цим напівземлеробським і напівпромисловим общинам, в період ли
товського панування, суто військовий характер. Цей процес супровод
жувався посиленням керівників цих організацій, що називалися то ата- 
манами, то навіть князями. Коли ж на Волині, Поділлі, а згодом і на 
Київщині встановилася влада Польщі, то військові корпорації посту
пово перейшли під управління урядових комісарів, в особі старост 
черкаського, канівського та ін.

При повній відсутності документальних матеріялів історику важко 
було встановити, як на ранньому етапі історії козацтва поєднувалися 
виборний порядок і централістичний принцип призначення козацьких 
ватажків. Ґрунтуючись на матеріялах більш пізніших часів, переважно 
XVI ст., приходимо до висновку, що найбільш енергійні старости, зо
крема Євстафій Дашкевич, робили спроби використовувати ці війсь
кові організації, як зародок майбутнього козацтва. Таким чином, Іван 
Каманін відносив зародження українського козацтва до періоду кінця
XIV — середини XV ст., у вигляді прикордонної сторожі України. Що 
стосується головного організаційного і духовного центру українського 
козацтва — Запорізької Січі, то час її виникнення вчений відносив 
теж до вказаного періоду. З цього приводу в його роботі є такі слова: 
«Ще в XV ст. на Дніпрі, десь на Тавані, або біля неї, у всякому ви
падку нижче порогів знаходилось місце перебування загону черкасів, 
або козаків, при тому у досить значній кількості». І. М. Каманін вва
жав, що запорізька «залога» могла бути заснована лише з ініціятиви 
місцевого населення, а не польсько-литовського, чи московського, чи 
Дмитра Вишневецького (Байди українських дум).28

І. М. Каманін зробив досить цікаву спробу — на основі докумен
тальних даних архівів прослідкувати еволюцію в економічному побуті 
козацтва. Приурочуючи період раннього козацтва до общинної форми 
землеволодіння дослідник, у значно пізніший час XVI-XVII ст., спо
стерігає, на основі спірних справ, як общинна форма поступово від
ступає під натиском приватного землеволодіння, яке уособлювали пер
еважно великі землевласники з середовища самого козацтва: Лобода, 
Конашевич-Сагайдачний, Б. Хмельницький, Ю. Виговський та ін. В да
ному випадку констатуючи диференціяцію козаків на: «кращих» — ве

28 И. М. Каманин, К вопросу о казачестве до Богдана Хмельницкого, Киев, 
1894, стор. 5, 11, 14, 15, 71.
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ликих землевласників, та «чорних» — малоземельних і безземельних, 
дослідник звертає увагу і на існуючу між ними боротьбу, яка, на його 
думку, велася в двох напрямках: безпосередньо за землю і за владу в 
общині. Як один з прикладів цієї боротьби. І. М. Каманін приводить 
думу про Ганжу Андибера.29

Загалом точка зору І. М. Каманіна на українське козацтво була ним 
сформульована в роботі «К вопросу о казачестве до Богдана Хмель
ницкого» так: «Казачество — исконное землевладельческое и земле
дельческое туземное южно-русское население сознающее свою особ- 
ность и преданное своей вере»; воно «признав сначала добровольно 
власть татар, а потом, перейдя под владычество Литвы и слив послед
нюю с собою, при вторжении в его жизнь чуждых шляхетско-като- 
лических начал стало стремиться к обособлению, к выработке соб
ственных форм; но вследствии отсутствия сильной центральной власти 
в нем вследствии постоянных смут и брожения неустановившихся еле- 
ментов внутри, оно вынуждено было разрываться лишь в многосторон
ней, обезсиливающей его борьбе, которая и составляет отличительную 
черту казацкой истории».30 Така позиція Івана Михайловича співпала 
з багатьма положеннями М. П. Дашкевича («Волховская земля и ее 
значение в русской истории»), та М. С. Грушевського («Очерк истории 
Киевской земли»), особливо з тими, які стосуються общинної теорії 
походження козацтва. На це звернув увагу, в своїй критиці на працю 
І. Каманіна «К вопросу о казачестве до Богдана Хмельницкого», М. 
Любавський. Маючи на увазі положення М. П. Дашкевича і М. С. Гру
шевського щодо походження козацтва він писав: «Ці положення він 
(І. Каманін — О. С.) приймає, як більш-менш міцно встановлені іс
тини, і відступає від них тільки в тому відношенні, що розширює де
які з них, надає їм більший об’єм і значення».31

