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Тетяна ЯКОВЛЕВА (Санкт-Петербург}

ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ
У ФОНДАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКИХ АРХІВІВ

Сучасні санкт-петербурзькі архіви містять чимало джерел з історії
України, починаючи з Галицько-Волинського періоду. Гідним уваги добором
документів представлена й доба козаччини. Причому - це, здебільшого,
окрушки збірок, що дивом уникнули долі своїх матірних комплексів,
безслідно втрачених в часи революцій, смут, переміщень і переділів.
Зберігаються вони часом у зовсім несподіваних місцях, украй рідко потрапляючи
на очі й до рук саме тих дослідників, яких вони найбільше б зацікавили.

Чимало в Санкт-Петербурзі й документів гетьманської адміністрації',
починаючи з доби Богдана Хмельницького й закінчуючи часами Івана

Скоропадського. Здебільшого, це все - автентичні документи у доброму
стані збереження, з власноручними підписами гетьманів і старшини,
печатками чи виразними прикметами їх існування. Рідше - це копії, зняті свого

часу, ймовірно, з пізніше втрачених оригіналів.
Цією публікацією авторка ставить собі за мету поінформувати

українських дослідників про існування й місцезбереження документів Б.

Хмельницького, І. Мазепи й І. Сірка, що не ввійшли до останніх публікацій
універсалів та листів цих діячів Гетьманщини1, а також двох універсалів гетьмана

І. Виговського. Один з них, даний 3/13 липня 1658 р. на ім’я переяславського
полковника Я. Сомка, опосередковано підтверджує відоме свідчення І.

Брюховецького про загострення стосунків між Я. Сомком та І. Виговським за

часів гетьманування останнього2. Принаймні з універсалу видно, що сваволя

переяславського полковника викликала гостре невдоволення гетьмана.

Не менший інтерес становить і лист І. Сірка до польського короля, в

якому славетний кошовий отаман пише патетичні рядки “Отчизні нашій

оплаканій..., котру, бачучи, серце наше, як мечем гострим, діткнуте зостало”.

Сірко повідомляє рішення запорожців не втручатися у внутрішні чвари, але

бити “ворога віри” - не за маєтності й підвищення по службі, а за Вітчизну

1 Листи Івана Сірка // Матеріали до українського дипломатарію. - К., 1995;

Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657. - К., 1998. - 383 с.+іл.; Універсали Івана

Мазепи 1687-1709. - К.; Львів, 2002. - 758 с.+іл.
2 РНБ. - Колекція грамот ун-ту Св. Володимира. - Распросные речи И.

Брюховецкого в Москве, 1661 г. - Арк. 782.
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й волю. Цікаво, що вже в цьому листі, характеризуючи становище в Україні,
автор вживає вираз “руїна” - слово, що з часом перетворилося в термін,
загальноприйнятий більшістю істориків, для окреслення цілої епохи.

В універсалі щодо облаштування переяславської єпископської катедри
Іван Мазепа оголошує своїм обов’язком (“по должности нашои хрестеян-

скои”) дбати не лише про добробут церков Божих, але й мати “о цѣлости
отчизны малороссийской неусыпный промислъ”. Вельми цікавим
документом є й охоронний універсал І. Мазепи, виданий для групи магнатів і

політичних провідників Речі Посполитої.

Авторка сподівається, що підготовлена публікація покладе початок

дальшій співпраці з українським колегами в ділянці виявлення й видання

документів з архівів Санкт-Петербурга.

СПИСОК УНІВЕРСАЛІВ ТА ЛИСТІВ УКРАЇНСЬКОЇ СТАРШИНИ,

ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ВІДДІЛІ РУКОПИСІВ РОСІЙСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ

Документи Богдана Хмельницького
1. Чигирин, 26 квітня 1650 р. - Універсал Богдана Хмельницького мак-

симівським, городиським обивателям, щоб вони були у всьому послушні
братії монастиря св. Миколи Пустинного. Автограф.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 396.

2. Чигирин, ЗО березня 1654 р.
- Універсал Богдана Хмельницького на

затвердження за монастирем св. Миколи Пустинного безперешкодного
вилову риби в Дніпрі. Печатка. Автограф. (Опубліковано: Універсали
Богдана Хмельницького. - № 56. - С. 126).

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 399.

Документи Івана Виговського

1. Чигирин, 3 липня 1658 р. - Лист І. Виговського переяславському
полковникові І. Сомченкові, щоб він не чіпав маєтностей, належних

монастиреві Миколо-Пустинному на Кучуковім острові. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 400.

2. Не раніше 1658 р.
- Універсал І. Виговського баришпільському й

броварському сотникам про заборону баришпільським і броварським
обивателям захоплювати різні угіддя в маетностях села Княжичів, належних

монастиреві св. Миколи Пустинного. Сліди печатки. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 401.

3. Чигирин, 3 липня 1658 р. - Універсал І. Виговського воронковському

козацькому сотникові та всьому тієї сотні товариству про те, щоб козаки

не завдавали збитків монастиреві св. Миколи Пустинного в його маетностях

на Кучуковім острові. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 402.
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Документи Юрія Хмельницького
1. Чигирин, 7 лютого 1660 р. - Універсал запорозького гетьмана

Ю. Хмельницького про затвердження за монастирем св. Миколи Пустинного

отриманого ним від Богдана Хмельницького права на риболовлю в Дніпрі
й на тримання там перевозу. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 403.

2. Чигирин, 7 лютого 1660 р. - Універсал запорозького гетьмана

Ю. Хмельницького до всієї старшини й черні Війська Запорозького про те,

щоб ніхто не вступався у належні монастиреві св. Миколи Пустинного
маєтності, які лежать біля Дніпра й іменуються Лядськими. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 404.

Документи Павла Тетері
1. Чигирин, 11 березня 1663 р.

- Універсал запорозького гетьмана Павла

Тетері михайлівському отаманові про заборону завдавати збитки монастиреві
св. Миколи Пустинного в його михайлівських маетностях. Печатка.

Автограф.
РНБ, від. рукоп.

- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 406.

2. Чигирин, 2 квітня 1663 р.
- Універсал запорозького гетьмана Павла

Тетері межиріцькому сотникові про сплату монастиреві св. Миколи

Пустинного збитків, які він зазнав при грабуванні цим сотником маєтку

Содина. До цього приписка, зроблена, здається, рукою гетьмана, у якій він

висловлює здивування з приводу того, що йому не було прислано прибутку
з млина. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 407.

Документи Івана Брюховецького
1. Чигирин, 24 березня 1664 р.

- Універсал запорозького гетьмана

І. Брюховецького, що підтверджує за монастирем св. Миколи Пустинного
право на Кучуцький острів на Дніпрі. Печатка.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 408.

