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cńd coyiiandum el agendum homo naius esi 
(Задля думки d д ії народо/сується людина)



Микола Павлович Ковальський 
(19.03.1929- 05.10.2006)



ПЕРЕДМОВА

Ідея видати збірник, до якого б ввійшли спогади та наукові розвід
ки, присвячені пам'яті професора Миколи Павловича Ковальсько
го, народилася на емоційній хвилі, викликаній трагічним повідом
ленням про відбуття у вічність Вчителя. Скорбота вмить об'єднала 
його вихованців і колег, що вилетіли з одного гнізда, а з часом 
опинилися розкиданими по науково-освітнім центрам України, і не 
тільки, та й швидкоплинне життя дещо розшарувало вчених у їх 
свободі погляддв на сучасну і минулу історію нашої держави. Та 
всіх об’єднує велика честь і гордість належності до наукової школи 
професора М. П. Ковальського.

В теоретичних статтях вчених-істориків один час були досить 
популярними спроби дати визначення понять «напрямок», «течія», 
«школа» тощо. Попри те, що наукова дискусія чи то не завершила
ся, чи то завершилася нічим, на практиці маємо історіографічний 
факт —існування ШКОЛИ КОВАЛЬСЬКОГО, котра стала явищем 
не місцевого, не республіканського, а значно більшого обширу.

Визначний український вчений, академік НАН України, дирек
тор Інституту українознавства імені І. П. Крип'якевича НАН Украї
ни Ярослав Дмитрович Ісаєвич, аналізуючи організаційну структу
ру та міжнародні контакти української історичної науки на зламі 
XX і XXI століть і посилаючись на думку іншого сучасного автори
тетного вченого, пише: «Я. Грицак вважає, що в університетах Украї
ни радянської доби виникла лише єдина наукова школа істориків — 
професора М. Ковальського у Дніпропетровську. Він це пов'язує з 
тим, що в цьому місті університет мав більше прав і можливостей,

© Швидько Г. К., 2007



<97 9С ЧШмдькі
тому що був підпорядкований Міністерству не через київське, а 
безпосередньо». Ця думка зафіксована в праці львівського дослід
ника Ярослава Грицака «Українська історіографія. 1991—2001», ви
даній у Відні у 2002 р. Далі Я. Д. Ісаєвич зазначає: «Справді, залеж
ність від Москви давала певні привілеї, зокрема більшу самостій
ність фінансування. Але, напевно, якщо йдеться про творення шко
ли, справа тут не в організаційному зв'язку з Москвою, а в особи
стості професора Миколи Ковальського, людини цілеспрямованої і 
наполегливої. Йому допомагали —обережно, зате надійно — робити 
свою справу не так формальна підпорядкованість Москві, як висо
кий власний авторитет як науковця і зумовлені цим особисті конта
кти з українськими і московськими академічними колами»1.

Визначення «наукова школа Ковальського» не ретроспективне, 
воно з'явилося у першій половині 80-х рр. і офіційно звучало з уст 
авторитетних вчених на захистах дисертацій, на всесоюзних наукових 
конференціях. Дійсно, на той час професор М. П. Ковальський та 
перші покоління його учнів своїми науковими дослідженнями заклали 
досить міцні підвалини для подальшого розвитку українського джере
лознавства, історіографії та історії України XVI—XVIII ст. Дуже влуч
но оцінив досягнення лідера наукової школи один із його учнів — 
професор С. М. Плохій: «Він поставив дніпропетровське українознав
ство на історіографічну карту України, а Україну—на історіографі
чну карту тодішнього Союзу. За його працями і успіхами дніпро
петровської школи з захватом і подивом стежили в центрах україні
стики за рубежем —від «братньої» Польщі до «ворожих» СІЛА і 
Канади»* 2. Феномен виникнення і утвердження школи Ковальсько
го полягає ще й в тому, що вона була локалізована зовсім не в 
джерельному та бібліотечному «Клондайку», і це також зауважив 
професор Сергій Плохій: «Школа Ковальського стала раптовим яви
щем в історіографії ще й тому, що народилася в джерельній пус
телі». Це лише підтверджує значення в науці Особистості, якою, 
безперечно, є професор М. П. Ковальський, котрий сам був науков
цем вищого ґатунку, генерував ідеї, захоплював у орбіту своєї енер
гетики потенційно здібних до наукових студій студентів, терпеливо 
їх вчив і виховував, допомагав у творчому їх зростанні і налагодженні 
наукових контактів, своєю самовідданістю науці подавав приклад

‘ Ісаєвич Я. Українська історична наука: організаційна структура і 
міжнародні контакти / /  Українська історіографія на зламі XX і XXI століт
тя: Здобутки і проблеми /  За ред. А. Зашкільняка. — Л., 2004. — С. 10.

2 Дзеркало тижня. — 2006. — 11 лист.
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наукової сумлінності і дотримання наукової етики вченого. Це був 
великий Педагог.

Перебравшись 1994 року до рідного Острога, М. П. Ковальсь
кий взяв найактивнішу участь у відродженні Острозької академії і 
створи® там разом з кількома своїми дніпропетровськими учнями 
новий потужний науковий осередок.

Ще за життя Миколі Павловичу Ковальському було присвячено 
кілька наукових збірників, виданих у Дніпропетровську (1997 р.) на 
честь 40-річчя його наукової діяльності, у Острозі (1999 р.) з нагоди 
70-річчя, там же до його 75-річного ювілею (2000 р.).

Некрологами на смерть видатного вченого відгукнулася низ
ка українських часописів та газет, а також газет Дніпропетровська 
й Острога.

За своє тривале творче життя М. П. Ковальський підготував 
28 кандидатів історичних наук, з яких 10 вже є докторами наук, а 
4 — пройшли підготовку через докторантуру, що передбачає захист 
дисертації найближчим часом. Однак серед науковців коло осіб, 
котрі вважають себе учнями професора М. П. Ковальського, знач
но ширше, що відображає реальне місце Вчителя в українській 
історіографії. Тим не менше, редколегія цього збірника вирішила 
обмежити число авторів формальною ознакою їх права називати 
М. П. Ковальського своїм вчителем, оскільки він був їх науковим 
керівником при виконанні кандидатських дисертацій.

Збірник спогадів та наукових статей —це не тільки данина 
пам'яті Вчителя, він свідчить про те, що його учні гідно продов
жують його справу.

Доктор історичних наук, 
професор Г. К. Швидько
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Г. К. Швидько

ЩОБ ГОРІЛА СБИЛ
(пам'яті професора м.П. Ковальського)1

ІЗ ніч на 6 жовтня 2006 р. скінчилося  земне життя і запалала свіча
вічної пам'яті видатного українського історика Миколи Павловича 
Ковальського. В одній із перших праць, опублікованих в тривалий 
«дніпропетровський період» його життя, він звернувся до наукового 
аналізу творів письменника-полеміста кінця XVI —початку XVII ст. 
Івана Вишенського, який, будучи виразником реформаційного руху 
на українських землях і закликаючи людину до дії, до активного 
суспільного життя, стверджував: «Не тільки свічу май, але й дбай, 
аби горіла». Судячи з усього, по цій настанові пройшов свій тяж
кий, але чесний і славний ділами життєвий шлях Микола Павлович 
Ковальський.

Для отримання більш повних відомостей про життя і науко
во-педагогічну діяльність М. П. Ковальського відправляємо зацікавле
ного читача до двох об’ємних збірників праць, один з яких присвяче
ний 40-річчю його наукової діяльності, а другий — 70-річчю з дня 
народження (Дніпропетровський історико-археографічний збірник. 
На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. — Д: Про
мінь, 1997. — Вип.1. — 538 с.; Осягнення історії. Збірник наукових 
праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з 
нагоди 70-річчя. — Острог; Нью-Йорк, 1999. — 595 с.), а також до ґрун
товної газетної статті професора історії університету Альберта (Ка-

1 Журнальна версія цієї статті опублікована в: Гуманітарний журн. — 
2005.-№  3 (2 7 ).-С. 123-126.
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нада) С. М. Плохія «Життєва місія М. EL Ковальського» (Дзеркало 
тижня. — 2006, № 43, 11 лист.). Тут же зазначимо лише основні віхи 
життя й науково-педагогічної діяльності вченого, котрий у науко
вих колах, навіть ще не будучи доктором історичних наук, вважав
ся одним із провідних вчених-джерелознавців країни та засновни
ком наукової школи.

Микола Павлович Ковальський народився 19 березня 1929 р. 
в старовинному місті Острозі на Волині, де у XVI ст. в маєтку князя 
К. Острозького виникла перша на українських теренах греко-слов'ян- 
ська академія, де певний час працював першодрукар Іван Федоров, 
де в стінах середньовічного замку ще у 1913 р. був створений крає
знавчий музей. Для вразливої натури це були важливі чинники, які 
мали вплив на вибір професії. Він не міг не стати істориком. Він так 
любив своє рідне місто, так прагнув дослідити його історію, так 
дбав про відродження його слави і ролі «Волинських Атен», він ііід 
кінець життя повернувся до рідних пенатів, щоб свої останні сили 
віддати справі відродження Острозької академії і упокоїтися навіки 
в землі, на якій народився.

М. П. Ковальський народився в освіченій і культурній родині. 
Його батько Павло Миколайович Ковальський закінчив юридич
ний факультет Київського університету Св. Володимира, хоча в умо
вах Першої світової війни, а потім встановленого на західноукраїн
ських землях режиму панської Польщі не міг працювати юристом, 
реалізувавши свої знання і здібності на педагогічній ниві. Ледве чи 
не півсотні років працювала вчителькою й мати Миколи Павловича 
Лідія Олександрівна, яка сама належала до розгалуженої вчитель
ської родини. Тому інтелігентність і обсяг знань Миколи Павловича 
були ніби дані йому від народження, вони набувалися з початком 
його свідомого життя. В родинному середовищі знаходяться і ко
рені його здібностей до оволодіння різними мовами. До 1940 р. він 
навчався в польській школі, з тих пір вільно володів польською мо
вою. У 1944— 1947 рр. його домашнім вчителем був вчений-архео- 
лог і краєзнавець, випускник Московського археологічного інституту 
Й. В. Новицький, людина енциклопедичних знань і поліглот, який 
давав йому уроки англійської мови. Здібний учень настільки добре 
оволодів цією мовою, що будучи вже студентом зачаровував своїми 
відповідями викладача англійської мови. Він добре знав також ла
тинську, німецьку та французьку мови. Як говориться, неймовірно, 
але факт. За цією ознакою Микола Павлович був вченим минулої 
епохи, як і за обсягом його знань, аристократичними манерами, 
повним зануренням у світ науки, хоча реальне життя змушувало
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його відволікатися на рішення різних проблем суспільного і прива
тного життя.

Після закінчення з золотою медаллю Острозького педагогічно
го училища у 1947 р. 18-річним юнаком М.П. Ковальський вступив 
до Львівського університету на історичний факультет, де тоді працю
вала ціла плеяда визначних вчених —Г. Ю. Гербільський, Д. А. Похи- 
левич, Я. П. Кісь, І. П. Крип'якевич, І. І. Вейцківський. Саме вони і 
вплинули на формування наукових зацікавлень розумного, допитли
вого і романтичного студента Ковальського. Його однокурсники та 
друзі згадують про нього як про надзвичайно цілеспрямованого 
студента, який вже на перших курсах проявляв схильність до нау
кових студій. В той же час він серйозно готував себе до педагогіч
ної діяльності — вивчав літературу з методики викладання історії, 
брав консультації в методичному кабінеті Інституту вдосконалення 
вчителів тощо. Це невдовзі знадобилося йому, коли після 3-го курсу 
він перевівся на заочне відділення і став працювати вчителем історії 
Острозької семирічної школи № 3. Цікаво, що молодого вчителя, 
студента-заочника колеги називали «професором Ковальським».

У 1952 р. М. П. Ковальський закінчив Львівський універси
тет, а наступного року вступив до аспірантури по кафедрі вітчизня
ної історії, за порадою і під керівництвом професора Г. Ю. Гербіль- 
ського зайнявшись історією зв'язків західноукраїнських земель з 
Російською державою у другій половині XVI —XVII ст. У 1958 р. на 
цю тему він захистив кандидатську дисертацію, вже маючи досить 
пристойний список опублікованих наукових праць, в тому числі з 
історії Львова зазначеного періоду.

М. П. Ковальський працював методистом у Львівському інсти
туті вдосконалення вчителів, в Українському державному музеї ет
нографії та художнього промислу АН України у Львові, одночасно 
працюючи на історичному факультеті Львівського університету. 
І скрізь залишав по собі добрий творчий слід.

На початку 60-х років М. П. Ковальський одружився, незаба
ром у молодого подружжя вже було двоє дітей. Відсутність нормаль
ного житла для молодої сім’ї і безперспективність надій на його 
отримання змусила молодого вченого покинути місто з благодатни
ми для наукової творчості установами і переїхати для роботи в Кри
вий Ріг —у 1963 р. за конкурсом він був обраний доцентом загально- 
наукового факультету Дніпропетровського державного університе
ту. Кілька років з повною віддачею сил він працював тут на посаді 
декана факультету, створивши дружний колектив викладачів та ме-
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тодистів для організації ефективної навчальної роботи вечірнього і 
заочного відділень.

У 1967 р. Микола Павлович був запрошений для роботи доцен
том на кафедрі історії СРСР та УРСР Дніпропетровського державного 
університету. Він поселився у трикімнатній квартирі п'ятиповерхо
вого будинку на проспекті Гагаріна, яка вже тоді була тісною для 
сім’ї з п'яти чоловік та величезної бібліотеки, необхідної йому для 
науково-педагогічної роботи. Послугами цієї бібліотеки з унікальни
ми для Дніпропетровська книгами протягом двох десятків років ко
ристувалися аспіранти та дипломники історичного факультету.

Прихід М. П. Ковальського на історичний факультет ДДУ зна
менував собою початок „нової ери" в його історії. Його лекційні 
курси, науково-дослідна робота зі студентами, власна наукова робота 
над докторською дисертацією стають еталоном науково-педагогіч
ної діяльності викладача факультету. З його приходом на кафедрі 
відкривається активна робота по підготовці кадрів через аспіранту
ру. Із семи його перших аспірантів сьогодні шість є докторами істо
ричних наук, відомими вченими, котрі мають своїх учнів, продов
жуючи закладені Вчителем наукові і педагогічні традиції. Загалом 
же, професор М. П. Ковальський підготував 27 кандидатів і десяток 
докторів історичних наук.

Завдяки значною мірою М. П. Ковальському у 1972 р. в ДДУ 
була створена кафедра джерелознавства та історіографії, яку спочат
ку очолював професор В. Я. Борщевський. Через кілька років на 
чолі її став на той час вже визнаний авторитетний вчений-джерело- 
знавець М. П. Ковальський. Кафедра стала однією з провідних у 
державі, на її базі проходили всесоюзні джерелознавчі та історіогра
фічні конференції, видавалися наукові збірники статей, які рецензу
валися і включалися в наукові огляди не тільки у вітчизняній, але і 
в зарубіжній науковій пресі. Сам Микола Павлович досліджував 
джерела до історії України XVI- першої половини XVII ст., опубліку
вавши серію наукових книг, першою з яких була праця «Джерела 
про початковий етап друкарства на Україні (Діяльність першодру
каря Івана Федорова в 70-х —на початку 80-х рр. XVI ст.)» (1972 р.).

Скрупульозність і надзвичайна відповідальність вченого, вкупі 
з адміністративною (тривалий час був деканом заочного факульте
ту, завідував кафедрою) та громадською (в ті часи це була важлива 
складова діяльності викладача вузу) роботою затримували захист 
докторської дисертації, який формально мав закріпити його статус 
провідного вченого-джерело знавця. Восени 1984 р. в спеціалізова-
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ній вченій раді Московськдщ.університету Микола Павлович блис
куче захистив докторську дисертацію на тему: «Источники по исто
рии Украины XVJ-^перэой половины XVII вв.» Зазначимо, що ви
знання його як ученого, першого порядку та підтримка російських 
провідних, вчених в талузі джерелознавства та історіографії мали 
велике значення як для наукової творчості вченого М. П. Ковальсько
го, так і для розвитку його, наукової школи, основним напрямком 
якої було дослідження історії, джерелознавства та історіографії фео
дального періоду в історії України, що в республіканських межах 
тоді було неможливим, зокрема, після «маланчуківського погрому» 
суспільних наук у 1972 р. На авторів праць з історії України періоду 
феодалізму, якими й були учні М. П. Ковальського, в столиці респу
бліки дивилися як на «динозаврів», котрі не розуміють небезпеки 
подібних занять. На учнів Ковальського падав відблиск слави й авто
ритету Вчителя, що сприяло їх утвердженню як також знаних науков
ців. У цій посмертній записці не ставиться завдання показати весь 
драматизм історіографічної ситуації, розкрити місце і роль окре
мих особистостей українських вчених-істориків в розвитку історич
ної науки в республіці в 70-х — середині 80-х рр. минулого століття. 
Ми лише констатуємо деякі факти із життя та діяльності професо
ра М. П. Ковальського. Наведемо тільки одне твердження, яке сьогод
ні можна зустріти в наукових публікаціях і з яким не можна не 
погодитися: у вказаний період «школа Ковальського» врятувала честь 
української історичної науки. Важливо зауважити, що М.П. Коваль
ський з середини 80-х рр. минулого століття активно став розробляти 
(і залучав до цього своїх учнів) історію Придніпров'я, життя і твор
чість академіка Д. І. Яворницького, діяльність історичних установ 
на Катеринославщині. Досить сказати, що він був автором передмови 
до виданої через 50 років після написання розвідки Д. І. Яворниць
кого «Історія міста Катеринослава» (1989 р.).

Професор М. П. Ковальський зробив дуже багато в галузі 
практичного і теоретичного джерелознавства, утвердження ряду нау
кових понять, прищеплення молодим науковцям пієтету до історич
них джерел, прагнення до максимально об'єктивного висвітлення 
подій і явищ.

Почасти життєві обставини, а головне — усвідомлення своєї 
місії у відродженні слави міста свого дитинства і юності призвели 
до переїзду професора М. П. Ковальського до Острога, тим більше, 
що в Дніпропетровську залишав він по собі потужну наукову спад
щину. Разом з нинішнім ректором доктором Ігорем Пасічним він
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добився відновлення Острозького вищого колегіуму (нині універ
ситет) і став у ньому проректором з наукової та навчальної роботи. 
Він же очолив Острозьке відділення Інституту української археогра
фії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Наукові видання, 
рівень викладання, підготовка наукових кадрів, проведення Міжна
родних і Всеукраїнських конференцій — все говорить про те, що 
цей навчальний заклад не є заштатним, а що це є солідна установа. 
На схилі життя вчений реалізував романтичні мрії своєї юності про 
відродження «Волинських Афін». Та жорстока хвороба наступала 
невблаганно...

Не знаємо, чи можна за науковим рівнем і результатами здій
сненного когось із вчених тієї генерації поставити в один рівень з 
М. П. Ковальським? Оцінку нехай дадуть дослідники історії історич
ної науки. Сумніву немає в одному.—це була велика Людина, Вче
ний, Вчитель.
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Г. К. ШвидьКо

БУДЕННА ВЕЛИЧ 
ВЧЕНОГО I ПЕДАГОГА

Н а  жаль, настав час писати посмертні спогади про людину, котра 
не просто навіки вписала свою золоту сторінку у вітчизняну історіо
графію, а й визначила життєвий шлях близько трьох десятків вче- 
них-істориків, серед них і автора цих рядків. Вже тепер в далекому 
минулому залишилася репліка, кинута на нашу адресу: «Ви ще мо
лода, щоб писати мемуари!». Відійшов у вічність і автор репліки, 
мій дорогий Вчитель, колега, порадник, ідеал вченого і викладача 
Микола Павлович Ковальський. Світлий образ непересічної люди
ни і печаль утрати визначають виринання з глибин пам'яті окремих 
епізодів, зримих «картинок», характерних жестів, влучних фраз...

Трапилося так, що з усіх учнів професора М. П. Ковальського 
нам випало відкривати «мемуарну сторінку» щодо свого Вчителя. 
19 березня 1989 р. до 60-річчя професора в обласній газеті «Днепро
вская правда» була надрукована наша стаття про нього під назвою 
«Горение. По долгу и совести». Спершу варто зауважити, що ювілейні 
статті про ще живих людей тоді не так просто було опублікувати — 
все попередньо узгоджувалося, треба було отримати дозвіл контро
люючих пресу партійних органів. Частіше всього такі статті писав 
штатний кореспондент газети, хоча були й винятки. В даному випад
ку керівництво факультету узгодило питання про розміщення в газеті 
ювілейної статті, як і те, що факультет не буде обтяжувати редак
цію і сам її підготує. Висока честь стати автором такої статті випала 
нам, може, через першість з-поміж усіх вихованців ювіляра у за
хисті докторської дисертації (1987 р.)

© Швидько Г. К., 2007
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Згадуємо про ювілейну газетну статтю, проте, не через відпові

дальність і «муки творчості» у зв'язку з виконанням доручення фа
культету. Незабаром після того, як стаття була подана до редакції, 
автора запросили на бесіду до заступника головного редактора газе
ти. Розмова з боку заступниці редактора йшла в дусі старих часів, 
мовляв, у статті професор М. П. Ковальський занадто вихваляється 
(ніби в ювілейній статті може бути інакше —Г. Ш.), а він десь там 
копається в минулому України, що вже саме по собі підозріло по 
лінії «..дзму».- Ще б пак: народився в Острозі, навчався у Львівсько
му університеті, займається українською історією XVI —XVII ст. 
Статтю дещо скоротили, хоча в цілому вдалося текст залишити 
непорушним. Останнім аргументом на користь ювіляра —він не 
«...іст» — для пильної заступниці редактора було те, що в паспорті у 
нього записано: «русский». Правда, довелося вставити в текст, два 
слова, щоб про це й читачу було відомо, від чого фраза стала такою: 
«В квартире русского человека Н. П. Ковальского, как напоминание 
о родном,городе, висит картина «Острожский замок». Знаючи вибу
ховий характер Миколи Павловича, та й просто з етичних мірку
вань ми вважали тоді зайвим, повідомити йому про бесіду в редакції 
з приводу його «благонадійності».

Оскільки газетна стаття кінця радянської епохи сьогодні мало
доступна для читача, наведемо два витяги з неї, щоб проілюструва
ти тодішню, а не теперішню оцінку вченого: 1. «Среди студентов 
распространилось мнение, что он знает все. Но мы не понимали 
тогда, что на наших глазах формировался Учитель—педагог, лек
тор,. ученый, что рождалось новое наушое направление, создава
лась научная школа, представителей которой он должен был еще 
научить профессии и приобщить к научному творчеству. Этой 
цели был подчинен организованный им научный кружок по отечест
венной истории, именуемый ныне проблемной группой...». 2. «Мно
го лет отдано написанию докторской диссертации, которую он с 
большим успехом защитил в МГУ. Эту работу мог выполншпь только 
человек такой эрудиции, знающий несколько иностранных языков 
и увлеченный своим делом. Более того, диссертация выполнялась в 
годы застоя, когда феодализм в науке отнюдь не жаловали внима
нием. А Н. П. Ковальский не поддался конъюнктуре времени и сох
ранил целое научное направление. В настоящее время историчес
кий факультет ДГУ является ведущим в республике вузовским цент
ром исследований в области истории Украины периода феодализ
ма, источниковедения и историографии. Здесь проведен ряд всесоюз-
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ных научных конференций. Развиваются научные контакты с уче
ными зарубежных стран...».

До 40-річчя науково-педагогічної діяльності професора М. П. Ко
вальського нами опубліковано маленьку замітку-спогад до його твор
чого портрету як лектора і вихователя молодих вчених. Про роль 
Миколи Павловича в нашому становленні як науковця говориться 
також у розділі «Викладачі» спогадів, які охоплюють період до почат
ку 70-х рр. XX ст. Писати спогади про М. П. Ковальського у нас 
були всі підстави, адже весь «дніпропетровський» період його нау
кової і педагогічної діяльності проходив перед нашими очима. ^

Власне, перша зустріч з М. П. Ковальським, яка зринає в пам’я
ті, відбулася восени 1967 р. в гуртожитку № 2 ДДУ, де тоді проживали 
студенти історико-філологічного факультету. Якийсь довготелесий 
чоловік у світло-сірому вузькому демісезонному пальто (ходив у 
ньому тривалий час, тому й запам'яталося), з приваблюючою увагу 
шевелюрою і занадто суворим виразом обличчя зайшов до кімнати, 
в якій нас проживало шестеро, відрекомендувався. Ми тут же забули 
його посадові титули і наймення. За короткий час проживання в 
гуртожитку нас вже стільки разів відвідували представники деканату, 
партбюро і профбюро факультету, що ми на них вже мало реагува
ли. Тому й розмова не запам'яталася.

У другому семестрі 1967/68 навчального року в розкладі під наз
вою предмету «Історія СРСР» стояло прізвище: «доцент М. П. Ко
вальський». І ось на перше заняття з цього предмету в аудиторію 
№ 12 (в корпусі ДДУ на вул. Шевченка, 59) ввійшов високий, краси
вий, з помітною сивиною і страшенно серйозний чоловік років під 
сорок. Ба, та це ж той викладач, що восени заходив до нас у кімна
ту в гуртожитку. Вже його перша вступна лекція засвідчила, що 
перед нами особливий лектор і що «небезпека» на іспиті гарантова
на, якщо не докладеш всіх зусиль до освоєння предмету. Дійсно, 
лекції Миколи Павловича відзначалися глибиною і ґрунтовністю 
аналізу історичних процесів і явищ, детальною характеристикою 
історичних джерел, на підставі яких здійснювався цей аналіз. Для 
нас такий рівень лекцій був новим і несподіваним, тому спочатку 
сприймався важко. Проте ми досить швидко усвідомили, що його 
лекції є шедеврами лекторської майстерності. Хоча добродушно й 
підсміювалися над його «проблемою», оскільки з грасируючим «р» 
поєднання літер «п» та «р» звучало в його вустах досить оригіналь
но. На кожну лекцію Микола Павлович приносив з собою велику 
кількість книг— у портфелі та під пахвою. Він якось умудрявся, не
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порушуючи цілісність лекції, про них сказати і їх показати, що у 
поєднанні з почутим сприяло запам'ятовуванню матеріалу. Більше 
того, коли якийсь студент проявляв зацікавлення книгою (а після 
дзвінка з лекції він ще довго знаходився в аудиторії в оточенні 
студентів), то міг взяти її на певний час. При цьому Микола Павло
вич ретельно записував у спеціальний зошит прізвище студента, 
автора і назву книги та термін, на який взято книгу. Між іншим, всі 
його учні в спогадах зазначають, що Микола Павлович завжди охо
че давав у тимчасове користування літературу з своєї бібліотеки, 
тільки ретельно вів облік виданої і поверненої літератури Думаю, 
що це було дуже правильно, а от перехопити від нього цю звичку 
так і не вдалося, наслідком чого є втрата багатьох книг з особистої 
бібліотеки.

Паралельно з читанням лекцій Микола Павлович проводив 
сам або з асистентом кафедри Федором Кононовичем Пархомен-' 
ком практичні заняття — спочатку по темі «Іноземні джерела з історії 
ранньої Русі», а потім по вивченню першого вітчизняного збірника 
законів «Руська правда». Ми вчилися аналізувати суть історичного 
джерела, на основі його свідчень вибудовувати конструкцію життя 
тогочасного суспільства. Між іншим, аудиторні заняття були дуже 
важливими через те, що достатньої кількості підручників (а тим 
більше, хороших) не було, хрестоматія була лише у викладача. У 
мене до цих пір зберігаються не тільки конспекти лекцій Миколи 
Павловича, а й переписані з його книжок джерела до семінарів, 
зокрема, весь текст «Руської правди».

На лекціях і семінарах тоді ще доцента М. П. Ковальського не 
пам'ятаю жодних «балачок», які б не відносилися до теми заняття. 
Студенти його дуже поважали як викладача і так же дуже боялися 
екзаменів з його предметів — історії СРСР феодального періоду та дже
релознавства. Пізніше він перестав читати курс історії СРСР, зате мав 
цілий шерег спецкурсів. Нашому курсу повезло, історію СРСР пері
оду феодалізму ми знали добре. Коли Микола Павлович читав нам 
«Джерелознавство», здавалося, що здати іспит з цієї дисципліни ніко
ли не зможемо, бо такий обсяг інформації неможливо освоїти. До 
такого передчуття ще наганяли страху й старшокурсники, які завжди 
змальовували «перспективи» молодшим курсам. Проте, ми цю страш
ну науку освоїли, взяли й цю висоту на четвертому курсі і стали зго
дом самі залякувати тепер вже молодших за нас студентів, мовляв, 
вважати себе дійсним студентом можна тільки після того, як здаси 
доценту М. П. Ковальському іспит з «Джерелознавства».
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Саме в кінці 60-х рр. на факультеті активно розгорнулася кам

панія створення студентських наукових гуртків. На історичному 
відділенні їх було утворено два —із загальної історії (керівник до
цент Ф. Р. Гольденберг) і з вітчизняної історії (керівник доцент 
М. П. Ковальський). При наявності на відділенні двох професорів 
чомусь ця справа була доручена доцентам. Правда, виявилося, що 
обидва керівники дуже добре виконували це доручення. Мені була 
більше до душі вітчизняна історія, що й привело мене в гурток 
Миколи Павловича Ковальського. Гуртківці вчилися реферувати 
журнальні статті і монографії, потім, коли поступово виявляцся інте
рес кожного з нас до якоїсь проблематики та й, мабуть, рівень здіб
ностей до наукового аналізу, обирали собі з допомогою наукового 
керівника якусь тему, працювали над нею, доводячи її до завершення 
у вигляді дипломної роботи. Під керівництвом Миколи Павловича, який 
керував гуртком не просто за дорученням кафедри, а за покликанням, 
ми вчилися розшукувати і опрацьовувати літературу до обраної теми, 
історичні джерела, аналізувати їх, порівнювати та пов'язувати Між 
собою свідчення різних джерел, виявляти достовірність джерел, Сту 
пінь адекватності відображення в них історичної дійсності тощо.

Гуртківці готували на засідання гуртка та на студентські науко
ві конференції доповіді і повідомлення, які не один раз до того буЛЇі 
прочитані науковим керівником. Ця робота вимагала від нього ве
ликий'затрат часу. Треба ж було не просто прочитатй, а зробити 
зауваження, дати поради, підказати, де і яку літературу взяти? на 
що звернути увагу, а на завершення ще попрацювати й над АоТікЬю 
та стилем викладення написаної доповіді. Про це ми тоді зовсім не 
думали, його робота над нашими «шедеврами» сприймалася як на
лежне. Тільки зараз, коли доводиться працювати з аспірантами, під
готовленими певною мірою до наукової роботи, розумію, який то 
був колосальний труд керівника гуртка. А от успіхи, хоч і маленькі, 
сприймалися як наше особисте досягнення, особливо за підбадьор
ливих оцінок керівника.

У 1970 р. за активної участі Миколи Павловича на історико- 
філологічному факультеті було випущено перший збірник студент
ських наукових робіт, у якому були вміщені й статті кількох членів 
гуртка з вітчизняної історії. Всього вийшло два таких збірники, а 
потім з якихось причин їх випуск було припинено, можливо, у зв'язку 
з поділом факультету на історичний і філологічний.

Ступінь авторитету і впливу М. П. Ковальського був дуже 
високим. Найбільш захоплені науковою роботою°гуртківці, до яких
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величали'. Це були постійні відвідувачі обласної, міської та універси
тетської бібліотеки, котрі так; входили в довір'я бібліотекарів (в тім 
числі й за допомогою інформації, що науковим керівником є до
цент Ковальський), що одержували надіслані по МБА книги для 
роботи вдома, хоча бібліотечними правилами це заборонялося. 
Оскільки книги завжди вчасно поверталися в бібліотеки, добрі їх 
працівники йшли на таке порушення. Як і наш шеф, ми тягали з 
собою набиті книгами і картками портфелі, читали і конспектували 
книги чи статті при будь-якій нагоді — на різних зборах, на безплід
них лекціях і семінарах. На канікулах відправлялися працювати в 
центральні історичні архіви та бібліотеки. Тобто, ми були вже зара
жені вірусом одержимості в занятті наукою. Важливо зазначити, 
що тоді ще серед нас не було ніяких розмов з приводу майбутньої 
аспірантури, принаймні, я цього не пам'ятаю.

Тема моїх курсових робіт, а потім і дипломної роботи визначи
лася ніби випадково. Але це лише на перший погляд так. Після пер
шого курсу група студентів проходила археологічну практику в місті 
Кам'янці-Подільському, де в старій фортеці проводилися розкопки 
під керівництвом київського архітектора-реставратора Є. М. Пла- 
меницької. Вона була людиною дуже романтичною і захопленою 
історією цього міста, що не могло не відбитися й на нашому відно
шенні до розкопок у фортеці й загалом до історії міста. На археологіч
ній конференції у грудні місяці, яка вже ставала традиційною, я 
зробила доповідь про історію міста та його архітектурні споруди — 
українські, польські, вірменські. Наш археолог Ірина Федорівна Ко
вальова (нині знаний професор) сприяла моїй поїздці в Кам'янець- 
Подільський наступного року, а керівник гуртка Микола Павлович 
Ковальський сказав, що соціально-економічна історія цього міста 
може бути предметом наукового дослідження аж до дипломної ро
боти, як мінімум. Він, тоді вже займаючись темою докторської ди
сертації про історичні джерела до історії України XVI —першої поло
вини XVII ст., розумів перспективу і наукову вартість подібної праці. 
Тільки зауважив, що треба буде освоювати польську і латинську 
мови, бо всі джерела написані цими мовами.

В подальшому М. П. Ковальський всіляко сприяв моїм поїзд
кам під час канікул в архіви та бібліотеки Москви, Києва, Львова. 
При цьому давав рекомендаційні листи, передавав вітання своїм 
учителям чи однокурсникам, якщо передбачалася моя зустріч з ними, 
їх бесіди зі мною, студенткою, розпитування про життя-буття Мико-
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ли Павловича свідчили про їх глибоку повагу до нього, вони з таким 
захопленням згадували його успіхи в студентські роки чи його роботу 
в Музеї етнографії та художнього промислу, його одержимість у 
пошуках архівних джерел, що серце переповнювалося гордістю за 
свого наукового керівника. І добре відношення в архіві та бібліоте
ці було гарантоване вже тільки через те, що моїм науковим керів
ником був Микола Павлович Ковальський.

Стосовно мене перші короткі розмови про можливість всту
пу до аспірантури по кафедрі історії СРСР і УРСР, відбулися після 
четвертого курсу. Для цього були всі формальні ознаки, які на той 
час були у цій справі визначальними: успішне навчання, партій
ність, значна громадська робота, а на додаток ще й участь у роботі 
наукового гуртка, де закладені були основи роботи з літературою 
та історичними джерелами. Весною 1972 р. питання про аспіранту
ру стало більш предметним, сказано було, що кафедра має намір 
взяти мене в аспірантуру. Виникла проблема з майбутнім науковим 
керівником, а разом з тим і з темою дисертації. Микола Павлович 
передбачав з осені, тобто, у новому навчальному році йти в докто
рантуру, а, значить, не повинен був брати собі нового аспіранта, 
хоча залишався керівником тих, хто раніше став його аспірантом. 
Хтось пустив чутку, що він взагалі дівчат в аспірантуру не бере. 
Гірше було те, що зі мною стали вести переговори про безперспек
тивність, «недисертабельність» міської проблематики феодальної 
епохи, та й на кафедрі, мовляв, немає спеціаліста з урбаністики, 
отже, треба і тему змінювати, і, відповідно, визначатися з науковим 
керівником, яким може бути мій співбесідник. Такий «натиск» не 
залишався таємницею для Миколи Павловича, але він не дозволяв 
собі у розмові зі студенткою ніяких реплік на адресу своїх колег, 
які за його спиною вели такі переговори. Природно, що багатьох 
речей, пов'язаних з цим питанням, я тоді не знала. Не дивлячись на 
те, що науковим керівником Микола Павлович не міг бути, він не 
залишився байдужим до моєї долі.

Взагалі, врятуванням проблематики, актуальність якої було 
піодано сумніву, завдячую трьом вченим університету: М. П. Коваль
ському, І. Ф. Ковальовій і доценту Д. С. Шелесту (нині професор 
Одеського університету). Вони порадили мені відправити дипломну 
роботу на зовнішню рецензію в Інститут історії АН УРСР, де у 
відділі історії феодалізму .працювала відомий історик-урбаніст Оле
на Станіславівна Компан. Безпосередньо з цією суворою і розум
ною жінкою (дружиною відомого українського письменника Івана
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Юхимовича Сенченка) мене познайомила її колега з відділу, відо
мий козакознавець Олена Михайлівна Аланович, з якою я була вже 
знайома раніше, оскільки вона приїжджала до нас в археологічну 
експедицію, а також за рік до того в ДДУ виступала офіційним 
опонентом по кандидатській дисертації І. Ф. Ковальової про Наркомо- 
сівську археологічну експедицію в зоні спорудження Дніпрогесу, 
очолювану Д. І. Яворницьким. Позитивна рецензія О. С. Компан на 
дипломну роботу і висловлена нею думка про наукову актуальність 
проблеми соціально-економічної історії українських феодальних міст 
вирішили справу. До того ж, усно вона дала попередню згоду на 
наукове керівництво в разі її затвердження у якості керівника нака
зом нашого ректора. Та не так трапилося, як гадалося. І знову мене 
виручив Микола Павлович.

Восени 1972 р. після здачі вступних іспитів відбулося зарахуван
ня тих, хто пройшов по конкурсу, до аспірантури і затвердження 
наказом їх наукових керівників. Хоча зовнішнє керівництво практи
кується досить рідко, бо керівникам треба за роботу платити (своїм 
працівникам тільки години записуються у навчальне навантажен
ня), з моїм науковим керівником — О. С. Компан — проблем не було, 
мабуть, через те, що ректор В. І. Моссаковський мене добре знав 
по громадській роботі. Але ж саме в цей час у Києві відбувся відо
мий погром історичної науки, з Інституту історії АН УРСР .були 
звільнені з роботи або «відправлені на пенсію» провідні спеціаліс
ти, перш за все, в галузі історії України періоду феодалізму. Олена 
Станіславів на стала непрацюючою пенсіонеркою, отже не могла 
офіційно здійснювати наукове керівництво аспіранткою.

За таких обставин Микола Павлович погодився взяти на себе 
наукове керівництво, інакше моя міська проблематика летіла «в 
тартарари». Як було подолано положення про заборону докторан
там брати керівництво аспірантами, не знаю, тоді в ці справи не 
вникала. А от що він брав на себе додаткову роботу (до того ж, 
безоплатну) в період докторантури, це вже був благородний посту
пок. Та ще ж саме тоді у Миколи Павловича розгорталася особиста 
сімейна трагедія, бо тяжко захворіла і в кінці року померла його 
дружина Любов Кирилівна.

Через кілька місяців, на початку 1973 р., мені довелося пере
йти в заочну аспірантуру, робота над дисертацією вступила в затяжну 
стадію. Тут вже й мені випало відіграти певну роль у трудовій біогра
фії Миколи Павловича, який тоді перебував у стані тяжкої душев
ної кризи. Час його перебування в докторантурі йшов, а нормально
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працювати над дисертацією він, звичайно, через тяжкі сімейні обста
вини не міг. Його треба було рятувати роботою, аби він весь час був 
завантажений справами, спілкувався з людьми, не замикався в собі, 
не концентрував увагу на власній трагедії. Саме в цей час звіль
нилася посада декана заочного факультету. Тоді ми з проректором 
по заочному навчанню Анатолієм Сергійовичем Зав'яловим, котрий 
добре знав М. П. Ковальського не тільки по роботі на історичному 
факультеті, а ще як шкільного вчителя в м. Острозі, де вони були 
колегами, вирішили його рекомендувати на вакантну посаду. Не від
разу, але вдалося переконати ректора та секретаря парткому в тому, 
що кандидатура М. П. Ковальського на посаду декана заочного фа
культету найкраща, бо він вже має досвід цієї роботи, адже він був 
раніше деканом Криворізького загальнонаукового факультету ДДУ. 
Його було відкликано з докторантури і призначено деканом заочно
го факультету. Думаю, що тоді справу було вирішено правильно.

Доводилося спостерігати роботу Миколи Павловича як дека
на заочного факультету. Він віддавався цій роботі повністю, можливо, 
на шкоду власним науковим дослідженням, котрі вимагають концен
трації сил і часу, а саме часу у нього й було мало. Якось він умів так 
працювати з заочниками, що вони його дуже поважали як керівни
ка, в першу чергу. Він знав їхні проблеми, намагався кожному допо
могти. При цьому він був дуже вимогливим і суворим. Згадалася 
одна досить комічна ситуація. Заходжу до кабінету Миколи Павлови
ча, а в нього у цей час знаходилася студентка-заочниця, у якої були 
якісь ускладнення з навчанням, котрі, мабуть, загрожували виклю
ченням. В ході серйозної розмови студентка розплакалася, що викли
кало негативну реакцію декана, котрий взагалі погано сприймав 
подібні сцени, які тиснули на його жалісливі струни душі. На його 
репліку «І не треба мені тут сльози розпускати» студентка, ридаю
чи, миттєво відповіла: «Я не для Вас плачу, я для себе плачу». Сміш
на фраза, не дивлячись на напруженість ситуації, викликала посмі
шку спочатку у Миколи Павловича (вже не говорячи про мене), а 
згодом і в самої студентки. Розмова продовжилася в спокійному 
тоні і, здається, студентці ще дано було якийсь шанс залишитися в 
цьому статусі. Цікаво, що досі не доводилося зустрічатися з колиш
німи нашими студентами-заочниками, які б погано відгукувалися 
про М. П. Ковальського як лектора чи декана факультету.