В своїй критиці на роботу І. М. Каманіна М. Любавський насам
перед проводить паралель версії Івана Каманіна про походження ко
зацтва з ранніми поглядами на цю проблему В. Б. Антоновича. Далі, 
здійснюючи детальний аналіз праці І. М. Каманіна, критик поставив 
під сумнів твердження М. П. Дашкевича, М. С. Грушевського, а з ни
ми і І. М. Каманіна про ті общини, що виникали після татарського 
нашестя, були ворожими старому князівському устрою і на раньому 
етапі свого існування — дружніми татарам, як про початкові козацькі 
утворення. Заперечив М. Любавський і думку істориків про те, що 
болхівські князі були виборними отаманами.32

Версію І. М. Каманіна про заснування Запорізької Січі М. Любавсь-

29 Там же, стор. 50, 51.
30 Там же, стор. 1.
31 М. Любавский, «Начальная история малорусского казачества», Журн. м-ва 

нар. просе., СПб., 1895, стор. 218-219.
32 Там же, стор. 224-225.
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ким було віднесено до числа так званих «штучних комбінацій», тільки 
на тій підставі, що на думку критика розрізнені общини не могли ви
ділити з свого середовища один сторожовий загін для відстоювання 
інтересів всього козацтва. В той же час М. Любавський згідний з від
несенням часу заснування Січі до більш раннього, ніж це традиційно 
було прийнято робити.33

Підсумовуючи свій огляд роботи І. М. Каманіна М. Любавський від
значив, що хоча автор і привів нові дані по історії козацтва, проте ця 
історія в його зоображенні не стала яснішою. Більше того, на думку 
критика, в порівнянні лише з 10 сторінками статті М. Ф. Володимир- 
ського-Буданова «Население Юго-Западной Руси от второй половины
XV в. до Люблинской унии» I. М. Каманін в розробці цього питання 
зробив декілька рішучих кроків назад.34

При всіх наявних зауваженнях до книги І. М. Каманіна «К вопросу
о казачестве до Богдана Хмельницкого», цю роботу слід вважати знач
ним досягненням в області дослідження історії українського козацтва, 
хоча б з огляду на те, що в ній фактично вперше в українській іс
торіографії, задовго до появи в світ 7-го тому «Історії України-Руси» М. 
С. Грушевського було піднято економічні проблеми в історії козацтва. 
Додає вагомості праці І. М. Каманіна і залучення ним цінних докумен
тальних матеріялів.

Своєрідним продовженням роботи «К вопросу о казачестве до Бог
дана Хмельницкого» стала інша праця І. М. Каманіна — «Очерк гет
манства Петра Сагайдачного». В ній він продовжує відстоювати свою 
думку про виникнення українського козацтва незабаром після монго- 
ло-татарського нашестя, коли козацькі общини підтримували з тата
рами мирні стосунки, загострення яких, в свою чергу, викликала ко
лонізація українцями південних земель. І як наслідок цього — татар
ські набіги у відповідь на походи козаків на Крим і навіть на Кон
стантинополь.35

Вбачаючи в особі П. Конашевича-Сагайдачного народного героя, 
що прагнув визволити свій народ від ворожого ярма, а також попе
редника Богдана Хмельницького, І. М. Каманін був схильний надто 
його ідеалізувати. Тут автор проявив деякий відступ від своєї давньої 
традиції — завжди слідувати фактам. Це мав на увазі і польський істо
рик Тадеуш Корзон, коли з приводу цієї роботи Івана Каманіна зау
важив, що за Сагайдачного відомо надто мало, а ті факти, які відомі, 
не дають підстав для ширших висновків і узагальнень, що їх робить 
автор.36

33 Там же, стор. 241.
34 Там же, стор. 243-244.
35 И. М. Каманин, Очерк гетманства Петра Сагайдачного, Киев, 1901, стор. 