2. Канів, 14 липня 1664 р. - Лист запорозького гетьмана І.

Брюховецького до ігумена монастиря Миколи Пустинного, в якому він повідомляє,

що з причин військового часу не зміг виклопотати йому царської
конфірмаційної грамоти на монастирські володіння, але не забуде зробити це після

закінчення військових дій. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 409.

Документ Івана Сірка
1. З Коша, 26 листопада 1667 р.

- Лист І. Сірка до Яна Казимира. Копія

польською мовою.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 971: Збірка Дубровського. - Автограф 152. - № 81.
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Документи Петра Дорошенка
1. Чигирин, 17 листопада 1667 р.

- Лист запорозького гетьмана П.

Дорошенка до слуцького архімандрита Федора, намісника київської митрополії.
Автограф.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 971: Збірка Дубровського. - Автограф 152. - № 80.

2. Чигирин, 3 грудня 1664 р.
- Універсал запорозького гетьмана П.

Дорошенка білоцерківському полковникові Бутенкові і посланому гетьманом

для розміщення татарських військ у Білоцерківському й Київському полках

Андрієві Силичичу про звільнення маетностей монастиря св. Миколи

Пустинного від постою татарських військ. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп.

- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 410.

3. У таборі під Росавою, не раніше 1666 р.
- Універсал запорозького

гетьмана П. Дорошенка про звільнення належних монастиреві св. Миколи

Пустинного сіл Кононча й Савина від усіляких військових повинностей.

Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 411.

4. Чигирин, 10 липня 1667 р. - Універсал запорозького гетьмана П.

Дорошенка про затвердження за Пивським монастирем усіх його рухомих і

нерухомих маетностей. Сліди від печатки. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 414.

5. Чигирин, 22 лютого 1668 р.
- Універсал запорозького гетьмана

П. Дорошенка про затвердження за монастирем св. Миколи Пустинного
перевозу на Дніпрі, званого Максимівським. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 415.

6. Кременчуг, 26 травня 1668 р. - Універсал запорозького гетьмана

П. Дорошенка всьому Війську Запорозькому і всім військам чужоземним,

що йому, гетьманові, слугують, про заборону завдавати шкод городиським

обивателям, тяглим до обителі св. Миколи Пустинного. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 416.

7. Чигирин, 18 серпня 1668 р. - Універсал запорозького гетьмана П.

Дорошенка крилівській, боровицькій та кременчуцькій старшині й обивателям

цих міст про те, щоб вони не вступалися до озер, що належать монастиреві
св. Миколи Пустинного. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 417.

8. Чигирин, 7 грудня 1669 р. - Універсал запорозького гетьмана П.

Дорошенка про підтвердження звільнення від усіх військових повинностей

містечка Городища, належного монастиреві св. Миколи Пустинного. Печатка.

Автограф.
РНБ, від. рукоп.

- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 419.

9. Чигирин, 25 квітня 1673 р.
- Універсал запорозького гетьмана П.

Дорошенка про затвердження за належною монастиреві св. Миколи Пустинного
обителю Пивською перевозу на Дніпрі. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 425.
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10. Чигирин, 16 квітня 1677 р. - Універсал запорозького гетьмана

П. Дорошенка крилівському отаманові та всьому крилівському управлінню
про заборону завдавати шкоди людям монастиря св. Миколи Пустинного, які

живуть на монастирському подвір’ї в місті Крилові. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 428.

11. Городища, 16 серпня 1677 р.
- Універсал запорозького гетьмана

П. Дорошенка, яким він ознаймує, що бере під свій особливий захист Пив-

ський монастир і обивателів поблизу містечка. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп.

- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 432.

Документи різних осіб

1. 28 квітня 1662 р.
- Ордери ніжинського полковника В. Золотаренка.

Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 405.

2. 17 березня 1667 р. - Універсал ніжинського полковника Артема
Мартиновича. Автограф.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 412.

3. 29 березня 1667 р.
- Універсал ніжинського полковника В.

Золотаренка. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 406.

4. 21 жовтня 1669 р. - Універсал ніжинського полковника П. Уманця.

Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп.

- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 418.

5. Батурин, ЗО червня 1670 р.
- Універсал запорозького гетьмана

Д. Многогрішного, котрим він затверджує за Пивським монастирем усі
землі, надані йому різними особами, а також звільняє ці землі від військових

повинностей для відродження розореного татарами монастиря Пивського,

приписаного до монастиря св. Миколи Пустинного. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 420.

6. 16 червня 1672 р. - Універсал ніжинського полковника П. Уманця.

Автограф.
РНБ, від. рукоп.

- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 419.

7. У таборі під Чигирином, 3 серпня 1674 р.
- Універсал запорозького

гетьмана І. Самойловича на підтвердження звільнення маєтку “Городища”
при монастирі Пивському, належного монастиреві св. Миколи Пустинного,
від усіляких військових повинностей. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 426.

8. З табору під селом Леплявою, 19 червня 1677 р. - Універсал
запорозького гетьмана І. Самойловича, котрим він ознаймує, що бере під свій

оружний захист Пивський монастир і все, що до нього належить. Печатка.

Автограф.
РНБ, від. рукоп.

- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 429.
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9.16 липня 1677 р. - Універсал запорозького гетьмана 1. Самойловича,
яким підтверджує за монастирем св. Миколи Пустинного право на

рибальство на Дніпрі й Максимівський перевіз. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 430.

10. Батурин, 16 липня 1677 р. - Універсал запорозького гетьмана

І. Самойловича чигиринському полковникові про безперешкодне допущення
ігумена і братії київського монастиря св. Миколи Пустинного до

влаштування перевозу через Дніпро за їхнім стародавнім правом на це. Печатка.

Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 431.

11. У таборі, 21 вересня 1677 р.
- Універсал запорозького гетьмана

І. Самойловича до всього Війська Запорозького про звільнення обивателів

містечка Городища, належного монастиреві св. Миколи Пустинного, від

усіляких військових повинностей у винагороду за ті збитки, що їх зазнали

городиські обивателі під час постою у них московських та козацьких військ.

Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп.

- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 433.

12. Батурин, 3 серпня 1686 р. - Універсал запорозького гетьмана І.

Самойловича городиському сотникові і всьому козацькому товариству про

заборону робити збитки київському монастиреві св. Миколи Пустинного у
його землях, на озерах та в інших маетностях. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 438.

13. Універсали гетьмана І. Скоропадського, 7 одиниць.

Документи Івана Мазепи

1. Батурин, 1 вересня 1701 р.
- Універсал Івана Мазепи

переяславському єпископові Захарієві Корниловичу на володіння переяславському
монастирю селом Лялинцем зі всіма угіддями. Копія 1784 р. з оригіналу, що
зберігається в Переяславському суді.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 1000. - Оп. 3. - № 636.