Можливо, виходячи з власної практики заочного навчання на 
історичному факультеті Львівського університету, Микола Павло
вич до заочників ставив такі ж вимоги, як і до студентів денної
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форми навчання з точки зору освоєння знань. Але для нього заочники 
були цікавішими тим, що переважно вже працювали вчителями, 
нестачу знань намагалися компенсувати старанністю, використан
ням власного досвіду роботи в школі, написанням курсових і диплом
них робіт з питань методики викладання історії, розробкою уроків 
по окремим темам. Як відомо всім, хто працював з Миколою Павло
вичем, у його творчому доробку є досить значна кількість методич
них посібників для студентів історичного факультету з основних 
курсів та спецкурсів, які він читав. А в молодості він працював 
методистом у Львівському інституті вдосконалення вчителів, зго
дом методичній роботі з заочниками приділяв велику увагу, будучи 
деканом Криворізького загальнонаукового факультету Дніпропет
ровського державного університету.

Кожен із наукових вихованців Миколи Павловича може розпо
вісти свою історію про роль Вчителя у його долі, його становлення 
як науковця. При цьому є в процесі наукового керівництва те, що 
не можна сформулювати, не вдаючись до штампованих фраз, яких 
спробуємо уникнути. На роздуми, напрямок пошуку, рішення науко
вого завдання впливали навіть його добродушно-іронічні коментарі, 
несподівані запитання, заперечення, висловлена його думка стосовно 
якогось питання, яку він ніколи не нав'язував аспіранту. Не регламен
туючи суворо процес роботи над дисертацією, тим не менше, він 
створював таку творчу ауру, що аспірант сам прагнув демонструва
ти результати своєї роботи через участь у наукових конференціях, 
поїздки до архівів і бібліотек, публікації статей тощо.

Великого значення Микола Павлович надавав встановленню 
наукових контактів своїх вихованців з відомими вченими, які займа
лися відповідною інтересам аспіранта проблематикою, спілкуван
ню з ними, що повинне було, з одного боку, збагачувати знаннями 
молодого дослідника, а з іншого — постійно тримати його «в тонусі», 
працювати над підвищенням своєї кваліфікації, розширенням діапа
зону знань, аби бути цікавим співрозмовником вченого, а не лише 
його слухачем. Зауважу, що ніколи при цьому не ставилася мета 
використати таке знайомство і спілкування для полегшення захис
ту дисертації чи, наприклад, «прилаштування» статті в науковому 
збірнику. Це було б для самого керівника принизливо, а він своїми 
вихованцями пишався як продуктом своєї праці — від пошуку здіб
них до науково-педагогічної діяльності студентів до набуття ними 
здатності відправлятися в самостійне наукове життя. Особливо вели
ке значення для нас мало спілкування з такими корифеями в галузі
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джерелознавства та історіографії як московські вчені академік Іван 
Дмитрович Ковальченко, доктори наук, провідні вчені Сігурд Отто
вич Шмідт, Володимир Аронович Дунаєвський і Олена Вікторівна 
Чистякова, Лев Микитович Пушкарьов, Анна Леонідівна Хорошке- 
вич, професор Ростовського університету джерелознавець Олек
сандр Павлович Пронштейн, київські провідні науковці В'ячеслав 
Ілліч Стрельський, Віталій Григорович Сарбей, Федір Павлович Шев
ченко, Анатолій Васильович Санцевич. Микола Павлович дуже висо
ко цінував їх як особистостей і авторитетних вчених, а вони в свою 
чергу, відносилися до нього з особливою повагою і теплотою, стави
лися до нього не по-столичному зверхньо, а як до вченого, який був 
першорядним в історичній науці, хоча докторську дисертацію Мико
ла Павлович захистив лише восени 1984 р. Вони задовго до захисту 
вважали його вченим докторського рівня. Звичайно, коло столич
них вчених, з якими листувався та зустрічався на конференціях і 
захистах Микола Павлович, не обмежується названими вище вчени
ми. Це лише ті, з ким завдяки науковому керівникові випала честь 
спілкуватися авторові цих коротких спогадів.

Пишучи ці рядки, намагаюся пригадати хоча б один випадок, 
коли б Микола Павлович, хоча б з досади, як кажуть, щось накриво 
сказав на адресу названих вище вчених. Є люди, котрі свою значи
мість хочуть вивершити за рахунок приниження значимості інших, 
намагаються знайти (чи придумати) щось негативне, аби в такий 
спосіб заплямувати репутацію людини і виступити в ролі наділено
го виключно чеснотами сумі. А у вічі вихваляють її надмірно. Ні
якої лицемірності у Миколи Павловича не було, бо від нього ніколи 
не доводилося чути подібних речей. Мабуть, він намагався спілкува
тися не просто з видатними вченими, а з хорошими людьми, поряд
ними, відкритими для спілкування, готовими порадити, допомогти 
в разі необхідності, не скупими (як і сам він) на ідеї і на витрачений 
час. В якості прикладу можна розповісти, як ставилися до нас спів
робітники Інституту історії АН УРСР В. Г. Сарбей та Ф. П. Шевчен
ко. Заходиш у відділ історії капіталізму, яким завідував історіограф 
Віталій Григорович Сарбей. Яка б термінова справа в нього не була, 
він обов'язково запросить сісти, розпитає про Миколу Павловича 
та про нашого завідувача кафедри історії СРСР і УРСР професора 
Дмитра Павловича Пойду (якого В. Г. Сарбей також мав підстави 
поважати), потім розпитає, які справи привели до Києва, над чим в 
даний час працюєш, по ходу розмови поставить змістовні питання 
та висловить свої поради й ідеї стосовно даної проблеми, не прибері-
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гаючи їх для своїх майбутніх аспірантів чи для своїх майбутніх ро
біт. Піднімаєшся вище поверхом, де знаходився відділ історіографії, 
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Так же щиро 
і відкрито зустрічав нас член-кореспондент АН УРСР Федір Павло
вич Шевченко, людина дуже завантажена роботою, яка не зважаю
чи на це, постійно приймала «паломників» з провінційних наукових 
центрів. Унікальним було вітання Федора Павловича з друзями, уч
нями і приємними йому людьми: не звичайним потиском руки, а 
«замочком» із загнутими пальцями і піднятим великим пальцем, 
яким він упирався в палець того, з ким у такий спосіб вітався. За
вдяки авторитету Миколи Павловича ми досить швидко стали для 
Федора Павловича «своїми» і віталися з ним тільки так. Принагідно 
зауважу, що через роки Федір Павлович виступав опонентом на 
захисті мрєї докторської дисертації. У кожного з вчених кола спілку
вання Миколи Павловича (а відтак —і нашого) були свої звички, але 
їх всіх об'єднує одне у контексті даної розмови — шанобливе відно
шення до нашого Вчителя і уважне ставлення до його учнів. В лис
тах до Миколи Павловича вони запитували про наші наукові спра
ви та передавали нам вітання. Зайве говорити, що це також позити
вно впливало на наше формування як науковців, на розуміння нами 
поняття «наукової етики», на виховання почуття поваги до старших 
колег тощо.

З якою щирою повагою Микола Павлович завжди говорив 
про своїх львівських університетських вчителів і колег по роботі, 
серед них: Григорій Юлійович Гербільський, Ярослав Павлович Кісь, 
Василь Тадейович Інкін, Микола Григорович Крикун, нині академік 
Ярослав Дмитрович Ісаєвич, Ярослав Романович Дашкевич та інші. 
Між іншим, М. П. Ковальський познайомив мене з істориком-урбані- 
стом Я. П. Кісем, відправивши до Львова на студентську наукову 
конференцію з темою про цехове ремесло в м. Кам'янці-Подільсь- 
кому у XVI —XVIII ст. Секцію вів Ярослав Павлович, він задавав 
питання, не з усім у моїй доповіді погодився, зокрема в проблемі 
«занепаду» українських міст у XVIII ст., згадав доповідь при підведен
ні підсумків конференції. Коли у зв'язку з переводом на заочну 
форму навчання в аспірантурі мені довелося коригувати тему канди
датської дисертації з метою отримати змогу працювати на основній 
роботі і займатися науковою роботою, то за порадою Миколи Павло
вича я листовно консультувалася з Я. П. Кісем. Після того, як Микола 
Павлович став завідувачем кафедри джерелознавства та історіогра
фії і отримав окремий кабінет (відразу ж «забитий» книгами і часопи
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самим якими доступно , було користуватися всім), у  щафі за склом 
він поставив збільшену фотографію одного із своїх університетсь
ких вчителів — професора Дмитра Леонідовича Похилевича). На наш 
погляд, і коло щирого та дружнього спілкування, і відношення до 
своїх вчителів є показником високоморальних якостей професора 
М. П. Ковальського.

Були випадки, коли його учні особисто знайомилися з вчени
ми раніше, ніж Вчитель, котрий їх знав і поважав лише за їх публіка
ціями. Скажімо, він особисто не знав доктора історичних наук, урба
ніста Олену Станіславівну Компан, але був дуже високої думки про 
неї як про вченого. З козакознавцем кандидатом історичних наук 
Оленою Михайлівною Апанович він «шапочно» познайомився у 1971 р. 
на захисті кандидатської дисертації І. Ф. Ковальової, а вже дещо 
пізніше дніпропетровські «феодали» на чолі зі своїм шефом укріпи
ли це знайомство, яке в умовах ідеологічного тиску системи дода
вало моральних сил обом сторонам. З чернівецьким вченим-урбані- 
стом Павлом Васильовичем Михайлиною наше знайомство відбулося 
набагато раніше, ніж з ним особисто познайомився Микола Павло
вич. З Павлом Васильовичем ми листувалися, він виступав опонен
том на захисті моєї кандидатської дисертації, Микола Павлович уваж
но стежив за його публікаціями з історії українських міст другої 
половини XVI —середини XVII ст., тим більше, що шефу міська 
проблематика не була зовсім чужою, адже він був співавтором нари
сів з історії Львова, а його джерелознавчі заняття мали в своїй орбі
ті джерела, породжені діяльністю органів адміністративного управлін
ня і суду українських міст литовсько-польської доби. Пізніше ДДУ 
був визначений провідною установою по захисту докторської дисер
тації П. В. Михайлин и, і ми з Миколою Павловичем готували текст 
офіційного відгуку на дисертацію.

Варто торкнутися ще одного аспекту творчої і педагогічної діяль
ності Миколи Павловича Ковальського. Маючи великий життєвий 
досвід та «ідеологічну обережність», тим не менше, він не оберігав нас 
від можливих неприємностей через те, що в своїх публікаціях (в тім 
числі і в редагованих ним наукових збірниках) посилалися на праці 
опальних після 1972 р. істориків, таких як О. М. Апанович, О. С. Ком
пан, Я. І. Дзира, і сам так же поступав. Зазначу, що тільки зараз із 
спогадів одного з його перших аспірантів Ю. В. Назаренка дізналася, 
що в,той час Микола Павлович мав неприємності тільки за те, що у 
праці про діяльність на Україні першодрукаря Івана Федорова зробив 
посилання на працю історика і митрополита Івана Огієнка.
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Це з його благословення нами була порушена на той час (на 

рубежі 70 —80-х рр.) фактично заборонена тема історії Гетьманщини 
другої половини XVII — XVIII ст. Спочатку в якості майбутньої док
торської дисертації це була проблема соціально-економічного розвитку 
міст Лівобережної України (тоді термін «Гетьманщина» в українській 
радянській історіографії не вживався), яка через кілька років з певних 
респектів трансформувалася в проблему джерелознавчу. Оскільки 
джерелознавство було «парафією» Миколи Павловича, ми часто обго
ворювали різноманітні питайня структури і архітектоніки дисертації, 
принципів класифікації джерел, внеску М. С. Грушевського та його 
школи в розширення джерельної бази дослідження історії Гетьман
щини другої половини XVII — XVIII ст. тощо. При цьому останнє було 
на той час дуже непростою справою, бо видатні українські історики, 
які зробили в цій галузі протягом 20-х—початку 30-х рр. минулого 
століття дуже багато, числилися в буржуазних націоналістах. Зміс
товні наукові бесіди з Миколою Павловичем впливали на творчий 
процес. Фактично, він був моїм науковим консультантом.

Микола Павлович з ентузіазмом підтримав ідею про створен
ня на історичному факультеті кафедри історії України, а коли вона 
навесні 1989 р. була організована, надавав нам свою допомогу як 
досвідчений організатор і колега. Власне, половину її первісного 
колективу склали його вихованці.

Звичайно, в цих коротких спогадах відображені лише окремі 
епізоди життя і діяльності великого Вченого і Педагога, відданого 
науковій і освітній справі.
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З  ЛИСТІВ М. П. КОВАЛЬСЬКОГО
3  М иколою  Павловичем Ковальським, моїм дорогим науко

вим керівником, я познайомився ще далекого 1968 р. і навіть напи
сав про це у одній із своїх статей1. З того часу теоретично могло 
зав'язатися і наше листування, але судячи з усього, практично це 
сталося, очевидно, влітку 1969 р., коли я гостював у бабусі (липень) 
або працював у піонерському таборі вихователем (серпень). Абсолют
но точно можу твердити, що листування тривало в період, коли 
влітку 1971 р. (червень-серпень) я із хлопцями-однокурсниками про
ходив військові збори у смт Гвардійське Новомосковського району 
Дніпропетровської області. Власне, приклад Миколи Павловича, який 
з особливою увагою ставився до особистого архіву, ретельно збері
гав усю кореспонденцію, навіть залізничні квитки, спонукав мене 
до збереження тоді ще дуже скромного домашнього архіву. Все ж 
не вдалось зберегти його так, як хотілося б. На перешкоді стали 
погані житлові умови (малі квартири, у котрих науковець може 
тільки мріяти про окремий кабінет для роботи, переїзди). Ось чому, 
коли я звернувся до своєї кореспонденції, то виявив там прикрі 
прогалини. Так, точно пам'ятаю, що під час воєнних зборів я отри
мав від Миколи Павловича кілька листів (може й десяток), але зберіг
ся тільки один, що наводиться нижче. Щоправда, надія їх знайти не 
втрачена. В усякому випадку, у особистому архіві Миколи Павло
вича можуть бути їхні копії, або, як мінімум, мої листи, з котрих 
можна принаймні відновити зміст його послань до мене.

1 Мицик Ю. А. Моє знайомство з М. П. Ковальським / /  Дніпропетр. іст.- 
археограф. з б . - Д ,  1997.-В и п . 1 .-С . 6 9 -7 3 .
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Наше з Миколою. Павловичем листування велося тільки прина

гідно, час від часу. Причина цього дуже проста. Ми бачилися дуже 
часто, як мінімум, щотижня, вели розмови на найрізноманітніші 
теми, спілкувались по телефону (свого домашнього телефону я не 
мав аж до 1987 р.,- але дзвонив Миколі Павловичу від тещі, від знайо
мих, з кафедри). Тому потреби у листуванні не було. Листи Миколи 
Павловича — це переважно поштові листівки з новорічними привітан
нями тощо. Під час літніх відпусток листування ставало повноцінні
шим, а особливо інтенсивним тоді, коли я відбув у наукове стажу
вання до Польщі (17.09.1978 — 17.07.1979 рр.). Я перебував там пере
важно у Кракові, місяць —у Варшаві, два тижні—у Вроцлаві. Мико
ла Павлович був перед цим у Польщі один місяць у 1970 р., але 
зав'язав там плідні контакти з польськими вченими, насамперед з 
професором Яґеллонського університету Антонієм Подразою, Це 
дуже мені допомогло. В усякому випадку після відповідної рекомен
дації Миколи Павловича проф. А. Подраза підтвердив Мінвузу СРСР 
свою згоду бути науковим керівником мого стажування і це при
скорило позитивне вирішення справи. Під час мого перебування у 
Польщі наше взаємне листування стало особливо інтенсивним, а 
після повернення воно знову продовжувалося час від часу.

Нижче додаються всі виявлені на сьогодні листи Микола Пав
ловича адресовані мені до 1996 р., коли я переїхав до Києва. Інфор
мація цих листів досить суха й ділова. Це не було випадковим. І я, і 
особливо Микола Павлович, прекрасно розуміли про існування пер
люстрації в Радянському Союзі, тим більше у листуванні із зарубі
жжям. Тому даремно тут шукати, наприклад, оцінок тогочасної су
спільно-політичної ситуації в СРСР чи в Україні, задушливої атмосфе
ри, яка склалася в історичній науці, коли з підозрою дивились на 
будь-які українознавчі дослідження та ще й козацької доби. Про все 
це ми говорили тільки усно і без свідків, та й то Микола Павлович 
був тут дуже скупим на слова. Вже пізніше, в часи «перебудови та 
гласності» він росказав мені про свого дядька — Миколу Ковальсько
го—члена Центральної Ради, про тітку Марію—дружину одного із 
основоположників ВУАН на еміграції Лева Биковського. Навіть про 
особисті справи Микола Павлович у листах особливо не писав і тіль
ки у період тяжких випробувань (смертельна хвороба матері —Лідії 
Олександрівни, яка померла 1983 р.) він виявив глибину свого горя...

Наведена нижча частина листів Миколи Павловича до мене є 
тим не менш дуже цінною. Вона проливає світло на життєвий та 
творчий шлях вченого у 70-х — на початку 80-х рр., його творчі контак-

35



о. %). с//. Ъ1иуик

ти, реалізацію його найкращих творчих задумів, які вилились у док
торську дисертацію та серію книг та статей. Ці листи проливають 
світло на ситуацію на історичному факультеті ДДУ, де тривалий час 
працював Микола Павлович, засвідчують його надзвичайну увагу 
до своїх учнів та аспірантів, любов до своєї родини. Сподіваюсь, що 
ці листи будуть сприяти створенню і повної біографії Миколи Пав
ловича, і повноцінного аналізу його творчої спадщини.

У коментарях пояснено ряд важливих моментів, про які йдеться 
у листах Миколи Павловича. Окремі слова не вдалося прочитати, 
хоча я, мабуть, найкраще з усіх знаю його специфічний карлючкува
тий почерк. У такому разі я ставив знак: (...)*. У деяких випадках я 
робив незначні скорочення тексту, відповідно зазначаючи пропус
ки знаком: [...].

*  *  *

ЛИСТИ
М. П. КОВАЛЬСЬКОГО 

ДО Ю. А. МИЦИКА

№ 1
1971, липня 23.-Остріг

Острог. 23 /  VII. 1971 
Здравствуй, дорогой КІфась.

Письмо Ваше сегодня получили. Спасибо, что написал, т. к. я 
уже беспокоился как так получилось в последний понедельник. За 
несколько дней до отъезда беседовал с Шапошниковым по Вашему 
поводу. Письмо Ваше очень обстоятельное и подробное, ступаете 
на путь понимания на практике, что такое быть отцом. Я эту стадию 
дважды пережил и почти без посторонней помощи. Знаю и бессон
ные ночи и болезни, волнения...

Вам совершенно не надо переживать о зачислении [в аспи
рантуру]. Обязательно без «никаких но» будете зачислены — 100 %, 
а сам акт должен произойти в конце июля. Вот и хорошо, что экза
мены сдали в июле, а не в сентябре (во второй поток) во время 
армейской службы, поэтому с 1. IX сразу же приступите к интен
сивной подготовке к сдаче экзаменов, чтобы, как мы с Вами решали, 
набрать стахановские темпы.
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Жаль мне очень и обидно за Гугнина, ему так не повезло, а 

эти люди разве не знали о его болезни? Передайте от меня ему 
сердечный привет.

Отпуск у меня в этом году не особенно удачный, т. к. Любовь 
Кирилловна заболела, с 3.V1I лежала дома, а с 19.VII находится в 
больнице (непонятно, почему Вам об этом не сказала М[арья] Ива
новна, что Люба не поехала со мной в Острог). Мы все откладывали 
отъезд, и только после получения билетов 18. VII (воскресенье) уехал 
я с Таней и Ирочкой, это впервые я поехал в Острог к маме — 
Лидии Александровне без Любови Кирилловны. Уже три раза звонил 
в Днепропетровск, и узнал, что ей в понедельник предложили лечь 
в больницу, где ее всегда лечат (городской онкологический диспансер 
возле управления КГБ по Короленко).

Из-за наших забот так мы и не посетили Лиду в больнице. 
Любовь Кирилловне было плохо последнюю неделю, но она прямо 
заставила меня поехать с детьми, чтобы не пропал отпуск.

Приехали в Острог в понедельник, застали здесь проливные 
дожди — несколько дней шел дождь, все раскисло, что из дому не 
выйдешь — а выйти нельзя было, т. к. все мы приехали в босоножках, 
а свои ботинки и сапоги оставили в Днепропетровске, не рассчиты
вая на такую погоду. Теперь уже дожди пока прошли, но не надолго.

Перед отъездом получил из Киева монографию моих знакомых 
из института этнографии о земледельческих орудиях украинцев, 
меня они попросили написать рецензию для публикации в журнале 
«Народна творчість і етнографія», т. к. я этой проблемой занимался 
в 1959—1962 гг. и имею статью по этой теме. Буду сейчас писать 
эту рецензию. Собираюсь написать рецензию и на полное издание 
(краковское) по ист[ории] украинцев, но боюсь, что уже опоздал и 
меня опередят, т.к. я долго «раскачивался». Где-то в сентябре должна 
выйти книжка «Війна без пострілів», верстку свою читаю (совместно 
с Завьяловым А. С.).

Пишите! Буду здесь по-видимому до середины августа, но хочу 
приехать в Днепропетровск на 3 — 4 дня еще теперь. 29 — ЗО — 31 /VII 
— 2/VIII буду в Днепропетровске. Может увидимся? Крепко жму 
руку. Н. Ков[альский].

(Адреса на конверті: «Днепропетровская область, Новомосковский 
р-н, пос. Гвардейский, в/ч 74263 «С». Мыцыку Юрию Андреевичу». Зворотна 
адреса: «Острог, Ровенской, Маяковского, 10. Н. Ков[альский]». Поштовий 
штемпель: «Острог. Укр. ССР. Ровен. Область. СССР. 24.7.[ 19]71.»).
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№ 2
1972, серпня 17.-Ленінград.

Ленинград. 17. VIII. [19]72.
Здравствуйте, Юрий!

Отвечаю Вам с опозданием, т. к. в последние дни в Остроге 
было много забот, а 19.VIII уехали с Любовью Кирилловной в Ле
нинград, здесь мы очень были заняты экскурсиями по городу, Пуш
кино, Эрмитаж, Кунсткамера, музеи, музеи и т. д. 2 3 4

Только сегодня вечером смог Вам ответить, хотя Вы просили 
меня до 12.VIII ответить.

Вообще говоря, латинские тексты Вам следовало бы самим 
перевести, пользуясь словарями. Я сделал перевод, хотя не ручаюсь 
за точность, ибо нет у меня всего текста, а фрагменты, которые Вы 
написали, не всегда точно прочитали Вы отдельные буквы в слове 
«iussit» = jussit, «misir»? «velgitia». Это последнее слово — единст
венное, которое я не был в состоянии перевести.

1) Четверостишие я перевожу так:
Hie situ est vates quern 
Diri Caesaris ira,
Augusti latio cedere iussit humo
Saepe misir (?) voluit
Occumbere patriis terris
Sed frustra hunc illi fata dedere locum.

Здесь может несколько толкований. Я его понимаю как:

Здесь похоронен пророк, вызвавший 
Раздражение императора,
Удаляясь, Август велел его похоронить 
(отдать ему погребальные почести).
Часто посылают желающих 
Умереть за родную землю,
Однако здесь при этом же находят 
Предназначенное судьбой место.

2) «patrie» от «patria» — отечество;
3) velgitia —не знаю, что это такое;
4) lector — чтец или читатель;

38



з тстт ж яі. кояшьськояо
5) monumenta scripta — памятники письма, памятные письма;
6) libri Ciceronis de Republica ad Atticum — книги Цицерона об 

Афинской республике;
7) nętnemi słowy— льстивыми, обольстительными речами
8) condemnibus — осужденный, обвиняемый (в родит[ельном] 

падеже);
9) pacta foederis — может быть в 2-х вариантах: позорное, гнус

ное соглашение, оскверняющее, а может и союзное соглашение
10) со za boje on sprawił —какие сражения он провел (мно

жеств [енные]? «Какие сражения им проведены.»
11) «i maił tako z to baczyć, jakby z jego strony brać mu się tu należa

ło» — (плохо, что здесь только фрагмент предложения, теряется 
смысл) = «и так должен был за тем наблюдать (следить), как бы 
(будто) с его стороны брать ему здесь надлежало».

12) «to zadzierzeli stronę kalifa» = то придерживаясь стороны 
халифа, то были на стороне халифа.

13) «z (...)* kilka set rzędnych dworzan»
= есть 2 толкования od rzęd =

1) служилые дворяне
2) отборные дворяне.

14) dla skromności nie piszę = из-за скромности не пишу/
15) czyby też tak źłe nie było: uręczyło się Podkowę, iże mu się 

złego nico nie stanie, tego (...)* takie je że jedno na raz jego dobrej sprawy 
= (опять нет начала, а фрагмент): «разве не было бы так плохо; 
заверили Подкову, что с ним ничего плохого не станется, тот думал 
(представлял), что все ему на пользу.

«Czas naglił odprawić sejm na Warszawie, na którym nowy pobór i 
wyprawę uchwalono» = Необходимо было (настоятельно требовать) 
созвать в Варшаве сейм, на котором принято решение о новом 
наборе (=  посполитое рушенье) и экспедиции.

Предисловие к читателю

Не мало слід знати, крім інших справ, німецького народу, нашій 
спільній батьківщині, і серед них як відбувались події на їх кордонах, 
а що наперед всього, які події і наміри могли би бути корисними, 
щоб і ми також для нашої користі, отже і загрожуючій небезпеці 
могли передбачити, і завдяки цьому остерігатись.
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Думав я про те (.... )*, що знайдеться лрй (хтось), що розгляне
ті серйозні (важливі) зміни, що стались у Польщі за нині пануючого 
короля Стефана і постарається (намагатиметься) для добра (добро
буту, на користь) інших народів для потомків опублікувати (випу
стити у світ).

Цю мету бачу перед собою, бо до цього часу ніхто цього не 
вчинив (зробив). Багато (часу) я перебував у Польщі, Литві, Русі, в 
Прусії й Лівонії, не лише зупиняючись, але приймав участь як у 
всяких посольствах і інших завданнях, так що про те, що пишу, 
(особисто) бачив (був при цьому присутнім) і прислухався. Таким 
чином (отже), ця історія, яку я дав надрукувати (набрати (?)—то 
спочатку я сам прочитав (оглянув)...

Дальше до черты 2 строки прочитать я не смог.
Приедем в Днепропетровск в конце августа.
Думаю, что у Вас все обстоит хорошо.
Желаю успеха. Н. Ковальский.
Р. S. Спасибо за приветы. Я их передал. Желаю и всему Вашему 

семейству здоровья и счастья.
Н. К.
Мне не пишите сюда, т. к. в субботу 20. VHI уже едем в сторону 

Выборга.

№ 3 і
1975, грудня 31.-Дніпропетровськ

31 /XII. [ 19]75

Дорогой Юрий Андреевич!

Сердечно поздравляем Вас с новым 1976 годом, желаем 
счастья, здоровья, долгих лет жизни, больших творческих успехов. 

Семья Ковальских.

(Написано на поштівці. Конверт з адресою відсутній).
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№ 4
1976г липня 1.

1.VII.76. И 30 вечера.
Дорогой Юрась!

Я беру с собой материал, чтобы писать текст пособия.
Вас я прошу сделать такую процедуру: надо будет в конце в 

качестве приложений дать положительные и верные образцы ука
зателей использ[ованных] источников и литературы. Для этого надо 
срочно переписать Вам из лучших дипломных работ такие указатели 
(дипломных работ этих лет). Поэтому Вам надо посмотреть на нашей 
кафедре, историографии и источниковедения, по ист[ории] СССР. 
Сколько их?

По всеобщей одна (?)
СССР или историографии досоветский период.
СССР или КПСС — советский период, чтобы там было много 

классиков, источников и т. д.
Конечно, идеального списка не получится, но можно взять, к 

примеру, из моего спецсеминара, что я дал Ане — список — была б 
тема по внешней политике СССР в период войны. Пусть Аня ее 
еще в 3-х экз. отдельно отпечатает. Это будут приложения.

Кроме того — на кафедре истории КПСС или в библиотеке 
(научной) посмотрите различные позиции библ[иографческих] ука
зателей «КПСС в резолюциях и решениях»...

В каждом случае надо указывать при выходных данных — 
наименование издательства.

Готовьтесь и к тому, что за 10 дней сентября — текст обязаны 
мы сделать в первом варианте. Это надо форсировать. Я попытаюсь 
сделать костяк, постарайтесь и Вы изложить и сконцентрировать 
свои мысли, чтобы в конце августа — начале сентября сделать монтаж.

Еще прошу—все что надо для составления] плана по ист[ории] 
славян, мне Вы сделаете и положите на столе в нашем кабинете. 
Ключ у меня есть.

До встречи, отдыхайте хорошо. Крепко жму Вашу руку.
Н. Ковальський.
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№ 5
1976, липня 8.-Затока.

Затока. 8. VII. [19]76.

Дорогой Юрась,

сообщаю, что со 2.VII. приехали отдыхать в Затоку — 65 км на юго- 
запад от Одессы около Днестровского лимана.

Живем на берегу Черного моря, от нашего домика на 2 семьи 
шагов 20 до моря.

Первые дни была чудная погода, а теперь испортилась, не 
удается даже погреться, холодно, ветрено, прошли дожди. Еще загар 
к нам не пристал.

Путевки у нас до 27.VII. Все эти дни понемногу пишу метод- 
пособие, которое решил сделать быстро. Половину уже написал 
(введение, принципы, оформление научно-справочного аппарата, 
сокращения). Конечно, это черновой вариант—17 больших листов 
(кроме того, еще список сокращений и аббревиатур). Осталось на
писать второй раздел — правила составления библиографического 
указателя. Но времени у меня много, до конца июля брошюра будет 
готова к печатанию на машинке. ^

Ваше дело —примеры и таблицы, о которых я Вас просил в 
записке, переданной через Бориса Кирилловича Вам. Подумайте 
над вариантами сокращений (архивов, библиотек и т.д.), археогра
фических публикаций.

28 — 29/VII. можем уже повидаться, если приедете к тому 
времени в Д[непропетровс]к. Привет от всех нас.

Н. Ков[альский]

(Адреси на конверті: «Днепропетровск —47, ул. Павлова 6/2, кандидату 
ист. наук Мыцыку Юрию Андреевичу»; «27 — 23 — 06. Одесская область, 
Белгород-Днестровский р-н, пос. Затока, 3, пансионат «Затока», Ковальский 
Н. П.»)
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№ 6
1976, липня 22.~Затока

Затока. 22.VII. 1976 

Здравствуйте, Юра!

Итак, наше пребывание в пансионате «Затока» заканчивается. 
26.VII уезжаем отсюда электричкой в Одессу, a 27.VII утром где-то 
в 8 часов утра с минутами будем уже, если все будет благополучно, 
в Днепропетровске. Но на какой вокзал—центральный или Южный 
— вот вопрос? Билеты на поезд мы уже имеем. Если уже будете 
тогда дома, встретьте нас на вокзале, или приходите домой. Мы 
будем в Дн-ке 27/VII — 3/VIII, а затем поедем на мою родину в 
древний Острог.

Юра, здесь очень хорошо работать, чистый и резкий морской 
воздух, легко дышится и работается. За первые 2 недели я написал 
пособие по оформлению научно-ссылочного аппарата и составляю 
библиографический] указатель. Сделал текст полностью, даже с 
некоторыми примерами и примечаниями. Но примеры в основном 
оставил на время после приезда из пансионата в Днепропетровск. 
Выполнили ли Вы мои поручения, переданные Борисом Кирилло
вичем о составлении приложений.

Получилось у меня больших 31 страница (без примечаний и 
примеров) с большим количеством вставок. Последующее время 
после 12. VII я доделывал текст, шлифовал его, уточнял. Должен Вам 
сказать, что сам работой этой написанной удовлетворен, что почти 
никогда со мной не бывает. Либо я потерял чувство недовольства 
собой, либо действительно получилось недурно. Очень хочется 
почитать Вам этот текст, узнать Ваше мнение.

Сюда уже писать не надо. Письмо не дойдет. Привет от всех 
наших...
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№ 7
1977, вересня 18.-Дніпропетровськ

Днепропетровск. 18. IX. 1977 
Здравствуйте, 
дорогой Юра.

Оба письма получил, а несколько экземпляров «методички» 
направил Вам через Петю Кожемякина. Тираж первой методички 
получил 8.ІХ. и уже распространил полностью: на I дневном, I ве
чернем, V вечернем, II — III вечернем (частично), ну и, конечно, раздал 
V дневному, где читаю библиографию.

Получил первые краткие отзывы в письмах на свою моногра
фию о публикациях в советское время укр[аинских] источников XVI — 
I пол. XVII в. от А  П. Пронштейна, Г. Ю. Гербильского, Ф. П. Шев
ченко.

Методичка № 2 пока без движения лежит у меня, сдам завтра 
перепечатывать текст (он очень неряшлив и неаккуратен). Установил, 
что Вы так и не выполнили свои обязательства:

отставка Хита (4.ІІІ.1974),
назначение вторично Вильсона (5.111.(19)74) и его уход 

(5.IV.1976) и приход к власти Каллагэна (5.IV. 1976),
октябрьские перестановки (1976) в ГДР: 29.Х.[ 19)76 (Хонеккер, 

Штоф). Вообще я убедился, что Вас надо «проверять» и «уточнять», 
пока еще самостоятельные действия Ваши (разыскания фактов) еще 
(увы!) ограничены! А ведь Вы мне сказали, что «там» (в тексте) все 
в ажуре!

Спасибо за подробное письмо!
Приветы передам!
На бюро принято решение (в присутствии ректора и Абра

мовского) определить «резерв» декана, т. е. фактически после ухода 
«мамы» — проф. Черненко или доц. Шевцов. Кто из них — еще вопрос, 
скорее всего ИЦевцов]. А кандидатура Мартынова даже не обсу
ждалась! Он, т[аким] обр[азом], потерпел фиаско! Его на бюро не 
было и никто, даже Бочарова, не поддержала его кандидатуру.

8.IX. Попову Совет университета («большой») принял решение 
по представлению В. И. Моссаковского (он сказал, что у мамы «боль
шой задел» — вопрос только в каком понимании «задел») проголо
совал (открыто) о ее переводе в старшие научные (докторантура), а 
когда —не было уточнено.
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Погода у нас хорошая. Все мы здоровы. На кафедре уже вер
нулся из отпуска Копотиенко (он у нас избран парторгом, а затем
— Костенко), Ковалевой еще нет.

Работы много, т. к. много лекций (дневной и вечерний), 
с 20.IX появляется 1-й заочный. С большими усилиями и трудом 
начал писать вторую часть пособия —об архивных коллекциях. Не 
знаю когда и завершу!

Да, позабыл, в состав проектируемого бюро от Вашей кафедры
— Вы и М[...], от нас —Шева и я, от СССР —Иваненко (он должен 
остаться секретарем), Попова, ну а Г. Швыдько партком не отпускает 
в бюро. Когда будет собрание —неизвестно!

На том кончаю 
С приветом от всех наших,

Н. Ков[альский].

№  8
1977, грудня 23.-Дніпропетровськ

Днепропетровск, 23. XII. [19]77.
Дорогой Юра!

Примите наши сердечные новогодние поздравления и наи
лучшие пожелания: крепкого здоровья, личного счастья, больших 
творческих успехов и удовлетворения в работе на благо советской 
исторической науки. Привет от всех нас Вашим близким.

Н.Ков[альский] с семьей.

(Листа написано на поштівці. Адреса: «320047, Днепропетровск, ул. 
Павлова, б, кв. 2, доценту Мыцыку Юрию Андреевичу». Зворотня адреса: 
« Днепропетровск —50, а /я  230. Н. Ковальський». Поштовий штемпель: 
«Днепропетровск, 24.12. [ 19]77»)
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о. 90. с//. Мтрік

№ 9
1978, квітня 26.-Дніпропетровськ

Днепропетровск 
Дорогие мои друзья!

Примите наши сердечные праздничные первомайские поздрав
ления.

Н. П. Ковальский,
М. И. Жижко, Таня и Ира Ковальские.

(Листа написано на поштівці. Адреса: «г. Днепропетровск, ул. Пав
лова, 6 /2 , Мыцыкам». Зворотня адреса: «г. Дн-ск 50, аб/ящ . 230.
Ковальськие». Поштовий штемпель: «Днепропетровск, 26.04.[19]78»).

№ 10
1978, жовтня ^.-Дніпропетровськ.

Днепропетровск, 19.Х. [19] 78 

Дорогой Юра!

После приезда из Москвы, где находился на совещании-семи
наре завкафедрами истфаков ун-тов 2— 13/Х, застал Ваши 2 письма. 
Отвечаю. Посылаю также и письмо от А.Л. Гольдберга, которое мне 
прислал, т. к. не имел Вашего адреса. Получил я уже приглашение на 
историографическую конференцию в Вильнюс (она же источ
никоведческая), состоится она 21 —22.ХІ.[ 19]78. Мой и Ваш доклады 
указаны —мой 22/ХІ на секции источниковедения XIII —XVIII в., Ваш 
тоже 22.XI на секции историографии до 1861 г. 20 — 23/ХН у нас 
будет проходить сессия к 325-летию воссоединения Украины с 
Россией, должны приехать из ряда городов республики и вне ее.

Спасибо за подробные и обстоятельные письма. Передо мной 
и «Документа Б.Хм[ельницького]» и «Документы об Освободительной 
войне» и постараюсь сейчас (?) четко Вам ответить (а вообще даже 
странно, что Вы эта книги не взяли с собой —теперь у Вас большие 
трудности, ибо не в состоянии выяснить оригинальны ли Ваши 
находки.
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1) Copia listu... З(13).III. 1648 —Док. Б. Хм., № 1, но в легенде 

краковские архивы не обозначены, только Львов (Баворовские), 
Госархив в Гданьску и ЦГИА Киев (фотокопии документов, полу
ченных] из Польши), есть и еще 1 публикация —Грабов с кий, т. II.

2) Pan Czapliński, upodobawszy sobie futor...
Это продолжение того же письма, но в публикации «Док. Б. Хм.» 

нет заглавия «Regestr spisanie krzywd...», а написано в скобках по 
русски «цидула». Что касается сведения о двух татарчат, коне сером 
и т. д., все это есть в этой же цедуле («Док. Б. Хм.», с. 25) только в 
несколько измененной транскрипции, но отличия очень несущест
венные. Все это тот же № 1 от З/Ш — 1648.

3) Ceduła...Uniżenie prosimy...podnóżków swych o to mieć, że złe, 
żeśmy posłańcyw kilku, towarzyszyw swych... тоже опубликовано — «Док. 
БгХм.», № 2, с. 25, но не указано, что имеется копия в Кракове (вот 
только это новое будет).

4) Copia listu od moiojców (этого нет в заглавии публикации 
№ 2 «ДБХ», но далее все есть: «Widzi Pan Byg, żeśmy nie z pychy, ani 
myśląc o żadnej swej woli...») это тоже № 2, с. 28 «ДБХ», тот же 
номер и даже З/Ш — 1648.

Как видите — нового в науке пока ничего Вы не выявили, все 
это уже было опубликовано в 1961 г. Печально, что это факт.

Итак, я Вам ответил на поставленные конкретные вопросы о 
прочитанных Вами рукописях.

И еще — дополнительно — письмо Владиславу Доминику Заслав
скому 12.VI. 1648 тоже опубликовано (№ 7), —с. 41 —43. Так и указано 
в легенде место хранения в Кракове, но архивная сноска глупейшая, 
явный ляпсус: путают библиотеку Ягеллонского у-та с воеводским 
архивом: «Державний воєводський архів у Кракові, ф. (!) Ягеллонська 
бібліотека, рук. 90, арк. З —3 зв. Копія». Этот источник опубликовал 
еще Michałowski-Księga pamiętnicza, с. 42 — 43, № 20.

Кстати в Москве в ГБЛ я просмотрел теперь весь комплект 
ЗНТШ.

Вторая часть моей работы еще не набиралась! Третья часть 
при больших усилиях с моей стороны отпечатана полностью, но на 
плохой бумаге (серой), просто обидно. Обложка отпечатана, но в 
свет не вышла, может быть на следующей неделе. Если выйдут обе 
части, то тогда скопом вышлю сразу.

Адрес Гольдберга: 193015 Л-д, Таврическая ул.7/2.
Теперь о теме «Источниковедение истории Освободительной 

войны 1648—1654 гг.»—для докторской диссертации звучит узко,
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хронологически малый промежуток времени, но, может быть, я оши
баюсь. Мне больше нравится тема о летописях, здесь Вы бы сделали 
определенный вклад, и методика у Вас уже достаточно сформиро
вана. Можно говорить о нарративных источниках XVII-XVTII в целом, 
но тема докторской работы по источниковедению одной Освободи
тельной войны мне не представляется достаточно мотивированной, 
хотя период архиважный. Но ведь не последняя инстанция, и сам 
еще имею не столь обширные познания и контакты с экспертами. 
Об этом их надо было спросить в Союзе.

Собрание состоялось: вместо Михайловой стал Шевцов, кроме 
того: Г. Швыдько (орг.), Кныш Г. (полит.), Липовская (произв.), Ме- 
доварова, Черненко, завкабинетом КПСС и комсорг. Вот весь состав. 
Да! К[оля] Белан, будущий профорг ф-та.