1, 21 .
36 М. Василенко, «Наукова діяльність Івана Михайловича Каманіна», Запис

ки соціяльно-економічного відділу У АН, т. 2-3, стор. 57.
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Якщо в оцінці особи Петра Сагайдачного, серед істориків-сучасни- 
ків І. М. Каманіна, була більш-менш стала думка, то питання напряму 
і характеру його діяльності викликало багато суперечок. Переважа
ло твердження, що Сагайдачний діяв в повній згоді з польським уря
дом. І. М. Каманін був схильний вважати відношення свого героя до 
поляків спритними і мудрими політичними кроками. Подібну оцінку 
знаходимо і в уже згадуваному 7-му томі «Історії України-Руси» М. С. 
Грушевського.

Особливий інтерес І. М. Каманін проявляв до особи Богдана Хмель
ницького. Ще в 1888 р. вийшли друком дві роботи історика, присвя
чені цьому діячу української історії: «Богдан Хмельницкий гетман. 
Краткий очерк его деятельности» та «Киевляне и Богдан Хмельниц
кий в их взаимных отношениях». Надалі, протягом всієї своєї наукової 
діяльності Іван Каманін постійно повертався до цієї особи, збудував 
навколо неї низку гіпотез, проте не завжди мають під собою реальний 
ґрунт. Так без певних підстав автор виводить рід Хмельницького з 
київських міщан, заперечуючи його шляхетське походження.

З особливим натхненням звернувся Іван Михайлович до цієї теми в 
останні роки свого життя. Він збирає матеріяли про Хмельниччину в 
різних архівах країни, згодом вони публікуються в четвертому томі 
третьої частини «Архива Юго-Западной России». На основі цих даних 
вчений пише розвідку про участь українського народу у війні Богдана 
Хмельницького з Польщею. Певною мірою ідеалізуючи Б. Хмельниць
кого І. М. Каманін перебільшив і значення Зборівського договору, не 
звернувши увагу на поступливість Хмельницького при його підписанні. 
Народні повстання першої половини XVII ст., а також війну 1648-54 
pp. з Польщею Іван Каманін оцінював як боротьбу української нації 
проти загарбницької політики Польщі.37

Хронологічно продовжуючи дослідження даної теми, історик, у 1911 
p., публікує збірник документів за період останніх років гетьманства 
Богдана Хмельницького: 1656 і 1657. Матеріяли були підібрані ним в 
Головному Московському архіві міністерства чужоземних справ.38

В працях І. М. Каманіна початку XX ст. по історії козацтва помітна 
деяка трансформація його поглядів на історичний процес. Як і раніше, 
віддаючи належне економічним факторам в історії, вчений, проте, все 
більшу увагу звертає на фактори духовного життя, які уособлювалися 
в політиці, релігії, психології та культурі. Саме завдяки ідеям віри, на 
його думку, людство рухається по шляху прогресу.39

Тематику козацького землеволодіння, розпочату в роботі «К вопро-

37 И. М. Каманин, Положение и взаимные отношения сословий Южной Руси 
накануне войн Богдана Хмельницкого как причина этих войн, Киев, 1914, стор. 2.

38 Документы зпохи Богдана Хмельницкого 1656 и 1657 гг., Киев, 1911, 120 
стор.

39 И. М. Каманин, Положение и взаимные отношения сословий Южной Руси 
накануне войн Богдана Хмельницкого как причина зтих войн, стор. 1-2.
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су о казачестве до Богдана Хмельницкого», Іван Каманін продовжив 
розвідкою «К вопросу о казацком землевладении». Зоображуючи по
чатковий етап закріпачення українського селянства, автор в цій роботі 
проводить думку, що питання землеволодіння було не лише причиною 
українсько-польської боротьби, а й вело до розколу в середовищі ко
зацтва на: «непослушних», які прагнули відбувати державні повин
ності незалежно від панів, і «послушних», що відбували повинності в 
загонах («почетах») тих же панів, складаючи в них особливі сотні — 
козацькі.40

В розробці козацької проблематики наступною стала праця Івана 
Михайловича присвячена битві під Берестечком у 1651 р. На думку 
автора вона була тільки епізодом багатовікової боротьби між україн
ською і російською націями з одного боку та польською з другого. 
Боротьби між цими племенами, а згодом і їх державами, яку на Украї
ні заміняло сильне козацьке військо. Іван Каманін особливо наголосив 
на тому, що український народ в цій боротьбі відстоював свою націо
нальну незалежність і осібність від ополячення, свою православну віру
— від католицизму і свою особисту волю від панського поневолення.41

В своїх наукових дослідженнях І. М. Каманін орієнтувався на таких 
визначних вчених, як М. О. Максимович і В. Б. Антонович. Цьому 
певною мірою сприяла можливість дослідника користуватися епісто
лярною спадщиною М. О. Максимовича, яка містила аналіз і оцінку 
ряду праць Пантелеймона Куліша та Володимира Антоновича.42 Проте 
не з усіма положеннями критики М. О. Максимовича Іван Михайло
вич був згідний, зокрема із запереченням твердження про походження 
козацтва від давньослов’янських общин.