2. Жовква, 26 квітня 1702 р.
- Універсал Івана Мазепи до полковників

і старшини Війська Запорозького про безпеку для деяких польських

магнатів під час війни зі Швецією. Копія М. М. Сперанського 1831 р.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 731. - № 873.

3. Батурин, 16 жовтня 1687 р. - Універсал запорозького гетьмана

І. Мазепи сотникові містечка “Городища” і всій його сотні про
відшкодування збитків, завданих ними орендареві монастиря св. Миколи Київського

в Городищах і городиським обивателям. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 439.

4. Батурин, 9 серпня 1690 р.
- Універсал Івана Мазепи про

підтвердження за Григогієм Дейнекою двох млинів на ріках Свидні й Раті. Печатка.

Автограф.
РНБ, від. рукоп.

- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 442.
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5. Батурин, 5 листопада 1691 р. - Універсал Івана Мазепи про
підтвердження надань значному товаришу Костянтинові ІЬлубу. Печатка. Автограф.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 445.

6. Батурин, 13 червня 1694 р. - Універсал Івана Мазепи сарському,

петровському, котковському отаманам з усім товариством і війтам

довколишніх сіл з наказом гатити сарську греблю на р. Пслі. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 447.

7. 11 березня 1700 р. - Універсал І. Мазепи про дозвіл воронізькому
протопопові Йосипові Лазаревичу і військовому товаришеві Іванові Холо-

довичу збудувати млин на річці Івотці при самому гирлі Десни. Печатка.

Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 449.

8. Київ, 17 жовтня 1706 р. - Універсал Івана Мазепи до всієї старшини

Переяславського полку про звільнення сіл Дівочки й Ковалень, що належать

до монастиря св. Миколи Пустинного, від орендної плати. Печатка.

Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 450.

9. Київ, 1707 р. - Лист І. Мазепи до корсунського старости Василя

Ждановича з наказом розглянути справу про млини між Видубицьким
монастирем і селянином монастиря св. Миколи Пустинного Юрком, котрий,
за звинуваченням видубицького ігумена, без дозволу збудував собі млин,

затопивши млин Видубицького монастиря. Печатка. Автограф.
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 453.

Авторизований переклад з російської
Юлія Шелеста (Київ)

ДОКУМЕНТИ

№1

Чигирин, 26 квітня 1650 р. - Універсал Богдана Хмельницького
максимівським, городиським обивателям, щоб вони були у всьому

послушні братії монастиря св. Миколи Пустинного

Богдан Хмелницкии, гетманъ з войском его кор[олевскои] мил[ости]
запорожским.

Ознаимуем тым писанем нашим, меновите мешчаномъ максимовским,

городиским, абы те во всем послушъными были отцомъ николским

монастыря Пустынного киевского, а до послушнка зослиного од отца игумена
николского Пустынного киевского во всем служили и въшиякую повинность

и послушенство яко перед тым так и тепер отцом николским оддавали,

кгдыжъ они власно до тых маетностей належат, которые надано от право-
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славъных предковъ наших, и на сим абы те не чинили. Ежели бы своевол-

ными были, таких мы росказуем сурово карат не одсылаючи до нас.

Дат в Чигирине, дня 26 априля 1650.

Богдан Хмелницкии, рукою власною.

І[оанн] В[ыговский] П[исар].
РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 396 (оригінал).

№2

Чигирин, 3 липня 1658 р. - Універсал Івана Виговського

переяславському полковникові І. Сомченкові, щоб він

не чіпав маетностей, які належать монастиреві
св. Миколи Пустинного на Кучуковім острові

Иоан Виговъский Гетъманъ зъ войском его царского величества запо-

розким.

Пану Якиму Сомъченку Полковникови нашому Переяславскому,
ознаймуемо сим честные отцове Монастыря Святого Николы Пустинъного
Киевского ускаржалися нам, же онъ не дбаючи на права ихъ такъ давные,

которые нам не раз тепер и прывилея показовали, на остров Кучуков

названые, а ни тем не слухаючи лизтовъ небошика Пана Хмелницкого, Гетмана

нашого и прошлых Полковников Переяславских которыми листами во длуг

прав их отцом тот остров зо всим цале яко церковное доброе отдали и

привернули; на том острови, кгвалтом и упором пасеку свою держить, сено-

жатий сам косить и другим косит позволяетъ, рыбы в озерах им на том

острови будучих зловляетъ через то соби и церкви божой великую шкоду
меновали. А намъ по то часто, барзо зъ скаргою своею на вас напрыкраются

про то вас и просим и под войсковым каранем приказуемъ абы ж и сам в

права отцов Николских, и листы небощика Пана Хмелницкого втянувши и

осудившися, од тех часъ болше церковного добра не тримал и не зажывал,

самъ собою, и другим не позволял и ото карал, во длугь особного нашого

до сотника воронковского писаного листу, ани тем озеръ на том острови

Кучукови не зловлял бы нам, потреба бога и святого Николу просити а не

гнѣвити и церкви не крывдити. А естлистя што взглядом той Пасѣки, кому
дали, або кошътъ яких важыли, то отцове вам нехай вернут абы з ними до

часу якого постановенье учини и позволене от них возми, иначе ж

церковного добром нихто не может удержати, але з нагородою хотя подолгому
часѣ вертается и повторе теды и пилно просим и напоминаем вам абы иначе

не было, а нам упрыкреня и скаргы наш то и для лепъшои веры даємо тот

лист нашъ з печатю и с подписом руки нашое. Писан въ Чигирини року
1658 июля дня 3.

Иван Выговский.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 400 (оригінал).
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№3

Чигирин, 3 липня 1658 р. - Універсал Івана Виговського

воронковському козацькому сотникові і всьому тієї сотні

товариству про те, щоб козаки не завдавали збитків

монастиреві св. Миколи Пустинного в його маетностях

на Кучуковім острові

Иоан Виговский Гетъманъ съ войском его царского величества запо-

розким.