Вчера хоронили жену И. И. Копотиенко (ей было 48 лет), 
остался он с двумя хлопцами (15 и 18 лет), был на похоронах.

Мы здоровы, живы, трудимся, много забот: надо заканчивать 
4-ую часть (архивную), завершить археографический] сборник. Обо 
всем этом подробнее в будущем.

Желаем тебе всех благ и успешной интенсивной работы. Ты 
ходишь теми же улицами, по которым я ходил 8 лет тому.

С приветом Н. Ков[альский]
М[арья] Ив[ановна] и девочки тебе кланяются.
Р. S. Так получилось, что посылаю письмо только 22.Х.[19]78. 

В. Я. Борщевский одобрил твою тему цо источниковедению Осво
бодительной войны. Может он и прав (я его спросил между прочим 
мнение о такой теме). Н[иколай] Щавлович].

№ 11
1978, жовтня 25.—Дніпропетровськ

Днепропетровск, 25/Х.78 
Здравствуйте, дорогой Юра!

24/Х получил посланную 19.Х. Вами бандероль с 3 книжками 
и 1-й вырезкой из газеты. Ваши поручения выполнил лично и передал 
экземпляры, кому нужно.

Калениченко Павел Михайлович — письмо Вам уже ранее по
слал, скоро получите. Привет своим от Вас передал.

21—22. XI —конференция в Вильнюсе.
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24/Х состоялась профконференция, в президиуме конферен

ции—голова (председатель) В. Г. Жук, декан, В. И. Шевцов (секре
тарь] п[арт]/б[юро], Медоварова, etc. Прошла конференция хорошо, 
но К[...] (дубина [...]), позволила сделать выпад в Ваш адрес в своем 
выступлении, мол, что он все брал на себя, и что плохой его (Ваш) 
был стиль! Но теперь ни [...], ни Зорина, ни [...] не будут в профбюро, 
вместо них Карлуша, Игорь Иосифович и т. д.

Да, в аспирантуру прошли по нашей кафедре и «малый» Игорь 
и Чернов.

25/ торжественное чествование Д. П. Пойды. Мы (кафедра) 
купили ему приемник «Selga» с гравировкой, адрес...

Чествование Д. П. будет на «малом» ученом Совете.
Привет Вам от В. Калашникова (я ему дал Ваш адрес) и от 

всех нас. Статья Плохия нами после переделки принята в печать. 
Есть уже верстка нашего кафедрального сборника. Вашу и Иванен
кову статью я вычитал.

Обнимаю и целую.
Спасибо за подарок — книгу.
Н. Ковальський.
P.S . 1) Что с Janem Kozikiem? Он болеет сердцем?

2) Прошу достать алфавитки с польским (латинским) 
шрифтом как для записей (?) телефонных номеров (?), чтобы 
записать слово иностранное — типа словарика. Мне надо 3 таких 
алфавитки блокнота. Пришлите! К[овальський].

№ 12
1978, листопада 3 ,-Дніпропетровськ

Днепропетровск. 3.XI. 1978 
Дорогой Юра!

Сердечно поздравляем Вас с 61-й годовщиной Октябрьской 
революции. Примите от меня самые наилучшие пожелания. Большое 
спасибо за бандероль: 3 книги получил, передал Шепелю (он в 
восторге) и Гале. Большое спасибо. Я получил бандероль 27.Х.[19]71. 
У нас все хорошо. Привет от всех наших домашних.

Н. Ковальский.

(Аиста написано на поштівці. Адреса: «Polska —Польша, 30-068 Krakyw, 
m. 306-а, ui. Piastowska, 47. DS. «Piast». D Mycyk Jerzi». Зворотня адреса:
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«Днепропетровск — 50, Казакова 1-а, кв. 32, Н. П. Ковальский». Поштовий 
штемпель: «Днепропетровск, 3.11.[19]78»).

№ 13
1978г листопада 17.-Дніпропетровськ

Днепропетровск. 17. XI. [ 19] 78 
Дорогой Юра!

Видно мои письма очень медленно к Вам попадают, а Ваши 
довольно быстро. Я тоже себя плохо чувствую, здоровье мое подка
чало, сильно простудился, и уже с субботы в кровати — неприятные 
осложнения, а надо же ехать в Вильнюс, чтобы быть там хотя бы на 
2-х заседаниях конференции 21 — 22.ХІ. Очень мне не повезло.

Сегодня уже достал авиабилет через Киев, вылетаю утром 
20/ХІ (в понедельник), но никакой радости не ощущаю, так как еду 
больным с осложнением (воспаление слизистых оболочек). Настрое
ние поэтому отвратительное. Но надо ехать.

Я отдал по 1 экземпляру книги о казачестве Гале и Шепелю, 
было много радости. Шепель должен Вам написать. Я дал и ему и 
Виктору Михайловичу [Калашникову] Ваш адрес.

Книга моя (ч. 3) вышла в свет, стоила она мне круглую сумму — 
550! Не рассчитался пока с типографией, поэтому не получил еще 
тиража. Том 2 еще только обещают набрать. Археографический 
сборник со статьей Вашей и Вашего подопечного сдал в РИО, будем 
издавать рото. Наш сборник еще не вышел (кафедр[альный]), а гер
манистики есть уже верстка.

Получил письмо, скорее открытку от Сигурда Оттовича [Шмид
та], он написал буквально следующее: «Рад поздравить Вас и 
Ю. А. Мыцыка с большими новыми достижениями в области спе
циальных исторических дисциплин»! Как это понимать? Имеется в 
виду наша «хронология»? А П. М. Калениченко спрашивает меня, 
надолго ли в Польше?

Юра! Если моя поездка в Вильнюс не сорвется из-за состояния 
моего здоровья — выполню твою просьбу и, если будут в продаже, 
материалы конференции — куплю для Вас экземпляры.

Поскольку Вы здесь приобрели новое (1978 г.) издание Бардаха- 
Лесьнодорского «Historia państwa i prawa polskiego», дайте мне вы
ходные данные 1-го тома и взгляните на с. 475 — 478 (а может около) 
как это было в 4 издании (1973) есть ли там материал о ґродских и
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зем ских судах. Сообщите, на каких это страницах в этом издании. 
П ривет от всех нас. Н. Ков[альський].

№ 14
1978, грудня 6-7.-Дніпропетровськ

Днепропетровск, 6/7. XII. 1978.
Здравствуйте, дорогой Юра!

Оба последних Ваших письма от 12.XI. получил 22/ХІ и сегодня— 
от 23.XI. Спасибо за такие подробные письма, Ваша жизнь, мысли, 
ход научных исследований мне становятся ближе.

У меня последние недели очень сложные. Уезжал я в Вильнюс 
еще больным, у меня неделю до того был грипп с осложнениями. 
Но, что было делать, выступление мое на конференции было для 
меня слишком важным, чтобы я не поехал туда. Летел через Киев 
самолетом, а из Киева в Вильнюс. Это было 21/XI. 21 — 23/ХІ был в 
Вильнюсе. Конференция проходила 2 дня. Достал Вам 2 экземпляра 
тома по источниковедению (материалы конференции). Обстановка 
была хорошая, но погода туманная, облачная, поэтому не сделал ни 
одного приличного слайда. Делегация из нашей республики состояла 
из 8 человек (из Киева—Федор Павлович [Шевченко], Санцевич А В., 
Заремба [С. 3.]; из Львова Ярослав Дмитриевич И[саевич] и двое 
архивистов и я). Ряд авторитетных ученых—С. О. Шмидт, Н. Н. Ула- 
щик, А. Л. Хорошкевич, из Минска —П. Г. Козловский, В. И. Ме- 
лешко. Много стало знакомых из Прибалтики. Мой доклад прошел 
успешно. На нашей секции (источниковедение XIII —XVIII) разго
релись дискуссии (очень острые) о Литовских статутах и издании 
Литовской метрики. Очень много для себя я почерпнул. Жил в одной 
комнате с проф. Санцевичем. В. Г. Сарбей не приехал (был болен, 
внезапно подвернул ногу в троллейбусе).

Моя книга (ч. 3) вышла, тираж получил, стоит она мне 550 
рублей (!). Высылаю Вам на днях пару экземпляров. Часть 2 уже 
набрана !/> объема, обещают закончить набор через неделю.

Археографический сборник (так я его называю), где Ваша 
статья, уже редактор прочитала. Сдаю в типографию сборник в 
понедельник. Статьи Плохия и Князькова получились довольно 
приличные.
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У меня масса забот: научная сессия до 325-летию воссоедине
ния состоится в январе, готовится юбилейный сборник: надо срочно 
статьи: Ю. В. Назаренко уже написал по историографии войны, я 
еще не написал, должен за два дня сделать; надо срочно кончать 4-ю 
часть моей монографии — архивную — еще Vi работы — очень трудоемко.

Дома у нас все здоровы (пока), но забот масса, ведь предстоит 
издание сборника статей, а еще денег на его издание не собрал ни 
гроша, а был выкуп книги моей № 2 и сдача № 4.

Поэтому не обижайтесь — пишу мало и редко: большие цейт- 
ноты. Спасибо за 2 открытки. ч

У нас очень холодно, мороз.
С приветом от всех нас. Н. Ков[альський].
Р. S. Сегодня на собрании Марков принят в члены п[артии].

№ 15
1978, грудня 16.“Дніпропетровськ

Днепропетровск. 16.ХІІ.78 
Дорогой Юра!

Я получил от Вас очередное седьмое письмо (29. XI, пол [учил] 
13.XII). Еще никак не соберусь послать Вам свою третью часть мо
нографии о публикациях источников. На днях сделаю это.

Рад, что продвигаетесь вперед. Если будете на Вавеле в филиале 
Воеводского архива — посетите архив Сан^ушек. Любопытно есть ли 
там 4 городские острожские книги, о которых в конце XIX в. писал 
Ст. Кардашевич. Что это за книги (городские) и какого века —не 
имею понятия.

. Спасибо за информацию о составе книги Бардаха по истории 
государства и права.

Сегодня в РИО видел план изданий 1979 года. Большое собы
тие: прошла наша методичка № 2 по хронологии! (Методические 
указания по изучению (...)* стран) = 3 печ. листа, 500 тираж. Думаю, 
что это скорее—«зарубежных стран Европы». Верно?

Мне утвердили цикл методичек: по дисс., музееведению, 
библиографии.

Скоро буду работать над хронометодичкой, там много пустых 
мест, надо их найти и заполнить.

Утвердили наш сборник науч[ных] работ: «Проблемы ист[о- 
риогра]фии и источниковедения истории СССР» и Вашей кафедре
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тоже: «Историография германо-славянских отношений» — заглавие 
неудачное и кто там уж будет писать—ума не приложу.

Плохо обстоит дело с нашим археографическим сборником, 
не успеваем его набирать. Сейчас типография работает в значитель
ной мере на Завьяловский сборник, как и все годы, когда цейтно- 
ты —сборник всеобщей кафедры вытесняет другую деятельность...

А. С. Завьялов 14.ХІІ избран завкафедрой на 5 лет на большом 
Совете при 2-х против. Это микрочисло, можно его поздравить с 
единомысленным переизбранием на пост.

У нас погода плохая. Снег сходит (он выпал 1.ХІІ и был мороз), 
дождь и снег, слякоть.
, Марков К. А. уже принят на бюро РК в члены КПСС. Мы его 
поздравляли. Я доволен. В след[ующую] пятницу будем обсуждать 
его работу на кафедре. Всего Вам наилучшего.

Н. Ков[альский]»

№ 16
1978, грудня 24.-Дніпропетровськ

24. Xil.[19J78.
Дорогой Юра!

Поздравляю Вас с днем рождения и новым 1979 годом! Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в науке!

Н. Ковальський с семьей.

(Листа написано на поштівці. Адреса: «Polska—Польша, 30-068 Kraków, 
m. 306-а, ni. Piastowska, 47. D.S. «Piast». Dr. Mycyk Jerzi». Зворотня адреса: 
«СССР. УССР. Днепропетровск, 50f аб[онентный] ящ[ик]. 230, Казакова, 
1-а/32, Ковальський Н. П.». Поштовий штемпель «Днепропетровск, 
25.12.[19]78.»)

№ 17
1978 (?), грудня ЗО.-Дніпропетровськ

Поздравляем днем рождения. Желаем здоровья, счастья, ус
пехов в науке, издания первой монографии. Ковальские.

(Телеграма на вітальному бланку. Адреса: «Днепропетровск —47, 
Павлова, 6, квартира 2, доценту Мыцыку Юрию Андреевичу»).
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№ 18
1979r січня 26.-Дніпропетровськ

Днепропетровск, 26.1.79 
Здравствуйте, дорогой Юра!

Спасибо за подарок: книгу по методологии истории 22.1. я 
получил в сохранности, за что сердечная Вам благодарность— пре
красный подарок!

В свою очередь выслал Вам на днях 3 экземпляра 3-й части 
моей монографии и 1 сборник с тезисами из Вильнюса. 3-ю часть 
не высылал так долго, т.к. хотел, чтобы послать уже и 2-ую, но не 
получилось. 2-е (дореволюционные издания) только теперь отпеча
тана. Надеюсь, что в начале февраля выйдет.

Сборник «Анализ публикаций источников по отечественной 
истории» (такое получилось окончательное название сборника) на
брали типографским способом, была огромная, я бы сказал, нам (?) 
полезная (?), гонка, так как время была в обрез, теперь будет вторая 
правка. Туда помещены статьи: Кучернюка и моя (совместная) о 2 
и 3 томах трехтомника, далее статья А.Г. Болебруха о Татищеве, 
моя —об .львовских изданиях XIX —нач. XX (Ставроп[игиального] 
и-та и ЗНТШ), Плохия о Шевалье, Ваша, Князькова о хронографе, 
А. К. Швыдько о публикациях по гайдамаччине и В. И. Шевцова 
письма С. Строева — брату П.

Это очень сложная была затея, спешка (надо было «подписать» 
в печать до ЗО.XII —иначе вылетаем из плана). С Вашей статьей из- 
за обычной Вашей халатности было много хлопот, Вы не попроста- 
вили страниц в иностранных изданиях, плохо вычитали текст—по
лучилась чепуха местами. Но, что я могу сделать, когда под рукой 
нет автора. Так уже пополам с бедой и будет. На следующей неделе 
сделаем правку —и в печать.

Сборник германистики еще не отпечатали, его еще правят.
На 1979 год мы «вошли в план», имеем сборник по историо

графии и источниковедению отечественной истории—10 листов! 
Пришлите статью — скоро — в рукописи — здесь сами отпечатаем — 
но напишите толково и со сносками, а не так халтурно, как бывает. 
Можно поместить уже Ваши новые материалы. Ждать могу до 
20-х чисел февраля (не более 12 машинописных или Ваших 
15 рукописных] страниц).
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Научная сессия 325-летия прошла хорошо, но гостей съехалось 

мало: из моих коллег: Крикун из Львова и Мельничук из Ив[ано]- 
фр[анковска]. Запорожцы были представлены Гарчевым и Наза
ренко. Я руководил историографической секцией. Не прибыли: Сар- 
бей, Шарапа, Кись. Да, была Маркина.

Я очень и очень занят (заочники, отчеты, правки, рукописи) 
поэтому писать мне особенно некогда. Так что «звиняйте» — у меня 
страшные перегрузки!

Пока! С приветом
Н. Ковальский.

№ 19
1979., березня І.-Дніпропетровськ

Днепропетровск, 1. III. 1979 
Здравствуйте, Юра!

Я получил посланную Вами для Вас же книгу по истории 
государства и права. Я бы передал ее Лиде, но за все время она 
звонила мне только осенью, когда пришла верстка (рецензия) Вашей 
статьи из «УІЖ'а», где я ничем не мог помочь.

Получил от Вас и Вашу статью—«Первое упоминание о 
гайдамаках». К сожалению, она не может быть опубликована, так 
как вы даете сплошной польский текст документов без перевода, к 
тому же текст плохо вычитан, на расстоянии нельзя ничего 
проверить, но, главное, что наш сборник не по археографии, а 
«Вопросы историографии и источниковедения истории СССР». 
Поэтому издание этих ценных документов в этом сборнике без 
синхронного перевода невозможно. Может быть, Вы со временем 
его издадите в «Архивах Украины», а у нас, если будет археографи
ческий сборник, но и то с переводом на русский язык.

Сборник «Анализ (изданий) публикаций источников по оте
чественной истории» уже вышел (подписан «в свет» 26/И), но тиража 
еще не получил, так как за него надо платить деньги — 518 рублей. 
Надо взимать деньги (гроши) с авторов, ведь мы сдали его без одной 
копейки, а теперь буду взымать из авторов, после чего и дам им 
сборники.

У меня масса забот и общественных и деканских. Спешу. 
Ваш Н. Ковальский.
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№ 20
1979r квітня ЗО. -Дніпропетровськ

Днепропетровск, ЗО.IV. 1979 

Здравствуйте, Юра!

Получил Ваше последнее письмо — на этот раз из Вроцлава — 
в этот же день отвечаю. Спасибо за подробное и обстоятельное 
письмо. Трудно сразу же определить тему работы, которая мыслится 
как докторская. И тема, и рамки и объемы выкристализовываются 
в процессе разыскания источников, ибо все украинское источни
коведение-целина сплошная. Я все же думаю, что зря Вы отказы
ваетесь от летописей: надо только идти по пути не только расширения 
источников а их углубленного анализа, это не штамп или общие 
дежурные фразы. Даже и теперь с выходом Вашей книжки (это 
первая, и еще поспешная, недостаточно ровная, попытка), вопрос, 
скорее проблему укр[айнского] летописания даже XVII в. нельзя 
считать решенной. Думаю, что и Вы так считаете. Надо еще ряд 
моно — тематических (исследований), сопоставлений: с белорусски
ми], русск[ими], хронографами и т. п. и т. д.

Вы очень легко поддаетесь теперь взглядам «авторитетов», 
для Вас новое весомое слово — мнение уважаемой мною Елены Ми
хайловны [Аланович], но не работающей в области источниковеде
ния, она сейчас делает первые шаги в эт̂ >м направлении. Боитесь 
соавторства (и верно, а потом соглашаетесь на него с ней...). Это 
Вам не нужно, можете сами издавать работы.

Категорически не советую думать, что можно писать доктор
скую работу только по нарр[ативным] источникам об Освободи
тельной войну. В чем проблема? Это на вкус гурманов из Вроцлава 
даже с 400 работами, но ведь это не дает комплектности в! ійсточни- 
ковой (...)*, ограниченность материала.

В общем Вы всё мечетесь, что естественно и по молодости и 
по обилию материалов.

Сборник «Анализ...» было издавать очень трудно, но он вышел 
быстро и при больших усилиях технических. Зря Вы неоднократно 
«читаете мораль» и Плохию, и Князькову. Не надо приглаживать 
того, что не заслуживает похвал (имею ввиду Барабоя). Вы убедились 
в его симпатиях к Вам, прочитав его рецензию. Я согласен (...)', что
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лучше, что она не вышла. Еще успеете на печатные рецензии. Я 
уже издал 3 части, а рецензии нет, так что и Вы можете подождать. 
Пусть это не волнует.

Хлопцы (Плохий, Князьков) написали хорошие статьи и зря 
Вы высокомерно даете им «оценочки» как «аспирантские», вспо
минаете прошлое, личное... Еще нам всем до вершин далеко, не 
надо так обращаться с молодежью, я не за их зазнайство, но и без 
подчеркивания превосходства, не надо сбивать их на путь боязни, 
там где это не нужно...Тем более подчеркивать свое превосходство...

Сборник новый, седьмой по счету, нашей кафедры сдан в 
производство. Вероятно, Вы не получили от меня письма (получите), 
где я писал о том, что Ваш материал (а не статья) с 2-м документом 
о гайдамаках не может быть издан (и напечатан), это не специальный 
археографический сборник, нужен синхронный подстрочный 
перевод, а не только текст источника, кстати, (...)* из шляхетских и 
враждебных народу позиций. Поэтому рукопись эта не может быть 
напечатана в нашем сборнике.

Лида мне звонила после 2-х недель после того, как вернулась 
из Польши. Это был единственный звонок, лично я ее не видел, она 
ни перед отъездом даже не позвонила, ни потом. Сборник я передал 
Вам ей через Сарбея.

Как, вероятно, Вы помните, 19/Ш состоялось (исполнилось) 
мне 50-летие. Было заседание Совета факультета, недавно появилась 
статья в газете в этом аспекте. Посылаю ее Вам.

Книгу посланную Вами для Вас я получил, но не передал еще 
Вашей супруге, сделаю это после праздников.

У нас все без изменений, а на Вашей кафедре накал страстей 
не утихает все в том же стиле, что и прошлые годы.

Ожидаемая защита диссертации Марковым, выполняющим 
обязанности председателя профбюро в отсутствие Н. Я. Белана. 
Хлопцы Вам, вероятно пишут подробнее о делах кафедральных, 
поэтому я не буду повторяться.

Очень доволен Вашей работой по сбору материалов, это очень 
важный и плодотворный этап, за 10 месяцев можно сделать очень 
много, когда только работать в архивах.

Желаю Вам всяческих успехов и доброго здоровья.
Н. Ковальський.

В № 3 УІЖа еще нет Вашей статьи, вероятно, будет позже.
За статью в сборнике «Анализ...» с вас причитается большая 

сумма, но, учитывая Ваш статус теперь и, вероятно, финансовые
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затруднения, я не ставлю вопроса о погашении стоимости. Н. К^о- 
вальский] .

№ 21
1979, травня 9.-Дніпропетровськ.

Днепропетровск, 9 мая 1979.
Дорогой Юра!

Очередное 16-е Ваше письмо от 25.IV. я получил. Вы его пи
сали из Варшавы. Это письмо меня очень растрогало, так как я 
очень хорошо понимаю Ваши чувства тоски по Родине, я это пережил 
9 лет назад, когда только [на] 1 месяц уезжал из Союза.

Все мы Вас с нетерпением и удовольствием ожидаем. Конечно 
Вы будете иметь массу материалов на много лет, ведь такие научные 
поездки бывают не столь часто.

Я говорил с Виктором Ивановичем [Шевцовым] о Вашем воп
росе по поводу участия во вступительных экзаменах. Чтобы Вы 
участвовали, Вам необходимо быть в Днепропетровске хотя бы во 
второй половине июля.

Виктор Иванович просил написать письмо ему лично о том, 
сможете ли Вы приехать к этому времени:

Его адрес: Днепропетровск 30 
Индекс 320030

Набережная] Ленина 39, кв. 141.
Сразу же после получения моего письма напишите ему.
Я не помню сколько я Вам прислал книг «Анализа...», прислал 

.ли Вам мою книжку часть 2 (о дореволюционных] изданиях?).
Что у нас нового?
Сдал в производство 3 методички по библиографии. Одна из 

них (оформление ссылок) уже будет печататься. Составленные мной 
в прошлые годы таблицы по ист[орической] библиографии уже на
браны типографским способом в 2-х частях по 40 страниц каждая 
(всего 78 таблиц больших или меньших по объему).

Утверждена новая часть (четвертая) моей работы по источни
коведению (об отечественных архивохранилищах) — 5 листов.

В конце апреля был во Львове по вопросу об организации 
практики студентов. В этом году практика по идее должна быть в 
Москву, Ленинграде и Львове, в Киеве уже не будем проводить 
практику.
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В предыдущем письме я писал свои соображения о Вашей 

теме. Я бы не отказывался от летописей, ведь здесь уже у Вас есть 
методика. Понимаю, что Вам хочется ввести в оборот новые мате
риалы. Но одни записки иностранцев — слишком узко и односто
ронне. В общем есть над чем думать. Привет Вам от всех наших 
близких.

Н. Ков[альский].

№ 22
1979, червня 22,-Дніпропетровськ

Днепропетровск, 22.VI.[19]79 
Дорогой Юра.

Вы уже не обижайтесь, что редко получаете от меня письма. 
Это не признак невнимания, или плохого отношения. Поверьте, 
это я чрезвычайно (это — не то слово) занят и в постоянных заботах.

Сейчас «идет» ГЭК, моих 6 дипломников, кроме того рецензии, 
ежедневно на заседаниях ГЭК; отчеты, исследования (?) и т. д. Сессия 
заочная весь июль. Вообще уйма занятий...

Книжки 2-ды получал, они в полной сохранности. Конечно, 
каталог архивных инвентарей очень ценен, я ее просмотрю.

Мы все здоровы.
Таня завтра сдает последний экзамен, а пока у нее четыре по 

математике и физике, все остальные экзамены (четыре) она сдала 
«на —5», (...)* и химию (?). Завтра — экзамен по истории и Танечка 
кончит школу! Вот как время идет, аж страшно.

На Вашей кафедре покоя нет, шеф имеет постоянные неприят
ности, это уже четвертый раз неподнимаемый фасцикул о нем по
ступил... Тяжело ему, но он удивительно оптимистически настроен. 
Педнагрузка у Вас опять бол[ьшая], а Вас наметили в профбюро 
тем, что и до поездки. Секом будет повидимому опять Шев[цов].

Председатель ГЭК П. И. Гарчев, который с нового уч[ебного] 
года переходит в Симф[еропольский] ун[иверсите]т к Шарапе.

Есть и сенсация: развелся с женой Д. С. Шелест, это произошло 
в этом месяце...

Вышла моя методичка по оформлению ссылочного аппарата, но ее 
Вам не посылаю, а может еще послать? Видимо я пошлю Вам 4 экземпляра 
своей 2-й части (не для Вас, а в Краков —в библиотеку Ягеллонку и на 
кафедру истории СССР), ибо часть 3-я там вероятно есть.
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Приезжайте — рады будем Вам.
Чтобы не забыть: еще раз узнайте, что с Я. Козиком, если 

можно, от меня большой лривет.
Попробуйте достать для меня большие и малые (объемистые 

или средние) блокноты с лат[инским] алфавитом, может есть общие 
тетради, но типа алфавиток! Очень надо! Можно штук 5 -6 !

Крепко обнимаю. Н. Ковальский.

№ 23
1983, листопада Н.-Остріг

Острог, 11 .XI. [ 19]83 
Дорогой Юрий Андреевич,

так получилось, что собирался побыть в Остроге несколько дней, а 
обстоятельства заставили остаться более чем на 2 недели, и сейчас 
еще нет ясности с состоянием мамы. Перед моим приездом ее вдруг 
постиг гипертонический криз 25.Х., а ЗО.X. опять повторен. Состоя
ние мамы (ей 88 лет) тяжелое: она не может ходить, лежит, масса 
забот в плане гигиены, сохранить тепло (топить печь, а запаса дров 
мало), масса бытовых вопросов, не могу ее саму оставить на дли
тельное время, постоянно в заботах и опасении, чтобы опять не 
произошло какого-то стресса. Она очень слаба, за ней нужен по
стоянный уход и уют... Ежедневно бывает у нас врач кардиолог — 
терапевт, внимательный человек, но что мржно помочь? Аритмия 
сердца, мерцательный пульс, бледная, бессильная, полное сознание, 
хотя были потери речи и галлюцинации...

Очень жаль, что не был я на конференции, о которой мечтал 
и прикладывал усилия к ее реализации. Хотя несколько раз беседовал 
с А. Г. Болебрухом, но не могу себе представить как все произошло, 
как осуществлялись мероприятия, какое было мнение участников, 
кто приезжал и кто нет, как происходили пленарные и секционные 
заседания, встреча и проводы, отъезд, досуг, контакты...

Меня беспокоит судьба моей книжки, которая в типографии 
на Фрунзе (филиал типографии № 3 Бедняка). Ее должны были 
подписать «в свет» 27.X. Нужно было сделать типограф [скую] рас
сылку, подписать в обллите «в свет», тираж (мизерный 250, а после 
рассылки около 120) получить по доверенности.

Ира мне сказала, а я ее попросил, чтобы подтвердить мою 
просьбу — чтобы Вы взяли этот тираж и посчитали количество эк-
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земпляров. Если этого немного, то можно или положить в моем 
кабинете, или даже принести мне домой (послать студента — Атама
ненко или Рясиченко, т.к. эта книга сразу же станет библиографи
ческой редкостью.

Очень хотелось бы с Вами повидаться, побеседовать, узнать 
Ваши впечатления, ассоциации...

С наилучшими пожеланиями
Ваш Н. Ковальський.
Р. S. Интересно был ли Рашба? Как прошла «феодальная секция»?

№ 24
1983, листопада 23.-Остріг

Острог, 23. XI.[ 19]83.
Дорогой Юра,

Ваше письмо я получил сегодня. Большое спасибо, что так подробно 
и откровенно Вы описали и общественные и личные дела. Вам, как и 
мне, нелегко живется, такова наша печальная и закономерная участь.

Это какой-то злой рок!
В настоящее время я переживаю худшие со времен последних 

месяцев жизни Любови Кирилловны времена в моей жизни.
Моя мама всегда меня очень любила, бесконечно, она —святой 

человек, святая женщина, к тому же очень религиозная. Ее жизнь 
была очень трудна. Находясь в родном доме, вспоминаю многое, 
масса документов о ее жизни в 20 —50-е гг. 40 лет она —Лидия 
Александровна —учила детей с 1915 г. в Хороле на Полтавщине...

А сейчас —16/ХІ Лидии Александровне исполнилось 88 лет 
(1895 г. рожд.) 2 внезапных гипертонических криза 25 и 30/Х, 
с 20/ХІ потеря речи, чтобы понять, что она хочет, надо выборочно 
задавать ей вопросы. Идет процесс постепенного увядания, худеет 
на глазах, в основном только ест жидкое —питье. Я постоянно с ней 
в той же комнате. Благо 17/ХІ привезли 6 складометров ясеневых 
дров, попилили, порубали. Я топлю печь, в холодной кухне есть 
газовая плита (баллон), вода из водопровода. Туалета теплого нет. 
Постоянно надо стирать простыни, т. к. они часто стают мокрыми.

Она постоянно стонет, плохо спит ночью, я всегда невыспан- 
ный. Стряпаю, мою посуду, убираю и т. д.

61



о. №. c:/L Шщик

Знакомые навещают, кое в чем помогают (привоз дров, иногда 
принос еды...).

У меня опять проявился проклятый радикулит.
Наступила холодная, морозная и снежная зима с 12/XI. В на

шей комнате поддерживаю нормальную температуру.
Пытаюсь редактировать введение диссертации — нет времени 

и настроения...
Не знаю, как быть, перспективы таковы, что еще такое со

стояние будет долго, хотя ее силы уходят, увядание...
Пролежни начались, это уже для нас катастрофа...
А как быть с работой? Могут меня просто уволить, а как 

быть, мама не транспортабельная, я ее не могу тронуть с места, сил 
не имеет совсем.

Беда мне большая —как никогда в жизни.
26/XI надо уже быть в Днепропетровске, а как я ее оставлю, 

нет на кого! Кошмар! Безысходность...
Часто думаю о Вас, о своих соратниках, о кафедре, науке, 

делах, но постоянно в заботах. Принимаю серию уколов от радику
лита (ходил 3 дня с палочкой).

Кончаю! Простите за пессимизм. Привет коллегам.
Н[иколай) П [авлович].

№ 25
1986, грудня 26.-Дніпропетровськ

Днепр[опетровск] 26/ХН.[19]86 

Дорогой Юра!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Рождения,—счастья, запо
рожского здоровья, устойчивого трудолюбия и энтузиазма в научных 
изысканиях, успехов и достижений желаем. Ковальские.

(Листа написано на поштовій листівці. Адреса: «320125. г. Днепро
петровск, ул. Героев гражданской войны, 5, кв. 28, доценту Мыцыку Юрию 
Андреевичу». Зворотня адреса: «320050 Днепропетровск, 50, а[бонентный] 
я[щик] 230, Н. Ковальський». Поштовий штемпель «Днепропетровск, 
26.12.119)86»).
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№ 26
Острог, 13/XIL2002

Дорогий Юрій Андрійович!

Щойно повернувся в Острог з міської лікарні в м. Рівному, 
висловлюю Вм вдячність за статтю — спогади про М. М. Улащика, в 
якій згадуєте про свої зустрічі з ним, написання Вами праці з україн
ського літописання, особливо про Ф. Софоновича.

В статті про М. Улащика, яку Ви рецензували в журналі «Ман
дрівець», мій острозький студент С[аіда] Контарук (...)* з Князько- 
вим Ю. П., авторефератом кандидатської] дисертації, унікальним 
виданням «Кройніки» Ф. Софоновича.

Ще раз дякую Вам за Ваші співчуття [з приводу смерті] Марії 
Іванівни, нашої дорогої берегині!

Ваш М. Ковальський.

(Автограф. Адреса відправника: «35800, проф. Микола Ковальський, 
вул. Кардашевича, 10, м. Осторог, Рівненської] обл.». Адреса отримувача: 
«04070, проф. Юрію Мицику, вул. Сковороди, 2, Київ-70». Листа написано 
дуже нерозбірливо через хворобу Миколи Павловича).

№ 27
2003, липня 9.~Остріг

Острог. 9.VIL2003

Дорогий і вельмишановний Юрій Андрійович, отче Юрій!

Ваш лист від 1 червня я вже давно одержав (6 червня), але 
був у лікарні, а потім якось не встиг зразу Вам відписати, адже Ви, 
мабуть, знаєте, що я власноручно не пишу і мушу користуватись 
послугами мого аспіранта з Острозької академії Миколи Богдано
вича Близняка. Після крововиливу на початку листопада місяця 
минулого року я погано володію своєю рукою і дуже нечітко пишу. 
Спасибі Вам за всі Ваші новини. Все літо і осінь буду перебувати в 
Острозі, буде можливість відвідайте мене. До 50-річчя С. В. Абро- 
симової я вже відіслав свою статтю.
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В Острозі ми збираємось видавати збірник про укр [аїнських] 

істориків XIX —XX ст. Ці нариси будуть друкуватися в рівненській 
міській газеті «Сім днів». Говорять, що у Кам'янці-Подільському 
має відбутися конгрес українських істориків. На цьому форумі я не 
буду приймати участь за станом свого здоров'я. Надіслану моїм 
аспірантом О. Каптаруком статтю до часопису «Мандрівець» про 
видатного українського] історика Михайла Марченка і скеровані 
кошти на видання успіхом не увінчалися. Більше як член редколегії 
я участі там не брати збираюсь. Бо Ваші правки, які він врахував, 
виявились марними, а тому в майбутньому я не збираюсь зверта
тись до цієї редакції. Спасибі, Юрій Андрійович, що періодично 
згадуєте моїх близьких Любов Кирилівну і Марію Іванівну. Це Ви 
робите дуже шляхетну справу, за що Вам велика від мене вдяч
ність. Спасибі Вам за добрі слова і найкращі мені побажання. Ви 
вже знаєте, що з середини січня 2003 р. я вже не в штаті, перейшов 
на наукову пенсію, працюю погодинно: в цьому році на півставки, а з 
наступного на цілу. В основному перебуваю вдома, звідки рідко вихо
джу до міста. З ЗО травня в нашому фамільному будинку перебуває 
моя внучка Таня, а з середини липня вона разом з своєю мамою і 
батьком їдуть відпочивати на південь. Маю до Вас прохання. Мені 
потрібно дати років життя наших істориків: Микола Лещенко (1911 
р. н.), Олександр Касименко (1905), Лука Кизя, Павло Калениченко, 
Іван Компанієць (1921), Дмитро Мишко (1907), С. Яковлев.

Щиро Ваш.
З найкращими побажаннями М. Коваль[ський].

(Оригінал написаний рукою М. Б. Близняка і підписаний М. П. Ко
вальським).

№ 28
2006, січня 4.-Острог

Острог, 4 січня 2006

В додаток до мого новорічного вітання, Юрій Андрійович, я 
прошу Вас підтримати мого вихованця Володимира Тимощука (ро
дом з Острожчини). Тепер він поїхав до м. Черкаси, де проживає з 
дружиною. Прошу Вас допомогти йому з темою дисертаційного до
слідження. Певний час Вододя допомагав мені з написанням методич
ної розробки з джерелознавства. Цей студент здібний і працьови
тий. В грудні минулого року захистив магістерську роботу.
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Мій аспірант Микола Близняк завершив дисертацію, обгово

рення якої відбулось 21 грудня 2005 р. Після внесення доповнень і 
коректив збирається їхати до Києва, в Інститут української археог
рафії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Сподіваюсь, що Ви 
його підтримаєте.

Вітаю Вас з Новим 2006 роком і Різдвом Христовим!
Бажаю Вам здоров'я, щастя, любові і злагоди, а також нових 

наукових звершень!
М. Ковальський.

(Оригінал, завірений особистим підписом М. П. Ковальського).

ДОДАТКИ

№ 1
1977, вересня 20.-Дніпропетровськ.-Уривок з листа до 

Ю. А. Мицика його дружини Л. М. Олійник.
P.S. 20-го утром я звонила Ковальскому. Марья Ивановна ска

зала, что Н. П. вчера зарплату не приносил, может быть будет сего
дня вечером.

№ 2
1979 (?), не раніш е 8 серпня.-Л ьвів .-У ривок  з листа 

С. М. Плохія до Ю. А. Мицика.

[...] Теперь перехожу к моей ЛЬВОВСКОЙ жизни. Устроился с 
жильем великолепно, в центре города (улица Герцена; как раз через 
дорогу была университетская библиотека). Жил в общежитии 
университета для аспирантов и прочих высокопоставленных 
товарищей, приезжающих в университет для научной работы. Если 
сможете, передайте, пожалуйста, большое спасибо Николаю Пав
ловичу за организацию им для меня проректорского письма, дей
ствовало оно безотказно, на что второе, уже его личное письмо, не 
понадобилось и я его привезу обратно.

Поработал я во Львове неплохо[...].
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ПРИМІТКИ:

№ 1

«Шапошниковым». — Очевидно, мова йде про доцента кафедри 
історії СРСР та УРСР Миколу Антоновича Шапошникова.

«быть отцом». — 7 липня 1971 р. у мене народилась дочка Інна. 
«во время армейской службы».—Влітку 1971 р. я з хлопцями- 

однокурсниками перебував на військових зборах під смт. Гвардійське 
Новомосковського р-ну, при цьому виїжджав кілька разів до Дні
пропетровська для здачі вступних екзаменів до аспірантури ДДУ.

«Гугнина». — Йдеться про мого однокурсника Олександра Гуг- 
ніна (нині доктора філософських наук, професора). В перші тижні 
нашого перебування на військових зборах полковником Івановим 
було віддано наказ про крос на довгу дистанцію о 6-й ранку. Під 
час забігу Гугніну стало погано (серце) і він потрапив на певний час 
до госпіталю.

«Любовь Кирилловна».—Любов Кирилівна (1940— 1972) — 
дружина М. П. Ковальського.

«М[арья] Ивановна». — М. І. Ж ижко (1920 — 2002) — мати 
Л. К. Ковальської, теща Миколи Павловича.

«с Таней и Ирочкой». Йдеться про дочок Миколи Павловича: 
Тетяну (1956 — 2002) та Ірину (1957 р. н.)

«рецензию». — Йдеться про статтю: Ковальський М  П. Народна 
землеробська техніка українців. — Рец. на кн.: В. Ф. Горленко, 
І. Д. Бойко, О. С. Куницький. Народна землеробська техніка українців. — 
К, 1971 / /  Народна творчість и етнографія. — 1972. — № 2. — С. 100—102.

«рецензию и на полное издание (краковское) по ист[ории] 
украинцев».— Рецензія не була видана.

«верстку свою читаю». — Йдеться про статтю: Зловісна тінь 
свастики / /  Війна без пострілів. —Д: Промінь, 1971. —С. 56 — 74 (у 
співіавтрстві з А. С. Завьяловым ).

№ 2

«латинские тексты Вам следовало бы самому перевести».— 
Під час навчання в аспірантурі я зацікавився крім теми кандидатської 
дисертації й іншими науковими проблемами. Так, у 1971 р., під час 
пошукової роботи в Ленінграді, я виявив примірники книг німецького 
дипломата й мандрівника по Україні кінця XVI ст. Лаврентія Мюл
лера, який описав і начебто бачену ним могилу Овідія в українських
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степах. З допомогою своєї колишньої шкільної вчительки німецької 
мови, Гертруди Романівни Лозенко, яка після війни працювала в 
ДЛУ і була звідти несправедливо звільнена, я переклав відповідні 
уривки з німецької. Потім було виявлено пізніший (1840 р.) польський 
переклад головного твору Мюллера. Мені було запропоновано тер
міново надати текст даного джерела у перекладі українською з ко
ментарями та вступною статтею до 3-го випуску збірника «Середні 
віки на Україні» або до l -о випуску збірника «Українська археогра
фія» і я звернувся з проханням про допомогу до М. Н. Ковальського, 
щоб він переклав деякі латинські та польські слова й вирази, що він 
і виконав. На жаль, після зняття П. Шелеста та приходу до влади 
В. Щербицького, з початком сумнозвісної «маланчуківщини» в Ук
раїні було припинено видання всіх семи (!) історичних збірників. 
У чотирьох із них були вміщені мої статті, в т. ч. й про Л. Мюллера 
(мені були повернуті оригінали і навіть гранки статей). Текст творів 
Мюллера було видано мною набагато пізніше.

«короля Стефана».— Йдеться про короля Речі Посполитої у 
1576—1587 рр. Стефана Баторія.

№ 4

«текст пособия».— Йдеться про методичний посібник: «Как 
составлять библиографический указатель» (Д.: ДГУ, 1977) написа
ний М. П. Ковальським зі мною у співавторствві. При написанні 
даного посібника роль Миколи Павловича була провідною.

№ 5

«Борисом Кирилловичем».—Борис Кирилович Жижко —брат 
Любові Кирилівни Ковальської.

№ 7

«Петю Кожемякина». — П. Г. Кожемякін — тоді викладач кафед
ри всесвітньої історії ДДУ.