Неодноразово підносячи заслуги гетьманів: Богдана Хмельницького 
і Петра Сагайдачного, І. М. Каманін звернув увагу і на такого виз
начного діяча козацької доби, як Іван Мазепа. В своїй рецензії на кни
гу Ф. М. Уманця «Гетьман Мазепа», Іван Михайлович в цілому по
годжується з позитивною характеристикою Мазепи, відзначаючи його 
патріотизм. Але він зазначив, що для повного з’ясування особистості 
І. Мазепи та періоду його гетьманства необхідна публікація нових ма- 
теріялів по цій тематиці.43

Привертала увагу Івана Каманіна і така малопопулярна тема серед 
істориків того часу, як історія циганського та єврейського народів. Ос

40 И. М. Каманин, К вопросу о казацком землевладении, Киев, 1909, стор. 1-2.
41 И. М. Каманин, Битва казаков с поляками под м. Берестечком в июне 1651 

г., Киев, 1910, стор. 5.
42 Письмо М. А. Максимовича к П. А. Кулишу, Киев, 1905, стор. 4; И. М. 

Каманин, Труды В. Б. Антоновича по истории казачества. Памяти члена-уч- 
редителя Исторического Общества Нестора-летописца заслуженого ординарно
го професора Владимира Бонифатьевича Антоновича, Киев, 1909, стор. 32.

43 И. М. Каманин, Рецензія на Гетман Мазепа Ф. М. Уманца Киевская ста
рина, 1898, т. ЬХ, стор. 112-115.
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танньому він присвятив кілька своїх робіт, серед яких — «Статисти
ческие данные о евреях в Юго-Западном крае во второй половине 
прошлого века (1765-1791 гг.)» — було рекомендовано, у 1892 р., для 
присудження премії графа Уварова. Позитивна оцінка була дана цьому 
дослідженню і в рецензії академіка К. С. Веселовського.44

Попри свою самостійну наукову працю, Іван Михайлович не пори
вав зв’язків із В. Б. Антоновичем та його школою. І. М. Каманін на
віть входив в число найбільших приятелів Володимира Боніфатійови- 
ча, які тривалий час досліджували проблему чиншовиків на Правобе
режній Україні, з яких варто назвати хоча б імена: Т. Р. Рильського, 
К. П. Михальчука, О. І. Левицького, О. О. Андрієвського та ін. Окрім 
того група істориків працювала над складанням історико-географічно- 
го та біографічного словників України. Раз на тиждень вони збирались 
в кабінеті В. Б. Антоновича, де були під рукою топографічні карти та 
необхідні покажчики; тут кожний подавав свої готові картки, які від
разу фіксувались відповідно до певної місцевості. Було запропоновано, 
що по закінченні підготовчої роботи кожен співробітник об’їде та до
слідить один повіт або округу, щоб надалі зредагувати й опрацювати 
відповідний матеріял, додавши загальний огляд свого району, як окре
му монографію. Протягом багатьох років роботи склад словникового 
гуртка змінювався. Проте В. Б. Антонович та І. М. Каманін продов
жували її до смерті Володимира Боніфатійовича. На деякий час ця 
праця завмерла. І тільки в 1910 р. К. М. Мельник-Антонович, за учас
тю того ж І. М. Каманіна, надрукувала на правах рукопису бібліогра
фічний реєстр матеріялів до складання історично-географічного слов
ника української землі в її етнографічних межах.45

Важливе місце в своїй науковій діяльності, особливо в останні роки 
життя, І. М. Каманін відводив археології. Цей напрям був тісно по
в’язаний з релігійністю вченого. Він неодноразово брався за дослід
ження церков. Після відкриття у Києві Звіринецьких печер, Іван Ка
манін приймає активну участь у їх дослідженні. Результатом чого ста
ла поява праці «Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и свя
тость)».46 Її було присвячено митрополитові київському і галицькому 
Флавіянові.