Сотнику воронковскому и всему товариству козаком такъже мешаном

и селяном около Воронкова будучим, ознаймуемо, иж честные отцове

монастыря святово Николы Пустинного Киевского ускаржалися нам на ваз

же вы не дбаючи на права их стародавные на остров названый Кучуковъ им

наданыи, такъже не поважаючи лизтов небожчика Пана Хмелницкого,

гетмана нашего, и прошлых Полковников Переяславских, и наших теж,

которыми листами, дале зовсим той остров Кучуков отцом Николским

прыверненым и отданным. На том острови церковном кгвалтом и упором

рыбы въ озерах ловите и сеножати зъкошуете. А Отцомъ Николским зажы-

ват бороните, ани из доходу из звичайного водлуг давного звычаю за

сеножате не оддаєте. През што соби немалую крывду и шкоду од вас

меновали, чого абы од того часу болше не было, водлуг прозбы отцов

Николских и прав их, и во длуг тых листов, небощика Пана Хмелницкого
гетмана и прошлых Полковников сурово вам под срокгим войсковим

каранемъ и за рукою накождого стакоп до скарбу нашого, прыказуемъ, абы

намъ зъ вас старшим и менъшим Козаков, мешан и селян в Воронкови,
Глубоком, Деребятини, Салкови, и иным де будучим, не важился на том

острови их Кучукови и кгрунтом его церковных ани рыбу ловити, ани

сеножати косите, без позволена к доходу належитого отцом Николским. А

хто и на тот лист дбати не будет таки кождый караным будет сурово, а за

реку заплатит, и сена утратит, которое заграбит отцом водно будет. Кгды же

упорне покоит Наш то все лѣлъшои веры и памяти в потомные часы да

писмо тот лист нашъ з подписом руки нашое и печатю. Писан в Чигирине
року 1658 июля 3 дня.

Иван Выговский власною.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 402 (оригінал).

№4

З Коша, 26 листопада 1667 р.
- Лист Івана Сірка

до Яна Казимира

Kopia listu Iwaszka, Hetmana Koszowego Zaporoszkiego.
Najasznieyszy Królu Panie a Panie Nasz Miłościwy.

Raczył W. K. Mosc do Nas sług у poddanych swoich pisać, zesrny serca

swoi napełnili przyiaznią, przeciw brzydkiemu Narodowi Bizurmanskiemu,
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pamiętaią żywot Przodków swoich, z czego będąc radością napełnieni, W. K.

Mci P. N. My to declaruiemy, iz pomierzkło słonce w oczach naszych, gdy
przywodzim sobie na pamięć złoty wiek Przodków swoich, którzy przeciw
Wichrów у Pogańskim tłumów, az do urnowe w Marsonym Polu sercem swym

zastawiaiąc się, naydroszy kleinot, to jest sławę sobie sbudowali, którą my

piastuiąc у idąc tropem onych ze serca swoie na tym ufundowaliśmy, zęby
odrzucie tak wielki błąd, у Naywyzszemu Samemu Bogu zmierziony, który przez
tak wiele lat między Nami panując, tak wiele ruiny, w Oyczyznie naszey
opłakaney napłodzią. Która, widząc Serca Nasze niby mieczem ostrym przebite
zastały, у dotego Nas pociągnęły, abyzmy staranie o opłakaney swoiey
Oyczysnie mieli, na którą patrąc, chyba zakamieniałe serce żalem poruszone nie

będzie, bo iuz у tak wielkie za grzechy Nasze z dopuszczenia Naywyszego Boga
cierpieliśmy Karanie. Albowiem sami to wyznawamy, ze tak Korona Polska jako

i Litwa у insze postronne Państwa nie przez kogo inszego, tylko z instinctu

Naszego usczerbek odnieśli: Za co Nas P. Bog у czirkasze у wiecznie karać

będzie, iezeli się nie upamiętamy, bo iuz у tak żaden Nas niepochowali, ze

tocząc sie rozno, niby rożne koło krew chrzescianską rozlewaliśmy, z czego

Nyprziacieł wesoły został, ktorego My widząc, у blęd, panuiący między Nami
dotegosmy serca swe nakłonili, aby nie mieszając sie w domowe niesczesne

rozruchy, z Nieprzyiacialem wiary szablą szermować, lubo w prawdzie piersi
murem przeciw Nieprzyiaciołem stawiamy: jednak nie za maiętnosci, ani tez za

skarby wielkie, tylko dla opłakaney Oyczysny, у na przód w tym przedsięwzięcia
Naszym nie ustawać, submittuiemy sie tylko by raczy ta W. P. Mci P. N. M.

łaska nie zmurazonym okiem na nasze patrzyć Wolności: albowiem my nie

potrzebujemy ani maiętnosci, ani stołkow senatorskich, tylko tey, która iest
każdemu s rorzeniu miła, wolności, o którą pokorną przozbę Naszą do W. K.
Mci wnosimy.

W. K. Mci P. N. M.
Z kosza d. 26 Novembri 1667

Naynizszy sługa i podnozek Iwaszko Hetman koszowyie wszyskitn
towarzystwem na koszu będący.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 971: Збірка Дубровського. - Авт. 152. - № 81 (копія).

№5

Батурин, 9 серпня 1690 р. - Універсал Івана Мазепи

про підтвердження за Григорієм Дейнекою двох млинів

на ріках Свидні й Раті

Пресвѣтлѣйшихъ и Державнѣйшихъ Великихъ Государей Их Царского
Пресвѣтлого Величества войска запорозкого гетманъ Іванъ Мазепа.

Іхъ же Царского Пресвѣтлого Величества войска запорозкого всей

старшинѣ и чернѣ, особливе П: сотникови кролевецкому атаманови, и всѣмъ

кому колвекъ о том вѣдати належит, ознаймуем, иж суплѣковалъ до нас

Григорий Дейнека значний товариш Кролевецкий просячи, абысмо ему
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ствердили отцевские его два млина власним коштом построенные а на него

природным правом спалые, еден на рецѣ Свиднѣ о трох колахъ, а другий на

рецѣ Ретѣ тож о трох колах стоячие. Теды мы склонившися на оного прозбу
и респектуючи, яко на небожчика отца его войсковое услуги, такъ и на его

Григория, до которих онъ всегда пилне мѣется и вперед отправовати оные

повинен будет, ствержаем симъ унѣверсалом нашим о за два тие млины,

позволяючи з них оному всѣ находячие пожитки заживати в цалѣ, если

однакъ самъ безъ людзской помочи греблѣ гатить, и гатити маетъ. В чом

всемъ абы ему помененному Дейнецѣ нѣхто не важился чинити найменшой

перешкодь! и трудности, пилно варуєм и приказуемъ.

Дан в Батуринѣ 9 августа 1690 року.
Звышъменованный гетманъ рукою власною.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 442 (оригінал).

№6

Батурин, 5 листопада 1691 р. - Універсал Івана Мазепи

про підтвердження надань значному товаришу

Костянтинові Голубу

Пресвѣтлѣйшихъ и Державнѣйшихъ Великихъ ІЪсударей Ихъ Царского
Пресвѣтлого величества войска 2апорозкого гетманъ Іванъ Мазепа.