«на свою монографию». — Мається на увазі книга: Ковальский Н. П. 
Источниковедение истории Украины (XVI —первая половина XVII 
века).—Д.: ДГУ, 1977. — 4.1: Анализ советских археографических 
публикаций документальных источников.

«Методичка N° 2». —Йдеться про методичний посібник: Ме
тодическая разработка к изучению хронологи (Д.: ДГУ, 1978), напи
саний мною разом з М. П. Ковальським. Вона вийшла здвоєною,
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маючи обсяг у 5,5 друк, арк., в.той час як методички не повинні 
були перевищувати 3 друк, аркуші. Тут містились дані про правите
лів (королів, президентів, прем'єр-міністрів тощо) європейських країн 
від А до К. (Австрія — Італія), включно з неіснуючими в наш час 
державами. Особливі труднощі викликав пошук даних за повоєн
ний період, особливо сучасний нам, доводилось перегортати купи 
газет та журналів, щоб встановити коли той чи інший прем'єр-мі
ністр був зміщений, хто його замінив і яка урядова коаліція його 
підтримувала. Всього вийшло три (або чотири, якщо здвоєний посі
бник рахувати за два) випуски, у котрих були охоплені всі євро
пейські держави.

«ректора и Абрамовского».— Йдеться про тодішнього ректора 
ДДУ, акад. Володимира Івановича Мосаковського (помер у 2006 р.) 
та тодішнього секретаря парткому ДДУ Євгена Романовича Абра- 
мовського.

«мамы».—Тут мається на увазі доц. Раїса Сергіївна Попова, 
тодішній декан істфаку ДДУ.

«кандидатура Мартынова».—Микола Дмитрович Мартинов. 
— Тоді доцент кафедри всесвітньої історії ДДУ.

«Бочарова». — Наталя Василівна Бочарова. — Тоді доцент кафед
ри всесвітньої історії ДДУ.

«Копотиенко». — Ігор Йосипович Копотієнко. — Тоді доцент ка
федри джерелознавства та історіографії ДДУ.

«Костенко». — Володимир Іванович Костенко (1950—1996), канд. 
іст. наук, доцент, в той час працював в археологічній експедиції ДДУ, 
в останній рік життя очолював кафедру історії України ДДУ.

«Ковалевой». — Ірина Федорівна Ковальова. — Тоді доцент, нині 
професор кафедри джерелознавства, історіографії та архівознавст
ва ДНУ.

«Шева».— Мається на увазі Віктор Іванович Шевцов (1938 — 
1981), доцент кафедри джерелознавства та історіографії ДДУ.

«Иваненко». —Валентин Васильович Іваненко, завідувач кафед
ри російської історії, проректор ДНУ, профессор. Тоді —доцент ка
федри історії СРСР та УРСР, очолював у той час партбюро історич
ного факультету.

«Г. Швыдько».— Ганна Кирилівна Швидько —тоді викладач 
кафедри історії СРСР та УРСР, пізніше —професор, д-р іст. наук, 
очолювала у 1989— 1995 рр. кафедру історії України ДДУ.
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«А. А. Гольдберга».— А. Л. Гольдберг (помер у 19.83 р.(?) — 
науковий працівник Державної публічної бібліотеки СРСР ім. М. Є. 
Салтикова-Щедріна у Лениніграді, співробітник відділу «Россіка», 
знавець «записок іноземців» XV—XVII ст.( у яких йшлося про історію 
Московської держави.

«Документи Б.Хмельницького]» и «Документа об Освободи
тельной войне». —Це відомі археографічні публікації: Документи 
Богдана Хмельницького 1648—1657 рр. —К.,1961; Документа об 
Освободительной войне украинского народа 1648— 1654 гг. — К., 1965. 
Першу з них часто скорочено визначають як ДБХ. На початку мого 
перебування у Кракові я не міг знайти дані видання, оскільки в 
каталогах вони були занотовані не за назвами, а за прізвищами 
упорядників, зокрема том ДБХ був занотований під прізвищами 
І. Крип'якевича та І. Бутича.

«Грабовский, т. II.». —Мається на увазі археографічна публі
кація польського історика А. Грабовського: A Grabowski. Ojczyste 
spominki. — Kraków, 1940. — Т.2.

«Michałowski». — Мається на увазі археографічна публікація до
кументів із книг копій документів XVII ст. шляхтича Якуба Міха- 
ловського, здійснена польським істориком Гельцелем: Jakuba 
Michałowskiego Księga pamiętnicza.-Kraków, 1864.

«ГБЛ». — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
«ЗНТШ».—Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка 

у Львові.
«Вторая часть моей работы». — Мається на увазі книга: 

Ковальский Н. П. Источниковедение и археография истории Украины 
XVI —первой половины XVII в .—Д.: ДГУ, 1978. —4.2: Анализ доре
волюционных публикаций источников.

«Третья часть».— Мається на увазі книга: Ковальский Н. П. 
Источниковедение истории Украины XVI — первой половины XVII 
в .—Д.: ДГУ, 1978.—Ч.З: Характеристика публикаций источников на 
иностранных языках.

«Михайловой».— Віра Іванівна Михайлова — доцент кафедри 
історії СРСР та УРСР ДДУ.

«Кныш Г.».—Григорій Миколайович Книш —доцент кафедри 
історії КПРС ДДУ. Зараз доцент кафедри української історії та ет- 
нополітики ДНУ. Далі Микола Павлович вказує на те, хто був відпо
відальний за певний сектор діяльності партбюро істфаку ДДУ.

«Липовская». — Тамара Дмитрівна Липовська — доцент кафедри 
історії СРСР та УРСР ДДУ.
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«Медоварова». — Тамара Георгіївна Медоварова, доцент кафед
ри всесвітньої історії ДД,У.

«Черненко».— Анатолій Михайлович Черненко, професор, 
д-р іст. наук, завідувач кафедри історії КПРС і декан істфаку ДД.У.

«Белая». — Микола Якович Білан (1944 — 2004), доцент кафедри 
історії СРСР та УРСР.

«4-ую часть (архивную)». — Мається на увазі книга: Ковальский 
Н. П. Источниковедение истории Украины XVI — первой половины 
XVII в. — Д.: ДГУ, 1978. — 4.4: Обзор основных отечественных собра
ний архивных источников.

«археографический] сборник». — Йдеться про збірник науко
вих праць кафедри джерелознавства та історіографії ДДУ: Анализ 
публикаций источников по отечественной истории (Д.: ДГУ, 1978). 
Там була вміщена моя стаття: «Вопросы публикации текста 
«Кройники» Феодосия Софоновича» (с. 58 — 74).

«Теперь о теме».— Микола Павлович наполегливо радив мені 
присвятити докторську дисертацію дослідженням у галузі україн
ського літописання. Я при всьому своєму пієтеті до Миколи Павло
вича та любові до літописів все ж пішов іншим шляхом. Річ у тім, 
що стажування у Польщі дало масу цінних джерел з політичної 
історії України XVII ст. і водночас майже нічого з українських літо
писів. Крім того, дуже холодно були зустрінуті мої пропозиції ро
сійськими істориками, зокрема В. І. Бугановим, який навіть безапе
ляційно заявив, що, наприклад, київський «Синопсис»— це пам'ят
ка російського літописання. З такими великодержавно-шовіністич
ними поглядами я категорично не міг погодитися, а вступати тоді у 
конфлікт на цьому полі з Москвою було б все одно, що плювати 
проти вітру. Остаточно я відмовився від літописів як предмету док
торської дисертації у 1980 р. Тодішній керівник координаційної ради 
Інституту історії АН УРСР Віталій Григорович Сарбей, з яким я 
перебував у дуже добрих стосунках, порадив мені не брати літопи
си, бо їх рада буквально за місяць перед цим закріпила за Сергієм 
Захаровичем Зарембою. Сергія, на жаль, уже покійного, я добре 
знав і вирішив послухати пораду Віталія Григоровича, бо тоді б міг 
виникнути дубляж, у ВАКу могли б косо подивитися на майже од
накові теми дисертацій. Зваживши всі «за» і «проти», я відмовився 
від літописів на цьому етапі. Прикро тільки, що С. 3. Заремба не 
написав дисертацію на цю тему, обравши собі згодом іншу.

«Борщевский». — Валентин Якович Борщевський, д-р іст. наук, 
профессор, тодішній завідувач кафедри джерелознавства та історіо
графії.
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«Калениченко». — Павло Михайлович Калениченко, д-р іст. 
наук, професор, тодішній головний редактор «Українського істори
чного журналу».

«Жук». —Ж ук Віктор Григорович —доцент кафедри КПРС, 
член парткому ДДУ.

«Карлуша». — Карло Анатолійович Марков, викладач кафедри 
всесвітньої історії ДДУ, аспірант М. П. Ковальського. Тепер —д-р 
іст. наук, профессор, декан юридичного факультету ДНУ.

«Игорь».— Йдеться очевидно про Ігоря Тищенка, аспіранта 
кафедри джерелознавства та історіографії.

«Чернов». — Євген Абрамович Чернов — аспірант кафедри дже
релознавства та історіографії, нині —старший викладач цієї ж ка
федри.

«Пойды». — Дмитро Павлович Пойда, завідувач кафедри історії 
СРСР та УРСР, д-р іст. наук, професор. Тут йдеться про відзначен
ня його 70-річ^я.

«Калашникова». — Віктор Михайлович Калашников — тоді аспі
рант кафедри загальної історії ДДУ. Тепер—д-р іст. наук, профе
сор, завідувач кафедри юрфаку ДНУ.

«Плохия». — Сергій Миколайович Плохій (1957 р. н.) — студент 
істфаку ДДУ у 1975—1980 рр., який писав під моїм керівництвом 
курсову роботу про твір польсько-німецького хроніста XVII ст. Йоа- 
хима Пасторія, потім його науковим керівником став М. П. Коваль
ський. Нині —д-р іст. наук, професор Альбертського університету в 
Канаді.

«Janem Kozikiem». —Ян Козік — польський історик, з яким 
М. П. Ковальський був знайомий з часів своєї поїздки до Кракова у 
1970 р. На момент моєї поїздки до Польщі у 1978 —1979 навчально
му році він помер.

№  12

«З книги получил». —Мається на увазі книга польського історика 
Леха Підгородецького «Запорізька Січ» (Podhorodecki J. Secz Zaporoska. — 
Kraków, 1978), яку я прислав Миколі Павловичу, Г. К. Швидько і Федору 
Шепелю, студенту істфаку ДДУ у 1974—1979 рр., який писав під моїм 
керівництвом курсові роботи (нині він є членом Спільки письменників 
України, працює в Кіровограді).
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«РИО».— Редакционно-издательский отдел ДГУ.
«Бардаха-Лесьнодорского».—Йдеться про книгу: Bardach J., 

Leśnodorski В.. Pietrzak М. Historia państwa i prawa polskiego.-Warszawa, 1977.

№ 14

«2 экземпляра тома по источниковедению (материалы конфе
ренции)». — У зв'язку з поїздкою до Польщі я не зміг прибути разом 
з Миколою Павловичем на конференцію до Вільнюсу. Моя допо
відь була видрукувана у матеріалах конференції, про які він згадує: 
Мыцык Ю. А. История Литвы в освещении украинского хрониста 
XVII века / /  Материалы межресп. науч. конф. по источниковеде
нию и историографии народов прибалтийских республик Сов. Сою
за. г. Вильнюс, октябрь 1978 г.— Вильнюс, 1978. —С. 66 — 71.

«Князькова».—Юрій Петрович Князьков (1954 р. н.), дослід
ник українського хронографа XVII ст. Я був керівником його диплом
ної роботи, Микола Павлович — його кандидатської дисертації. Нині 
— доцент істфаку Запорізького національного університету.

«Назаренко». — Юрій Васильович Назаренко — аспірант Миколи 
Павловича, пізніше—доцент, працював у Запоріжжі, нині —на пенсії.

№ 15 і

«на Вавеле». — Вавель — королівський замок у Кракові, де зна
ходиться державний архів (тоді він називався — Воєводський дер
жавний архів).

«архив Сангушек».— Йдеться про фамільний архів волинсь
ких князів Сангушків, який нині складає окремий фонд Держархі
ву у Кракові.

«Кардашевич».— Станіслав Кардашевич — острозький краєзна
вець. На вулиці, названій на його честь, жив Микола Павлович (в 
радянські часи вона називалась вул. Маяковського).

«наша методичка N° 2 по хронологии».— Див. вище примітку 
до листа N° 7.

«Завьялов».— Анатолій Сергійович Завьялов (1928 — 2002), д-р 
іст. наук, професор, тодішній завідувач кафедри всесвітньої історії 
ДДУ і проректор ДДУ, у обов'язки якого входило й опіка над уні
верситетською топографією. Природно, що збірники кафедри за
гальної історії ДДУ, переважно з питань німецької історії, друкува
лися швидше.
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«первой монографии».—Йдеться про книгу: Мыцык Ю. А. 
Украинские летописи XVII века. — Д.: ДГУ, 1978.

№ 18

«Кучернюка». — М. Ф. Кучернюк (помер у 1998 р.)( аспірант 
Миколи Павловича, потім —доцент Івано-Франківського педінсти
туту. Йдеться про їхню спільну статтю: Документальные источники 
о русско-украинских связях периода Освободительной войны укра
инского народа 1648— 1654 гг. в археографической публикации «Вос
соединение Украины с Россией» Т.2 — 3 //Анализ публикаций источ
ников по отечественной истории. — Д.: ДГУ, 1978.— С. 3 — 13.

«Болебруха».— Анатолій Григорович Болебрух, аспірант Ми
коли Павловича, потім — доцент, нині д-р іст. наук, професор ДНУ, 
був завідувачем кафедри історіографії, джерелознавства та архіво
знавства ДНУ.

«Крикун».— Микола Григорович Крикун —нині д-р іст. наук, 
професор Львівського національного університету.

«Мельничук».—Ярослав Мельничук — доцент Івано-Франків
ського педінституту.

«Гарчевым». — Петро Іванович Гарчев (помер у 2001 р.), профе
сор, д-р іст. наук, завідувач кафедри всесвітньої історії Запорізько
го педінституту, пізніше працював у Сімферопольському держуні
верситеті.

«Сарбей».— Віталій Григорович Сарбей, д-р іст. наук, профе
сор, пізніше — завідувач відділу історії України доби капіталізму Інсти
туту історії АН УРСР.

«Шарапа». — Віктор Федорович Шарапа, доцент кафедри істо
рії КПРС ДДУ, пізніше працював у Сімферопольському університеті.

«Кись». — Ярослав Павлович Кісь, д-р іст. наук, професор Львів
ського держуніверситету.

«Маркина». — Валентина Олексіївна Маркіна, д-р іст. наук, 
професор Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

№ 19

«Лиде». — Лідія Миколаївна Олійник — моя дружина.
«Вашу статью». — Дана стаття вийшла пізніше: Мицик Ю. А. Пер

ша згадка про гайдамаків / /  Укр. іст. журн. — 1981. — № 10. —С. 126 —
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128. Тут вперше згадуються гайдамаки під 1715 р. На мою думку, 
Микола Павлович не хотів тоді мати ускладнень через публікацію 
документа, який відбивав відому позицію польської шляхти. В той 
час, коли Маланчук ще відав ідеологічною політикою КПУ, така 
публікація могла стати приводом для неприємностей загальновідо
мого роду.

№ 20

«гурманов из Вроцлава».— Мається на увазі в першу чергу 
професор Вроцлавського університету Владислав Чаплинський (по
мер у 1982 р.), один з найавторитетніших польських істориків повоєн
ної доби, певною мірою і професор Францішек Селіцький (помер у 
2003 р.), один з провідних польських білорусистів. Тут, на мій по
гляд, далися взнаки різні підходи польської і української історіогра
фії, прагнення вказати мені на той простий факт, що захищати 
докторську дисертацію мені доведеться в СРСР, а не у Польщі. Зро
зуміло, чому Микола Павлович вживає тут певну іронію. Взагалі він 
з великою пошаною ставився до обох польських вчених.

«читаєте мораль». — Шкода, що я не маю зараз під рукою того 
листа, за котрий мені так дісталося від Миколи Павловича. Навряд, 
щоб там я «читав мораль». С. М. Плохію. Що стосується Ю. П. Князь
кова, то у мене дійсно були певні претензії до нього у плані оцінки 
українського хронографа, вживаної Юрієм Петровичем терміно
логії тощо. Цей фрагмент листа Миколи Павловича засвідчує зай
вий раз той факт, що мій науковий керівник був дуже вимогливим 
до мене не тільки в науковому плані, але і в житейському, прагнув 
виправити недоліки мого характеру (і як мені здається у певних 
напрямках небезуспішно).

«Барабоя».— Абрам Зінов'євич Барабой, д-р іст. наук, провід
ний науковий співробітник Інституту історії АН УРСР. В листуванні 
і в усних розмовах зі мною він дуже високо оцінював мою книгу 
«Украинские летописи XVII века», але його друкована в УІЖ'і ре
цензія була написана у іншій тональності, деякі її положення мож
на було розуміти двозначно.

«появилась статья в газете».— Йдеться про замітку в газеті 
«Днепр вечерний» з фотографією Миколи Павловича. Вирізку з неї 
він прислав мені із своїм листом до Польщі.

«накал страстей».— На жаль, на кафедрі всесвітньої історії у 
1974— 1980 рр. неодноразово виникали конфлікти між двома група
ми викладачів.
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«нет Вашей статьи». — Йдеться про статтю: Мицик Ю. А. «Крой- 

ніка о землі Полской» Ф. Софоновича про Визвольну війну україн
ського народу 1648 — 1654 рр. і возз'єднання України з Росією / /  
Укр. іст. журн. —1979. —№ 6. — С. 116 — 123.

№  21

«в Киеве уже не будем проводить практику».— Однак у по
дальші роки практика проводилась і у Києві.

№ 22

«Шелест».—Дмитро Сергійович Шелест — професор кафедри 
історії СРСР та УРСР ДДУ, завідувач кафедри історії КПРС, пізні
ше працював у Одесі.

«методичка по оформлению ссылочного аппарата».—Маєть
ся на увазі книга: Методические указания по оформлению ссылок 
на источники и литературу. — Д.: ДНУ, 1979.

№ 23

«Бедняка».— Григорій Бідняк—дипломник Миколи Павлови
ча, член Спільки письменників України, працював уже в той час 
директором топографії.

«Атаманенко». — Віктор Борисович Атаманенко — дипломник 
Миколи Павловича, пізніше — аспірант, нині —доцент Національно
го університету «Острозька Академія».

«Рясиченко». — Віктор Рясиченко— дипломник Миколи Павло
вича, живе й працює у Москві.

«Рашба». — Ной Самійлович Рашба —доцент Харківського уні
верситету (нині покійний), досліджував історію Хотинської війни
1621 р.
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Б. К. Якунин

Н. П. КОВАЛЬСКИЙ -  
УЧЕНЫЙ, УЧИТЕЛЬ, ТОВАРИЩ

Трудно примириться с тем, что нашего Николая Павловича уже
нет с нами и мы уже не услышим его земной голос о науке и житье- 
бытье. Но таковы законы жизни на земле.

Многие его ученики и коллеги сейчас размышляют о том, 
кем был для нас этот энергичный, принципиальный и в то же время 
компанейский человек, понимавший толк и в новом слове в 
исторической науке, и в добром юморе.

Мне посчастливилось встретиться с ним еще в 1967 г., когда я 
был студентом-заочником на историческом отделении ДГУ. Ж ил я 
с женой, Людмилой Романовной (тоже в тр время студенткой-заоч- 
ницей, но только на филфаке) в Кривом ^Роге в скромном, тихом 
домике родителей жены. На установочные сессии приезжали и слу
шали лекции преподавателей. Я выбрал себе тему дипломной работы: 
«Об исторической концепции М. Н. Покровского». И вот приходит 
к нам на лекцию по историографии новый преподаватель — высо
кий, молодой и очень строгий. Он выяснил, кто из нас кто и какую 
тему выбрал для дипломной работы. Когда дело дошло до меня и я 
сообщил свою тему, он внимательно посмотрел на меня и сказал, 
что тема очень сложная, но ее можно и нужно разрабатывать. Он 
сказал, что научным руководителем у меня будет он. На отдельной 
консультации Николай Павлович сказал, какую литературу надо 
изучать, как осуществлять ее поиск, посоветовал использовать МБА 
и сообщил, что я должен присылать письменный отчет о работе над 
дипломной работой ежемесячно. В моем личном архиве сохранились
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некоторые письма того времени, которые Николай Павлович 
присылал мне в Кривой Рог по поводу работы над дипломной. Это 
письма за 1967 и 1968 годы. Вот одно из них, датированное 7 сентября
1967 г., на трех страницах машинописного листа:

«Уважаемый Виктор Кузьмич.
Я с удовольствием прочитал Ваше обстоятельное письмо, ко

торое свидетельствует об определенной проделанной Вами работе. 
Это является залогом, что дипломная работа будет качественной.

Приезжать Вам надо ć черновиками и конкретными вопросами 
по теме, с тем, чтобы я мог здесь же прочитать текст и дать реко
мендации. Приезжать надо на 2 дня. Захватите с собой и ту тетрадь, 
которую я Вам дал.

Вы правильно сделали, что выписали по МБ А литературу, 
хорошо было бы, чтобы к середине октября эту литературу Вы по
лучили. Вы верно поступаете, когда составили библиографию, а ра
ботаете поэтапно, вначале над теми произведениями, которые смогли 
достать...» И далее шли конкретные ответы на мои конкретные 
вопросы. Николай Павлович советовал поехать в Москву, чтобы 
там почитать малоизвестные работы Покровского.

В таком же плане и последующие письма-советы Николая 
Павловича. В последнем письме от 10 мая 1968 г., когда дипломная 
работа была уже написана и отрецензирована, Николай Павлович 
выслал мне свой, весьма положительный отзыв и добавил: этот отзыв 
высылаю Вам на память. Так и сохранил я эти материалы в память 
о творческом начале под руководством крупного самобытного 
ученого.

Полной неожиданностью для меня было предложение Николая 
Павловича о поступлении в аспирантуру. Во время защиты диплом
ной работы она была признана лучшей на курсе и комиссия под
держала предложение Николая Павловича о рекомендации меня в 
аспирантуру. Окрыленный такой оценкой моего скромного научного 
труда, я начал готовиться к сдаче экзаменов. Это было уже в октябре
1968 г. Однако моя попытка чуть было не закончилась крахом. На 
кафедре истории СССР и УССР, которую возглавлял тогда известный 
на Украине историк, доктор исторических наук, профессор Дмитрий 
Павлович Пойда, было три вакансии в дневную аспирантуру. Было 
три соискателя. Но неожиданно, уже после прекращения приема 
документов, в нарушение известного положения об экзаменах в 
аспирантуру, документы подала жена одного партийного функцио
нера, блестяще закончившая ДГУ с красным дипломом, но по спе-
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циальности филолог, и я оказался четвертым лишним. Один из 
соискателей был рекомендован обкомом комсомола, другая —как 
ассистент данной кафедры, а я —по рекомендации Н. П. Ковальского, 
тогда еще мало известного доцента. Однако Н. П. Ковальский на
стоял, чтобы Д. П. Пойда обратился в Министерство высшего обра
зования с просьбой выделить еще одно, дополнительное, место в 
аспирантуру. Д. П. Пойда выполнил эту просьбу и бумаги пошли по 
инстанциям. И лишь в конце декабря 1968 г. пришло разрешение 
на выделение для меня дополнительного места в аспирантуру.

Уже в аспирантуре мы, все поступившие, дружно и с энту
зиазмом работали. Д. П. Пойда умело создавал здоровую производ
ственную обстановку. Для меня начался новый этап в жизни. Дело 
в том, что общежитие для семейных аспирантов не было предусмот
рено. Поэтому, переехав из Кривого Рога, где м ы с женой прожили 
2 счастливых года, в Днепропетровске оказались без жилья. Где 
жить? Я быстро нашел место воспитателя в рабочем общежитии, в 
котором нам выделили отдельную комнату. Работать там приходилось 
с 17:00 до 23:30. Так я сочетал полезный труд с рабочей молодежью 
с научной работой в аспирантуре. Было сложно. Но здесь мне вновь 
помог Николай Павлович. Будучи деканом, он «пробил» разрешение 
в ректорате о выделении мне комнаты в общежитии ДГУ на улице 
Телевизионной. Это было уже в 1971 г. Там я и пробыл до конца 
учебы в аспирантуре.

Между аспирантами кафедры было негласное соревнование. 
Я стремился первым подготовить свою кайдидатскую диссертацию. 
И это мне удалось. Это был мой маленький ответ «Чемберлену».

Но вначале об учебе в аспирантуре. Первым делом надо было 
решить вопрос о теме кандидатской диссертации. Н. П. Ковальский 
считал, что можно дальше работать над творчеством М. Н. Покров
ского. Но какой аспект взять? Николай Павлович рекомендовал 
срочно ехать в Москву, в Институт истории СССР АН СССР к 
академику М. В. Нечкиной, которая возглавляла там сектор исто
риографии. Сказано-сделано. И вот 5 января 1969 г. я впервые в 
жизни оказался в Москве. Устроился случайно в гостинице, недалеко 
от Курского вокзала. В приемной Института мне секретарь сказала, 
что Милица Васильевна вот-вот придет. Она долго не выходила на 
работу, была занята делами в связи с ее 70-летием. Сижу, жду. 
Приходит старенькая, но бодрая женщина с лукавыми глазами (так 
мне показалось). Ей доложили, что вот аспирант из Днепропетров
ского университета. Она вежливо пригласила меня в свой кабинет
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и спросила, кто я и что хочу узнать. Я объяснил. Она оживилась и 
сказала, что Д. П. Пойда — ее ученик и просила передать ему привет 
и добрые пожелания в связи с его 60-летием. Для меня эти люди 
были весьма глубокой и загадочной историей, на которых я смотрел 
снизу вверх с восторгом.

Я пояснил, что писал дипломную работу о М. Н. Покровском 
и хотел бы тему кандидатской посвятить его творчеству. Она вы
слушала, одобрила выбор и предложила мне тему скорректировать 
с ее учеником, который готовился к защите докторской диссертации 
о М. Н. Покровском. Это был Олег Дмитриевич Соколов. Работал 
он редактором отдела истории в журнале ЦК КПСС «Коммунист». 
Однако Милица Васильевна предупредила меня, что тема очень 
сложная и острая. И предложила мне подумать о другой теме— о 
работе журнала «Каторга и ссылка». Журнал издавался Обществом 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. И журнал, и Общество 
— это историко-революционная, героическая страница. Тогда я не 
знал, почему мне была предложена эта тема для исследования. Позже 
я узнал, что в нем в числе молодых историков-марксистов работала 
и Милица Васильевна. Безусловно, эта тема была захватывающе 
интересна. Но надо было начинать с нуля. К тому же я уже твердо 
определился. В конце нашей краткой беседы я спросил у Милицы 
Васильевны ее впечатления о М. Н. Покровском как человеке и 
историке. Я знал, что она была одной из любимых учениц Михаила 
Николаевича и его соратницей. Она оживилась и рассказала много 
интересного. Из ее рассказа я понял, что он был человеком весьма 
импульсивным, острым на язык, «историком с пикой», по ее выра
жению, т. е. бойцом, неутомимым в исторической науке и в то же 
время исключительно скромным, доступным для общения с моло
дежью, с оригинальным складом ума и с оригинальной, но противо
речивой, концепцией истории России. Во всем этом мне предстояло 
разобраться. Меня завораживала интрига ć творческим наследием 
М. Н. Покровского. Мне уже было известно, что оно было подверг
нуто беспощадной критике в условиях сталинского террора, а его 
труды на многие годы были изъяты из научного обращения как 
вредные, антимарксистские. Много вопросов возникало в этом плане.

Мне посчастливилось встретиться с весьма интересным и до
вольно смелым историком —О. Д. Соколовым. После встречи с 
М. В. Нечкиной я поехал к нему в редакцию. По партийному билету 
меня пропустили в редакцию. О. Д. Соколов меня встретил удив
ленно. Я пояснил, кто я, откуда, почему пришел по рекомендации
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M. В. Нечкиной. И началась наша обстоятельная беседа. Вот тогда 
он и предложил мне сформулировать тему таким образом — «Борьба 
М. Н. Покровского против дворянско-буржуазной и мелкобуржуаз
ной историографии», т.е. исследовать вклад М. Н. Покровского в 
историографию. Название темы, если посмотреть с высоты нашего 
времени — начала XXI в., не вполне корректное с научной точки 
зрения. Почему направления в исторической науке связывалось с 
классами, а не с идеологией? Ведь марксистская историческая наука 
связывалась с идеологией марксизма. Ведь никто марксистскую ис
ториографию не называл пролетарской. А в отношении дворянской, 
буржуазной и мелкобуржуазной логичнее было бы привязать к идео
логии и сформулировать так: против монархической, либеральной 
и народническо-эсеровской историографии. Но по представлениям 
историков-марксистов в понятие «мелкобуржуазная» включалась 
также историография меньшевистская и троцкистская, которые по 
сути были разновидностями марксистской. Эта неадекватность в 
определении направлений и течений в русской историографии тогда 
не замечалась, так как абсолютизировался классовый подход, а тер
минология в историографию была перенесена из партийной 
публицистики и партийных документов эпохи сталинизма. Мы в то 
время были тоже под влиянием устоявшихся идеологических 
штампов и поэтому воспринимали понятийный аппарат как должное. 
Никто не думал ставить его под сомнение.

Приехав из Москвы, я доложил Николаю Павловичу все об
стоятельства моей командировки. Он одобрил мою работу и поре
комендовал, чтобы фактическим неофициальным научным руково
дителем был и О. Д. Соколов, который мог бы быть в будущем и 
моим первым оппонентом при защите кандидатской диссертации. 
Николай Павлович не боялся конкуренции в научном руководстве 
и наоборот, советовал больше прислушиваться к советам известных 
специалистов в области историографии.

Так началось мое сотрудничество с О. Д. Соколовым. Он успеш
но защитил докторскую диссертацию в январе 1970 г. Она носила 
название «Исторические взгляды М. Н. Покровского и его место в 
советской историографии». Защ ита состоялась в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. О. Д. Соколов мне много помогал 
при работе над диссертацией. У меня сохранились письма О. Д  Со
колова ко мне на бланках журнала «Коммунист». В письме от 1 апреля 
1969 г. он писал: «Ознакомился с Вашим планом. В целом он прием
лем, однако требует дальнейшего уточнения и ограничения задач
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исследования. В данном случае Вы рискуєте завязнуть в материале 
и не уложиться в сроки подготовки диссертации. Это, прежде всего, 
относится к введению, которое должно включить рассмотрение ли
тературы и архивных документов по методологии и историографии.

Что касается первой главы, то она, на мой взгляд, должна 
касаться изменения методологической базы исследований Покров
ского в связи с формированием у него марксистского мировоззре
ния».

Николай Павлович поддерживал эту корректировку плана моей 
диссертации.

А вот письмо О. Д. Соколова от 6 мая 1971 г. Привожу его 
полностью, так как оно тесно увязано с широким процессом иссле
дования творчества на научной деятельности М. Н. Покровского:

«Дорогой Виктор Кузьмич!
Поздравляю Вас с праздником—днем Победы. Надеюсь, что 

Вы отмечаете эту славную дату в обстановке, когда Ваша работа 
завершена и предстоит лишь литературная отделка. Пишите, когда 
предстоит защита. Что касается меня, то (за исключением сентября 
— буду в отпуске) я смогу прибыть в любое удобное для Вас время. 
(Речь шла о его оппонировании на защите моей диссертации — В.Я.).

Вчера на совещании в отделе науки ЦК академик В. М. Хвостов 
спросил, нет ли у меня работ Лютца Берендта. (Речь об историке из 
ГДР, который тоже исследовал творчество М. Н. Покровского и 
опубликовал статьи, в которых отмечал статьи О.Д. Соколова и мои. 
Оттиски статей Л. Берендта у меня имеются.— В. Я.). Я обещал их 
ему дать. Прошу Вас, как только сделаете перевод, перешлите мне 
те два оттиска, которые я Вам дал.

К 1 мая получил открытку от академика Н. М. Дружинина, 
который очень тепло отозвался о моей книге о Покровском.

Мне много рассказывали о Вашем блестящем выступлении 
на заседании Ученого совета истфака МГУ. Вот, говорят, какие 
замечательные кадры готовит Днепропетровский университет.

Я с ними согласен полностью».
Дело в том, что О. Д. Соколов пригласил меня на защиту 

кандидатской диссертации В. В. Нардина по теме «Историческая 
концепция М. Н. Покровского», которая происходила 13 апреля 
1971 г. в МГУ. Автор и его научный руководитель (профессор МГУ 
М. Е. Найденов) возрождали негативные оценки М. Н. Покровского 
и защищали сталинизм. К тому времени (с конца 60-х годов) в партии 
происходит крен в сторону «ресталинизации», т.е. к политической
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реабилитации И. Сталина после критики его культа личности на 
съездах во времена Н. Хрущева. Мы с Николаем Павловичем вни
мательно следили за этим процессом и Ковальский одобрил мое 
участие в обсуждении диссертации В. В. Нардина. У нас было полное 
взаимопонимание в отношении сталинизма и необходимости его 
преодоления в исторической науке. Поэтому я поехал и выступил 
на той защите с критикой основных положений диссертации 
В. В. Нардина. У меня сохранился рукописный черновик моего вы
ступления, которое тщательно готовилось с Николаем Павловичем. 
Защита шла с 17:00 до 23:30 ночи. Голосование было таким: 10 «за» 
и 9 «против». После этого ученый совет МГУ принял решение не 
посылать диссертацию в ВАК.

Полемика вокруг творчества М. Н. Покровского продолжалась. 
Во все детали и тонкости нашей работы мы не посвящали Д. П. Пой
ду. Поэтому на первый вариант моей диссертации Д. П. Пойда дал 
отрицательный отзыв. Он его написал на последней странице 
диссертации, которую я сохранил. Вот его полный текст:

«Замечания.
1. Научной историографии проблемы нет (имеется лишь пе

речень опубликованных работ).
2. Источниковедческая база исследования отсутствует вообще.
3. «Критика» работ предшественников слишком общая и са

моуверенная. Это относится и к крупнейшим советским историкам 
(Панкратовой, высказывания которой названо истерикой, Нечкиной, 
Найденова и других). Для аспиранта это\ слишком нескромно и 
самоуверенно. |

4. Роль Соколова слишком преувеличена. О нем следует ска
зать один раз, а не почти на каждой странице. Это слишком режет 
слух, а тем более недопустимо если он будет оппонентом.

5. Не видно, какие же проблемы не освещены и какие задачи 
ставит диссертант.

6. Стиль изложения требует большой редакционной работы.
Вывод. Требуется еще большая работа над текстом, сущест

венной переработки и доработки.
21.VI.71. Подпись»

А между тем текст диссертации уже был у О. Д. Соколова. 
Он еще 24.V.71. дал мне телеграмму (она тоже сохранена): «Днепро
петровск. Государственный университет. Доценту Ковальскому 
Николаю Павловичу.
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Высылайте работу Якунина В. К. на внешний отзыв сектор 

историографии Института истории СССР АН СССР. Согласие ака
демика М. В. Нечкиной имеется. Коммунист. КВЧ. Соколов».

Первым оппонентом у меня был профессор АОН при ЦК 
КПСС А. Ф. Смирнов, так как О. Д. Соколов в это время был болен, 
а позже объяснил мне, что для ВАКа лучше будет, если О. Д. Соколов 
не будет оппонентом, т.к. в моей работе характеризовались его статьи 
и монография. Чтобы не выглядела личная заинтересованность 
О. Д. Соколова. Это было бы неэтично. Вторым оппонентом был 
доцент из Воронежского университета В. И. Чесноков. Отзывы на 
автореферат прислали из Института истории АН УССР В. Г. Сарбей, 
который выходил на защиту своей докторской диссертации и у него 
первым оппонентом был тот же А. Ф. Смирнов, что и у меня, и 
профессор из Института истории Белорусской ССР. Были и другие 
также положительные отзывы. Когда они были собраны все я 
передал их на ознакомление Д. П. Пойде. Он при мне внимательно 
прочитал и сказал: да, я был не прав. А вы готовьтесь к защите 
диссертации. Как известно, она прошла успешно.

Как руководил Н. П. Ковальский? Он внимательно читал и 
тщательно редактировал каждую главу диссертации, вникал во все 
тонкости дискуссии вокруг творчества М. Н. Покровского и сове
товал не впадать в крайности: ни в апологетику его трудов, ни в 
негативизм сталинской эпохи. Сам читал все публикации о 
М. Н. Покровском. Он учил быть исключительно щепетильным в 
отношении цитат, не переписывать их из чужих работ, а только 
самому обращаться к оригиналам, историографический анализ на
чинать со структуры работы (это логика исследования) и с источ
ников, на основе которых написана работа. Настоятельно требовал 
тактичного, уважительного отношения к личности историка, работы 
которого анализируются, не выпячивать себя, свой вклад, не забы
вать, что все мы стоим на достижениях предшественников. В то же 
время он рекомендовал не бояться критиковать работы известных, 
маститых историков, без чего невозможна вообще историография, 
как отрасль исторической науки. Всегда стоять на коленях перед 
корифеями исторической науки, значит всегда быть в состоянии 
своей неполноценности. Легкомысленно опровергать всех и вся — 
значит не понимать и не уважать своих предшественников и коллег. 
И абсолютно не терпел бездумных заимствований, т.е. плагиата. 
Все чужие выводы должны сопровождаться ссылками на авторов.
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Общение с Николаем Павловичем — это была настоящая ака
демия исторического исследования. Мы, его ученики, видели своими 
глазами как работает наш учитель. У него была большая личная 
библиотека и он щедро делился своей литературой, пунктуально 
записывал в амбарную книгу —когда, кому и что выдал. Это абсо
лютно правильная и оправданная практика, ибо наши коллеги не
редко забывают вернуть взятую книгу.

В последующие годы я продолжал поддерживать научные и 
человеческие контакты с Николаем Павловичем, но дальше уже 
шел своим путем, разрабатывая новую проблематику и налаживая 
контакты с другими учеными, преимущественно из Киевского 
университета и Института истории партии при ЦК КПУ.

С О. Д. Соколовым продолжал сотрудничать, приезжал неод
нократно в Москву. Он всегда спрашивал о Н. П. Ковальском. 
Москва для нас, историков ДГУ, как и всех историков из Украины 
была внимательной, помогала нам в наших научных поисках, 
поддерживала. Мы никогда не встречали высокомерия и тем более 
хамства. В Москве мы находили всяческую поддержку и не случайно 
Н. П. Ковальской свою докторскую диссертацию защищал в МГУ.

Творческое наследие Н. П. Ковальского надо изучать. Это бла
годатная тема для будущих диссертаций. Это яркая страница 
отечественной историографии.
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Ю. В. Назаренко

ЭПИЗОДЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ОБ УЧИТЕЛЕ И ДРУГЕ

Николаем Павловичем Ковальским я познакомился 11 мая Г970
года на кандидатском экзамене по истории СССР. Членами комиссии 
тогда были: председатель— зав. кафедрой истории КПСС профессор 
Федот Семенович Павлов, зав. кафедрой истории СССР и УССР 
Дмитрий Павлович Пойда, доцент Николай Павлович Ковальский и 
доцент Василий Петрович Чумаченко. Комиссия оценила мои ответы 
на «отлично» и речь зашла о моей аспирантуре. По возрасту на 
стационар я уже был «переростком», можно было поступить только 
в заочную аспирантуру. Ф. С. Павлов оставил этот вопрос на решение 
остальных членов экзаменационной комиссии и ушел первым. 
Вторым ушел В. П. Чумаченко, ибо он был уже на пол пути к Москве, 
устраиваясь там на работу. Двое остальных членов комиссии вышли 
одновременно со мною и на ходу обсуждали, к кому меня опреде
лить. Д. П. Пойда предложил Н. П. Ковальскому взять меня под 
свою опеку, но тот взмолился: «Дмитрий Павлович! У меня уже 
полная обойма аспирантов, а у Вас только два». Дмитрий Павлович 
ответил: «С меня и двоих достаточно. А вы возьмите, как исключение, 
и этого, он же будет заочником. Вы сами, Николай Павлович, тоже 
у нас исключение. Ведь на всю Украину нет ни одного научного 
руководителя аспирантов-историков без докторской степени и 
профессорского звания. А Вам лично приказом Министра Высшего 
образования разрешено вести аспирантскую группу на постоянной 
основе. Такую привилегию надо ценить и оправдывать доверие». 
После этих слов профессор Д. П. Пойда повернул в сторону своего
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дома, а мы с Николаем Павловичем продолжали марафонное шествие 
по проспекту К. Маркса от начала до конца, в обе стороны, несколько 
раз до наступления темноты.

Н. П. Ковальского интересовало все! Он спросил: «Юрий Ва
сильевич, в анкете я обратил внимание на Ваш пестрый послужной 
список. За 20 лет (1951 — 1970 гг.) Вы сменили немало мест прило
жения своих сил. Чем это вызвано? И все это в Запорожье!» Я 
сказал, что это так и есть: «Четыре года работал учителем истории 
в СШ № 55 (украиноязычной), четыре — инспектором школ ОблОНО, 
три — директором и учителем истории в СШРМ № 20, три с полови
ной — методистом истории в областном Институте усовершенство
вания квалификации учителей, полтора года преподавал на Запо
рожском общенаучном факультете Днепропетровского университета 
и уже три года работаю на кафедре философии и научного комму
низма в Запорожском машиностроительном институте».