Навіть в ході вивчення печер дався в знаки фах архівіста-палеогра- 
фа. І. М. Каманін з особливою увагою ставився до давніх написів на 
стінах печер, намагаючись палеографічним дослідженням встановити 
час їх появи. Читаючи напівстерті написи на кипарисовій панагії, знай
деній у печерах, він також прагнув розв’язати суперечливе питання

44 Отчет о тридцать третьем присуждении наград графа Уварова, СПб., 
1892, стор. 316-324.

45 К. М. Мельник-Антонович, «До видання І тому творів В. Б. Антоновича», 
В. Б. Антонович. Твори, т. І, Київ, 1932, стор. УІИ-ХІ.

46 И. М. Каманин, Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и святость), 
Киев, 1914, 166 стор.
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про ім’я першого київського митрополита. Духовна сутність історика 
настільки споріднилась із Звіринецькими печерами, що він навіть за
повів, щоб його там було поховано після смерті. Це його бажання бу
ло виконано.47

На схилі віку Іван Михайлович продовжував діяльність по органі
зації архівної справи й залученню до архіву здібних та енергійних пра
цівників. Займався він і підготовкою наукових кадрів. З 1918 р. І. М. 
Каманін викладав у Археологічному інституті архівознавство й україн
ську палеографію. Він обстоював думку про необхідність створення в 
Києві спеціяльного Архівного інституту.48

У 1919 р. при III відділі Української Академії наук було створено 
комісію для вивчення історії західно-руського та українського права. 
Комісія під керівництвом І. М. Каманіна підготувала до видання мате- 
ріяли про козацьку народну війну 1638 р., зібрала матеріяли з історії 
Коліївщини (1768 р.). Під наглядом Івана Михайловича було перепи
сано до друку Мамоничівське видання Литовського статуту 1588 р.

Творчий шлях вченого обірвала смерть, що настала 11 січня 1921 р. 
Це була велика втрата для всієї української історичної науки, посилена 
тим, що Іван Каманін упокоївсь хоч і на схилі років, проте сповнений 
сил і бажання проводити і далі активну наукову роботу. Зокрема в 
комісії для вивчення західно-руського права, де І. М. Каманін ставив 
питання про створення першої української актографії.

Іван Михайлович Каманін залишив після себе багату наукову спад
щину: понад сто окремих творів, десятки статтей та рецензій, що дру
кувалися, переважно, в «Киевской старине» та в Записках Наукового 
Товариства ім. Т. Г. Шевченка у м. Львові (в Записках під псевдоні
мом А. Щуровський). Результатом діяльності вченого над виданням 
«Архива Юго-Западной России» стали: том четвертий, третьої частини
— «Актьі относящиеся к зпохе Богдана Хмельницкого»; том другий, 
п’ятої частини — «Актьі по статистике евреев в XVIII в.».

Особистий фонд І. М. Каманіна (ф. 237, оп. І) знаходиться в Цен
тральному Державному Історичному Архіві м. Києва. Цей фонд, обій
маючи хронологічні рамки з 1585 по 1930 рр., містить 75 справ, зде
більшого: описи, списки фондів і актових книг, грамоти і укази царів, 
листування та універсали українських гетьманів, які були виявлені і 
опрацьовані І. М. Каманіним. Переважна більшість документів наяв
них у вказаному фонді відноситься до періоду Хмельниччини (1648- 
1657 рр.), а також до часів гетьманства наступників Б. Хмельницького: 
Брюховецького, Скоропадського, І. Мазепи.

Особисті рукописні матеріяли Івана Каманіна знаходяться в руко
писному відділі Центральної Наукової Бібліотеки Академії Наук Украї-

47 В. І. Щербина, Названа стаття, стор. 50.
48 Там же, стор. 53.



132 ОЛЕКСАНДЕР СИТНИК

ни, у фонді під № 83, який нараховує 67 одиниць зберігання, що яв
ляють собою, як правило, чернетки статтей та рецензій історика.

Цей величезний науковий пласт, побудований на основі архівного, 
актового матеріялу періоду середньовіччя України, залишається до на
ших днів фактично нерозробленим. І можливо саме зараз, коли історики 
України та української діяспори об’єднуються для спільної праці, їх зу
силля будуть звернені і на таку важливу проблему, якою є необхід
ність поглибленого дослідження наукової спадщини Івана Каманіна.