Іхъ же царского пресветлого величества войска 2апорозкого полковни-

кови нѣжинскому, старшынѣ его полковой, Сотникови Кролевецкому и

кождому, кому о том вѣдати належит, ознаймуемъ, ижъ просилъ нас панъ

Костантий Голубь значный товаришь войсковый, абысмо ему слободку
межи Довгалювкою фолварками, да Игнатком, и межи горѣшными млынами

на власном его кгрунтѣ лежачую, и пять хатъ межи Дулиными и его пана

Костантіа млынами на ровчаку тожъ на власном кгрунтѣ его стоячіе,

потвердили нашымъ унѣверсаломъ. Теды мы Гетманъ маючи власть по

милости Божой и по монаршомъ Их царскаго пресветлаго величества указу

всякіе справовати дѣла, и давши у себе его пана Костантіа мѣстце прозбѣ,
респектом значних в войску 2апорозком услугъ, и для упретмое его къ нам

рейментарови зычливости, ствержаем ему тую слободку и тіе пять хатъ в

гуполное владѣнье, варуючи пилно, абы нихто з старшини и чернѣ, а

особливе старшина Кролевецкая, ему пану Костантію в том не чинила

трудности, и до мѣскихъ своихъ судовъ якъ тоей слободки такъ и тыхъ

пятохъ хатъ не потягала.

Данъ в Батуринѣ 5 ноевріа року 1691го.

Звышъменованный гетманъ рукою власною.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 293: Західно-руські акти. - № 445 (оригінал).
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№7

Батурин, 13 червня 1694 р. - Універсал Івана Мазепи

сарському, петровському, котковському отаманам

з усім товариством і війтам довколишніх сіл з наказом

гатити сарську греблю на р. Пслі

Іхъ Царского Пресветлого величества войска ZanoposKoro гетманъ

Іоанъ Мазепа.

Вамъ Атаманамъ Сарскому, Кротковскому, и Петровскому зъ това-

риствомъ; такъ и войтамъ сѣлъ тыхъ же з посполствомъ сымъ нашымъ

писанемъ сурово приказуемъ; абысте подлугъ давнихъ обыкновеных

войсковую нашу сарскую на Пелѣ будучую с полнымъ шарваркомъ гатили

греблю. А еслибы такъ, подлупъ сего унѣверсалу нашего досить волѣ нашой

не сталося, теды не тилко вы Атаманя и войти з тамошными житлями

сурового не уйдете караня, але и державця ваши под великую нашу

гетманскую подпадутъ не ласку, и овоежъ каране, абы такъ, а неиначе было

и повторе пилно приказуемъ.

Данъ в Батуринѣ июня 13 дня, 1694 року.
Звышъменованный гетманъ рукою власною.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 447 (оригінал).

№8

Київ, 17 жовтня 1706 р. - Універсал Івана Мазепи

до всієї старшини Переяславського полку про звільнення

сіл Дівочки й Ковалень, що належать до монастиря
св. Миколи Пустинного, від орендної плати

Пресвѣтлейшого и державнѣйшого великого государя его царского
величества войскъ запорожских Гетманъ славного чина святого апостола

Андрея и Бѣлого орла кавалеръ Иванъ Мазепа.

Пану Полковникови Переяславскому, Сотникови полковому, Атаманови

городовому, и воитови тамошнему зо всѣми маистратовими и кождому кому
колвекъ о томъ вѣдати належитъ, сымъ нашим унѣверсалнимъ писаніемъ

ознаймуемъ, ижъ мы, гетман, мѣючи особливый нашъ респектъ, на святую
обитель монастыря Николского Пустинного, уволняемъ села именно

Девички и Ковалѣнъ, до помянутого монастыря святого Николского

Кіевского належачие, от оплачіваня раты арендовой. Za чимъ абы такъ самъ

Панъ Полковникъ, тако и всѣ рядовие Полку Переясловского вѣдаючи о

таковой нашой волѣ, неемѣли и не важилися въ держання тоеи аренды,
чинити перешкоды и докравлятися ратной за оние села сумми, которими
позволили ему помененному монастырю, такъ хотя ку своему пожиткови

общому диспоновати пилно мѣти хочемъ и повагою сего нашого универсалу

приказуемъ. Данъ въ Киевѣ, октября 17,1706 году.
Звишъменованій гетманъ и кавалеръ, рукою власною.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 293: Західно-руські акти. - № 450 (оригінал).

540



№9

Батурин, 1 вересня 1701 р. - Універсал Івана Мазепи

переяславському єпископові Захарієві Корниловичу
на володіння переяславському монастирю

селом Лялинцем зі всіма угіддями

Пресвѣтлейшого и державнѣйшого великого государя нашего, Его

Царского Пресвѣтлого величества войска Запорожского Гетманъ и славного

чину святого апостола Андрея кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Всѣмъ въобецъ и кождому засобно, кому би о том вѣдати належало

теперъ и в потомные часы будучимъ людемъ симъ унивѣрсалнымъ писани-

емъ нашимъ ознаймуемъ: ижъ мы гетманъ мѣючи по должности нашои

хрестеянскои нетилко о цѣлости отчизны малороссийской неусыпный
промислъ лечъ и о благостоянии церквей божиихъ горливое и ревностное
попеченіе яко разъ коштомъ и стараньемъ нашимъ запустѣлый, упалый и

в килко сот помѣтномъ забвении з не меншимъ православія святого жалемъ

зостаючий престолъ єпископи переясловскому воздвигнулисмо реставро-
валисмо и в первобытное свое благолѣтие привелисмо так хотячи в немъ ку

превитаніѣ самой превысокой особы архіерейской ясне въ богу превелеб-
нѣйшого Его милости господина отца Захария Корниловича первого на

воздвигненномъ томъ отъ насъ престолѣ епископа переяславского и всѣхъ

при нем сослужащихъ належитое учинить доволство надаемъ его милости

властію намъ отъ бога врученною гетманскою на монастырь той престол-
ный переясловский ему самому и всемъ по оному будучимъ престола того

епископского сукцессоромъ село прозиваемое Лялинецъ въ полку
Дубенском въ сотнѣ Чигиринѣ Дубровской лежачое за всѣмы до него принад-
лежнимы добрами лежачымы кгрунтами, полями, лѣсами, сѣножатмы и

всякими угодіямы, а до того и з частью змѣровъ млиновыхъ до скарбу
войскового зо всѣхъ того села гребель опрочь едной прозиваемой воинской

приходячихъ и належачихъ, которое то село именем и властью нашой

войсковой въ своей мѣлъ державѣ небожчикъ отецъ Іосифъ Рубанъ будучи
полковнитства охочо потомкомъ. И такъ повагою сего универсалу нашего

гетманского и фундаторского воленъ и моценъ будетъ его милость отецъ

епископъ переясловский в свою моцъ и владзу и поссесію тое помянутое
село Лялинецъ одобраты оним владѣти, всякие пожитки такъ зо самого села

яко и зъ млиновъ на греблях тамошнихъ стоячихъ опрочь едноей толко

витреченной гребли воинской во всѣхъ частехъ розмѣровых войсковых

отбѣраты и якъ хотѣти всѣмъ тим диспоноваты в чомъ абы нихто зо

старшины и черни войсковой жадной найменшой не важился чиниты и

перешкоды крѣпостию сего універсалу нашого варуемъ, войтъ засъ

тамошний лялинецкий зо всѣмы тяглимы посполитыми людмы аби всякое

належитое ему яснее в богу превелебнѣйшому его милости отцу епископу

переясловскому и сукцессоромъ его милости въ потомніе часы отдавали

послушенство пилно мѣти хочемъ и рейментарско приказуемъ.
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Данъ въ Батуринѣ року 1701 месяца сентеврия 1 дня.