Замечу, что в Запорожском национальном техническом уни
верситете, как теперь называется машиностроительный институт, 
я проработал последние 37 лет своей «карьеры», переквалифициро
вавшись в годы независимости Украины на преподавание полито
логии. Кроме того, в 1953—1959 гг. я заочно учился в Киевском 
государственном университете, где и получил диплом историка.

Николай Павлович спросил меня: «Зачем Вам понадобилось 
два высших образования? Ведь до Киевского государственного уни
верситета Вы окончили филологический факультет Мелитопольского 
пединститута по отделению русского язык^». Я объяснил, что не 
имел возможности куда-то далеко поехать учиться на историческом 
факультете по материальным соображениям. В нашей области ни в 
одном из трех пединститутов не было истфака. Поэтому надо было 
сначала получить «корочки» на хлеб, а потом уже осуществлять 
мечту об историческом образовании. А весь мой тернистый путь 
был изначально устремлен на выход в вуз, на преподавание 
отечественной истории взрослым людям (хотя и в работе с детьми 
в СШ я получал большое удовлетворение).

Н. П. Ковальский продолжал меня расспрашивать: «А что Вам, 
Юрий Васильевич, дало в смысле роста каждое из этих учреждений 
просвещения?» На этот вопрос я также подробно ответил. Например, 
рассказал, что по министерскому «Положению» инспектор ОблОНО 
или методист Института усовершенствования квалификации учи
телей обязан был за учебный год посетить 400 уроков. Конечно, это 
была нереальная цифра, и ее никто не мог выполнить, ибо было
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еще много других обязанностей. Но главная из них —изучать, обоб
щать и распространять опыт лучших учителей, «маяков», как их 
называли в нашей среде.

Николай Павлович также спросил, на какие темы диссертации 
нацеливал меня технический вуз — ЗМИ. И получил ответ, что «исто- 
рикопартийцы» ориентировали меня на шаблонные, конъюнктур
ные, скучные темы, связанные с борьбой партии за то-то и то-то, 
против того-то, что обрекало меня на нудное копание в протоколах, 
решениях, постановлениях, итогах и значениях, направляющей и 
руководящей роли, то есть, фактически — на безлюдную историю. 
Понятны были их мотивы: «Хотя и не те мы, но те у нас темы». 
Мои коллеги по кафедре и технари с инженерных факультетов 
сошлись на теме для меня по гражданской истории: «Вклад работ
ников машиностроительной промышленности Украины в научно- 
технический прогресс в годы семилетки (1959— 1965)». Я уже было 
купил пару чемоданов книг по этой тематике, но убедился в том, 
что без инженерных знаний ничего путного из этого не выйдет.

Со своей темой об Освободительной войне 1648—1654 гг. я 
прошел весь курс в КГУ (контрольная, курсовая, дипломная работы) 
и даже вступительный реферат в аспирантуру Днепропетровского 
госуниверситета. В моем дипломе историка стоит подпись предсе
дателя ГЭК доктора исторических наук, профессора В. А. Голобу- 
цкого, который читал мою дипломную работу (переплетенную, как 
любая диссертация, с фотокадрами из кинофильма «300 лет тому...» 
прямо на экзамене. Мой будущий научный руководитель поинте
ресовался также, когда я впервые «познакомился» со своим главным 
героем исследования? С ним я познакомился за несколько недель 
до начала Великой Отечественной войны, в 13-летнем возрасте. Тогда 
я прочитал книгу кандидата исторических наук, члена Союза писа
телей СССР, выпускника МГУ К. Осипова (1900—1955) «Богдан 
Хмельницкий» из серии «Жизнь замечательных людей» (М., 1939) 
и почти одновременно посмотрел новый киношедевр режиссера 
Игоря Савченко (1906—1950) «Богдан Хмельницкий». С этого часа 
Богдан стал моим кумиром «на всю оставшуюся жизнь».

Намного позже, в 1956 г., я увидел только что вышедший на 
экран цветной художественный фильм «300 лет тому...», где 
масштабную роль Б. Хмельницкого прекрасно сыграл талантливый 
киевский артист, франковец Виктор Добровольский (1906—1984). 
Он и лицом был очень похож на тот портрет, который вылепил 
Микешин для памятника Б. Хмельницкому, стоящий на Софийской
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площ ади столицы и символизирующий ее в туристической рекламе. 
Не могу смириться с тем, что уже 50 лет этот нужный фильм 
выдающегося режиссера Владимира Михайловича Петрова (1896 — 
1966) не показывают на экранах. А причина весьма банальна. В нем 
роль гетманского сына Тимофея исполнил молодой, но востребо
ванный артист Юлиан Панич. Он оказался «невозвращенцем» из 
заграницы, одно время работал на радиостанции «Свобода», позже 
стал гражданином США. После развала СССР он бывал в России, 
кое в чем был полезным ей, дал много благотворительных концертов. 
Его роль могли бы, по привычке, вырезать из киноленты, как это 
бывало с другими фильмами, и показать фильм новым зрителям.

В общем, следствием нашей продолжительной беседы было 
решение Николая Павловича согласиться стать моим научным ру
ководителем. Оказалось, что круг наших интересов во многом общий, 
поэтому через некоторое время мы подружились семьями. Я до
вольно часто приезжал к нему домой в выходные дни. Интересный 
факт: не было ни разу, чтобы при мне кто-то из молодежи не зашел 
к Николаю Павловичу домой. Они, то есть аспиранты, студенты, по
долгу засиживались у гостеприимного хозяина (особенно Ю. А Мы- 
цыкЬ не замечая моего умоляющего взгляда, говорившего: «Ребя
тушки, милые, посочувствуйте мне, ведь я же приезжий, мце надо 
спешить в обратный путь, на поезд с пересадкой в Синельниково-1, 
а я целый день пробыл у Николая Павловича и пока еще, ничего не 
обсудил, не доложил о сделанном как следует. Ведь Вы имеете счаст
ливую возможность видеть его ежедневно в университете, а я лишен 
такой возможности». И когда Николай Павлович спохватывался, 
видя, что уже стемнело, он, бывало, махнет с досады рукой и молвит 
мне: да ладно, Юрий Васильевич, заночуешь у меня. Но это было 
возможно лишь в том случае, если на следующий день было во
скресенье, или даже понедельник, но по расписанию нет дневных 
занятий, а только у вечерников или вечером у заочников.

Нашему многолетнему сотрудничеству Учителя и ученика, пе
реросшему в дружбу, сопутствовали не только определенные успехи 
и радости, но и горечи, неудачи, неприятности разного масштаба, 
серьезные стрессы. Английское слово «стресс» означает состояние 
напряж ения организма под воздействием  неблагоприятных 
обстоятельств, в частности, физических или психических травм. 
Мы с Николаем Павловичем, как могли, помогали друг другу снять 
напряжение, оказывали моральную поддержку, старались сохранить 
веру в будущее. Некоторые из этих стрессов назову здесь.
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Через два года моего аспирантства Николай Павлович пережил 

безвременную кончину (27.12.1972 г.) своей 32-летней жены, оста
вившей на его попечение двух маленьких дочерей. Это горе, конечно, 
безутешное, и никакие слова не могут его облегчить, разве что 
немного способны притупить щемящую боль души сочувствием. 
До сих пор не могу без слез смотреть на имеющийся у меня снимок 
двух крошек —Танечки и Ирочки Ковальских, которые уцепились 
маленькими ручонками за ограду маминой могилки, словно раненые 
птахи, чтобы их не оторвали от нее, и смотрят на нас с такой неиз
бывной тоской и беспомощностью, что сердце заходится от жалости 
при взгляде на них. И так сильно хочется приголубить их, облегчить, 
их страдание, помочь встать на ноги, обласкать, постоянно делать 
что-то приятное им, согреть их души. К этому стремился их отец, 
бабушка и добрые люди.

Второй стресс произошел менее, чем через полгода, где-то в 
начале лета 1973 года. Николай Павлович с радостью дарил одну из 
первых своих книг — «Джерела про початковий етап друкарства на 
Україні (Діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70-х — на початку 
80-х рр. XVI ст.)» (Д,: ДДУ, 1972). Параллельно он написал солидную 
статью на эту же тему в «Український історичний журнал» и 
отправил ее в редакцию, но долго не получал ответа насчет ее пуб
ликации. Его терпение иссякло, и он «командировал» меня в Киев 
в Институт истории АН УССР, к главному редактору УІЖа, зав. 
отделом историографии и источниковедения тогда еще кандидату 
исторических наук Павлу Михайловичу Калениченко. Я прихватил 
с собой «верительную грамоту» — записку его бывшей аспирантки 
Л. Г. Федоренко, которая работала на нашей кафедре (ныне она на 
пенсии).

Вот как происходил разговор с П. М. Калениченко. Прочитав 
записку, он принял меня буквально в штыки, обрушив на меня весь 
свой гнев, потрясая кулаками. Я не мог понять, что вызвало такую 
реакцию редактора журнала. Он показал мне сноску N° 103 на 38-й 
странице книги Н. П. Ковальского — «Огієнко Ів. Історія українського 
друкарства. — Т.1: Історико-бібліографічний огляд українського 
друкарства XV —XVIII вв. — Львів, 1925». Сноска не имела никакого 
оценочного значения, в ней лишь сообщалось, что у Ивана Огиенко 
были фрагменты актов из названных сборников двух его предшест
венников. Редактор продолжил артогонь следующим монологом: 
«Иван Огиенко —он же митрополит Илларион —наш давнишний 
идейный враг, ярый антисоветчик, закоренелый буржуазный
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националист, воинствующий клерикал, пытавшийся внедрить в 
сознание наших людей наиболее реакционные идеи на протяжение 
всей своей долгой жизни —с 1917 по 1947 год из Европы, а с 1947 г. — 
из-за океана. Ссылаться на него —значит, пропагандировать его 
взгляды. Можно ли это делать случайно? Нет! Ну, только что за 
аналогичную диверсию убрали из Института искусствоведения, 
фольклора и этнографии АН УССР его директора Сиваченко, как 
уже на очереди — Ковальский! Разве Вы не слышали об этом факте?» 
Я ответил: «Ну откуда нам, непосвященным, знать, кто и за что 
снят, кто является одиозной личностью (как Огиенко), а кто не 
является таковым. Вы же получаете закрытую информацию, а мы 
— нет. Мы знаем из публикаций в газетах, журналах кое-что, но на 
имена недругов наложено табу. Вот недавно сняли Первого секретаря 
ЦК КПУ П. Е. Шелеста. Нам намекают в журнале «Коммунист Ук
раины», что это —за национализм в его книге «Україно наша Радян
ська», а видимо, тут есть причины поважнее».

Прозвучал еще очень интересный вопрос редактора, если 
смотреть на него с точки зрения сегодняшнего дня: «Где вы берете 
эти источники, не из запасников ли украинского подполья?» Ес
тественно, он прозвучал как вопрос риторический. Я просил Павла 
Михайловича вернуть через меня статью Н. П. Ковальскому, но он 
отказал, заявив, что она зарегистрирована редакцией и что на нее 
пишет «закрытую» рецензию сотрудник отдела. Рецензия, написана 
Молодчиковым, была погромной. Я видел, кстати, этого исполнителя 
за работой. Случай со статьей Н. П.Ковальского видимых последст
вий и «оргвыводов» не имел, но потрепал нервы ему сильно.

Расскажу кратко и о недоразумении с В. А. Голобуцким. В 
письме ко мне он сетовал на то, что якобы в последние годы ученики 
Н. П. Ковальского на его труды больше не ссылаются. Я тогда едва 
погасил этот пожар возмущения. Николай Павлович сначала раз
гневался: «Я не считаю нужным оправдываться перед профессором 
Голобуцким. Хочешь, напиши ему от себя контрдоводы на его без
доказательную версию. Аргументов ты найдешь предостаточно. Пе
решерсти все наши сборники статей и книги. Он же дал тебе путевку 
в жизнь. Вот ты и улаживай это недоразумение». Я провел кропот
ливую работу: разыскал по разным изданиям работы учеников 
Н. П. Ковальского, в которых упоминаются либо глубоко анализи
руются труды В. А. Голобуцкого, обобщил их, сделал вполне поло
жительные и обоснованные выводы и отправил свой «опус» письмом 
несправедливо обидевшемуся уважаемому ученому. Он убедился в
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том, что ученики Н. П. Ковальского по достоинству оценили его 
научные заслуги в изучении истории украинского казачества. Не
доразумение было успешно разрешено.

Мне кажется, интересным для понимания творческого про
цесса в работе над диссертацией и роли в нем Учителя является 
эпизод, связанный с моей попыткой опубликовать статью по исто
риографии Освободительной войны середины XVII века в столичном 
историческом журнале. В ней я, в духе того времени и под влиянием 
работ по «критике украинского буржуазного национализма», решил 
аргументировано подвергнуть критике взгляды М. С. Грушевского 
на некоторые сюжеты Освободительной войны. К этой попытке я 
пытался приобщить Николая Павловича, но он возражал против 
моей рискованной задумки. В ней я цитировал М. С. Грушевского, 
для того чтобы выдвигать контраргументы. Но в редакции длинные 
цитаты вызвали возражения, ибо разрешалось вплетать в предло
жение лишь по несколько слов из трудов «идеологического против
ника». В этом цитировании усмотрели лукавство с моей стороны, 
то есть, скрытую пропаганду Грушевского. Я доказывал, что если 
убрать цитаты, то не будет убедительности в правоте альтернативных 
концепций. В итоге моя статья «была спущена на тормозах», закон
сервирована, но не возвращена мне назад из редакции «УІЖ». Таким 
образом, я оказался на крючке, который можно было спустить в 
любое время, лишь бы был повод. Впоследствии Николай Павлович 
говорил: «А правильно, что я тогда не впутался в твою авантюру 
раскритиковать Грушевского конкретно и обязательно в духе того 
времени».

Таковы мои некоторые заметки о Николае Павловиче Коваль
ском, реальные дружба и сотрудничество с которым были длитель
ными и тесными.
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МІЙ ОБРАЗ ПРОТЕСОРА 
М. П. КОВАЛЬСЬКОГО

С м ерть людини є тонка грань між буттям і небуттям. Якщо з ак
том народження життя розпочинається, то смерть означає припинен
ня буття тілесного, але зовсім не духовного. Колективна, суспільна 
пам'ять певною мірою дозволяє продовжити буття будь-якої люди
ни у світлих згадках і споминах про неї близьких і рідних, колег по 
роботі, всіх тих, хто її знав за життя. І напевно на найбільш тривале 
продовження такого духовного буття, перш за все, можуть розра
ховувати непересічні, неординарні та найбільш видатні особистості. 
Саме такою особистістю, Людиною з великої літери, непереверше- 
ним Ученим, істориком і джерелознавцем, Справжнім Педагогом і 
Вихователем для багатьох своїх учнів був Микола Павлович Коваль
ський. І саме ці характерні риси його особистості, на моє глибоке 
переконання, ще надовго залишаться в пам'яті та свідомості практич
но всіх, хто його знав, і таким чином на багато десятиріч продов
жать його духовне буття.

Водночас кожна людина може закарбувати у власній пам'яті 
якісь лише їй одній відомі, можливо майже непомітні для інших 
риси характеру, ознаки для можливого віртуального портрету видат
ної людини, яку багато хто знав, і зараз зберігати її специфічний, 
особисто створений і завершений образ. Тому мабуть кожен, хто 
добре знав Миколу Павловича, може зараз згадувати і уявляти «свого 
професора Ковальського», який не завжди ідентичний іншим його 
образам, а можливо й суттєво відрізняється від них.

© Воронов в. І., 2007
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Моє особисте знайомство з Миколою Павловичем відбулося 

восени першого «перебудовного» 1985 року. Власне, професору Ко
вальському не потрібно було перебудовуватися, оскільки він вже 
задовго до того став цільною, повністю сформованою особистістю, 
яка ще з юності мала чітке життєве і наукове кредо і ніколи ні на 
йоту не відходила від нього. Микола Павлович ніколи не йшов про
ти власної совісті, завжди був далеким від кон'юнктури в науці, не 
належав до числа політично заангажованих учених-пристосуван- 
ців. .1 це відразу стало зрозуміло навіть нам, юним і недосвідченим 
першокурсникам історичного факультету Дніпропетровського держ
університету, які звичайно ж не могли тоді ще знати ні про всю 
багатогранність історичного процесу, ні тим більше здогадуватися 
або передбачити можливі наслідки подальшого його ходу.

З перших же занять у рамках дисципліни «Вступ до спеціаль
ності» професор Ковальський буквально зачарував майже всіх сво
їх студентів власною ерудованістю, широкою обізнаністю і знан
ням сутності й специфіки професії історика, водночас привабив 
своєю простотою, доступністю у спілкуванні, людяністю і якимось 
неповторним, притаманним тільки йому шармом. І навіть лайливе в 
його устах слово «маразм», сказане у відповідь на недолугість спроб 
когось із студентів виправдати свою необізнаність чи неналежне 
бажання засвоїти матеріал, ніколи ніким не сприймалося з обра
зою і просто входило в лексикон самих студентів з його легкої руки. 
На всі свої лекції він незмінно приходив з цілими валізами і стоса
ми книжок, завжди умів лише декількома словами або навіть непере- 
вершеним порухом руки налаштувати студентську аудиторію на 
робочий лад, ніби-то й не докладаючи якихось видимих надзусиль, 
все ж змусити буквально кожного проникнутся тим, що відбувалося 
на занятті, серйозно сприйняти й запам'ятати отриману інформа
цію. Незважаючи на просте вбрання, він, напевно як ніхто інший, у 
наших студентських уявленнях повністю відповідав образу справж
нього професора вищого навчального закладу.

Коли буквально за три місяці потому мене, тоді 18-річного 
юнака, призвали до лав радянської армії, одним із перших серед 
викладачів і професорів факультету, хто про це довідався, був профе
сор Ковальський. Більше того, саме він надав мені відчутну допомо
гу в достроковому складенні першої для мене сесії, провівши по 
кафедрах і кабінетах та особисто представивши всім викладачам, 
яким я мав скласти той чи інший предмет. Це зовсім не визначало 
подальше поблажливе ставлення до мене під час самих іспитів і 
заліків, але мабуть дозволило всім пройнятися особливістю й нестан-
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дартністю ситуації, що склалася, і значно зменшило моє особисте 
хвилювання й певні побоювання щодо результатів іспитів, які влас
не складалися похапцем. Переконаний, що Микола Павлович так 
вчинив щодо мене не тому, що тоді обіймав посаду завідуючого 
кафедри історіографії та джерелознавства (до речі, курирувала наш 
курс кафедра всесвітньої історії) і одночасно був парторгом факуль
тету, а напевно перш за все тому, що він був чуйною людиною, якій 
не були байдужими особисті проблеми будь-якого студента. І таке 
ставлення не могло не вразити мене тоді до глибини душі. Прощаю
чись перед моїм від'їздом, Микола Павлович залишив мені свою 
домашню адресу і попросив не переривати зв'язку з факультетом і 
писати листи з армії йому особисто.

Чесно кажучи, я сумнівався в можливості й доцільності тако
го листування з тоді вже доволі відомою в Дніпропетровську й далеко 
поза його межами людиною, потрапивши до військової частини і 
чітко усвідомлюючи настільки зайнятий був різними важливими 
справами Микола Павлович. Армійська доля занесла мене до військо
во-інженерної частини в місті Грозному, тодішній столиці Чечено- 
Інгушської АРСР. Не знаю і майже не пам'ятаю, як я, власне, нава
жився написати першого листа Миколі Павловичу. І яким же знач
ним був мій подив, коли досить скоро я отримав від нього відпо
відь! Після цього наше листування продовжувалося всі два роки 
моєї служби.

Не можу сказати, що воно було інтенсивним, але принаймні 
листівки з розмашистим підписом «Проф. Н. Ковальский» я обов'яз
ково отримував на Новий рік та окремі інші свята, інколи й безвіднос
но якогось урочистого приводу. Одного разу Микола Павлович надіс
лав мені добірку листівок з краєвидами рідного Дніпропетровська. 
При цьому він завжди по-батьківськи намагався підтримувати мій 
моральний і бойовий дух у доволі складних армійських буднях доб
рим словом і підбадьорюваннями, радив не забувати історичний 
факультет і зберігати в собі певну прив'язаність до свого професій
ного покликання, власне, навіть віру в себе. Такі листи були предме
том певних заздрощів і майже неприхованого пієтету з боку моїх 
армійських товаришів, переважна більшість з яких навіть і мріяти 
про навчання в університеті не могла, оскільки була представника
ми звичайної, трохи розбишакуватої й розв'язної радянської вулич
ної молоді або навіть мала за плечима судимість, причому в окре
мих випадках реальну, а не тільки умовну. Мені ж, напевно, можна 
точно пишатися тим фактом, що я був одним з небагатьох, якщо не
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єдиним солдатом строкової служби, з яким листувався професор 
Микола Павлович Ковальський.

Мабуть, саме певна моя «духовна розташованість» до Мико
ли Павловича, закладена під час армійської служби й спричинена 
деякими зазначеними вище притаманними йому рисами характе
ру, безповоротно визначила те, що першою людиною, до якої я 
прийшов в університеті і під час своєї армійської відпустки у грудні 
1986 р., і відразу після звільнення в запас за рік потому, був саме 
він. Якось сама собою відпала проблема прикріплення до певної 
кафедри історичного факультету для виконання наукової роботи, а 
також питання щодо вибору наукового керівника. При цьому всі 
студенти знали професора Ковальського як дуже серйозного вченого 
і усвідомлювали, що той, хто наважився пов'язати свою наукову 
роботу саме з ним, не зможе займатися профанацією, працювати 
не на повну силу або не виконати вчасно курсові чи дипломну роботу.

Від учня Миколи Павловича якоюсь невідомою, неосяжною 
силою, апріорно закладеною у самому єстві наукового керівника, 
вимагалася майже фанатична відданість певним загальнонауковим 
постулатам і принципам. Серед них були ретельність, наполегли
вість, дотримання історичної справедливості, відмова від конформіз
му та упередженості у висновках, від неповноти, недовершеності 
та певної заангажованості, намагання до всебічного осягнення істо
ричних процесів і особливо шанобливе ставлення до джерел, розумін
ня не лише практичної сторони досліджуваного цілого, а й теоретич
них, методологічних і методичних аспектів історичної науки. Своїх 
учнів професор Ковальський учив джерельній евристиці, премуд
ростям класифікації джерел, глибокого аналізу їх змісту, вмінню 
синтезувати отриману інформацію і робити на підставі неї адекват
ні висновки. Він ніколи не вітав спрощений підхід і заздалегідь дані 
чи відомі наперед конструкції або релятивістські підходи. Не випад
ково, відповідаючи на питання окремих своїх колег-студентів про 
те, хто мій науковий керівник (якщо вони цього, звичайно, не зна
ли раніше), мені неодноразово доводилося чути від них вигуки чи 
насвистування, сповнені і поваги, і водночас деякої заздрості, змі
шаної зі співчуттям до моєї самовбивчої рішучості пов’язати свою 
наукову долю з таким серйозним, вимогливим і прискіпливим нау
ковим керівником як Микола Павлович, який однозначно не допу
стить «легкого життя» свого учня-студента. У той самий час бути 
студентом-дипломником М. П. Ковальського було не лише відпові
дально, а й почесно.

95



J3. (I. :Bof>ow6

Всі учні Миколи Павловича були дуже різні і по-своєму нестан
дартні. За одному йому відомими ознаками відбиралися вони і напев
но з'ясувати всю специфіку технології такого відбору;*а<також крите
рії, за якими він виокремлював зі студентської маси «своїх» майбут
ніх учнів, зараз вже неможливо. Всі вони разом зі своїм Учителем 
становили єдину спільноту, яка базувалася на повазі та взаємодо- 
вірі. За очі ми його шанобливо називали «Пан» або «Шеф». І ці 
прізвиська, дані його учнями, мені здається, дуже пасували Миколі 
Павловичу, який, незважаючи ні на що, в наших очах мав завжди 
представницький вигляд, був беззаперечним авторитетом не лише 
для нас, а й для всіх на історичному факультеті і напевно навіть у 
майже всьому науковому історичному соціумі (радянському і постра
дянському). Адже прізвище Ковальського було настільки широко 
відоме, що в буквальному сенсі відкривало двері архівів та бібліо
тек для його учнів. Кожен з учнів, і перш за все аспіранти, знали 
про зворушливу і специфічну звичку Миколи Павловича заносити 
своїх дипломників і захищених кандидатів наук у власні записники 
під відповідним номером. І кожен прагнув обов'язково потрапити 
туди і головне бути на гарному рахунку в наукового керівника. 
Автор цих рядків, наприклад, позначений у переліку учнів, які за
хистили кандидатські дисертації, № 22 і цілком певен, що кожен 
інший, хто входить до «списку Ковальського», теж пам'ятає свій 
«власний номер».

Коли М. П. Ковальський був завідуючим кафедри історіогра
фії та джерелознавства історичного факультету Дніпропетровького 
державного університету, навколо нього практично завжди кипіло 
насичене, повнокровне життя. Його кабінет майже ніколи не пусту
вав (окрім, звичайно, нічних годин). Навіть, якщо господар знаходив
ся на лекції або в деканаті, в його кабінеті міг бути хтось із студен
тів чи аспірантів і, скажімо, порпатися (з його дозволу, безумовно!) 
у книжках, яких там було чимало. Всім було відомо, що в кабінеті 
професора Ковальського фактично функціонує офіційна «курил
ка», куди обов'язково заходили, навіть якщо мали власні кабінети, 
майже всі його колеги, які мали ту ж пристрасть до цигарки. На 
таких «посиденьках» доволі часто ніби мимохідь вирішувалися на
віть окремі складні і важливі питання, наприклад, обговорювалися 
ідеї майбутніх наукових конференцій або комплектування й видан
ня збірників наукових праць. І колег по роботі, і студентів та аспіран
тів приваблювали у Миколі Павловичу відкрита вдача і виняткова 
комунікабельність, толерантне ставлення до всіх і чуйність, вміння 
чітко формулювати власні думки і водночас уважно прислухатися
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до інших, постійне прагнення відокремлювати раціональне від непо
трібного й необов'язкового, унікальна здатність генерувати гарні 
ідеї, давати слушні поради й розумні пропозиції.

У студентські роки, напевно перебуваючи під враженням не
давньої армійської служби, я обрав за зміст своєї науково-дослідни
цької роботи класифікацію та аналіз радянських декретів щодо ство
рення і функціонування Червоної армії наприкінці 1917 — у 1920 рр. 
Микола Павлович всіляко спрямовував мої перші, ще непевні й 
несміливі наукові кроки, давав цінні поради, часто брав на власний 
читацький квиток наукову літературу, при нагоді з наукових відря
джень привозив копії окремих статей. Він обов'язково перечитував 
чернетки моїх курсових робіт, робив необхідні правки. Завжди дома
гався чіткості у викладенні думок, обов'язковості висновків з прове
деного дослідження, контролював правильність бібліографічного 
оформлення роботи. Взагалі, незнання правил бібліографії було нон
сенсом для учня М. П. Ковальського і таким вимогам з боку науково
го керівника треба було обов'язково відповідати. Вже на другому 
курсі моя робота отримала третє місце на всесоюзному студентсько
му науковому конкурсі. Ставлення до моїх наукових потуг з боку 
наукового керівника завжди було серйозним і не передбачало ні 
поблажливості, ні відсутності належної поваги та сприяння влас
ним ініціативам (звичайно, в межах розумного). Микола Павлович 
всіляко підтримав мої доволі сміливі, але в той самий час дещо ризи
ковані (як для студента і до того ж ще лише наприкінці 1980-х рр.) 
спроби обґрунтувати виняткову роль у створенні Червоної армії та 
розгортанні її діяльності в перші роки радянської влади не стільки 
лідера більшовизму В. І. Леніна, скільки тоді ще практично не реа
білітованої радянськими істориками «персони нон-грата» — Л. Д. Тро- 
цького. До речі, такі висновки мало не коштували мені відмінної 
оцінки при захисті випускної роботи вже навіть у 1992 р., оскільки 
дехто з членів комісії не хотів визнавати очевидних речей, на той 
час вже чітко доведених у науковій літературі. Однак тоді професо
ру М. П. Ковальському вдалося відстояти свого учня й домогтися 
належної оцінки для його дипломної роботи.

Показовим щодо характеристики образу М. П. Ковальського, 
його вміння вирішувати серйозні виробничі проблеми є ще такий 
факт. Наприкінці того ж 1992 р. він принаймні з видимою легкістю 
зміг вирішити складне, але принципово важливе для подальшої долі 
відразу декількох своїх учнів питання щодо вступу до аспірантури 
на кафедру історіографії та джерелознавства. Заяви на вступ пода
ли відразу п'ятеро абітурієнтів, причому троє—до професора Ко-
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вальського (окрім автора цих рядків, це А. С. Журба та В. В. Дя
чок) . Підсвідомо самому Миколі Павловичу напевно довелося зіткну
тися з проблемою вибору, ризикуючи, можливо, образити когось із 
учнів. Але професор дуже толерантно і спокійно переконав нас 
добре готуватися до вступних іспитів і не розглядати один одного 
як жорсткого конкурента. Після доволі успішних для кожного з нас 
випробовувань Микола Павлович зміг переконати відділ аспіранту
ри і особисто ректора у можливості й доцільності прийому всіх 
трьох претендентів. На мій погляд, це е ще одним яскравим прикла
дом його чуйного та уважного ставлення до власних учнів, намаган
ням завжди їх підтримати і правильно зорієнтувати на науковому 
поприщі. Тому й ми, учні, завжди намагалися віддячувати Учителе
ві сторицею, ніколи не завдавати йому прикрощів і зберігати з ним 
теплі довірливі стосунки у подальшому житті та науковій співпраці.

У пам'яті кожного з учнів спілкування з професором Коваль
ським напевно залишило по декілька цікавих і колоритних епізодів 
спільної участі в наукових конференціях, поїздок у відрядження, 
роботи під час архівно-музейної практики під його керівництвом, 
які можуть слугувати унікальним доповненням або характеристи
кою до його світлого, незабутнього образу. Він мав виняткове, тон
ке почуття гумору, був людиною, хоч і доволі суворою зовні, але 
доброю в душі, дуже відхідливою. Якщо він коли й гнівався на ко
гось, то доволі швидко «збавляв оберти» і ніколи надовго не тримав 
зла. Всім його учням були відомі окремі пікантні вислови Миколи 
Павловича, які він уживав за певної ситуації. Наприклад, одним із 
таких висловів був: «А де тут у нас цей ніс?}> Це означало, що треба 
було або знайти якусь книгу серед інших, які доволі хаотично нагро
маджувалися на полицях у його кабінеті, або показати відповідне 
місце в науковому опусі учня з належним посиланням на першодже
рело. Він завжди умів так сказати про когось навіть не згадуючи 
прізвища, що всім «посвяченим» відразу ж ставало зрозуміло, хто 
мається на увазі.

Микола Павлович відіграв виняткову роль у формулюванні 
теми моєї кандидатської дисертації. Йому вдалося уловити навіть і 
мені повністю незрозумілий і тоді ще нечітко викристалізуваний 
мій потяг до історичної біографістики, до здійснення студій у галузі 
історіографії джерелознавства. Постать визначного історика та ар
хеографа другої половини XIX —початку XX ст. О. М. Лазаревського 
напевно імпонувала і була чимось близькою власне й для професо
ра Ковальського. Адже зовсім невипадковою була дипломна робота 
одного з його учнів, присвячена цьому історикові й успішно захи-
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їдена в 1987 р. Тому, коли Микола Павлович запропонував мені 
проаналізувати науковий доробок О. Лазаревського як основний 
стрижень моєї майбутньої кандидатської дисертації, він доволі про
зорливо розпізнав специфіку й особливості моїх власних наукових 
уподобань, які я тоді ще й сам до кінця не усвідомлював. Саме в 
цьому, напевно, й повинна полягати найбільш невід'ємна й необхід
на риса справжнього наукового керівника, яка сама по собі може 
визначити всю подальшу долю його учня. Годі й говорити про те, 
що коригуюча й чітко спрямовуюча рука Миколи Павловича, його 
пильна увага до мого поступу на всіх етапах дослідження була своє
рідним супроводом і мізансценою моєї подальшої наукової роботи. 
На жаль, хвороба завадила моєму науковому керівникові бути при
сутнім на захисті кандидатської дисертації, але він був першою 
людиною яка привітала мене з цим особистим невеликим успіхом, 
звичайно за виключенням присутніх на самому засіданні вченої ради 
та членів моєї родини.

Після від'їзду у 1994 р. Миколи Павловича Ковальського до 
Острога не так часто, як хотілося б, вдавалося побачитися з ним. 
Моє листування, а також телефонні спілкування з ним могли б бути 
значно частішими (і про це зараз часто шкодую). Однак особисто 
мені протягом всіх останніх років завжди зігрівало душу навіть саме 
усвідомлення того, що я близько знайомий з цією визначною .люди
ною, що десь далеко за сотні кілометрів продовжувало битися його 
полум’яне серце, що поруч з ним були його давні й нові колеги та 
учні, його рідні, що його наукові справи й досягнення, отримавши 
загальне визнання, продовжувалися і в подальшому.

Перефразовуючи класика літератури, ми, його учні, напевно 
повинні визнати, що всі ми певною мірою «вийшли з його шинелі» 
За життя цієї людини кожен з нас почувався мабуть значно комфо
ртніше, оскільки розумів, що десь поруч або вище над нами є така 
непересічна, феноменальна особистість, якою був Микола Павло
вич Ковальський, і що він завжди допоможе, підкаже й спрямує 
вірним шляхом нас, молодших колег. Після того, як він пішов з 
життя, ми осиротіли у прямому сенсі, втративши свого справжньо
го наукового батька. Розум і все єство поступово усвідомлюють і 
починають змирятися з безповоротною втратою, яка сталася зі сме
ртю цієї Великої Людини, а серце продовжує берегти згусток енергії 
і теплоти, яку завжди ніс у собі і щедро дарував оточуючим Микола 
Павлович Ковальський.
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ВІДЗНАЧЕННЯ 75-АІТТЯ 
МИКОЛИ ПАВЛОВИЧА 
КОВАЛЬСЬКОГО

Дев'ятнадцятого березня 2004 р. в Національному університеті
«Острозька академія» урочисто вшановували Миколу Павловича 
Ковальського, знаного вченого, острожанина, який свого часу зро
бив вагомий внесок у відновлення діяльності цього відомого колись 
на всю Східну Європу навчального закладу, а цього дня відзначав 
75-й день народження. Привітати ювіляра приїхали до Острога його 
численні учні та колеги з різних міст України.

А наступного дня учні Миколи Павловича зібралися у нього 
вдома1, де кожен знайшов для вчителя свої слова. Автор цих спога-

1 Студенти, які вивчали у Миколи Павловича джерелознавство, мали 
добре знати категоріальний апарат, зокрема, поняття репрезентативності 
джерельної бази. Можна стверджувати, що зібрання учнів було достатньо 
репрезентативним: Ю. А. Мицик, В. А. Брехуненко, В. Б. Атаманенко, 
П. М. Кулаковський, Г. М. Виноградав, О. О. Дячок, Ю. А. Святець, 
В. І. Воронов, В. В. Дячок. Також були дочка І. М. Ковальська-Павелко, 
Ю. С. Земський, вихованець однієї з перших учениць Миколи Павловича 
Г. К. Швидько, та М. Б. Близняк, останній аспірант професора, який захи
стив кандидатську дисертацію через кілька днів після смерті наукового 
керівника, 18 жовтня 2006 р. Символічно, що острожанин Микола Близняк 
захищався в Дніпропетровському університеті, у якому острожанин Мико
ла Ковальський працював понад чверть століття і де створив цілу школу 
джерелознавства історії України. Звідси його учні роз'їхалися по світу й 
продовжують справу вчителя не тільки у місті над Дніпром, але й в Ост
розі, Києві, Запоріжжі, Хмельницькому, Едмонтоні. А де працюють наукові 
«внуки», важко навіть перелічити.

© Дячок О. О., 2007
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дів виголосив невелику промову, в якій у напівжартівливій манері 
згадав окремі факти з дніпропетровського періоду життя вченого 
та деякі риси, притаманні йому. Нижче подається її текст. Слова та 
словосполучення, що вживав Микола Павлович і які згодом стали 
крилатими у середовищі його послідовників, виділені курсивом, 
Походження не всіх їх авторові відоме. Окремі місця супроводжу
ються поясненнями.

Вельмишановне, високовчене товариство 
і папа тоже1!

Перепрошую, що вийшов перед Ваші світлі очі з оиімьотка- 
ми1 2, але почуття вдячності розпирають груди, й щоб не луснути, 
маю сказати. А щоб не бекати й не займати багато часу (бо й іншим 
теж кортить), занотував свої думки — то й вийшов цей нос.

Про заслуги Ювіляра перед її Величністю Наукою розповсю
джуватись не буду—про це див. численні статті3 та сносі4 до них. 
Тому моя короткотермінова доповідь буде присвячена вузькому 
персонологічному аспектові, вельми скромному, але дуже інтимно
му—«Микола Павлович Ковальський у моєму житті».

Доля склалася так, що молодий (навіть можна сказати, юний) 
подільський хлопчина з добре відомої в спекулянтсько-вуркагансь-

1 Розповідав мені В. В. Дячок, що 1989 р. він з М. П. Ковальським 
їхав потягом з Харкова до Дніпропетровська. Вранці на під'їзді до міста 
Валерія розбудив провідник зі словами: «Мальчик, вставай, пора сдавать 
постель». А потім до Миколи Павловича: «И папа тоже». Фраза професо
рові сподобалася і потім він її нерідко вживав.

2 Очевидно, можна визначити, як записи на якихось клаптях паперу.
3 За життя Микола Павлович Ковальський удостоївся трьох збірни

ків на пошану, що є унікальним фактом. Два з них були видані до 70-річчя, 
а останній—до 75-річчя вченого: 1) Дніпропетровський історико-археогра- 
фічний збірник. — Д.: Промінь, 1997. —Вип. І. На пошану професора Мико
ли Павловича Ковальського. — 538 с.; 2) Осягнення історії: Збірник наук, 
праць на пошану проф. Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. — 
Острог; Нью-Йорк, 1999. — 595 с.; 3) Наукові записки Національного універ
ситету «Острозька академія». Історичні науки.— Острог: Національнй уні
верситет «Острозька академія», 2004. —Вип. 4: На пошану професора Ми
коли Павловича Ковальського.— 534 с.

4 Посилання (від рос. сноски). Можливо вживане Миколою Павлови
чем слово «нос» є похідним від слова «сносі» [сносі — с носа — нос), але це є 
тільки авторовим припущенням.
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ких колах Вапнярки1, відучившись два роки на Півночі тодішньої 
безкрайньої Родіни, в Сиктивкарському університеті, опинився в 
Дніпропетровську.

Прийшов я на третій курс... І після колгоспу1 2 треба було визна
чатися, за якою кафедрою спеціалізуватись. Каюсь: зголосився на 
кафедру історії СССР і УССР. Невдовзі викликав мене тодішній за
ступник декана В. В. Іваненко. Сказавши, що кафедрі історіографи 
та джерелознавства теж потрібні студенти, вольовим рішенням вніс 
моє прізвище до списків останньої (за що я йому безмежно вдячний. 
На своє виправдання можу лише зауважити, що опору не чинив).

Далі доводилось самому робити вибір керівника майбутньої 
дипломної роботи. Не довго розмірковуючи, вирішив, що то має 
бути завідувач кафедрою Микола Павлович Ковальський. Його са
мого я ще не бачив (як вже потім дізнався, він був у відрядженні в 
своїх дисертаційних справах3). Але за ті півтора місяці, що був сту-

1 Я, безперечно, своє рідне селище люблю. Але об’єктивним є факт, 
що у 70 —80-і рр. минулого ст. за рівнем злочинності серед населених пун
ктів Вінницької області Вапнярка була одним з лідерів. А спекулянтами 
називали не тільки тих, хто займався перепродажем, а й осіб, які жили 
переважно з того, що скуповували свиней, забивали їх, переробляли й про
давали сало, м’ясо, ковбасу, шинку, кров'янку на ринку, часто в Одесі, на 
знаменитому Привозі.

2 Звичайно, хто був студентом за радянських часів, добре пам'ятає, а 
от молодь може й не знати, що зазвичай вересень студенти перших чоти
рьох курсів проводили на сільськогосподарських роботах, допомагаючи се
лянам зібрати вирощений урожай. У 1983 р. стуДенти-історики працювали 
в колгоспах сіл Булахівка та Кочережки Павлоградського району Дніпропет
ровської області, а проживали у спортивно-оздоровчому таборі Дніпропет
ровського університету, що знаходиться у бору між цими селами.

Підготовка Миколою Павловичам докторської дисертації та її блиску
чий захист у Московському університеті є окремою темою для спогадів і 
навіть досліджень. Цей період наукової діяльності був дуже непростим. 
Варто хоча б зазначити, що захищав дослідник третій варіант дисертації. 
Проте науковий керівник ніби проклав дорогу своїм учням, бо вже за кіль
ка років докторські дисертації з джерелознавства історії України захисти
ли Г. К. Швидько, Ю. А. Мицик, С. М. Плохій. Невдовзі після повернення 
Миколи Павловича до університету студенти, які спеціалізувалися по кафедрі 
історіографії та джерелознавства організували в її приміщенні віншування 
вченого з читанням віршів, врученням власноручно виготовленого диплому 
та чаюванням. Учасниками та організаторами цього неформального заходу 
були Г. Виноградов, В. Атаманенко, О. Hop, І. Клецко, О. Дячок, В. Рясіченко, 
А. Горяч (Атаманенко). Перепрошую, якщо когось не згадав. А сама ідея 
такого вшанування завідувача кафедрою належала Є. А. Чернову.
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дентом ДДУ, чув про нього дуже багато. Переважно страшного (як 
важко скласти залік, який прискіпливий, перелік можна було б про
довжувати). Це була жива людина-легенда, людина-міф. (Іншою 
легендарною постаттю тогочасного істфаку був Василь Трохимо- 
вич Сиротенко, у якого мені вчитися не довелось).

Незабаром (невдовзі після відомої джерелознавчої конференції 
1983 р.1) познайомився вже з Миколою Павловичем особисто. Не 
буду спинятись на дрібницях власної біографії, як от складання 
академічної різниці включно з історичною бібліографією1 2. Значно 
важливішою, як я швидко з'ясував, була та унікальна аура, що па
нувала в маленькому кабінеті на 5-му поверсі3, яка наклала свій 
відбиток на багатьох присутніх, а також відсутніх сьогодні на на
шому засіданні.

Наприкінці третього курсу Микола Павлович запропонував 
тему, що на довгі роки визначила мені сферу наукових інтересів. 
Таким чином я став Ґваньїнізнавцем4.

1 Микола Павлович Ковальський був одним з організаторів цієї дуже 
представницької за складом учасників всесоюзною конференції, що прохо
дила у  стінах Дніпропетровського університету.

2 Історична бібліографія була одним з предметів, що викладав 
М. П. Ковальський. Оскільки Микола Павлович був вимогливим у всьому, 
то далеко не кожному студентові вдавалося отримати залік з першого разу. 
Тим більше викликало подив у моїх нових однокурсників, що мені не дове
лося йти на повторне побачення.

а Кабінет завідувача кафедрою історіографії та джерелознавства мі
стився в кімнаті 513, на п'ятому поверсі корпусу № 1, що на проспекті 
Гагаріна, 72. Це було унікальне місце не лише на історичному факультеті, 
а, мабуть, в усьому університеті. Микола Павлович палив. І сюди приходи
ли інші курці з числа викладачів (тому дим в кабінеті часто стояв досить 
густий). Але не це головне. Тут практично постійно знаходились студенти 
різних курсів, аспіранти. Хтось радився з науковим керівником, хтось пе
реглядав монографії, журнали чи підшивки газет. Микола Павлович мав 
унікальну бібліотеку, що нараховувала близько десяти тисяч примірників. 
В його кімнаті, у квартирі на Казакова, неподалік університету, книги сто
яли у три ряди від підлоги до стелі. Частина ж бібліотеки знаходилась у 
його кабінеті. Микола Павлович ніколи не відмовляв своїм учням у можли
вості скористатися його книгозбірнею чи колекцією мікрофільмів, яких 
було понад три тисячі. Ще однією його особливістю було те, що на кожну 
лекцію він приносив величезний портфель-«дипломат» (а інколи й два) з 
книгами, які розкривали тему лекції, і пускав їх по аудиторії, щоб кожен 
міг їх побачити й потримати в руках.

4 Дипломна робота, кандидатська дисертація та низка статей автора 
присвячені аналізові «Хроніки Європейської Сарматії» італійського найман
ця у польському війську Алессандро Гваньїні.
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Не менш доленосне значення (для моєї персони) мали події 

кінця весни — початку літа 1985 р. Коли я закінчував четвертий курс, 
Родіна в ліце Кіровскаго районнаго воєннаго коміссаріата виріши
ла, що досить з мене відстрочки і наполегливо запросила до війська 
рабочіх і крестьян1. І от тут Микола Павлович відіграв дуже важли
ву роль у віднайдені вагомих аргументів на користь того, що армія 
трішки може й зачекати . Оцінити однозначно цей вчинок профе
сора не видається можливим. З одного боку, не виключено, що 
«нєпобєдімая і легендарная» так і не отримала вправного служаку 
(чи вислужаку), який би міг навіть отримати єфрейторські чи мо' й 
сержантські лички, ну, й звісно, примножити славу цієї, що «от 
тайґі до брітанскіх морєй»... З іншого ж боку, очевидно, Микола 
Павлович позбавив монолітниє ряди советской армії від присут
ності суб'єкта, в голові якого вже нуртували крамольні думки, що 
не зовсім узгоджувались с лінієй партії.

На інших моментах (навчання в аспірантурі, робота на рідній 
кафедрі, захист) спинятись не буду, оскільки речі це загальновідомі.

Безперечно, в такому куцому виступі окреслити всю масшта
бність постаті Миколи Павловича неможливо. Тому що це — ґіґсін- 
тус, кольосссіль1 2 3.

Дніпропетровськ — Острог, березень 2004 р.
1 Ситуація була дивною й несподіваною. Студентів Дніпропетровсько

го університету до війська не призивали, бо всі юнаки, за винятком звільне
них від проходження військової служби за станом здоров'я, обов'язково 
навчалися на військовій кафедрі з другого по ^четвертий курс включно. 
Навчання закінчувалося проходженням влітку півторамісячних зборів (ра
ніше, ще курс на два роки старший нашого, проходили збори впродовж 
трьох літніх місяців). Разом з дипломом випускники отримували й звання 
лейтенанта. Коли мене викликали до військового комісаріату вперше чи 
вдруге, то задали питання: «На каком курсе учишся? На первом?» Я відпо
вів, що на четвертому. «Ну, иди, учись»,— сказав старший офіцер, здається, 
підполковник. А десь через місяць прийшла повістка з наказом з’явитися з 
усім необхідним для служби у війську.

2 До кого і через кого звернутися підказав доцент Володимир Івано
вич Костенко.

3 розповідей інших учнів М. П. Ковальського знаю таку історію. 
Одного літа Микола Павлович повіз групу студентів до Москви, для прохо
дження архівно-музейної практики. Якось стоять вони в черзі у закладі 
громадського харчування. Микола Павлович дивиться на ріденький супчик 
з кількома шматочками картоплі й каже: «Гіґантус!» А позаду стояв якийсь 
німець і підтримав: «Йа, йа. Кольоссаль!» Миколі Павловичу дуже сподоба
лось таке словосполучення, після чого воно ввійшло до його лексикону.
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На прощання Микола Павлович подарував кожному своєму 
учневі і підписав щойно видану книгу. Це були підготовлені ним до 
друку лекції з джерелознавства Володимира Антоновича з комента
рями1—давня мрія професора, яку він виношував багато років1'. 
Наступного дня ми роз'їхались по домівках, а Микола Павлович 
залишився у рідному Острозі, у батьківському будинку...

Когорта учнів професора М. П. Ковальського на святкуванні його 75-ліття: 
ліворуч -  Микола Близняк, Віктор Атаманенко, отець Юрій Мицик, Олег Дячок, 
праворуч — Валерій Дячок, Петро Кулаковський, стоять — Геннадій Виноградов, 

Юрій Святець, Віктор Брехуненко, Віктор Воронов3

1 Антонович В. Б. Лекції з джерелознавства /  Ред. Микола Ковальсь
кий,. — Острог; Нью-Йорк: Укр. Вільна Академія Наук у США, Над. ун-тет 
«Острозька академія», 2003. —382 с.

_ 2 Ідея опублікувати даний лекційний курс виникла у Миколи Павло
вича ще, коли він працював у Дніпропетровську, про що він неодноразово 
нам говорив. А реалізував він її вже в Острозі за допомогою свого остан
нього аспіранта Миколи Близняка.

’’ Фото надане автором статті.
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А. Є. Атаманенко

ПАМ'ЯТІ ВЧИТЕЛЯ —
ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ІСТОРИКА МИКОЛИ ПАВЛОВИЧА 
КОВАЛЬСЬКОГО

П 'ятого  жовтня 2006 р. пішов з життя видатний український вче
ний, джерелознавець та історіограф Микола Павлович Ковальсь
кий. Його ім'я відоме серед фахівців в Україні та далеко поза нею. 
Його учнями сьогодні себе вважають понад ЗО дослідників з різних 
міст України та поза її меж, серед яких є близько 10 докторів наук. 
На думку видатного українського історика^ Я. Д. Ісаєвича, він став 
засновником єдиної в другій половині XX століття української нау
кової школи.

Про Миколу Павловича сьогодні написано чимало — наукових 
досліджень його творчості, ювілейних наукових біографій, спога
дів. Більшість авторів спогадів або досліджень про Миколу Павловича 
є його учнями (переважно дніпропетровського періоду), його друзями 
та колегами, видано три збірника на його пошану. Більшість спога
дів стосувалися дніпропетровського періоду життя та творчості. Ко
лишні дніпропетровці, що стали острожанами і наші колеги по Остро
зькій академії спробували внести і свою «долю» в дослідження його 
життя і творчості, публікацію матеріалів з його власного архіву, які, 
можливо, колись допоможуть молодим дослідникам вивчати його 
творчість і діяльність. Але спогадів про цей період ще ніхто поки 
що не написав і я спробую зробити перший "причинок", суб'єктив-
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ний, як і всі спогади. При цьому дуже добре розумію, що «Острозь
кий період» творчості та діяльності Миколи Павловича заслуговує 
на докладне джерельне вивчення, що, вірю, буде зроблено в недале
кому майбутньому.

Як це не дивно, навчаючись в Дніпропетровському універси
теті, я, на відміну від інших учнів Миколи Павловича, майже не 
знала його як людину. Знала мудрого, знаючого професора, який 
читав цікаві лекції. Завідувача кафедрою історіографії та джерело
знавства, в кабінеті якого завжди був тютюновий дим і хтось із 
його колег чи учнів. Більше того, спілкуючись з ним, наприклад, 
при обговоренні дипломної роботи, боялася вимовити зайве слово. 
Працювала під його керівництвом не з першого курсу —першим 
моїм науковим керівником і Вчителем був учень проф. Ковальсько
го Юрій Андрійович Мицик, який попросив Миколу Павловича ке
рувати моєю науковою працею на час написання власної докторсь
кої роботи. Після закінчення університету працювала вісім років в 
середній школі і вже стала забувати про прикріплення в університеті 
на кафедрі історіографії та джерелознавства. Але колесо історії ру
халося. Зусиллями Миколи Павловича та його колеги відомого остро- 
зького краєзнавця, славної пам'яті Петра Зотовича Андрухова, які 
«підключили» до цієї важливої справи багатьох інших людей, поча
лося відродження Острозької академії. І, переїжджаючи в своє рід
не старовинне волинське місто, він запросив з собою двох учнів — 
мого чоловіка Віктора Атаманенка і Петра Кулаковського. Так ми 
опинилися в Острозі: Микола Павлович, Петро і Віктор — восени 
1994, я (через проблеми зі здоров'ям тата)—влітку 1995 р.

Микола Павлович переїхав до Острога з вірною супутницею 
і помічницею, мамою його дружини Марією Іванівною Жижко, яка 
після смерті власної доні виховала двох їхніх дітей —Тетяну і Ірину. 
І тепер «дніпропетровська діаспора» часто збиралася в гостинному 
будинку Ковальських, а часом (на свята) до нас приєднувалися гості 
з далеких і не дуже місць — Валерій Дячок і Юрій Земський з Хмель
ницького, Геннадій Виноградов, Юрій Святець, Віктор Воронов з 
Дніпропетровська. Часто до Миколи Павловича заїжджав Юрій Ан
дрійович Мицик, були й інші гості і, зрозуміло, доня Ірина та онуч
ка Тетяна. З багатьма своїми учнями та колегами Микола Павлович 
листувався, і до нього часто зверталися за допомогою чи за консуль
тацією. На свята здавалося, що червоного кольору телефон став 
таким від перепрацювання — так часто телефонували учні і друзі, 
що дуже тішило Вчителя.
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В Острозькій академії Микола Павлович став засновником і 
першим завідувачем кафедри історії та культурології (на якій серед 
інших.працювало п'ятеро його учнів), проректором з наукової робо
ти. Пізніше кафедру передав «у руки» Віктора Атаманенка, а сам 
зосередився на організації наукової праці університету та наукових 
дослідженнях. Микола Павлович очолив й Острозьке відділення Ін
ституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев- 
ського НАН України.

Внесок Миколи Павловича у розвиток української історіогра
фії був високо оцінений вченими поза Україною: за рекомендацією 
Любомира Винара (ініціатор) та Олександра Домбровського у жортні 
2000 р. його було обрано дійсним членом Української Вільної Ака
демії Наук у США.

Працюючи проректором з наукової роботи університету, Ми
кола Павлович був «генератором» ідей, які ми разом намагалися 
втілювати в життя. Одним із проектів було енциклопедичне видан
ня про Острозьку академію — Микола Павлович був головним редак
тором, а я стала відповідальним секретарем. Всі історики академії 
взяли участь в проекті своїми статтями. Невдячна редакторська праця 
припала на долю Миколи Павловича. Пригадую, як годинами він 
просиджував за комп'ютером, вказуючи макетувальнику (ним тоді 
був Роман Свинарчук, який тепер завідує видавничим відділом О А) 
безпосередньо на екрані, де потрібно вносити правки. За тодішні
ми «Острозькими мірками» тексти були складними в технічному 
відношенні —з «ятями», «юсами» —і місце кожного з символів було 
проконтрольоване ним особисто. |

Він редагував і «Наукові записки» університету, які спочатку 
виходили загальним для всіх спеціальностей виданням Підготував і 
видав Микола Павлович збірку своїх досліджень «Етюди Острога», 
а також теоретичну працю «Вступ до джерелознавства». Але заповіт
ною залишалася мрія видати «Лекції з джерелознавства» -Володи
мира Антоновича, які почав готувати до друку ще в Дніпропетров
ську зі своїми учнями Віктором Вороновим та Юрієм Святцем,, яки
ми вже було зроблено частину набору тексту. В Острозі працю над 
цим виданням продовжував з Миколою Павловичем його наймо
лодший (і за віком, і за часом захисту) учень — випускник Острозь
кої академії Микола Близняк. У 2003 р. при підтримці Української 
Вільної Академії Наук у США книгу було опубліковано. Передмову 
до неї написав голова Історичної секції академії, головний редактор 
журналу «Український історик» професор Любомир Винар..
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добре: знайомим з рідною сестрою мами Миколи Павловича Лідії 
Олександрівни Ковальської (уродженої Кікець) Марією Олександрів
ною Ковальською-Биковською, яка мешкала в США. Її другий чоло
вік -т відомий український бібліолог Лев Биковський — був активним 
членом Українського Історичного Товариства, ініціатором та нау
ковим секретарем (від 1980 р .— президентом) якого був Любомир 
Винар. 1993 року, коли Любомир Винар запросив Миколу Павло
вича взяти участь у науковій конференції з нагоди 30-ліття журна
лу «Український історик», яка мала відбутися в Києві, розпочалося 
листування між вченими. З поважних причин М. Ковальський не 
зміг бути на конференції, але в листі від 8 жовтня повідомив, що 
передав до друку в журналі свою статтю, присвячену Іванові Огієн- 
ку. Зі змістом «Українського історика» Микола Павлович вперше 
ознайомився у Варшаві влітку 1993 р. З початком листування з про
фесором Любомиром Винарем Микола Павлович намагався познайо
мити своїх колег в діаспорі з українською науковою продукцією. 
Він постійно передавав і надсилав дніпропетровські, а пізніше — 
острозькі видання («Борисфен», «Наукові записки» та ін.). 1994 року 
Миколу Ковальського включено до редакційної колегії' «Українсь
кого історика», звістку про що він одержав у листі від Марії Коваль- 
ської-Биковської. 1 дуже радо він підтримав ідею створити в Остро
зі Осередок Українського Історичного Товариства.

Початкова стадія творення осередку УЇТ в Острозі, безперечно, 
базувалася на науковому авторитеті Миколи Ковальського: 1995 року 
за узгодженням з керівництвом УІТ було накреслено основні кроки 
по його оформленню. Потрібно було розв'язати багато організацій
них і формальних питань — залучити до діяльності осередку провід
них і початкуючих науковців зі всієї історичної Волині, спробувати 
надати йому відповідний юридичний статус, організувати представ
ництво .«Українського історика», налагодити співпрацю з вже існую
чими. осередками. Було також передбачено поповнення бібліотеки 
Академії виданнями УІТ. Практично всі питання Миколі Павловичу 
вдалося розв'язати і завдяки йому статті острозьких (і не лише) 
дослідників стали друкуватися в журналі «Український історик».

1999 року ми готували збірник на пошану Миколи Павловича 
і ректор університету професор Ігор Демидович Пасічник звернув
ся до професора Любомира Винара з процрзицією очолити редак
ційну колегію, на що останній радо погодивсь і, несподівано для 
всіх, запропонував спільно видати книгу. Збірник «Осягнення історії»
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вийшов до 70-ліття Миколи Павловича, яке було відзначено в березні 
урочистостями в Острозі, а також низкою статей у наукових і періо
дичних виданнях, в тому числі й в «Українському історику».

У вересні того ж року відбулося особисте знайомство вчених, 
яке підтримувалося під час візитів А. Винара до Острога, в листах і 
в телефонних розмовах. 1998 року Микола Павлович став одним із 
редакторів, 2000 року —співредактором журналу «Український істо
рик» і залишався ним до смерті... 2000 року з ініціативи Миколи 
Павловича та за його відповідальним редагуванням з нагоди 
900-річчя міста Острога і 425-річчя Острозької академії спільно з 
Українським Історичним Товариством було видано збірку «Острозькі 
просвітники XVI —XX ст.», яка включала біографічні нариси діячів 
історичної і відродженої Острозької академії, педагогів Острога, що 
викладали в навчальних закладах міста в XIX — XX століттях. Мико
ла Павлович дуже цінував дружбу з Любомиром Винарем і це було 
взаємно. 2003 року Любомир Винар запитував у листі від 29 січня 
до Миколи Павловича про його згоду на обрання почесним членом 
Товариства, бо планував звернутися з поданням до Управи УІТ. 2004 
року Управа Українського Історичного Товариства прийняла рішення 
про обрання проф. Миколи Ковальського Почесним членом УІТ. В 
Острозі тоді ж він був обраний Почесним головою Осередку.

У березні 2004 р. в Острозі науковою імпрезою відзначили 
75-ліття Вчителя. З'їхалися його учні та колеги, звучали вітання і 
доповіді. З нагоди цієї події вийшов у світ Ювілейний том «Науко
вих записок» Острозької академії. В далекій Америці також було 
відзначено 75-ліття Миколи Павловича. В дЬмі УВАН у Нью-Йорку 
2 травня 2004 р. відбулася наукова конференція, підготовлена Істо
ричною секцією Академії. З нагоди 75-ліття Миколи Павловича го
лова Історичної секції професор Любомир Винар сказав вступне 
слово, а я виступила з доповіддю про життєвий шлях та діяльність 
Вчителя. Тоді ж серед інших видань було презентовано підготовле
ну Миколою Павловичем книгу Володимира Антоновича «Лекції з 
джерелознавства», якою зацікавилися члени УВАН і присутні гості.

Наукові зацікавлення Миколи Павловича в Острозі значною 
мірою охоплювали історіографічні та теоретико-методологічні питан
ня, проблеми історії України, що позначилося певною мірою й на 
наукових зацікавленнях його учнів. Під керівництвом Миколи Павло
вича було захищено дисертації викладачами Острозької академії 
Аллою Атаманенко, Віталієм Яремчуком, Віктором Павлюком, Мико
лою Близняком: три з них —з історіографії.
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На жаль, праця та повсякдення заважали часто відвідувати 

Миколу Павловича, але ми говорили по телефону, при можливості 
старалися відвідувати — він завжди був радий гостям. Одним із най
ближчих учнів «острозького періоду» для Миколи Павловича став 
Микола Близняк, до захисту дисертації якого (про В.А. Дядиченка) 
Вчитель не дожив кілька днів. Останні кілька років поруч з ним 
була онука Тетянка, що було дуже важливою підтримкою для Ми
коли Павловича.

Колись, на прохання дніпропетровських колег, Микола Павло
вич написав, яким уявляє ідеал справжнього сучасного історика- 
джерелознавця. Риси цього образу—фундаментальні знання, профе
сіоналізм, володіння теорією та методикою джерелознавчих дослі
джень, знання історіографії джерелознавства, надбань вчених мину
лого, архівних фондів, колекцій та збірок, системи та комплексу 
публікацій джерел тощо. Всі вони були притаманні самому Миколі 
Павловичу, що було оцінено не лише поважними науковими інститу
ціями діаспори, а й на батьківщині, де рідне місто вшанувало його, 
обравши своїм Почесним громадянином.

Микола Павлович останнім часом продовжував працювати над 
вивченням постатей викладачів колишнього Острозького педагогіч
ного училища. Не хотів, щоб забулися їх імена і планував об'єднати 
статті в окремому виданні. В наших розмовах Вчитель неодноразо
во згадував, що хоче написати спогади —з багатьма цікавими людь
ми йому довелося зустрічатися і співпрацювати. Планував у цих 
спогадах згадати всіх своїх учнів. Мріяв видати збірку наукових 
праць «острозького періоду» та опрацювати новий підручник з дже
релознавства...

Хтось з видатних людей минулого сказав, що людина живе 
стільки, скільки про неї пам'ятають. Микола Павлович завжди буде 
жити в спогадах і добрих справах своїх учнів, учнів їх учнів — і так — 
в поколіннях.
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В. Б. Атаманенко

ОСТРОЗЬКИЙ ПЕРІОД 
Б НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
М. П. КОВАЛЬСЬКОГО

М [икола Павлович Ковальський назавжди залишиться в українсь
кій історіографії як засновник наукової школи, вчений, завдяки яко
му значного розвитку набуло джерелознавство вітчизняної історії, 
персоналійна історіографія, було сформовано наукові та освітні за
клади. Цей ряд можна продовжувати й продовжувати, але, зважаю
чи на широке коло зацікавлень Вченого та його виняткову енергію, 
він, очевидно, ще довго залишатиметься неповним.

Протягом свого життя Микола Павлович жив та працював у 
кількох регіонах України і кожен з них залиіпив слід в його життє
вій та науковій біографії і навпаки. Але, поза^всяким сумнівом, най
тісніше він був пов'язаний з Дніпропетровськом та Острогом. При 
всій важливості, особливості та значенні першого в житті вченого 
(що відзначав недноразово й сам Микола Павлович), другий завж
ди залишався винятковим. І не тільки як «мала батьківщина», про 
яку переважно багато хто з сучасників згадує не так вже й часто. 
Певною мірою це було одним з проявів того гасла,— ad fontes,— 
якому завжди слідував Ковальський-вчений, частим, регулярним, 
та, зрештою, остаточним поверненням до своїх витоків.

Повернення до Острога було важливим кроком в житті 
М. П. Ковальського і стало можливим тільки в зв’язку з відновлен
ням діяльності Острозької Академії (на 1994 р. — Острозький вищий 
колегіум Національного університету «Києво-Могилянська Акаде
мія»). Вона змогла відбутися завдяки неодноразовим клопотанням
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острожан та острозької влади, яка знайшла підтримку і в інших 
регіонах України. Цьому сприяла діяльність товариства «Спадщи
на» та організованих ним історико-краєзнавчих конференцій (1990 — 
1999 рр.). Одним з їх організаторів був і М. П. Ковальський, а його 
авторитет спричинив до територіального розширення діяльності то
вариства та участі в конференціях представників різних наукових 
та освітніх установ України. З початком існування відновленого на
вчального закладу в рідному місті М. П. Ковальський змушений був 
багато часу віддавати організації навчального процесу. Подальший 
розвиток Академії аж ніяк не зменшував цю складову його роботи. 
Але з часом зросла частка занять науковою діяльністю, та й чи 
могло бути інакше в житті вченого. І першими в цьому були науко
во-організаційні заходи. На початку 1995 р. почало діяти Острозьке 
відділення Інституту української археографії, яке в силу різних, не 
залежних від М. П. Ковальського, причин не змогло широко розгор
нути своєї діяльності, а створювана його співробітниками продук
ція здебільшого, окрім кількох випадків1, виходила під грифами ін
ших установ та організацій.

На кінець 1995 р. активізувалися контакти М. П. Ковальсько
го з керівництвом Українського Історичного Товариства. На цей 
час почала втілюватися в життя ідея створення в Острозі на базі 
Академії (тоді ще вищого колегіуму) регіонального волинського осе
редку Товариства. Це було новацією в процесі творення таких осе
редків в Україні і сприяло налагодженню контактів з закордонними 
українськими істориками вчених не тільки з Острога, а й з Житоми
ра, Луцька, Рівного, Хмельницького, представники яких були серед 
членів Острозького осередку Українського Історичного Товарист
ва. Авторитет керівника осередку, яким був М. П. Ковальський, 
сприяв залученню до його діяльності дослідників і з Львова, Києва, 
Дніпропетровська, Кам'янця-Подільського, Дубна, Кременця та 
переростання ним «волинських» теренів2. На плечі М. П. Ковальсь
кого ліг основний тягар підготовки відповідної документації, розроб-

1 Мицик Ю. Острог в роки Національно-визвольної війни українського 
народу 1648— 1658 рр. — Острог, 2001; Вихованець Т. Костянтин і Януш Оле
ксандровичі Острозькі. —Острог, 2001. В обох виданнях відповідальним 
редактором зазначено М. П. Ковальського.

2 Атаманенко А. Українське Історичне Товариство та М. П. Коваль
ський /  А. Атаманенко, В. Атаманенко / /  Осягнення історії, — Острог; Нью- 
Йорк, 1999.- С .  46.
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ки статуту, визначення найближчих наукових заходів тощо. Про
цес формування осередку загалом завершився навесні 1996 р. 
З цього часу М.П. Ковальський тісно співпрацював з журналом 
«Український історик», реалізовував наукові та видавничі проекти 
Українського Історичного Товариства та його Острозького осеред
ку і вже наступні етапи розвитку останнього більшою мірою були 
пов'язані з науковими, аніж організаційними проектами. Але ними 
не обмежувалася наукова діяльність вченого.

Першим значним проектом, значною мірою сформульованим 
та розробленим Миколою Павловичем в Острозькій Академії, а та
кож значною мірою втіленим завдяки його зусиллям, була підготов
ка енциклопедичного видання «Острозька Академія XVI — XVII ст.»!. 
Найскладнішим було формування авторського колективу. Ряд дослід
ників відмовилися від участі в написанні статей, а в Острозі лише 
він мав досвід дослідження окремих аспектів історії Академії. Зреш
тою, завдяки наполегливості М. П. Ковальського вдалося залучити 
до участі у виданні науковців з Києва, Львова, Дніпропетровська, 
Рівного, Полтави. Основу авторського колективу складали співробіт
ники Острозької Академії. Склад автури, швидкі темпи роботи, від
сутність умов не могли не позначитися на якості деяких статей, 
незважаючи на завжди властиву Миколі Павловичу вимогливість, 
але перш за все до себе. Як результат, він взяв на себе написання 
значної частини матеріалів — йому належить авторство третини всіх 
статей довідника. Зважаючи на це, М. П. Ковальський неодноразо
во вказував на необхідність підготовки нового видання, яке б спи
ралося на ширший авторський колектив та краще забезпечення.

Продовженням цього напрямку наукової діяльності М. П. Ко
вальського були підготовка нарисів з історії Острога та персоналій 
острозьких просвітників XVI —XX ст. Перші під назвою «Етюди»1 2 
складалися здебільшого з уже опублікованого доробку вченого, але 
з доповненнями та переробками. «Етюди» виходили за хронологіч
ні межі основних зацікавлень автора і стосувалися не тільки джере
лознавства та персоналістики XVI —XVII ст., а й джерелознавства, 
історіографії та історії Острога XIX —XX (половина нарисів). В цьо
му відношенні «Етюди» засвідчили зростання уваги дослідника перш 
за все до персоналістики новітньої доби. Але якщо тут головна ува
га приділялася дослідникам Острога —Я. Перлштейну, І. Франку,

1 Острозька Академія XVI — XVII ст.: Енцикл. видання. — Острог, 1997.
2 Ковальський М. Етюди з історії Острога: Нариси. — Острог, 1998.
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С. Кардашевичу, Й. Новицькому, то в подальшому акцент було пере
несено на розвиток освіти на прикладі острозьких освітян. Практич
но одночасно із завершенням «Етюдів» Микола Павлович розпочав 
підготовку їх продовження саме в цьому напрямку.

Втіленням цього задуму було введення до виданих у 2000 р. 
колективних нарисів «Острозькі просвітники XIX —XX ст.» тематич
ної рубрики «Освітяни». Всі її дев'ять статей були написані саме 
Миколою Павловичем (одна —в співавторстві)1. Окрема рубрика була 
присвячена жіночій освіті в Острозі, з двох статей якої одну підготу
вав Микола Павлович. Цей, новий, напрямок наукової діяльності 
М. П. Ковальський продовжував і надалі. Він планував видати нари
си, присвячені острозьким освітянам, для чого збирав матеріали в 
місцевих архівних зібраннях, намагався збирати спогади. Всіх лю
дей, яким повинні були бути присвячені нариси, Микола Павлович 
знав особисто, вони були його вчителями, з кимось він працював в 
навчальних закладах Острога. Ця його діяльність була проявом вдяч
ності рідному місту, близьким та людям, з якими був пов'язаний 
початок педагогічної діяльності, якій Микола Павлович завжди на
давав великого значення. Повною мірою цей задум втілений в жит
тя не був. Але підсумком його реалізації та одночасно базою, на яку 
тепер можуть опертися дослідники розвитку освіти на Волині в другій 
половині XX ст. (частково —й попередніх часів), стали майже 50 
статей-нарисів, які виходили протягом 2000 — 2004 рр. переважно у 
острозьких періодичних виданнях.

Персоналійна тематика значною мірою проявилася й у тради
ційних для М. П. Ковальського зацікавленнях історією історичної 
науки, теоретико-методологічними проблемами та історіографією 
джерелознавства. Він на основі власних бібліотеки та архіву, а та
кож матеріалів архівних установ (в цьому йому допомагали його 
учні) формує теки, присвячені видатним постатям української істо
ричної науки, своїм давнім колегам. Микола Павлович був ініціато
ром підготовки довідкового видання, присвяченого українським істо
рикам, намагався сформувати авторський колектив. Але одночасна 
поява в різних наукових центрах України видань такого роду, при
свячуваних, щоправда, певним установам та закладам, внесла коре
ктиви в його плани. Ідея трансформувалася в створення популяр
них нарисів та їх публікацію в регіональній періодиці. Натомість, 
наукові дослідження персонального характеру Микола Павлович

1 Острозькі просвітники XIX —XX ст. —Острог, 2000. —С. 345 — 429.
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продовжував. друкувати в історднццх церірдадких. та неперіодич
них виданнях. Воци присчячувалися Дмитру^Пойді1, Іванові Фран
ку* 2, Іванові Ковальченку3 4, Костю ГуслистомуімАеву Биковському5, 
Любомиру Винару6 7 8̂ Іванові Крип'дкевичу?* Ярославу Ісаєвичу3, Ана
толію Санцевичу9, Вячеславу Стрельському та Марку Варшавчи- 
ку10 11, Олені Апанович1д, Одексдддрові Оглоблину12 та іншим україн
ським історикам.

В той же час, можна говорити про особливу увагу М.П. Ко
вальського до постаті видатного українського історика В.Б. Антоно
вича. Окрім кількох присвячених йому статей Микола Павлович 
працював над виданням курсу університетських лекцій з джерело
знавства, які В. Б. Антонович читав у 1879—1881 та 1886 рр. Свою 
роботу з їх упорядкування та коментування Микола Павлович роз
почав на початку 1:990-х років, ще працюючи^ Дніпропетровсько
му університеті. Але її завершення та публікація були здійснені вже 
в Острозі (у співпраці з його учнем Миколою Близняком)13. Видан
ня лекцій В. Б. Антоновича завершувало майже десятирічну драцю 
Миколи Павловича над ними. «Лекції з джерелознавства», швидко

‘ Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали наук, читань, 
присвячених пам'яті Д. П. Пойди.—Д., 1995. —С. 9 —16.

2 Матеріали VI науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 
900-річчя». — Остріг, 1995. —С. 92 —97; Острозька Академія... — С. 169—171.

'5 Информ. бюлл. ассоциации «История и компьютер». — М., 1996.— 
№ 18.- С .  182-194.

4 Вісн. Дніпропетр. ун-ту: Історія і археологія. — Д., 1996. —Вип. 1.— 
С. 135—153 (у співавторстві). і

’Наукові записки: Острозька Академія. — Острог, 1997.—Т. 1.—Ч. 1.— 
С. 5 2 -5 6

Укр. історик. — 1997. —№ 1—4. —С. 40 — 46.
7 Наук. зап. ...—Т. 1. —Ч. 2. — С. 6 —15; На службі Кліо. —К.; Нью- 

Йорк; Торонто;'Париж; Львів, 2000. — С. 303 — 336.
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стали бібліографічною рідкістю не тільки, очевидно, через їх значен
ня як пам'ятки історичної думки (адже у 1995 р. лекційний курс 
1880—1881 р. вже був виданий у Києві О. Василюк), але й через 
ґрунтовні коментарі Миколи Павловича, які також можуть відігра
вати роль своєрідного посібника з джерелознавства.

Історіографія джерелознавства, як і теоретико-методологічні 
проблеми джерелознавства (а отже, й значною мірою — історично
го дослідження), весь час цікавили М. П. Ковальського — і в проблем
ному, і в персональному варіантах. Продовжувався цей напрямок 
в дослідженнях Миколи Павловича й у Острозі. Можна говорити, 
що й тут переважають персоналійні дослідження. Чи не останні 
його наукові публікації були присвячені творчості Е. А. Фрімена, 
О. М. Медушевської, С. О. Шмідта1.

В Острозі М. П. Ковальський продовжував керувати написан
ням кандидатських дисертацій, хоча й не так інтенсивно, як це було 
в Дніпропетровську. Про причини цього не місце тут говорити, мож
на тільки зазначити, що з випускників Острозької Академії працю
вав та захистив дисертаційне дослідження тільки один —М. Б. Близ- 
няк. Тематика дисертаційних праць також мала яскраво виражене 
персоналійне спрямування і стосувалася творчості Д. М. Бантиша- 
Каменського, Я. П. Кіся, В. А. Дядиченка, І. П. Крип'якевича (ще 
незахищена). На острозький період наукової діяльності М. П. Коваль
ського загалом припадає захист п'яти дисертацій його учнів. До 
цього можна додати ще одне дисертацшне дослідження — роботу 
Ірини Ковальської-Павелко, керівником якої була Г. К. Швидько, 
але чи не найвимогливішим критиком та рецензентом був Микола 
Павлович.

Інтенсивна наукова, організаційна, викладацька та популяриза
торська діяльність Миколи Павлрвича в Острозі фактично припини
лася у 2004 р., році його 75-річчя. Причиною цього була хвороба, 
але як він не страждав від неї — практично до останнього свого дня 
прагнув спілкування зі студентами, участі у навчальному процесі та 
керівництві науковими роботами різного рівня. Микола Павлович 
мав величезний науковий досвід і намагався його передавати молоді.

На острозький період життя М. П. Ковальського припадає 
початок узагальнення та вивчення його творчого доробку та якос
тей як Людини та Вченого. Проявилося це, перш за все, у виданні

1 Наук, зап.: Острозька Академія: Іст. науки. — Острог, 2004. —Вип. 4. -  
С. 4 8 -7 4 .
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кількох збірок на його пошану, всі вони були пов'язані з ювілеями 
в-житті Миколи Павловича1. З цими подіями були пов'язані й спро
би відтворення біографії Миколи Павловича у наукових виданнях2 
та газетних публікаціях. Грунтовне ж вивчення життя і наукової 
спадщини Миколи Павловича Ковальського, в тому числі й останньо
го, острозького, періоду, ще чекає свого (і не одного) дослідника.

Професор М. П. Ковальський 
на віншуванні в «Острозькій академії» у день 75-річчя

1 Дніпропетр. іст.-археограф, з б .—Д., 1997. — Вип.1; Осягнення 
історії. —Острог; Нью-Йорк, 1999; Наук, зап.: Острозька Академія: 1ст. нау
ки.—Острог, 2004. — Вип. 4.

- Укр. археограф, щорічник. —1999. — Т. 3/4. — С. б —15; Нова педагогіч
на думка.— Рівне, 1999. — № 1. —С. 9 —16; Укр. історик. — 1999. — Т. 2 — 4 .— 
С. 241 —255; Микола Павлович Ковальський: Матеріали до біобібліографії.— 
Острог, 2002.
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ХАРИЗМА ПРОЦЕСОРА

Послухайте!
Але ж, якщо зорі 
запалюють —
отже —комусь це потрібно?
Отже — необхідно, 
аби щовечора 
над дахами
спалахувала бодай одна зоря?!
В. В. Маяковський. Послухайте! (1914)

Похмурого дня навесні 1987 р. університетський автобус зі 
студентами четвертого курсу економічного факультету орденонос
ного Дніпропетровського державного університету (тоді ще — імені 
300-річчя возз'єднання України з Росією) прямував до традиційно
го місця трудового десанту. Більшість його пасажирів просто їхали 
відбути свій громадський обов'язок —взяти у часть у прибиранні 
фрагменту безкрайньої вулиці Космічної. Для мене ж ця подорож 
стала початком шляху в історичну науку.

Залишалося трохи більше року до закінчення навчання в уні
верситеті і слід було визначатися з місцем роботи. Але я якось не 
надто переймався своїм майбутнім. Так складалося, що робота сама 
мене завжди знаходила. Ще студентом мене запрошували працю
вати на господарчі теми, змальовуючи можливості наукового зрос
тання та перспективи вступу до аспірантури. А я прагнув до чогось 
незвичайного і цікавого. Хотілося якоїсь творчої роботи й задово
лення від результатів своєї діяльності. Наукова робота мені видава
лася на той час одноманітною й нудною.

© Святець Ю. А , 2007
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Були пропозиції й з державних установ. Пам'ятаю, якось з 
однокурсниками ми завітали до відділу кадрів обласного податко
вого управління. Заповнивши там анкету та вислухавши переко
нання в тому, що матимемо захоплюючу роботу, я вже на ґанку цієї 
установи знав, що така перспектива не для мене. Не люблю порпа
тися в брудній білизні та пхати носа у чужі справи. Зі шкільної лави 
я пристрастився до розв'язання складних творчих задач з матема
тики чи фізики. А тут пропонують нишпорити у паперах.

І ось незабаром я як староста академічної групи в числі остан
ніх входив до вщерть набитого однокурсниками автобуса. Слідом 
за мною зачинив двері один з наших кураторів — доцент (якщо не 
зраджує мені пам'ять) Анатолій Миколайович Панченко. Так напів
зігнувшись у дверях ми й прямували до місця дислокації. Анатолій 
Миколайович поцікавився, чи не визначився я ще зі своїм майбут
нім місцем роботи, й почувши невпевнену відповідь зробив мені 
пропозицію, від якої я так і не зміг відмовитись.

Річ у тім, що А  М. Панченко минулого літа як куратор пере
бував зі своєю академічною групою у так званому таборі праці й 
відпочинку в с. Волоське Дніпропетровської області, де традиційно 
студенти-економісти щось із місяць рятували радгоспний врожай 
від загибелі, а дніпропетровців від овочевого дефіциту. На тій же 
базі відпрацьовували третій трудовий семестр й історики. Одним 
із кураторів їх був доцент Віталій Васильович Підгаєцький, з яким 
Анатолій Миколайович заприятелював. Віталій Васильович нещо
давно повернувся зі столиці СРСР, де підвищував кваліфікацію у 
Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова на 
кафедрі джерелознавства. Там він познайомився із завідувачем на
уково-дослідної лабораторії доцентом Леонідом Йосиповичем Бо- 
родкіним. Специфікою діяльності цієї лабораторії було впровадження 
математичних методів та ЕОМ в історичні дослідження. А на той 
час КПРС та радянський уряд проголосили курс на інформатиза
цію суспільства. От Віталій Васильович і запалився ідеєю створення 
подібної структури в Дніпропетровському університеті. З огляду на 
певні перспективни цього напрям діяльності потрібен був інженер- 
програміст. От цю роботу й запропонував мені Анатолій Микола
йович, знаючи, скільки я часу проводив біля комп'ютера в класі 
економічного факультету за створенням різних програмок.

Погодившись на співбесіду я не надто переймався результа
том, оскільки вважав, що навряд чи щось вигорить. Річ у тім, що у 
студентських колах університету склалася усталена уява стосовно
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ідеологічної заангажованосгі історичного факультету. Побутувала 
думка, що навіть лаборантів на роботу там брали із компартійною 
приналежністю. На той час я був рядовим комсомольцем, а до лав 
КПРС вступати не прагнув, хоч з цього приводу зі мною декілька 
разів на цю тему говорив голова партбюро економічного факульте
ту світлої пам'яті доцент Віталій Іванович Білошапка. Я вкотре обі
цяв подумати над пропозицією й зволікав із рішенням. Мене не 
приваблювала партійна робота, а бути приналежним до певної спіль
ноти й не брати в її діяльгіості посильної участі вважав нечесним. 
З іншого боку, мене лякала багатоступенева процедура прийому до 
лав партії, в ході якої щоразу потрібно було відповідати на неочіку- 
вані питання суспільно-політичного, а точніше ідеологічного, зміс
ту, на які мені бракувало кмітливості відповісти. Подібна історія 
трапилася зі мною у Красногвардійському райкомі ВЛКСМ, коли 
мене приймали до лав комсомолу. І якось не хотілося відчути себе 
дурнем знову. Але моя погорда була марною. Співбесіда зруйнува
ла мої штучні міфи.

У призначений день ми з Анатолієм Миколайовичем піднімали
ся сходами на п'ятий поверх першого корпусу ДДУ. Я згадав, що в 
деяких аудиторіях історичного факультету на молодших курсах у нас 
проходили лекційні занятя у дні фізичного виховання. Навчальний 
корпус економічного факультету знаходиться на відстані від Палацу 
спорту університету, яку годі подолати за пів години. А перерви між 
парами тривали лишень 10 — 15 хвилин. Тож і вчилися ми в такі дні «у 
приймах», щоб не гаяти час на переїзд між корпусами.