Звышменованный гетманъ рукою власною.

РНБ, від. рукоп.
- Ф. 1000. - Оп. 3. - № 636 (копія 1784 р. з оригіналу, що

збергігається в Переяславському суді).

№10

Жовква, 26 квітня 1702 р. - Універсал Івана Мазепи

до полковників і старшини Війська Запорозького про безпеку
для деяких польських магнатів під час війни зі Швецією

Пресвѣтлейшого и державнѣйшого великого государя нашего, Его

Царского Пресвітлого величества войскъ Запорожскихъ Гетманъ, славного

чина святого апостола Андрея и белого Орла кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Паномъ полковникомъ, старшинѣ полковой: обознымъ, судіамъ,
писаромъ, асауломъ, хоружымъ, так же сотникомъ, атаманамъ курѣннымъ
и всему старшему и меншому войску Его царского пресветлого величества

Реименту нашего Запорожских Товариству, и кождому кому бы колвекъ

вѣдати належало, симъ унѣверсаломъ нашимъ ознаимуемъ: ижъ мѣючи в

належитой обсервации и повагѣ, великое имя и высокіі въ Рѣчи Посполитой

заслуги, ныне освяцоного, Его Милости ксендза Арцибискупа Гнезненского

Короны Полской и великого княжества Литовского примаса и вернаго

ксіонжеця урожоного Легата, такъже ясневельможного его милости пана

подканцлера Коронного и целаго высоцеповажного ясневелможныхъ ихъ

милостей пановъ Шембековы дому, которіи отъ початку войны шведской

при Рѣчи Посполитой полской зъ наяснейшимъ Его Царского Пресветлого
величества Маестатомъ сконфедерованной въ военныхъ конъюнктурахъ
статечно и непоколебимо ставаючи, Монаршимъ Его величества интересомъ

всегда былъ и теперь непремѣнно есть прихильный, верный, и зичливый,
всемъ вобець добра такъ яснее освѣцоного его милости кзіонженца примаса
и ясневелможного его милости Пана подканцлерого Коронного, яко и

цѣлого высоцеповажного ясневельможныхъ ихъ милостей панов Шембеков

дому в якихъ колвекъ воеводствахъ, земляхъ и повѣтахъ знайдуючіеся,
беремъ въ особливую нашу протекцію, охороняючи оние отъ всякихъ

явныхъ и потаемныхъ акгравацій, спустошеній, кривдъ и долечливостей. За
чимъ абы никто зъ старшаго и меншого войскъ Его Царского пресветлого
величества Реименту нашаго Запорожскихъ Товариства, которое мѣетъ

бытии от насъ ордыновано во внутрь Короны Полской на прошлую военную
кампанию теперешней весной сведаючи о таковой нашей волѣ не смѣлъ и

не важился во всѣхъ обиды добрахъ гдѣ колвекъ по воеводствамъ и

повѣтамъ знайдучихся, яснее освѣцоного яснее вельможного и цѣлаго имянитого

ясневелможныхъ ихъ милостей пановъ Шембековъ дому не смѣлъ и не

важился, в тягненю, в подѣздахъ, переходами, ни походами, становисками,

попасовисками и ночлегами, кривдъ, руинъ, и екзорбитанцій претендовати,
подводы братии, и жадныхъ на текшихъ опрессій, рабункові и дезолацій
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чинити, пилно грозно и сурово варуемъ, и приказуемъ. А если бы кто

легкомыслие поступивши поважился ТИМЪ якіе колвекъ екзорбитанціи нимъ
сей нашъ указъ починити, то такового каждого, яко указомъ нашимъ

противного безъ жадного респекту, за певными доводами ведлугъ войсковой

артикулови на горлѣ карати докладуемъ.

Данъ въ Жолквѣ, апреля 26, року 1702.
Звишеименованный гетманъ и кавалеръ, рукою власною.

РНБ, від. рукоп. - Ф. 731. - № 873 (копія 1831 р. з оригіналу, який належав кн.

Д. І. Долгорукому)*.

’

У даній копії може бути багато орфографічних похибок, оскільки автор копії,
роблячи відповідні помітки на полях, не мав впевненості у правильному прочитанні.



ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ (Львів) - доктор історичних наук» старший науковий

співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Віктор АТАМАНЕНКО (Острог) - кандидат історичних наук, доцент Національного

університету “Острозька академія”
Наталія БІЛОУС (Київ) - кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту

історії України НАН України
Даніель БОВУА (Париж) - професор Сорбонни-Пантеон І

Наталія БОНДАР (Київ) - кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського

Віктор БРЕХУНЕНКО (Київ) -

доктор історичних наук, завідувач відділу історії та

теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України

ІванБУТИЧ (Київ)-кандидат історичних наук, старший науковийспівробітникІнституту
української археографії та джерелознавства ім. М. Ірушевського НАН України

Марія БУТИЧ (Київ) - науковий співробітник Центрального державного історичного
архіву України у м. Києві

Віктор ВЕКЛЕНКО (Дніпропетровськ) - науковий співробітник археологічної
лабораторії Дніпропетровського національного університету

Ігор ГИРИЧ (Київ) -кандидат історичних наук, завідувач відділуджерел з історії України
XIX -

початку XX ст. Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. Грушевського НАН України

Віктор ДУДКО (Київ) - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник
Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України

Олег ДЯЧОК (Дніпропетровськ) - кандидат історичних наук, доцент Академії митної

справи України
Інна ЗАБОЛОТНА (Київ) -аспірантка Київського національного університету ім. Тараса

Шевченка
Роман КИСЕЛЬОВ (Київ) - аспірант Київського національного університету ім. Тараса

Шевченка

ІринаКОВАЛЬОВА (Дніпропетровськ)-доктор історичних наук, професор
Дніпропетровського національного університету

Володимир КОВАЛЬЧУК (Київ) - аспірант Інституту української археографії та

джерелознавства ім. М. Ірушевського НАН України

802



Володимир КРАВЧЕНКО (Київ) - науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України

Тетяна КУЗИК (Київ) - науковий співробітник Інституту української археографії та

джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України
Олексій КУЗЬМУК (Київ) - аспірант Київського національного університету ім. Тараса

Шевченка

Петро КУЛАКОВСЬКИЙ (Острог) - кандидат історичних наук, доцент Національного

університету “Острозька академія”
Олександр КУЧЕРУК (Київ) - завідувач бібліотеки ім. О. Ольжича

Володимир ЛЕНЧЕНКО (Київ) - науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України

ЛюдмилаЛИНЮК (Чернігів) - науковий співробітник Чернігівського історичного музею
ім. В. В. Тарновського.