г. У кінці п'ятого поверху, майже біля скляного виходу на біч
ний балкон корпусу розташовувалася кафедра історіграфії та дже
релознавства, на яку ми й завітали. Перемовившись парою слів з 
Віталієм Васильовичем ми вже втрьох увійшли до кабінету завіду
вача? Кімната була вполовину вужча, ніж приміщення кафедри. У 
мене виникла асоціація із тунелем, оскільки й без того обмежений 
простір кабінету вздовж стін був обставлений книжковими шафа
ми, в яких я відразу помітив чимало цікавих видань. А найголовні
ше у стосах лежали декілька стародруків, які викликали б заздрість 
у будь-якого букініста. З'явилося якесь відчуття комфортності й 
духу справжньої історії. Згодом я зрозумів, що спричинило таке 
приємне враження, — цій бібліотеці бракувало видань класиків мар- 
ксизму^ленінізму. Просто в процесі підготовки до занять з економі
чних дисциплін я дуже часто відвідував кабінет політичної економії, 
де засклені* шафи понад стінами від долівки до стелі були вщерть
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заставлені однаково оформленими бордовими зібраннями творів 
К. Маркса і Ф. Енгельса та синіми томами повного зібрання творів 
В. І. Леніна у цупких палітурках. А тут замість цієї двокольорової 
суворої гами панувала пістрява картина різноформатних книг та 
брошур, що своїми нерівно розташованими м'якими та твердими 
корінцями свідчили, що з ними щойно працювали.

Вглибині кабінету, біля самого двохрамного вікна розташову- 
вася робочий стіл, з-за якого назустріч нам піднявся високий худо
рлявий срібловолосий чоловік і радо запросив присісти. З десяток 
стільців нерівномірно розставлених, а подекуди просто притуле
них, свідчили, що нещодавно тут відбувся семінар або якась нара
да. Мені відрекомендували господаря кабінету —професор Микола 
Павлович Ковальський. Потиснувши мені руку (що для мене було 
неабиякою несподіванкою, бо на економічному я жодного разу не 
удостоївся подібного жесту від викладачів, хоч і працювали там лі
чені професори), Микола Павлович гостинно запропонував кави, 
яку він сам на той час надзвичайно поважав. Зніяковівши від такої 
пропозиції я чемно відмовився.

Далі відбулася співбесіда, результатом якої стало відверте за
прошення працювати на кафедрі. Я зараз не можу пригадати зміс
ту тієї розмови, бо перебував під враженням незвичної мені атмо
сфери у цьому гурті людей, старших за мене, але таких захоплених 
своєю справою, що ні-ні, а розмова збочувала до якоїсь незавер
шеної дискусії, суті якої я тоді так і не вловив. А ще пам'ятаю, 
Микола Павлович демонструючи колекцію світлин, що містилися 
за склом книжкової шафи, розповідав про Всесоюзні конференції з 
джерелознавства та шановних колег з Росії, Грузії, України. А ще 
пригадую, що під час тієї зустрічі чи не щохвилини прочинялися 
двері й до кабінету заходили у справах то студенти, то колеги із 
сусідніх кафедр, то аспіранти Миколи Павловича. І хто б не завітав 
до цієї бібліотеки завідувач кафедри радо всіх зустрічав і жваво 
цікавився їх справами.

Мені дали якийсь час на роздуми й призначили дату нової 
зустрічі з тим, щоб остаточно вирішити питання мого розподілу по 
закінченні університету на кафедру історіографії та джерелознавс
тва. Вже й не знаю чим я припав до душі Миколі Павловичу, але 
вже згодом, коли я вже років зо три попрацював на кафедрі він 
мені сказав, що на цю посаду були й без мене кандидатури. Я не
абияк вдячний Миколі Павловичу за те, що він (як я усвідомив 
згодом) вродженним чуттям виокремлював із загалу і підтримував
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«своїх» молодих людей, що слідом за вчителем торували наукову 
стежку. Багато хто з них стали для мене справжніми друзями, яких 
мені відверто бракувало під час навчання на економічному. Та пря
муючи того дня додому я вже з нетерпінням очікував призначеного 
дня, бо надзвичайно кортіло знову потрапити до того задимленого 
тютюном кабінету-бібліотеки.

У призначений день Микола Павлович як завідувач кафедри 
представив мене тодішньому декану історичного факультету-про
фесору Черненку. Цього разу запитань було значно менше. Я спро
квола на них відповів. Декан дав свою згоду на підписання мого 
розподілу на кафедру. Ніби все відбулося спокійно й рівно. Але 
саме цей мій удаваний спокій чомусь неабияк роздратував мого 
майбутнього вчителя. Микола Павлович зауважив, що я відповідав 
якось мляво й невпевнено, ніби хтось мене тягнув сюди на нали
гачі. То чи певен я, що хочу працювати на його кафедрі? Тут вже 
настав час мені виливати переполох. Як, мені відмовлять у незви
чайній і цікавій роботі? Зміцнившись у думці, я твердо відповів, що 
мені буде дуже приємно працювати саме на історичному, оскільки 
це справді незвичайна можливість робити те, чого на той час при
наймні в Україні ніхто не робив. Застосування математичних мето
дів та комп’ютерних технологій в історичних дослідженнях видава
лося справді певним проривом і перспективною справою.

І наступної миті Микола Павлович не давши мені оговтатись 
від процедури «кастингу» запросив виступити на секції історіог
рафії та джерелознавства підсумкової наукової конференції. Я зро
зумів, що моє «так» мало не віддалену перспективу, а набуло сили 
вже цього дня. Я ставав частиною колективу кафедри. З іншого 
боку, нові можливості мене вабили. А найголовніше я міг задоволь
нити невгамовну спрагу до пізнання. Згодом мені напівжартома 
дорікали викладачі економічного, ніби я зрадив alma mater. Так пі
сля захисту кандидатської я довідався, що стосовно мене були не
абиякі плани у декого з професорів факультету, де я вчився. Але 
річ у тім, що, по-перше, я тоді так і не дочекався якоїсь цікавої 
пропозиції, а, по-друге, я поринув у новий світ людських і наукових 
стосунків, яких там бракувало.

Микола Павлович постійно залучав мене до пошукової робо
ти. Це сприяло моїй самоосвіті як історика, оскільки застосування 
математики завжди потребує коректності не тільки в історії, а й в  
природничих науках. Маючи знання з інформатики я мусив розі
братися в інформаційних же аспектах історичної науки. І вважаю
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щасливим збігом обставин, що я потрапив саме на кафедру, яка 
фактично опікувалася багатьма аспектами інформаціного забезпе
чення історичних досліджень. Тільки називалося це незвичним тоді 
для мене і таким історичним словом «джерело». Микола Павлович, 
помітивши моє прагнення розібратися в категоріальному апараті 
історичного джерелознавства, тонкощах цієї мудрої науки, вдався 
до незвичайного педагогічного прийому — запропонував спільно під
готувати методичну розробку щодо вивчення його термінології та 
дефініцій. А оскільки вигадати визначення категорій я не міг, то 
мимоволі довелося проштудіювати певну кількість джерелознавчої 
літератури. Внаслідок отих моїх студій та корисних порад Миколи 
Павловича навесні 1992 р. з'явилася друком українською мовою 
«Методична розробка до вивчення термінології історичного джере
лознавства та археографії в курсі «Джерелознавство вітчизняної 
історії»1. Того ж року вчитель запропонував мені вступити до заоч
ної аспірантури на кафедрі. Рішення було відверто кажучі несподі
ване, оскільки роком раніше я прикріпився здобувачем до кафедри 
для складання кандидатських іспитів. На той час я справді мав вже 
певний доробок і був морально готовий до написання кандидатсь
кої дисертації. Але гадав, що зможу це неквапом зробити й без 
аспірантури. Микола Павлович рішуче мене переконав у необхід
ності соціалізуватися саме через інститут аспірантури, оскільки ВАК 
віддає перевагу її випускникам. Мудра людина вже вкотре виявила 
батьківську опіку про мене. Неабияка увага до мене не залишала 
мені шансів для того, щоб бодай якось зганьбити таку довіру. Після 
вступу до аспірантури почалася інтенсивна робота з написання те
ксту дисертації, яку я закінчив навесні наступного 1993 р. Той час я 
зранку до глупої ночі проводив у комп'ютерному класі, виконуючи 
на допотопних комп'ютерах обчислення та набираючи тексти роз
ділів. Мене у ті напружені дні постійно підтримував і допомагав 
Віталій Васильович Підгаєцький, який після написання своєї док
торської став співкерівником моєї кандидатської. Того року Мико
ла Павлович перебував за науковим грантом у Польщі. І яке ж  було 
здивування вчителя, коли після повернення його з кількамісячного 
відрядження у рідні пенати я подав теку з першим варіантом дисе
ртації. Вже й не знаю, яке враження справив на вчителя текст мого

1 Методична розробка до вивчення термінології історичного джерело
знавства та археографії в курсі «Джерелознавство вітчизняної історії» /  
Укл.: М. П. Ковальський, Ю. А  Святець. — Д.: Вид-во ДДУ, 1992. —54 с.
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^бестселлера», але отримав я назад доволі покреслений і помере- 
з^ений його кардіографічним почерком. Текст пістрів зауваження- 
Н№.Т$ пропозиціями. Хвалити Господа, мій «опус» не залишився без 
уваги Миколи Павловича. Я пам'ятаю, з яким завзяттям я тоді ви- 
црцвляв свій недолугий текст. Але після тієї правки Микола Павло
вич поставив питання про рецензування моєї роботи колегами ка
федри. Рецензентами призначили професора Ірину Іванівну Колес
ник тц доцента Віктора Борисовича Атаманенка, яким я й по сей 
дещ> щиро вдячний за цінні поради і рекомендації.

Та/ ось призначено дату захисту —16 червня 1993 р. Після, під
писання Біловезької угоди тривало формування незалежних від 
Москви державних структур України, у тому числі й ВАК України. 
За старою звичкою опоненувати по дисертаціям запрошували до- 
свічених науковців з Москви, Санкт-Петербурга, Воронежа тощо» 
Спеціалізована вчена рада призначила мені опонентами завідувача 
кафедри джерелознавства російської історії Санкт-Петербурзького 
державного університету професора Сергія Григоровича Кащенка 
та провідного наукового співробітника Інституту історії України НАН 
України світлої пам'яті професора Анатолія Васильовича Санцеви- 
ча. Схоже авторитет моїх наукових керівників позначився й на мені, 
тому моє дослідження отримало в цілому схвальні відгуки. Нібито 
все йшло добре. Але напередодні захисту з'ясувалося, що дехто з 
членів спеціалізованої вченої ради перебуває у відрядженні за кор
доном, а тому гостро постало питання забезпечення кворуму. І зно
ву Микола Павлович рятував ситуацію. У день захисту вранці мій 
науковий керівник особисто дякуючи Олександру Андрійовичу 
Удоду, який допоміг з автомобілем, їздив до Запоріжжя, де умовив 
тодішніх членів ради професора Сергія Романовича Ляха (чия ка
федра до речі дала відгук на дисертацію як провідна установа) та 
професора Федора Григоровича Турченка взяти участь у засіданні 
й тим самим підтримати захист його учня. Не уявляю, скільки здо
ров'я коштував Миколі Павловичу той вояж, але згодом вчитель 
жодного разу мені не дорікнув цим, коли я був не вельми уважний 
до його прохань.

Та на цьому навчання не закінчилося. Незабаром Микола 
Павлович очолив Дніпропетровське відділення щойно створеного 
Інституту української археографії та джерелознавства. Науковці, 
серед яких опинився і я, готували до публікації комплекси архівних 
джерел. Одним з пріоритетних напрямів роботи стала підготовка 
видання книг Руської (Волинської) Метрики. Вчитель із завзяттям
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дитини захопився цією справою. Замовлялися копії мікрофільмів 
книг Метрики, група студентів під керівництвом Миколи Павлови
ча опановуючи руську палеографію XVI ст. активно здійснювали 
транслітерацію документів, досліджувався їх формулярний склад, 
друкувалися на машинці тексти. У цей вир потрапив і я. Не один 
місяць ми спільно з Миколою Павловичем вичитували тексти 191 
книги фонду Литовської Метрики РДІА. Так я навчився трохи ще й 
палеографії. Але реалізувати до кінця цей грандіозний проект не 
судилося. Незабаром Микола Павлович та два його найближчих 
учні-соратника відбули на історичну батьківщину вчителя відро
джувати вищий навчальний заклад зі столітніми коріннями — Остро
зьку Академію.

Нині, згадуючи ті часи, я надзвичайно шкодую, що миг би ще 
багато чого навчитися у Миколи Павловича, геній якого продуку
вав ідеї, яких з надлишком вистачило для творчості його численних 
учнів. Представників науково-педагогічної школи Ковальського 
можна розпізнати за характерними рисами мовлення, постановки 
наукових проблем, принципами їх розв'язання. Нині його учні роз
порошені не тільки по Україні, а й по цілому світу. Але вони гідно 
репрезентують і шанують традиції цієї наукової спільноти подеку
ди жартома визначаючи поміж собою, хто на цьому розлогому ге
неалогічному древі є «дітьми» Миколи Павловича, а хто численни
ми «онуками». Людина великої душевної сили, переживши глибокі 
сімейні втрати (спочатку дружини, потім доньки), зі щирим серцем 
дав путівки в життя потужній когорті учнів. А скільки ще невизна
них учнів — випускників університетів, де він працював, пам'ятають 
свого вчителя? 1

Світла пам'ять Вам, дорогий Миколо Павловичу...



Et gaudium  e t solatium  inlitteris
Plinii





О. А. Удод

ДИСЦИПЛІНАРНА СТРУКТУРА
у к р а їн с ь к о ! іс т о р и ч н о ї

НАУКИ: АКАДЕМІЧНІ 
ТА ДИДАКТИЧНІ ВИМІРИ

ІУІикола Павлович Ковальський (1929 — 2006) ввійшов в історію
української історичної науки як незаперечний авторитет в галузі 
наукового джерелознавства, засновник дніпропетровської школи 
дослідників історичних джерел та розробників методів їх верифі
кації й використання. Він завжди тяжів до глибоких теоретичних 
узагальнень, постійно звертався до проблем філософії та методо
логії науки взагалі й історичної зокрема. 1995 року в збірнику нау
кових праць «Під знаком Кліо» (на пошану Олени Апанович) про
фесор М. П. Ковальський виступив з науковою розвідкою «Тео
ретичні, методичні та джерелознавчі проблеми української історіо
графії XVIII —XX ст.», де підкреслив важливість опрацювання теоре- 
тико-методологічних питань гуманітарних українознавчих наук, зок
рема історії української історичної науки, історіографії, осмислен
ня історіографічних процесів і історіографічних тенденцій у минуло
му і сучаснос ті. Торкався Микола Павлович і проблеми дисциплінар
ної структури історії історичної науки. Він писав: «Розрізняються 
такі види історіографічних наук (або дисциплін): власне історіогра
фія, історія історіографії, історіологія (теорія історії замість сумно
звісного й насильного насаджуваного «історичного матеріалізму»), 
філософія історії».

© Удод О. А., 2007
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Проблема структуризації історичної науки була є і, очевид
но, ще довго буде актуальною серед нагальних теоретичних, епісте- 
мологічних та праксеологічних її проблем. З огляду на важливість 
означених питань та складаючи безмірну шану і повагу до свого 
Вчителя — Миколи Павловича Ковальського, продовжуючи його 
справу щодо розробки теоретичних питань історії історичної нау
ки, хотілось би викласти свої міркування із теми дисциплінарної 
структури української історичної науки.

За різними підрахунками сучасний світ науки складається з 
величезної кількості дисциплін: від 1,5 — 2 тис. (мінімум) до 10—12 
тис. (максимум) наукових дисциплін. Відтак навіть з урахуванням 
міркувань інтерсуб'єктивності, релятивності та численних, іноді 
взаємовиключних, формальних умовностей під час застосування 
дослідницьких практик, за якими проводилися означені розрахун
ки, очевидно, що на сьогодні відсутні єдині універсальні критерії 
щодо визначення наукової «дисципліни».

Представлена картина дисциплінарної структури стає ще 
більш строкатою та суперечливою, коли йдеться про палітру націо
нально-регіональних «дисциплінарних світів» з їхніми відмінними 
культурними традиціями, інтелектуальними стандартами, дискретні
стю, мінливими соціо- й етнокультурними середовищами, тоталь
ним та швидкоплинним розширенням світу Науки, дифузією дис
циплінарних меж, загальною трансформацією дисциплінарного ядра 
цілих наукових галузей тощо. *

Водночас протягом останніх десятиріч XX та на початку XXI ст. 
неабиякої популярності набула організація науки на проблемних 
засадах як для виконання конкретних дослідницьких проектів, так 
і для інституціоналізації цілих напрямів та шкіл на пограниччі суміж
них, споріднених, а інколи й різнорідних дисциплін.

Дехто з науковців навіть обстоює думку про архаїчність дисци
плінарного поділу та взагалі пророкує кінець «дисциплінарної ери» 
науки.

Втім, чутки і пророцтва про «передчасну смерть» дисциплінар
ної організації сучасної науки виявилися не тільки метафорични
ми перебільшеннями, а в багатьох випадках голослівними заявами 
з огляду на нинішні тенденції глобалізму. Адже ефективність дисци
плінарної форми організації науки виявилася, передусім, в її інва
ріантності, версіальності. щодо політичного, соціально-економічно
го та культурного оточення.
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практики та метаморфози, які відбуваються в багатьох наукових 
галузях і дисциплінарних родинах.

Означені проблеми надзвичайно актуальні і на теренах україн
ської соціогуманітаристики, зокрема історії. Водночас соціогумані- 
тарна специфіка, особливості етнокультурного побутування, супе
речливий дисциплінарний статус, переривчатість академічної та 
культурної традицій і чимало інших чинників й передумов проду
кують низку своєрідних контекстів, аспектів та суперечностей, які 
становлять складний, полівимірний і багатомасштабний комплекс 
проблем, пов'язаних з дисциплінарною історією української істо
ричної науки.

Вочевидь дана проблематика має чимало варіацій висвітлен
ня, витлумачення та розробки, зокрема з перспективи модерніст
ських канонів чи постмодерністських дискурсів тощо.

Втім, пропонуємо зосередитися на кількох звичних вимірах 
зазначеної проблематики, які нині набули неабиякої популярності.

Йдеться про академічний та дидактичний виміри дисциплі
нарної структури української історичної науки, зокрема про спо
соби їхнього представлення та конструювання відповідних обра
зів, які ми можемо запропонувати як нашому суспільству, так і 
репрезентувати на світовий інтелектуальний ринок.

І. Історія в дисциплінарній системі наукових знань

Формування дисциплінарної структури науки відбувалося 
протягом XVI — XIX ст. паралельно зі становленням і утверджен
ням статуту наукової професії (фаху), спершу в університетах піз
нього середньовіччя та ранньомодерної доби, а пізніше в наукових 
товариствах і асоціаціях.

Трансформація дисциплінарної організації науки та перетво
рення її в специфічний інститут суспільства спиралися на взірці 
соціальної організації, характерні для доби Просвітництва, а також 
на організаційні інновації усередині європейського природознавства 
(засади та форми функціонування британської вищої школи, акаде
мії, наукові журнали і т.п.).

Впродовж XVI —XVIII ст. історія трактувалася як описове, 
фактологічне знання, за яким зберігався другорядний, допоміж
ний статус у тодішній системі наук. Вважається, що становлення 
історії як науки тривало протягом усього XIX ст. одночасно з вио-

131



О. с// Шод

кремленням суспільних наук як самостійного типу знання, диферен
ційованого від природознавства. Недаремно однією із найпоширені
ших метафор, якими характеризують XIX ст., є дефініція «століття 
історії». Тоді ж формуються й інші наукові дисципліни з обсягу 
соціогуманітаристики: економіка, соціологія, психологія, етнологія 
та чимало ін., які раніше були розчинені у філософії суспільства у 
вигляді хаотичного конгломерату різнорідних знань.

Процес формування інституціональної .мережі історії як само
стійної дисципліни був досить тривалим і суперечливим. Зокрема, 
перші самостійні кафедри історії були засновані у  Берлінському 
університеті 1810 р. та в Сорбонні — 1812 р., а в Оксфорді та Кемб
риджі—ще пізніше, відповідно 1866 та 1869 рр.

В інших країнах, зокрема на східноєвропейських обширах, 
цей процес був ще тривалішим, відбувався нелінійним шляхом і в 
багатьох випадках завершився лише у першій третині XX ст. Тому 
історія, як і більшість суспільних наук, набула дисциплінарного ста
тусу та його неодмінних атрибутів (факультети, кафедри, товарист
ва, архівні сховища, наукові бібліотеки, музейні колекції, дипломи, 
інститут експертної оцінки кваліфікаційних та фахових досліджень, 
масив дисциплінарних публікацій, серійні та періодичні видання 
та ін.) у другій.

Саме в цей час сформувалися спеціальні механізми та фахо
ві стандарти, які забезпечили функціонування історії як науки, зок
рема методологічні і теоретичні рефлексії щодо організації дисциплі
нарного знання, його актуалізації, відтворення, прирощення та спо
собів передачі в соціокультурне середовище (суспільство), форму
вання дослідницького інструментарію тощо. Ключову роль у цьому 
процесі відігравала система представлення науково-історичних 
знань, їхня обробка, групування та трансляція у вигляді масиву 
дисциплінарних публікацій усім учасникам пізнавального процесу, 
як колегам з фахової корпорації, так і вченим з суміжних та спорід
нених дисциплін.

Заразом окреслювалися невирішені проблеми щодо історич
ної минувшини, зокрема саморефлектування представників фахо
вої корпорації істориків стосовно дослідницьких практик, теоретич
них та методологічних проблем, питань мови науки, способів і форм 
репрезентації результатів наукових студій та чимало ін.

Відтоді систематичний аналіз архітектури історії як наукової 
дисципліни (пізніше як мегадисципліни та її дисциплінарної роди
ни) регулярно проводиться і на макрорівні.
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потреби науки: методологія і теорія історії, бібліографічна й архів
на евристика, уточнення уявлень про будову дисциплінарного знан
ня і місце певної дисципліни в системі наук, особливо в зв'язку з 
інтенсивними процесами диференціації й інтеграції соціогуманітари- 
стики в XX ст., підготовка навчальних курсів, класифікація спеціаль
ностей, проведення великих наукових конгресів тощо.

Зокрема, міжнародні конгреси історичних наук систематич
но скликаються з 1900 р. (1-й конгрес був проведений 23 — 28 лип
ня 1900 р. у Парижі) і до тепер.

Зауважимо, що формування образів дисциплінарної структури 
історичної науки має і низку своїх, специфічних проблем. Йдеться 
не тільки про особливості соціогуманітарного знання, до якого варто 
віднести і наші знання про минувшину, а й про функціональне 
призначення історії як науки. Ця проблематика і до сьогодні є вель
ми дискусійною. Відтак циркулює досить широкий спектр поглядів 
та підходів: від кількох основних базових функцій історичної нау
ки до їхньої широкої, розгалуженої специфікації та диференціації 
у вигляді кількох десятків функцій.

Втім, можемо говорити, принаймні про п'ять провідних функ
цій історії, позаяк їх (у тому чи іншому вигляді) визнає більшість 
дослідників. Це функції: ідентифікації, легітимації знання, відкрит
тя Іншого минулого, підтримання історичних зразків та історична 
пам'ять.

За великим рахунком окреслене функціональне призначен
ня репрезентує не стільки корпоративні правила і фахові норми, 
скільки ретрансляцію соціокультурних вимог суспільства до практи
ки та теорії історичних досліджень. До того ж, варто наголосити на 
побутуванні різнорідних, конфронтуючих вимог, які привносять 
численні суперечності в історичні дослідження.

Достатньо зіставити функції ідентифікації та легітимації знан
ня. Адже встановлений та верифікований історичний факт треба 
не тільки представити у певній конструкції історичної минувшини, 
а легітимізувати його як інтелектуальний продукт для широкого 
ужитку в межах тієї чи іншої соціокультурної системи.

Таким чином, історик не тільки конструю є певні моделі минув
ш ини, а й зобов 'язаний  представити такі пояснювальні стратегії, 
які будуть задовольняти легітимаційні потреби соціуму, тобто забез
печити їхн є просування в культурному, інтелектуальному, а іноді 
навіть у  правничому плані.
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1933 рр. геноцидом проти українського народу в українському пар
ламенті зокрема, і в суспільстві та на міжнародній арені взагалі. Чи 
питання статусу ветеранів УПА, яке й до сьогодні є надзвичайно 
болючим і актуальним для України. Ці приклади наочно демон
струють складний і тернистий шлях від ідентифікації історичного 
знання до його культурної, інтелектуальної, а зрештою і правової 
легітимації.

Ще більш гострою є низка проблем, пов'язаних з функцією 
історичної пам'яті. Нині в європейській науці відбувається навіть 
інституціоналізація однойменного наукового напряму, що з часом 
може перетворитися в історичну субдисципліну. Складність функ
ції історичної пам'яті полягає в тому, що історична наука забезпе
чує не тільки дидактичні потреби своєї фахової спільноти, а за 
великим рахунком усього суспільства, тобто виступає як своєрід
ний фермент щодо історичної свідомості нації або громадянства 
певної держави. Така специфікація цієї функції продукує необхід
ність диференційованого, а часто-густо асиметричного представ
лення дидактичних образів історичної науки.

Отож, маємо невмотивоване редукційне спрощення нашої 
минувшини, вилучення певних фрагментів історії, які видаються 
політично актуальними (або неактуальними) чи ідеологічно заанга- 
жованими, побутування старих і творення нових історичних міфів, 
поширення екзотично-сенсаційних артефактів (згадаємо численні 
псевдоконцепції про аріїв або Українську державу за сотні чи на
віть тисячі років до н.е.) тощо. 1

Водночас історик у процесі творення дидактичних образів 
виступає і як модератор історичних взірців, і як демістифікатор 
історичної пам'яті, а також як особа, яка прагне транслювати в 
суспільство знання про Інше (Іншу минувшину, Інше тлумачення 
традиційної проблематики, Інше прочитання відомих текстів, Інше 
знання, Інший соціальний досвід, Інші взірці поведінки і т.п.). Оче
видно, що така мішанина соціальних та інтелектуальних ролей по
требує від історика підвищеної саморефлексії як щодо передумов 
та обставин наукової праці, так і стосовно середовищ, в яких вони 
відбуваються. Інакше кажучи авторефлексія вченого вимагає конс
труювання академічного та дидактичного образу/образів дисцип
лінарної структури історичної науки.

Ще один аспект, на якому варто спинитися, пов'язаний з 
особливістю застосування дослідницьких практик в історичній науці.
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винесені за межі науки або відіграють у ній допоміжну роль, яку 
перебирає на себе молодший науковий персонал. Первинною систе
матизацією економічної, соціальної, політичної та іншої інформації 
опікуються, здебільшого державні інституції, статистичні відомства, 
інформаційні агентства і т.п. Але все це стосується лише ниніш
ньої, сучасної реальності —для минулого повністю цю роботу 
мають виконувати самі історики, як початківці, так і відомі вчені.

Слід наголосити і підкреслити, що сучасні суспільства (не 
тільки в Україні, а і в провідних країнах світу) виділяють на вивчення 
історії, зокрема на створення інформаційної бази для опису та пояс
нення минувшини, набагато менше ресурсів (людських і фінансо
вих), ніж на вивчення сьогодення. Однак, соціокультурні вимоги 
до фахової корпорації істориків часто-густо не менші, а більші ніж 
до їхніх колег з обсягу всієї соціогуманітаристики! За таких обста
вин розширення інформаційної (джерельної) бази історичних сту
дій відбувається на кілька порядків повільніше, ніж інформації, яка 
використовується, наприклад, в економіці, політології та інших су
спільних науках. Відтак обсяг, характер та первинна обробка фак
тографічного матеріалу в історичній науці у багатьох випадках 
обмежені можливостями кількох осіб чи невеликої дослідницької 
групи, які спеціалізуються на певній проблематиці

Таким чином, особливості взаємозв'язку історичної науки та 
соціуму спричиняють низку суттєвих особливостей щодо її дисци
плінарної структури. Деякі з них спробуємо розглянути з перспек
тиви творення та функціонування сучасної української історичної 
науки.

II. Дисциплінарна структура української історичної 
науки: сучасний стан, інтелектуальні виклики 

та соціокультурні вимоги У

У світлі епістемологічних координат українську історичну нау
ку можемо розглядати як своєрідну національно-регіональну систе
му наукових знань, яка складається з низки дисциплінарних підси
стем. Чільне місце у цій системі посідають підсистеми, пов'язані з 
історіописанням та його саморефлектуванням, а також комплекс 
дисциплін, який розшукує, вивчає та вводить до наукового обігу 
різноманітні носії інформації — джерела.
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Якщо підсистеми історіописання продукують методологічні 
стратегії та інтелектуальні зразки стосовно конструювання мину
лого, то джерелознавство та комплекс спеціальних історичний дис
циплін (далі — СІД) —корпоративні вимоги, норми та стандарти до 
різних видів джерел, зокрема щодо способів їхнього використання 
у науці. Отже, система науково-історичних знань забезпечується 
як корпоративними правилами, установками і нормами щодо емпі
ричної (фактографічної) основи студіювання історії, так і відповід
ними дослідницькими стратегіями щодо інтерпретації та представ
лення нашої минувшини.

Крім того, існують традиційні горизонтальні та вертикальні 
субдисциплінарні поділи історії: за епохами і періодами (античність, 
медієвістика, модерний час і т.п.) та зрізами чи пластами історич
ної реальності (економічна, соціальна, повсякденна, культурна, полі
тична історія та ін.). Водночас наукові знання та людські спільно
ти, які їх продукують, вмонтовані у систему соціальної реальності 
та систему культури — представлені певним суспільством. З* цієї пер
спективи національно-регіональні дисциплінарні підсистеми історіо
писання та комплексу СІД сприймають, засвоюють і транслюють 
соціокультурні вимоги, норми та культурні взірці, які забезпечують 
цілісність функціонування всієї системи науково-історичних знань.

З іншого боку, розмаїття національно-регіональних дисциплі
нарних підсистем знання забезпечує феномен глобальної наукової 
комунікації та інтелектуальної конкуренції у світі науки, в т:ч: й 
історичної. Така взаємодія спричиняє до поширення нових науко
вих напрямів (нова інтелектуальна історія, нова культурна історія, 
усна історія, історія довкілля, візуальна історія і т.п.) та методологіч
них стратегій, а також відкриття Інших зрізів історичної минувши
ни. Зауважимо, що дух креативності, який нині шириться на пост
радянському просторі, представляє достатньо широкі можливості 
для інтелектуального вибору історика та пошуку новітніх дослідни
цьких стратегій.

Історія повсякденності та мікроісторія, нова культурна, со
ціальна й інтелектуальна історія, візуальна та усна історія, історія 
довкілля й історія знизу, історія жінок та історія читання — тільки 
вибірковий перелік з численних і розмаїтих дослідницьких прак
тик і напрямів, які побутують на ниві сучасного історіописання

Отже, у дуже спрощеному, абстрактному вигляді дисциплінар
на структура історичної науки схожа на відкриту, мобільну та полі- 
вимірну систему знання, яка функціонує у певному сошо- та етно-
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культурному просторі, зокрема задовольняє його потреби, а також 
взаємодіє з іншими національно-регіональними системами і підси
стемами.

Нині дисциплінарна структура української історичної науки 
уявляється нам у вигляді образу строкатої, розмаїтої і динамічної 
мозаїки, яка виникла в результаті тектонічних соціокультурних зсу
вів XIX — XX ст. та перебуває в стані динамічної трансформації щодо 
пострадянських реалій і потреб. Тим не менше вона продукує дослі
дницькі зразки, засвоює певні стратегії, намагається задовольнити 
поточні соціокультурні вимоги й етнокультурні потреби, а за вели
ким рахунком прагне відповісти на інтелектуальні виклики часу.

З огляду на масштаби дискретності української культурної 
історії, специфіку побутування національної науки у соціокультур
них середовищах мультинаціональних імперій Росії та Австро-Угор
щини, руйнівні метаморфози XX ст. та низку інших чинників і 
передумов постають нагальні потреби з обсягу вивчення дисциплі
нарної історії.

Передусім, необхідно висвітлити шляхи та способи формуван
ня дисциплінарної структури української науки на перехресті різ
них культурних та інтелектуальних традицій. Зокрема, слід з'ясувати 
механізм побутування дисциплінарних підсистем у ту чи іншу істо
ричну добу, висвітлити норми і стандарти корпоративної спільно
ти, яка продукувала історичні знання, окреслити горизонти історіо- 
писання тощо. Зауважимо, що цей процес потребуватиме самоіден- 
тифікащї українських інтелектуальних і культурних традицій протя
гом різних періодів історії, а також гнучких і адекватних способів 
їхнього представлення в європейському та світовому інтелектуаль
ному просторі.

Крім того, слід згадати і про проблеми інтелектуальної конку
ренції української науки з іншими національно-регіональними ди
сциплінарними системами знання на полі спільної історичної минув
шини. Згадаємо т. зв. боротьбу за «Київську спадщину» (в російсь
кій версії «борьба за русское первородство»), яка триває щонаймен
ше півтора століття.

Водночас схожі проблеми спільної спадщини побутують і щодо 
інших історичних періодів і навіть окремих постатей. Зауважимо, 
що багато знакових діячів українського історіописання постали на 
перехресті кількох національно-культурних традицій. Наприклад, 
Микола Костомаров на теренах української та російської традиції, 
В'ячеслав Липинський — української і польської, Лев Окіншевич —
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української та білоруської і т. ін. Напевно такі проблеми неможли
во розробляти ані на засадах апології національних догматів, ані на 
основі суцільного космополітичного конформізму. Вони потребують 
інших масштабів висвітлення та новітніх стратегій пояснення, які 
виходять поза межі окремих постатей, локальних проблем або фак
тів. Наразі сама практика історичних досліджень продукує актуальні 
вимоги до переосмислення нашої дисциплінарної історії та пошуку 
адекватних моделей її висвітлення, витлумачення, переоцінки і ре
презентації.

Від проблем мікрорівня повернемося до питань високого сту
пеня загальності, зокрема щодо ідентифікації дисциплінарної історії 
української історичної науки з перспективи наукознавства та філо
софії науки. Зазначимо, що питання про особливості, специфіку, 
просторово-регіональну конфігурацію, темпи, інтенсивність та інші 
параметри українського науково-історичного (історіографічного) 
процесу, зокрема в сенсі побутування окремих дисциплінарних 
підсистем, у добу класичної, некласичної та постнекласичної нау
ки, і до нині залишається на маргінесі сучасних студій.

Попри значний інтервал абстракції, який властивий зазначе
ним поняттям, та процедурних складностей щодо їх застосування 
на теренах соціогуманітаристики, очевидно, що без такого інстру
ментарію неможливо виробити адекватні пояснювальні стратегії 
та запропонувати необхідні інтерпретаційні моделі щодо дисциплі
нарної історії української історичної науки.

Іншою важливою проблемою є тема, пов'язана з т. зв. «міжди
сциплінарними стиками», яка сьогодні поступово трансформуєть
ся у феномен інтердисциплінарності.

Цей феномен в інтелектуальному просторі соціогуманітари
стики зумовлений кількома групами взаємопов'язаних чинників:

> фрагментарністю та атомізацією предметних областей іс
торії, зокрема її диференціацією на велику кількість су б дисциплін;

> переходом від тотальних реконструкцій і гранднаративів 
до мікроскопічних та мозаїчних способів пояснення і представлен
ня історичної минувшини;

> обмеженістю людських і матеріальних ресурсів в царині 
історії, що зумовлює необхідність запозичення полідисциплінарно- 
го інструментарію, розробленого в інших дисциплінарних системах;

> евристичними й аксіологічними можливостями теоретич
но інверсії, що зумовлена «часовим розривом» між минувшиною 
сьогоденням у теорії, методології та практиці досліджень між істо
риками та вченими, які вивчають різноманітні зрізи сучасності;

> інтелектуальними новаціями та хвилями доби постмодерну.
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З перспективи окреслених особливостей найголовнішим пріо

ритетом варто вважати осмислення функціонування з дисциплінар
ного сегмента історії як науки у контексті сучасності, зокрема з 
перспективи розмиття дисциплінарних меж та поширення феномена 
інтердисциплінарності. Такою, в найголовніших рисах, уявляється 
первісна постановка основних проблем відтворення та кош груюван- 
ня дисциплінарної історії української історичної науки.

На нашу думку, реалізацію комплексної програми з написан
ня дисциплінарної історії історичної науки в Україні доцільно розпо
чати з пілотного проекту з обсягу історіографії та комплексу СІД. 
Метою такої роботи має бути висвітлення формування, становлен
ня та перетворення дисциплінарних підсистем української історич
ної науки з перспективи історіографії і комплексу СІД.

Дослідницька стратегія має передбачати асиметричний під
хід до історії окремих дисциплін з урахуванням особливостей їхнього 
становлення та сучасного функціонування: а) дисциплінарний ста
тус; б) предметна сфера; в) темпоральні і просторові характеристи
ки: тривалість існування та періодизація; г) глибина розробки дисци
плінарної історії; д) інструментарій тощо. З цієї перспективи ком
плекс спеціальних історичних дисциплін доцільно, умовно розділи
ти на кілька груп:

> традиційні дисципліни з відносно давньою дисциплінарною 
історією та з окресленим статусом в українській науці (археографія, 
архівознавство, біографістика, боністика, генеалогія, геральдика, істо
рична географія, епістолологія, мемуаристика, музеєзнавство, нумі
зматика, пам'яткознавство, сфрагістика, фалеристика та ін.);

> дисципліни, що перебувають у стані становлення, хоча 
мають давню дисциплінарну історію в європейській науці (геортоло- 
гія, маргіналістика, неографія, просопографія та ін.);

> екзотичні дисципліни в українській науці, з обсягу яких, 
написані тільки поодинокі розвідки;

> дисципліни, пов'язані з появою нових носіїв інформації 
(кінофотофонознавство, інформатика та ін.).

Дисциплінарна історія української історіографії розглядається 
шляхом виокремлення певних просторово-хронологічних сегмен
тів, які характеризуються спільним соціо- та етнокультурним про
стором, типовими інтелектуальними рефлексіями та концептуаль
ними підходами:

> греко-римська традиція класичної давнини про праукраїн- 
ські землі;
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> києво-руське, галицько-волинське та литовсько-руське літо
писання;

* > річпосполитське та козацько-старшинське історіописання;
> раціонально-просвітницька історіографія, романтична істо

ріографія;
> позитивістська історіографія;
> історіографія доби неокантіанського повороту та соціоло

гічної
> хвилі;
> еміграційна історіографія;
> радянська історіографія і т. п.
Проблемне поле вирізняється складністю локалізації та пла

ваючими межами відносно тієї чи іншої предметної області в цьо
му науково-дослідному проекті. У найзагальнішому вигляді може
мо запропонувати такі проблемні лінії та сюжети:

> походження дисципліни, тяглість, дискретність і просто
рово-регіональна конфігурація дисциплінарної історії;

> середовища побутування, формуючі культурні традиції, 
етно- та соціокультурні передумови;

> інтенсивність та темпи формування дисциплінарного ядра 
(предмет, об'єкт, статус, інструментарій, термінологічний апарат, 
функції та ін.);

> міждисциплінарні зв'язки та впливи, роль інших дисциплін 
і галузей у формуванні та становленні певної дисципліни;

> інституціональна мережа та інстит\щюнально-організацшні
форми діяльності; І

> неформальна інституціональна структура (напрями, шко
ли, течії, групи, гуртки);

> найвизначніші вчені та класичні праці;
> дисциплінарні межі і проблеми інтердисциплінарності.
З огляду на традиційну схему планування науково-дослідних 

тем доцільно розділити виконання цього великого гранд-проекту 
на частини. Водночас, очевидно слід виходити з логіки Конкретних 
і реальних кроків щодо поступової реалізації цього проекту.

Перша частина з робочою назвою: «Дисциплінарна історія 
української історичної науки: дидактичні виміри» має передбачити 
створення низки навчальних посібників з української історіографії 
та комплексу СІД для вищої школи, а також підготовку до реаліза
ції другої частини науково-дослідного проекту, залучення фахівців 
з різних установ і організацій, пошук додаткових джерел фінансу-
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вакгня, інвентаризацію можливостей та розробка концептуальних 
засад, видання тематичних збірників присвячених дослідницькій 
стратегії висвітлення дисциплінарної історії, проведення круглого 
столу (конференції), підготовку індивідуальних «Нарисів» з обсягу 
дисциплінарної історії, виявлення проблемно-тематичних прогалин 
і пошук фахівців для їхнього заповнення, написання на базі вище
вказаних «Нарисів» серії дидактичних посібників і підручників для 
вищої школи.

Друга частина з робочою назвою: «Дисциплінарна історія 
української історичної науки: академічні образи» має охопити такі 
етапи роботи: аналіз дидактичних посібників з історіографії та ком
плексу СІД, розробка концептуальних засад для академічних «На
рисів», видання тематичних збірників, присвячених дослідницькій 
стратегії представлення дисциплінарної історії в світлі академіч
них вимог, проведення круглого столу (конференції), підготовка 
індивідуальних «Нарисів» з обсягу дисциплінарної історії, створен
ня на основі «Нарисів» двох академічних курсів з української істо
ріографії та комплексу СІД.