Володимир МАСЛІЙЧУК (Харків) - кандидат історичних наук, доцент Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна

Ольга МЕЛЬНИК (Київ) - старший науковий співробітник Історико-меморіального
музею М. Грушевського

Володимир МІЛЬЧЕВ (Запоріжжя) - кандидат історичних наук, доцент Запорізького
державного університету

Надія МИРОНЕЦЬ (Київ) -доктор історичних наук, завідувач відділу джерел з Новітньої

історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.

Грушевського НАН України
Віталій МИХАЙЛОВСЬКИЙ (Київ) -дисертант Національного університету “Києво-

Могилянська академія”

о. Юрій МИЦИК (Київ) - доктор історичних наук, завідувач відділу пам’яток княжої і

козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.

Грушевського НАН України, професор Національного університету “Києво-Моги-
лянська академія”

Мирослав НАҐЕЛЬСЬКИЙ (Варшава) -доктор історії, заступникдиректора Інституту
історії Варшавського університету

Віталій ПЕРКУН (Київ) - кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту
історії НАН України

ВолодимирПОЛПЦУК (Київ)-кандидат історичних наук, науковий співробітникІнституту
української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України

Володимир ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ (Київ) -доктор історичних наук, провідний науковий

співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.

Грушевського НАН України, професор кафедри давньої історії України та спеціальних

історичних дисциплін Львівського національного університету ім. І. Франка

Ірина ПРЕЛОВСЬКА (Київ) -кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту українськоїархеографіїта джерелознавства ім. М. ГрушевськогоНАНУкраїни

Андрій ПРОКОПЧУК (Київ) - аспірант Національного університету “Києво-Моги-

лянська академія”

Ігор СКОЧИЛЯС (Львів) - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. Грушевського НАН України

51*4-407 803



Валерій СТАРКОВ (Київ) - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН

України
Інна СТАРОВОЙТЕНКО (Київ) - науковий співробітник Інституту української

археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України

Андрій СТАРОДУБ (Київ) - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН

України
Лідія СУХИХ (Київ) - провідний науковий співробітник Центрального державного

історичного архіву України у м. Києві

Сергій ТАРАНЕЦЬ (Київ) - кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України

ОльгаТОДІЙЧУК (Київ) - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН

України

ФерхадТУРАНЛИ (Київ) - кандидат історичних наук, доцентКиївського національного

університету ім. Тараса Шевченка

Ярослав ФЕДОРУК (Київ) - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН

України
Вадим ХМАРСЬКИЙ (Одеса) - доктор історичних наук, завідувач кафедри історії

України Одеського національного університету ім. 1.1. Мечникова

Наталія ЧЕРКАСЬКА (Київ) - молодший науковий співробітник Інституту української

археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України
ВолодимирШАЛОБУДОВ (Дніпропетровськ) - співробітник археологічноїлабораторії

Дніпропетровського національного університету
Валентина ШАНДРА (Київ) -доктор історичних наук, провідний співробітник Інституту

історії України НАН України
Ірина ШЛІХТА (Київ) - аспірантка Київського національного університету ім. Тараса

Шевченка

Тетяна ЯКОВЛЕВА (Санкт-Петербург) - доктор історичних наук, професор Санкт-

Петербурзького державного університету

Максим ЯРЕМЕНКО (Київ) - кандидат історичних наук, завідувач Науково-дослідного
центру “Спадщина Києво-Могилянської академії’*

804



ЗМІСТ

1. АРХЕОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Наталія Черкаська. Джерела Центрального державного історичного архіву
України в Києві до історії роду князів Санґушків 7

Лідія Сухих. Мобілізація матеріальних ресурсів уряду Речі Посполитої

проти Визвольної війни українського народу середини ХѴП століття 22

Ярослав Федорук. Рукопис Мартина Ґолінського -археографічна пам’ятка

середини ХѴП століття 37

Володимир Мільчев. Джерела до історії запорозького козацтва в фонді
“Славонська генералкоманда" Хорватського державного архіву 88

Іван Бутич. Пам’ятка до історії українського дипломатарію 99

Ігор Скочиляс. Архіви Унійної Церкви на Поділлі ХѴШ століття:

спроба реконструкції 105
Інна Старовойтенко. Листування Є. X. Чикаленка з П. Я. Сгебницьким

як історичне джерело 112

Наталія Бондар. Примірники Острозької Біблії у фондах
Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського .139

2. ГЕРАЛЬДИКА, КАРТОГРАФІЯ, ІСТОРИЧНА АРХЕОЛОГІЯ

ВолодимирЛенченко. Рукописні плани Запорозької СічіХѴШ століття 157

Віктор Векленко, Ірина Ковальова, Володимир Шалобудов. Археологічне
вирішення дискусії стосовно розташування містечка Самарь
та Богородицької фортеці 190

Олександр Кучерук. Печатки Організації Українських Націоналістів
Львівщини 1942 року 222

3. ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Віталій Михайловський. Надання земельної власності

у Подільському воєводстві за панування Владислава Ш (1434-1444) .227

Володимир Поліщук. Урядницький клан луцького старости князя

Богуша Корецького (На прикладі Луцького замкового уряду,

1561-1567 роки) 266
ОлегДячок. Хроніст Алессандро Ґваньїні 299

Даніель Бовуа. “Щоденник” Пилипа Орлика: від міражу вигнанця
до українського міфу 322

80S



Максим Яременко. Київські монастирські та приватні чернечі бібліотеки

ХѴШ століття і “літературні уподобання” монашества 346

Володимир Потульницький. Інтеграція національної історії у світову
в німецькій історіософії у першій половиш XX століття 366

Володимир Ковальчук. Від підпілля ОУН до запілля УПА:

еволюція оунівської мережі на північно-західних українських землях 381
Ігор Марчук. До питання про утворення

та організаційну побудову УПА на Волині 41Q

4. ПУБЛІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ

Віктор Брехуненко, Мирослав Нагельський. Дванадцять листів гетьманів
Війська Запорозького XVI - першої половини ХѴДстоліття
з польських рукописних зібрань 425

о. Юрій Мицик. Польський публіцистичний трактат
першої чверті ХѴП століття про запорозьке козацтво 453

Петро Кулаковський. Податки Чернігівського воєводства
на користь Коронного скарбу у 1635-1647 роках 461

Ферхад Іуранли. Архівний документ султана Ібрагіма про становище козаків
та грошову реформу 40-х років ХѴП століття 477

Володимир Кравченко. Документи з історії торгівлі шотландців
із Замостя І Бродів у Києві 40-х років ХѴП століття 482

Віктор Атаманенко. Опис Острозької волості 1654 року ... 504
Тетяна Яковлева. Документи до історії ІЬгьманщини

у фондах санкт-пегербурзьких архівів ... 529

Володимир Александрович. Опис замку в Бродах 1689 року 544

Олексій Кузьмук. Начальники січових церков (До історії
церковного устрою Нової Січі) 566

Тетяна Кузик, Вадим Хмарський.Документ з історії запорозького козацтва
в зібранні рукописів Одеського товариства історії і старожитностей 597

Андрій Стародуб. Невідоме свідчення про поширення українського перекладу
Нового Заповіту на території Наддніпрянської України у 80-ті роки
XIX століття . 620

Інна Заболотна. Початок співпраці І. П. Крип’якевича з М. С. Цэушевським... 629
Ігор Гирич, Ольга Тодійчук. Листи українських соціал-демократів

до Михайла Грушевського 633
Надія Миронець. До історії розриву стосунків між А. В. Ніковським

та Є. X. Чикаленком 672

Ірина Шліхта. Штрихи до портрета Марії Донцової 681

Роман Кисельов. Невідомий лист Зоріана Доленґи-Ходаковського
до овруцького архімандрита Пахомія Левицького 695

5. РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ
Наталія Білоус. Капраль Мирон. Національні громади Львова ХѴІ-ХѴШ ст.

(Соціально-правові взаємини). - Львів: Літературна агенція
“Піраміда”, 2003.—439 с 703

Петро Кулаковський. Заяць Андрій. УрбанізаційНий процес наВолині
в XVI - першій половині ХѴП століття. -Львів: Вид-во “Добра справа”,
2003. - 206 с. - (Серія: Монографії / Інститут історичних досліджень
Львівського національного університету імені Івана Франка) —..... 713

806



Віталій Перкун. Szymański J. Herbarz rycertwa polskiego z XVI wieku. -

Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2001. - 360 s 720

Володимир Александрович. Smąrąg Różycka Małgorzata.
Ewangeliarz Ławryszewski. - Kraków, 1999. -158 s., il 723

Ігор Гчрич. Журба О. L Становлення української археографії
та історіографічний процес другої половини ХѴШ-ХІХ ст. -

Дніпропетровськ, 2003. - 314 с 729
о. Юрій Мицик. Рецензійний огляд. [Чабан М. Діячі Січеславської “Просвіти”

(1905-1921). Біобібліографічяий словник. - Дніпропетровськ, 2002. -
'

535 с.; Археологія доби українського козацтва ХѴІ-ХѴІП ст. /
Л. І. Виногродська, І. С. Винокур, Г. А. Козубовський та ін. - К., 1997. -
336 с.; В’ялов П. І., Кривошея В. В. Шляхетсько-козацькі роди та ЇХ доля. -

К., 1999; Szagała R, Kolanczuk A. Cmentarz prawosławny na Woli
w Warszawie. Groby ukraińskie. Przewodnik. -Warszawa, 2002. -133 s.] 734

Володимир Маслійчук. Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі
ад старажытнасці да канца ХѴШ стагоддзя. - Мінск: Энцыклапедыкс,
2001.-412 с 744

Валентина Шандра. Баханов К. А., Лыман И. И. Бердянск в дневниках

титулярного советника В. К. Крыжановского: Крыжановский В. К.

Дневники. - Запорожье: Просвіта, 2002. - 218 с.; ил 755

Андрій Прокопчук. Міттенвальд, 1946-1951:3 нагоди п’ятдесятиліття
таборів українських біженців у Міттенвальді, Німеччина /

Упор. Т. Рогатинська, Б. Карпенко; Ред. кол. П. РогатинськиЙ та ін.

Товариство колишніх мешканців таборів українських біженців

у Міттенвальді. - Воррен, Мічіган, 2001. -753 с 759
ЛюдмилаЛинюк. Видання Чернігівського історичного музею

імені В. В. Тарновського 2002 року 763

MISCELLANEA

Джерельні згадки про Проскурів у XV столітті (Віталій Михайловський) 771

Коментар про події 1654 року на плані Переяслава 1794 року
(ВолодимирЛенченко) 772

Вірш Івана Величковського в почаївському молитвослові 1755 року
(Роман Кисельов) .. / 774

Читаючи листи Леоніда Піібова до Олександра Кониського.
Нотатки коментатора (ВікторДудко) 775

До листування Федора Вовка з Митрофаном Дикаревим
(Валерій Старков) »..< 780

До питання про благодійну діяльність Української

Автокефальної Православної Церкви серед в’язнів київських тюрем
у 1920-х роках (Ірина Преловська) 783

Іллінська парафія УАПЦ: історія навколо однієї світлини (Ольга Мельник).... 786

Історико-археографічні та етнографічні експедиції
по старообрядських поселеннях України 1998-2003 років
(Сергій Таранець) 792

З історії підготовки до друку збірника “Кирило-Мефодіївське ТЬвариство”
у трьох томах (К.: Наукова думка, 1990) (Марія Бутич) 796

Олександр Васильович Долинський (1924-2003) 799

Відомості про авторів 802

807



НАУКОВЕ ВИДАННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ
АРХЕОГРАФІЧНИЙ

ЩОРІЧНИК

Нова серія

Випуск 819

Редактор Броніслав Адамович

Літературні редактори:
Юлій Шелест. Анатолій Янченко

Коректори:
Наталя Кунець. Оксана Шевченко

Художній редактор Гюргій Сергеев

Комп'ютерний дизайн
Людмили Косун, Ірини Стариковської

Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевского НАН України

вул. Трьохсвятительська, 4

01001 Київ

Підп. до друку. 9.09.04. Формат 70x100/16.

Пірн. Тімес. Офс. друк. Папір офс. № 1. Ум.-друк. арк. 65.65.
Обл.*вид. арк. бОД Зам. 4-407

Наклад 500 прим.

Віддруковано в друкарні концерну «Видавничий Дім. "Ін Юре’
вул. Багговутівська. 17-21

04107 Київ