, Проект непростий, а отже можливі ризики: необхідність у 
постійній колективній співпраці та складність координації у межах 
проекту, розпорошення великого проекту на низку дрібних, недо
в'язаних між собою тем, проблеми із залученням фахівців з інших 
організацій та інституцій, потреби у додаткових джерелах фінан
сування і матеріальних ресурсах тощо.
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Ю. А. Святець

КЛАСИФІКАЦІЯ 
ІСТОРИЧНИХ Д ЖЕРЕЛ: 

ОБ'ЄКШООРІЄШОВАНА 
ПАРАДИГМА

П із н а н н я  в історії, як і в інш их науках, дуж е часто розпочинаєть
ся з невизначеності та зацікавленості. У ф ілософ ії «невизначеність» 
розглядають як гносеологічну категорію, яка у  ш ирокому розумінні 
означає нерозрізню ваність, неможливість виокремити предмет пі
знання з певної уявної різноманітності. При цьому, невизначеність  
не слід розглядати як брак справж ньої (об'єктивної) багатоманітно
сті. У методологічному плані невизначеністю  мож на назвати ситуа
цію, в якій ф орм ується питання про предмет пізнання в певних  
поняттях, які мають сен с за  даних умов, але одерж ати ствердну чи 
заперечну відповідь на це питання в такій ситуації неможливо. У 
логіці невизначеність зазвичай означає невідомість щ одо того, чи 
дана зв'язка в судж ен н і є ствердною  чи заперечною . М овою теорії 
ім овірностей невизначеність означає, що за браком спеціальної ін
ф орм ації про си стем у відомо, що можуть відбутися п р ізних подій, 1

1 Святец Ю Л. Научная неопределенность в историческом исследова
нии / /  Теоретико-методологические проблемы исторического познания: Ма
териалы к междунар. науч. конф. Минск, 1—2 февр. 2001 г.: В 2 т. /  Под ред.
B. Н. Сидорцова, В. С. Кошелева, Я. С. Яскевич. — Минск, 2000. —Т. 1.—
C. 103 — 107; Святець Ю. А. Історичне джерело як синергетичний об'єкт / /  
Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історіографія 
та джерелознавство в часовому вимірі: Міжвуз. зб. наук. пр. /  Ред. кол.: 
А. Г. Болебрух (відп. ред.) та ін. — Д., 2003. — С.292 — 308.
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але за умови, що кожна з них a priori рівноймовірні, тобто вони 
мають однакові шанси відбутися1.

Основними причинами невизначеності можна назвати склад
ність і різноманітність світу, а також обмежені можливості пересіч
ного людського мозку до осягнення такої складності та різноманітно
сті. Історичне пізнання можна уявити як взаємодію двох невизначе- 
них об'єктів: з одного боку, історик як дослідник не може знати 
власних інтелектуальних потенцій, хоча й прагне досягти певної 
мети, відмінної від мети досліджуваного ним об'єкта, а, з іншого 
боку, джерело, яке містить a priori невизначені структури. Джерела 
містять структури, оскільки, з позицій теорії інформації, вони як 
носії інформації покликані забезпечувати комунікацію, тобто доне
сення смислу повідомлення до реципієнта (респондента). М. П. Ко
вальський, погоджуючись з С. О. Шмідтом, наголошував, що історики 
визнають за джерело все те, що випромінює (рос. источает) історич
ну інформацію, кожне явище, яке може бути використане для пізнан
ня минулого людського суспільства1.

Для подолання невизначеності історик відповідно до мети до
слідження зазвичай прагне окреслити предметний простір своєї 
діяльності, тобто визначити сукупність об'єктів реального світу з їх 
зв'язками. Це потрібно для того, щоб подолати складність досліджу
ваних історичних систем. Об'єктами історичного дослідження ви
ступають системи антропогенного походження в їх еволюції (ідеї, 
суспільства, цивілізації, культури тощо). Коли ми починаємо аналізу
вати складну систему, то виявляється, ідо вона складається з бага
тьох частин, які взаємодіють між собою в різний спосіб. При цьо
му, ні самі частини, ні способи їх взаємодії не виявляють жодної 
схожості. Разом з тим обсяг людської пам'яті жорстко обмежує ту 
кількість інформації, яку ми спроможні сприйняти, опрацювати та 
запам'ятати. Проте, організуючи потік вхідної інформації водночас 1 2

1 Шмидт С.О. Источниковедение в кругу других научных дисциплин 
и вопросы классификации источников (Постановка вопроса) / /  Актуальные 
пробл. источниковедения и спец. ист. дисцилин: Тез. докл. IV Всесоюз. конф. 
Днепропетровск, 31 окт.— 2 нояб. 1983. — М., 1983. —С. 5; Ковальський М. П. 
Дослідження з теоретичного джерелознавства у працях професора Сигурда 
Оттовича Шмідта (До 80-річчя з дня народження) / /  Наук. зап. Нац. ун-ту 
«Острозька академія». Історичні науки. — Острог, 2004. — Вип. 4: На пошану 
проф. М. П. Ковальського. — С. 71—72.

2 Michalsky R. Learning from Observation: Conceptual Clustering /  R. Mi- 
chalsky, R. Stepp / /  Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach. — Polo 
Alto, 1 9 8 3 .-P. 5.
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кількома різними каналами та послідовністю окремих порцій, мож
на, прорвати такий інформаційний затор* 2.

Загальновідомо, що в системі серед різних станів, різних пові
домлень завжди існують найважливіші для тривалого існування та 
добробуту, а отже, для стійкості кожної структури зокрема. Інши
ми словамиг будь-яка жива або функціонуюча система утворює стру
ктуру, яку наділяє ієрархією (гр. (spóę — священний та архл — влада). 
Між структурою та ієрархією, яку створила сама структура, існує 
інформаційна взаємодія. Така взаємодія дає стійкість, якщо ієрар
хія «розрізняє» те, що шкодить, і те, що сприяє покращанню струк
тури. Стійкість структури залежить від рівня незнання (невизначе
ності) щодо структури1. Найцікавіші складні системи містять багато 
різних ієрархій. «Той факт, що більшість складних систем мають 
майже розкладну ієрархічну структуру, є головним чинником, який 
дозволяє нам зрозуміти, описати й, навіть, «побачити» такі системи 
та їх частини»2. Ієрархічність систем випливає з того, що «всі систе
ми мають підсистеми, і всі системи є частинами більших систем»3. 
Виявлення частин в системі ґрунтується на тому факті, що внутріком- 
понентні зв'язки зазвичай сильніші, ніж зв'язок між компонента
ми. Ця обставина дозволяє відокремлювати «високочастотні» взаємо
дії в середині компонентів від «низькочастотної» динаміки взаємо
дії між компонентами»4 5. А це дозволяє розмежовувати функції між 
частинами системи й дає можливість відносно ізольовано вивчати 
кожну частину. Рішення про те, які саме компоненти в даній систе
мі вважати за елементарні, значною мірою залежить від дослідни
ка, який переслідує певну мету. Ще на початку XX ст. німецький 
філософ і теолог Ернст Трельч (1865—1923) писав, що «справжнє

’ Корвалью Родригеш Ф. Новые технологии, будущее империй и 
четыре всадника Апокалипсиса /  Пер. с португ. В. Якунина. — М., 1996. ? 
30.

2 Shaw М. Larger Scale Systems Require Higher-Level Abstractions / /  
SIGSOFT Engineering N otes.-V ol. 14(3).-M a y  1989. ? P. 218.

3 Parnas D. Enhancing Reusability with Information Hiding /  D. Pamas, 
P. Clements, D. Weiss / /  Proceedings of the Workshop on Reusability in 
Programming. — Statfold: ITT Programming, 1983. ? P. 66.

4 Shaw M. Larger Scale Systems Require Higher-Level Abstractions / /  
SIGSOFT Engineering N otes.-V ol. 14(3).-M a y  1989. ? P. 217.

5 Трёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема 
философии истории /  Пер. с нем. М.И. Левиной, С.Д. Сказкина; Отв. ред. 
л х  Мильская. — М., 1994. ? С. 49.

145



!fO. r/L CSmimpj
діяння талановитого історика — бачення великих конкретних струк
турних зв'язків»5. Практика доводить, що ієрархічні системи скла
даються з небагатьох типів підсистем, які по-різному скомбіновані 
та організовані1, тобто складні системи дуже часто містять однакові 
структурні частини.

Всі типи ієрархій можна поділити на дві категорії залежно від 
способу абстрагування. Професор М. П. Ковальський вперше ввів 
до наукового обігу таку наукову категорію, як структура джерель
ної бази, що за його визначенням являє собою «сукупність (систе
му) джерел різних родів (документальні та оповідні (наративні)), 
видів та різновидів, що мають різні рівні достовірності (оригінали, 
списки, варіанти, редакції, копії, копіаріуші та ін.), нагромаджен
ням акумульованої інформації (сумаріуші, реєстри, регести, кверенди 
та ін.), інтенсивністю побутування (масові джерела), їх повторювані
стю (рідкісні, одиничні пам'ятки та ін.)»1 2. Наведене визначення пода
не саме з позицій об'єктного підходу. По-перше, в ньому відзначе
на ієрархічність джерельної бази як інформаційної системи (роди, 
види та різновиди). Таке розбиття дає структурну ієрархію типу 
«бути частиною» (англ, part of). По-друге, зафіксовано й інший спо
сіб розбиття сукупності джерел — поняття «оригінал» узагальнює 
властивості, притаманні всім оригіналам, незалежно від роду, виду 
чи різновиду історичного джерела. Водночас кваліфікація «оригі
нал» дуже чітко відокремлює історичні джерела від категорій, які 
історики називають «копіями» або «списками». Такий тип ієрархії 
визначається як «бути чимось» (англ, is а).^Ієрархії першого типу в 
об'єктній методології називають структурами об'єктів, а ієрархії 
другого типу — структурами класів. Структури класів та об'єктів 
певної системи називають її архітектурою. Визнання таких ієрар
хій дозволяє, зокрема, розрізняти масові та агреговані (зведені) дже
рела, оскільки перші утворюють структури класів, а другі — структури 
об'єктів. Кваліфікація джерела як масового означає, що воно нале
жить до певної множини, тобто є складовою частиною відповідного 
класу. Агреговане джерело завжди конкретне, оскільки утворене 
як узагальнення даних масових джерел. Наприклад, у матеріалах 
перепису населення опитувальні аркуші в сукупності називають ма-

1 Shaw М. ALPHARD: Form and Content.-N.Y., 1981.- Р .  221.
2 Ковальский Н. П. Источники по социально-экономической истории 

Украины XVI—первой половины XVII в.: Структура Источниковой базы: 
Учеб, пособие.—Д., 1982.— С. 6.
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совими джерелами. Окремий аркуш з усієї сукупності постає як 
елемент класу (об'єкт). Статистична збірка, сформована на основі 
такого комплексу опитувальних аркушів, вже не може виступати 
як масове джерело, оскільки зазвичай воно не має собі аналогів. 
Тобто вона є об'єктною структурою.

Розглянутий приклад свідчить про те, що систему можна пода
ти у канонічному вигляді з допомогою двох ортогональних її ієрар
хій—класів та об'єктів. Кожна ієрархія будучи багаторівневою міс
тить класи та об'єкти, які складаються з простіших елементів. Об'єк
ти одного рівня мають чітко виражені зв’язки. Вибір елементарно
го рівня класу чи об'єкта залежить від мети та завдань дослідника. 
Структури класів та об'єктів не незалежні. Кожен елемент структури 
об'єктів репрезентує специфічний екземпляр (примірник) певного 
класу. Зрозуміло, що об'єктів у системі значно більше, ніж класів. 
Знання структури класів дозволяє позбутися обов'язкової необхідно
сті повторювати одні й ті ж відомості для кожного екземпляра кла
су. Структура класу дозволяє розміщувати в ній загальні властиво
сті екземплярів.

Об'єктна структура відображає схему взаємодії об'єктів між 
собою, яка відбувається за допомогою відповідних механізмів взаємо
дії. Наприклад, такі об'єкти, як документи «взаємодіють» між со
бою, оскільки одні породжують інші —з первинних формуються вто
ринні, копії або агрегати, на що вказав у своєму визначенні 
М. П. Ковальський. Це дозволяє розглядаючи кожен об'єкт певного 
типу як окремий, що його поведінка буде схожою на поведінку 
інших об'єктів того ж типу (масове явище). Наприклад, абстракція 
«статистичні джерела» означає, що в джерелознавчому дослідженні 
як для характеристики їх як об'єкту вивчення навмання можна обра
ти одне з них. На такій ідеї ґрунтується вибірковий метод досліджен
ня явищ та процесів. Щоправда, поодинокі об'єкти навіть будучи 
репрезентативними не завжди можна визнати за типові. Класифі
куючи об'єкти за групами родинних абстракцій можна достатньо 
чітко виокремити загальні та унікальні властивості різних об'єктів, 
що й забезпечує властиву їм складність1. Отже, визнання певного 
джерела як унікального, означає, що воно не потрапило до жодної 
з наявних класифікацій в силу наявності таких особливих його вла
стивостей, яких бракує решті джерел. Унікальність властивостей

1 Coad Р. Object-Oriented Analysis /  Р. Coad, Е. Yourdon. — Englewood 
Cliffs, 1990.- P .  80.
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документа часто-густо зумовлена не тією інформацією, заради якої 
він з'явився, а завдяки так званій інформації на документі, якою 
він «обріс» під час свого функціонування (ремарки, печатки, ексліб
риси, штампи, автографи, дарчі надписи тощо). З іншого боку, типо
вою є ситуація невдалого обрання абстракції, внаслідок чого істо
рик опиняється в стані невизначеності щодо того, до якої з двох 
абстракцій дане джерело подібніше. Наприклад, до якої типолого- 
видової категорії віднести електронну копію (Web-версію) актово
го документа — архівної чи опублікованої? Такий документ водно
час постає і як архівний (зберігається в електронному фонді певно
го сервера чи порталу), і як опублікований (доступний через Інтер- 
нет або компакт-диск).

Виявлення в системі об'єктів, на відміну від традиційних спо
собів декомпозиції, означає, що історик як дослідник приділяє особ
ливу увагу агентам (дійовим особам), які мають власну поведінку, 
а отже постають або як об'єкти, або як суб'єкти дії. Зазвичай же 
історик концентрує увагу на черзі подій, що відбулися, тобто окре
мий елемент досліджуваної системи виконує лише окремий з ета
пів загального процесу. Такі два підходи є ортогональні один одно
му, а отже не можливо подати (відтворити) складну систему водно
час обома способами.

Об'єктно-орієнтована декомпозиція означає, що система аналі
зується на основі приналежності и елементів до певних абстракцій 
відповідної проблемної ділянки. Коли розглядають світ з об'єктно- 
орієнтованих позицій, то об'єкти як абстракції реального світу репре
зентують собою окремі насичені зв'язні інформаційні одиниці. 
З погляду рецепції людиною об'єктом може виступати досяжний 
та/або видимий предмет, або дещо, сприйняте мисленням, або те, 
на що спрямована думка чи дія. Об'єкт являє собою конкретний 
розпізнаваний предмет, одиницю або сутність (реальну чи абстрак
тну), яка має чітко визначене функціональне призначення в даній 
предметній ділянці1. Тобто об'єкт моделює частину (фрагмент) дійс
ності і в такий спосіб існує в часі та просторі.

Об'єкт характеризується станом, поведінкою та ідентичністю. 
Стан об'єкта визначають через перелік (зазвичай статичний) його 
властивостей та поточні (зазвичай динамічні) значення кожної з 
цих властивостей. До властивостей об'єкта належать притаманні

‘ Coad Р. Object-Oriented Analysis /  Р. Coad, Б. Yourdon. — Englewood 
Cliffs, 1990.- P .  132.

148



шжтршуш/ш чсшотічтіх тс$р$л
йому .або, набуті ним характеристики, риси, якості або здібності, які 
ро^дять: даний об'єкт особливим (унікальним). Перелік властивос
тей є порівняно статичним, оскільки саме вони складають незмінну 
основу (кістяк) об'єкта. Лише в міру здобуття додаткових знань 
концептуальна картина світу може змінитися і в світлі нової парадиг
ми склад властивостей об'єкта може змінитися. Всі властивості мають 
відповідні значення, які можуть бути кількісними, якісними або ко
мунікативними (посиланнями на інші об'єкти). Наприклад, така ха
рактеристика, як достовірність джерела може бути виражена величи
ною накладу (кількістю), непротирічністю викладених фактів (якіс
но) , або підтвердженням даних в джерелах інших видів чи різнови
дів та результати досліджень (посилання на інші об'єкти).

Наявність динамічної компоненти властивостей, яка відобра
жає внутрішній стан об'єкта залежно від подій та часу актуалізує 
його історію. Об'єкти не існують ізольовано, а взаємодіють з інши
ми. Те, як об'єкт діє та реагує на інші об'єкти, тобто діяльність, яку 
можна спостерігати та перевіряти, визначають як поведінку об’єк
та. Поведінка виражається в термінах стану об'єкта та передачі по
відомлення. Вплив одного об'єкта на інший з метою викликати відпо
відну реакцію називають операцією. Власне, історичне джерело ви
кликає відповідну реакцію історика, інакше воно не було б історич
ним або не буде джерелом інформації для історика. Тобто в даному 
ракурсі поняття повідомлення та операція можна розглядати як си
ноніми. Операції, які виконують над даним об'єктом, називають 
методами та їх включають до визначення класу об'єкта. Поведінка 
об'єкта визначається виконуваними над ним операціями та його 
станом. Водночас стан об'єкта постає як сумарний результат його 
поведінки. Ідентичність визначається як така властивість об'єкта, 
що відрізняє його від усіх інших об'єктів. Ця властивість означає, 
що не можна ототожнювати ім'я об'єкта із самим об'єктом.

Об'єктно-орієнтована парадигма ґрунтується на понятті (абст
ракції) об'єктної моделі, яке синтезує в собі чотири головних та 
три додаткових принципи. Головними називають ті з них, без яких 
модель не можна визнати об'єктною: абстрагування, інкапсуляція, 
модульність, ієрархічність. Додаткові принципи уточнюють приро
ду об'єкта в дослідженні (типізація, паралелізм, стійкість). Названі 
принципи визначають об'єктно-орієнтований світогляд. Отже, 
об'єктно-орієнтований аналіз— це методологія, за якої вимоги до 
системи сприймаються з позицій структур класів та об’єктів, виявле
них у предметній сфері, тобто спрямований на моделювання реаль-
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ної дійсності на основі об'єктно-орієнтованого світогляду. Розглянемо 
дію цієї методології на прикладі класифікації українських історич
них джерел XX ст.

В історичному джерелознавстві та документознавстві упоряд
кування і систематизація носіїв інформації здійснюється за схожими 
принципами. Загально відомою нині є типолого-видова класифікація 
історичних джерел. Поняття типу історичного джерела чи не вперше 
запропоноване 1975 р. російським джерелознавцем А. М. Пушкарьовим 
у монографії «Класифікація російських писемних джерел з вітчизня
ної історії». Автор визначив типи як «найбільш загальні категорії 
джерел, які розрізняються між собою як за самим принципом збері
гання та кодування інформації»1. У такий спосіб учений виокремив 
речові, етнографічні, усні (фольклорні), лінгвістичні, писемні, фоно- 
^документи, кіно-, фото-, документи1 2. Статистичні ж матеріали, періо
дику, воєнно-оперативні, судово-слідчі та інші документи Л. М. Пуш- 
карьов визначав як комплекси видів3.

Навчальний посібник з джерелознавства історії СРСР за редак
цією І. Д. Ковальченка дав дещо інший варіант класифікації: «Най
більшого поширення набула класифікація за типами та видами. Типи 
джерел являють собою великі сукупності (законодавчі матеріали, 
справочинна документація, статистика тощо). У власну чергу, об'єд
нані спільністю форми, структури, змісту та ознак походження, їх 
можна розподілити на дрібніші й однорідніші сукупності, що утво
рюють певний вид»4. В іншому навчальному виданні з джерелознав
ства історії XIX — початку XX ст. автори масив джерел розподілили 
на «такі види: 1) соціально-економічна статистика; 2) матеріали зако
нодавчої діяльності уряду, матеріали справочинства установ, органі
зацій, підприємств; 3) ... джерела щодо зовнішньополітичної діяльно
сті державних установ...; 4) судово-слідчі матеріали...; 5) періодика; 
6) джерела мемуарного та епістолярного характеру (спогади, щоден
ники, листи)»5. У навчальному посібнику з джерелознавства, видано
му колективом авторів під грифом Російського державного гуманітар-

1 Пушкарев А. Н. Классификация русских письменных источников 
по отечественной истории. — М., 1975. —С. 191.

2 Там само. —С. 192 — 206.
л Там само. —С. 226.
4 Источниковедение истории СССР /  Под ред. И.Д. Ковальченко. — 

М., 1973.- С .  5.
* Источниковедение истории СССР XIX —начала XX в. —М.: Высш. 

шк., 1970.- С .  8.
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ного університету, підкреслено, що типи та види джерел з'являються 
не водночас. Послідовність виникнення основних типів джерел (ре
чові — образотворчі — писемні) відповідають трьом стадіям історії люд
ства (дикунство —варварство —цивілізація). На рубежі XIX —XX ст. 
з'явилися фото- та кіноматеріали, пізніше — машинозчитувані доку
менти, що, на думку авторів, свідчило про глобальні зміни в історії 
людства1. Російський джерелознавець, академік-секретар Відділен
ня історії АН СРСР, а згодом РАН, І. Д. Ковальченко в основу типоло- 
гізації джерел також покладав форми фіксації соціальної інформа
ції. Це дозволило йому вичленити такі типи джерел, як речові, худож
ньо-образотворчі, графічно-образотворчі, писемні, фонодокументи 
та машинозчитувані (технотронні). Така типологія дуже подібна до 
фасетної класифікації документів за знаковими засобами (текстові, 
іконографічні, ідеографічні, фонографічні, матричні). За винятком 
речових джерел решта типів цілком аналогічна до названих класів 
документів.

Дніпропетровський джерелознавець професор В. Я. Борщев- 
ський дотримувався подібної схеми класифікації. Зокрема як типи 
він виокремлював писемні, речові, етнографічні, усні, лінгвістичні 
джерела та кінофотофонодокументи1 2. Київський джерелознавець
А. В. Санцевич у монографії «Джерелознавство з історії Українсь
кої РСР. 1917— 1941» звернув увагу на те, що історики-дослідники 
«в своїй роботі, як правило, добирають джерела не за окремими 
видами, а користуються певними комплексами джерел»3, що також 
цілком укладається в об'єктно-орієнтовану парадигму, оскільки чіт
ко визначені класи джерел (комплекси за А  В. Санцевичем) — доку
ментальні збірки, періодична преса, статистичні збірники, мемуар
ні джерела, фонди архівних матеріалів4. Такий підхід є цілком корект
ним, оскільки, якщо прямувати за Л. М. Пушкарьовим, який розро
бив свою класифікацію для системи джерел принципово іншого 
історичного періоду й відмінної системи Документної комунікації,

1 Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники рос. исто
рии: Учеб, пособ. для гуманит. спец-тей /  И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, 
О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. —М., 1998.— С. 14.

2 Борщевский В. Я. Источниковедение истории СССР (1917— 1985).— 
К., 1985.- С .  5.

л Санцевич А. А. Джерелознавство з історії Української РСР. 1917 — 
1941.-К ., 1981.- С .  16.

Там само. — С. 17.
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то такі агрегатні джерела, як збірки документів ніяк не ідентифі
куються певним видом, підвидом чи різновидом.

Отже джерелознавці не сформували врівноваженої системи 
класифікації історичних джерел. О. Курносов вважав, що таке 
розмаїття «у тлумаченні виду джерел зумовлені неоднаковим розу
мінням мірила цієї категорії, яку в усіх названих випадках розгля
дали як класифікаційну одиницю джерелознавства»1. Автор інтуїтив
но запропонував принцип видової класифікації, який ми пропонує
мо називати об'єктно-орієнтованим: «Якщо конкретні пам’ятки спів
відносяться з конкретними цілеспрямованими діями людей, то видові 
їх сукупності стають варіантом втілення форм соціальної життєдіяль
ності суспільства. Іншими словами, вони співвідносяться не з кон
кретними історичними подіями, а з елементами структури даного 
соціального організму (курсив наш. —Ю.С.)»1 2. 1 далі О. Курносов наго
лосив, що «категорія «вид джерела» відповідає доволі високому рів
ню узагальнення, а тому осягнення и пов'язане з абстрагуванням 
від індивідуальних об’єктів»3. А таке розуміння виду є.не що інше 
як поняття «клас об'єктів» за об'єктно-орієнтованою.методологією. 
Тому О. Курносов дійшов цілком логічного висновку про те, ЩО вид 
як феномен історичної реальності і як пізнавальна категорія джере
лознавства вимагає для власної ідентифікації достатнього історичного 
простору та часу. Джерельні масиви, на його думку, зіставлювані з 
подією, з історичним моментом, не забезпечують проблему виду 
джерела тим простором, який потрібен для порівняння та асоціа
цій,—потрібні інші виміри, що відповідають масштабу явищ4 5.

Безумовно, не слід ототожнювати поняття «історичне джере
ло» і «документ». Поняття історичного джерела ширше за поняття 
документа. Якщо документом називають певний матеріальний об'єкт, 
якому властива взаємообумовленість речової форми та вміщеної до 
неї інформації внаслідок свідомої фіксації саме соціальної, інфор
мації за допомогою розробленої людиною певної.знакової системи, 
то історичне джерело може бути не тільки продуктом суспільних

1 Курносов А. А. К вопросу о природе видов источников / /  Источни
коведение отечественной истории: Сб. ст. /  Ред. кол.: Н. И. Павленко (гл. 
ред.) и др. — М., 1977. —С. 6.

2 Там само. —С. 8.
3 Там само. —С. 9.
4 Там само. —С. 9.
5 Див., напр.: Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года: Пер. с 

ф р .-Л ., 1971.-225 с.
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віднбсйн, ал:ё й результатом розвитку природи5. До того ж об'єкти 
дійсності можуть містити інформацію про минуле як наслідок діяль
ності людини, котра не ставила за мету саме фіксацію інформації, 
але ^кї внаслідок'універсальної її природи дозволяють історикові 
вивчати минуле. До таких носіїв належать рукотворні зміни ланд
шафту, засоби виробництва, предмети побуту, біологічні модифі
кації рослин і тварин та ін.

Інша особливість документів, яка вирізняє їх з-поміж історич
них джерёл, полягає в їх участі у системі документних комунікацій 
(СДК), Яка о&оплійє собою комплекс усіх документів, відправників 
докумеНтної інформації, її споживачів, професійних посередників, 
виробничих процесів та зв'язків між ними. Достатньо назвати складо
ві частини функціональної підсистеми СДК (документування, оброб
ка, розповсюдження, зберігання, використання та утилізація) для 
того, іцоб чіткіше усвідомити, що документи — лише підсистема 
комплесу історичних джерел. Такі історичні джерела, як сукня, плуг 
або зброя зрозуміло не є й ніколи не були елементами комунікацій
ної системи.

Під час класифікації документів слід враховувати такі основні 
вимоги:

> конвенціональності—ознака, за якою здійснюється поділ, 
називають основою поділу, а утворювані при цьому поняття (оди
ниці) — членами поділу,

> неперетинності — один і той же поділ здійснюють лише за 
однією основою;

> співвимірності — пор^л має бути вичерпним, тобто сума 
всіх членів поділу обов'язково повинна дорівнювати загальному 
обсягу поняття, що ділиться, — надлишковість чи недостатність не
припустимі; '

> взаємовиключності—члени поділу взаємовиключають один 
одного;

> неперервності — члени поділу мають бути найближчими 
до поняття, яке ділять, — «перестрибування» з даного підкласу до 
віддаленого вище- або нижчерозташованого неприпустиме.

Зауважимо, що розглянуті типо-видові групування історич
них джерел хибують порушенням такої важливої вимоги класифі
кації, як неперетинність. Порушення цього принципу класифікації 
в упорядкуванні джерел полягає у тому, що, наприклад, художньо- 
образотворчі, графічно-образотворчі та фонодокументи як і писемні 
джерела належать до документованих, тоді як речові, усні, етногра-
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фічні або поведінкові—до недокументованих. Інший принцип—не
перервності — означає, що члени поділу мають бути найближчими 
до поняття, яке ділять, — «перестрибування» з даного підкласу до 
віддаленого вище- або нижчерозташованого неприпустиме. Згідно 
з цим принципом на один щабель з речовими джерелами не можна 
ставити, наприклад, образотворчі, оскільки у першому разі обрано 
за ознаку матеріальну форму носія, а в другому—виражальний за
сіб знакової системи.

Класифікацію здійснюють як багатокроковий ієрархічний та 
дихотомічний поділ цілого на частини. Ієрархія документів означає 
розташування їх в порядку від вищого до нижчого (наприклад, послі
довність: документ =  > видання = > поліграфічна продукція =  > 
книга). Дихотомія (грец. біха —надвоє, неоднаковий та тоці) — роз
різ, розтин) — це послідовний поділ документів одного класу на дві 
протилежні сукупності (опозиції), наприклад, опубліковані й неопуб- 
ліковані, однотомні та багатотомні, людиночитні та машиночитні 
тощо. Якщо дотримуватися таких засад, то множину джерел потрібно 
перш за все розподілити на два типи—документовані та недокумен- 
товані.

Визначальну особливість документа становить його знаковість, 
оскільки лише ті матеріальні об'єкти, на яких людина свідомо зафі
ксувала змістовну інформацію за допомогою спеціально розробле
ної (штучної) знакової системи, називають документами.

Усі документи за характером знакових засобів фіксації інфор
мації можна поділити власне на дві категорії—текстові й нетекстові.

У текстовому документі за знаки правлять букви алфавіту 
природної мови. Розташування букв за певними правилами дає се
мантичні форми —слова, що відповідають об'єктам деякої реальності. 
Тому текстові документи часто називають словесними або вербаль
ними. Вербальний (латин, verbum — слово, дієслово) історично має 
переважно писемний вигляд—слова (мова) зафіксовані на матеріаль
ному носії з допомогою умовних знаків письма — графем (від гр. 
урскрсо — пишу) — найменших смислорозрізнювальних одиниць писем
ної мови, що зазвичай відповідають фонемам в усній мові. Вважа
ють, що завдяки словесному кодуванню інформації досягається най
більш точне передавання смислу повідомлення. Слід усвідомити, 
що саме вербальна інформація та природна мова як система знаків 
для передавання знань принципово відрізняє соціальну комуніка
цію від біологічної.
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Поняття «текстовий документ» охоплює як писемні докумен

ти, так і фонодокументи. Писемний документ —це зазвичай літера
турний документ, зміст якого виражено словесно, а зафіксовано 
дискретними знаками — буквами, ієрогліфами (від грец. fepóę—свя
щенний І уАнфГІ — різьблення) тощо. Поняття «писемний документ» 
не залежить від способу документування. Знаки письма не змінюють 
свого змістовного навантаження від нанесення їх на носій ручним 
способом (рукописом), карбуванням, різьбленням, гаптуванням, ви
палюванням, фотографуванням, тисненням тощо. Спосіб нанесен
ня знаків править за видову ознаку цього роду документів.

Фонічний (гр. (pcovfj — звук, голос, мова) або сонорний (латин. 
sonitus— звук, шум; sono — звучати, грати, шуміти; sonorus—дзвін
кий, звучний, шумний) документ містить інформацію, яку відтво
рюють і сприймають завдяки коливанням повітря, викликаним спе
ціальним приладом, навмисне створеним людиною для фіксації та/ 
або генерування зафіксованих звукових знаків. Основною особли
вістю фонічного документа постає той факт, що фіксація звука (за
пис фонограми) може здійснюватись різними способами окрім ру
кописного та друкованого. Звук може фіксуватись на носій меха
нічним (різьблення, тиснення), магнітним, фотографічним, оптич
ним, лазерним чи електронним способом. Різноманітність способів 
фіксації породила й множину матеріальної основи та конструкції 
носіїв (грамплатівка, магнітна стрічка, музичний компакт-диск). Але 
конструкція носія, спосіб та знакова система фіксації не змінюють 
смислу фонем як текстових знаків.

Нетекстовий документ містить інформацію, яка зафіксова
на знаковою системою, відмінною від буквеної. Такі документи на
зивають невербальними (немовними, безмовними), оскільки в них 
використовують такі знакові системи, як ноти, картографічні по
значення, математичні знаки, креслярські елементи, цифри, пер
форації або опуклості тощо.

Отже поділ документованих документів за характером знако
вих засобів на текстові та нетекстові є недостатньо чітким. Оскіль
ки текстові документи зазвичай асоціюють з письмом, а фонічний 
документ належить до технічно-кодованих (тобто неписемних) і до 
того ж зовсім не обов'язково містить слово, то раціональніше поділя
ти документовані джерела саме на два види — писемні та неписемні.

Неписемні документи можна поділити на дві великі групи — 
образотворчі та технічно-кодовані. Образотворчі документи передба
чають використання ідеальних проекцій реальних об'єктів або по-
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нять у візуальні відтворення. Такі документи поділяються на два 
принципово відмінні види: іконічні та ідеографічні.

Іконічний (гр. EiKxbv — лик, образ, зображення) або іміджевий 
(латин, imago — зображання, описування, картина) документ містить 
знаки, подібні зображуваному об'єкту (речі, людині, тварині, рослині, 
будівлі, пейзажу, рельєфу тощо). Спосіб документування також не 
впливає на значення таких знаків. Тут більше відіграє роль майстер
ність автора повідомлення, рівень опанування технологічними прийо
мами фіксації знаків. Такий документ зазвичай сприймається візуаль
но й цілісно як єдиний завершений об'єкт із відповідною компози
цією елементів. Іконічні документи бувають дво- або трьохвимірни- 
ми. Характерною особливістю іконічних документів уважають брак 
якого б то не було алфавіту. Правила ж документування спрямова
ні не на зміст об'єкта, подібності якого прагнуть досягти в іконічно- 
му документі, а на зовнішню форму, так би мовити «рельєф оболон
ки» цього об'єкта, на ту поверхню, яка відмежовує саме цей об'єкт 
від навколишніх.

З іконічних документів виокремлюють ізографічні—(гр. ((Ке
рівний, однаковий та урасрсо — пишу), у яких подібність між знаком 
та об'єктом досягається системою образотворчих засобів (проек
цій) живопису, графіки, фотографії, карбування, різьблення тощо.

Інший різновид іконічних документів — піктографічні (латин. 
pictum від ріпдо — малювати, зображати) — документи, в яких умов
ними рисунками зображені цілісні ситуативні повідомлення. Пікто
графія доволі активно використовується н^ні. Оскільки особа, яка 
«читає» піктограму, не обмежена якими-небудь правилами зістав
лення її з певним алфавітом, то вона повинна лише «впізнати» (зга
дати) зображення, тобто зіставити його з тими убразами, які зафі
ксовані в и пам'яті, й адекватно асоціювати піктограму з відповід
ною життєвою ситуацією. Тому досить часто піктограми й розрахова
ні на людей, які не знають певної мови. Водночас піктограма може 
виконувати й управлінську функцію скеровування людини в слушно
му напрямі дій. Це може бути, наприклад, послідовність виконання 
операцій, пошук релевантно! інформації (годинникової майстерні 
за вивіскою із зображенням годинника, залізничного вокзалу за 
зображенням локомотива, трамвайної зупинки за зображенням ваго
на тощо).

Ідеографічний (гр. (5єа — ідея, начало, образ, вигляд та ypd<po) — 
пишу) документ містить знаки, які правлять за умовні позначення і 
не забезпечують зовнішньої подібності зображуваному об'єкту. Ці
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знаки зорієнтовані на відбиття структур, внутрішньої будови відобра
жуваного явища чи процесу. На відміну від, іконічцих. документів, 
де знак постає результатом копіювання візуальних об'єктів, в ідеогра
фічних знаки становить продукт інтелектуальної творчості, результа
том осмислення (осягнення) сутності речей, матеріалізацію логіч
ної послідовності думок (силогізмів) та втілення («схоплювання») 
абстракцій.

Серед ідеографічних виокремлюються структурографічні та 
нарисні документи. Структурографічні носії покликані відобража
ти просторово-розподілені об'єкти реальності (плани місцевості, ма
ли, креслення) або пропорції та закономірності устрою або функціо
нування об'єктів (статистика, діаграми, номограми тощо).

Картографічний документ містить умовні зображення поверх
ні Землі, космічних тіл або зоряного неба. Серед засобів виражен
ня використовують точки, лінії, ділянки різного кольору, а також 
піктограми та текстові компоненти (назви картографічних об'єктів, 
легенди умовних позначень тощо).

Креслярські документи містять зображення будови (структу
ри) складного об'єкта із збереженням відношень (пропорцій) між 
його складовими за допомогою спеціальних графічних знаків (то
чок, рисок, стрілочок, штрихувань тощо), а також надписів, переваж
но числових. Креслярські документи відрізняються від картографіч
них тим, що в останніх дотримання пропорцій необов'язкове для 
всіх його елементів, зокрема піктографічних.

Інший клас ідеографічних документів ми назвали нарисними, 
оскільки в них використовують спеціальні знаки переважно у вигляді 
рисок для відображення таких специфічних ідеальних конструктів, 
як мелодія та символ.

Нотний документ містить запис музичного твору спеціальни
ми графічними (нарисними) знаками — нотами, що розташовують 
на лінійній нотній системі (нотному стані).

Логографічні документи — вони містять стилізовані зображення 
абстрактних понять, реальних об'єктів або осіб. Логографічні до
кументи вважають символічними репрезентантами систем та їх еле
ментів, які здебільшого стосуються авторського права або права 
власності. Такими документами слугують філіграні, герби, прапо
ри, печатки, монети, казначейські білети (паперові гроші), лотерейні 
білети, логограми фірм та торгових марок, екслібриси (латин, ех 
libris — із книг) тощо. Хоча для їх документування використовують
ся зображувальні засоби, подібні до тих, що й для іконічних, карто-
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графічних чи креслярських документів, проте зображення на них 
мають особливий, у принципі довільний, необов’язковий, не обмеже
ний стандартними правилами, характер. Якщо такі правила й існу
ють, як наприклад у геральдиці чи боністиці, то вони сформульова
ні здебільшого вже p o s t factu m  як узагальнення досвіду. Пропорції 
зображених елементів не змінюють значення самого документа. 
Виражальні засоби такого документа вкрай рідко пов'язані з реальни
ми матеріальними об'єктами. Провідна мета таких документів — гра
фічна матеріалізація певної абстрактної системи — родини (герб), 
фірми (логограма), держави (герб, прапор), військового рангу (пого
ни) чи спеціальності (емблеми роду військ), грошової системи (банк
ноти, монети), власника бібліотеки (екслібрис), виробника (автора) 
товару (філіграні, логотипи) тощо.

До неписемних належать і документи XX ст., які виникли з 
появою технічних пристроїв для фіксації та зчитування інформації. 
Нині ще не усталилася їх дефініція. Тому в літературі можна зустрі
ти такі назви, як т ехнічно-кодовані, або м аш инозчит увані, або т ех
нот ронні. За принципом фіксації інформації їх можна поділити на 
матричні (цифровані) та аналогові.

М ат ричний докум ент  містить інформацію, закодовану «мат
ричною мовою». Знаком виступає кодова комірка-матриця, яка 
залежно від мети документування відповідає тому чи іншому об'єк
ту—числу, літері, точці (пікселу, англ, p ix e l від p ic ture e le m e n t—еле- 
мент зображення), інтенсивності кольору, речі, особі, звуку тощо. 
Матричні документи були створені спочатку для механізації (карт
ки Голерита на ткацьких верстатах), а згодом й автоматизації управ
ління процесами. Отже, характерна особливість матричних докумен
тів полягає в їх переважній машиноорієнтованості. До матричних 
документів належать перфоровані стрічки та картки, магнітні та 
оптичні диски, магнітні картки та ін.

Аналоговий  документ реєструє інформацію у вигляді системи 
імпульсів світлового чи електромагнітного поля (променя). Прикла
дом аналогового документа може слугувати голограм а  (грец. óAo — 
увесь, повний, вичерпний; уращш — риска, лінія) — документ, що мі
стить переважно візуальну інформацію, запис та відтворення, якої 
здійснюється оптичним способом з допомогою лазерного променя 
без застосування лінз. Голограма створюється методом точного запи
су, відтворення та перетворення хвильових полів. Він ґрунтується 
на ін т ерф ерен ц ії хвиль —явищ і, що спостерігають при накладанні 
поперечних хвиль (світлових, звукових тощо) або при підсиленні
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хвиль в одних точках документа та послабленні в інших залежно 
від різниці фаз інтерферованих хвиль.

Недокументовані джерела несуть інформацію, зафіксовану 
побіжно. Ці носії зазвичай самі виступають символами, тобто знака
ми із певним смислом. Такий смисл історик видобуває з недокумен- 
тованих джерел, установлюючи взаємозв'язки з іншими відомими 
фактами. Цю категорію джерел можна поділити на дві категорії ? 
матеріальні та ідеальні.

Матеріальні джерела мають речову форму природного та 
штучного походження. Природні носії історичної інформації утвори
лися внаслідок реакції природи на творчу діяльність людини. Такі 
зміни відбуваються як у ландшафтному аспекті, так і в біологічно
му. Ландшафт як джерело повідомляє історику про колонізацію 
територій, використання ґрунтів та водних ресурсів для агрономії, 
видобування корисних копалин, екологічні катастрофи, природноклі- 
матичні зміни тощо1. Сучасні супутники Землі дозволили, наприк
лад, виявити у піщаній пустелі Сахари систему висохлих розгалуже
них річищ. За особливостями ландшафту вчені змогли визначити 
межі наступу великого льодовика. Потреби оборони земель від зо
внішніх ворогів підказували людям створювати фортифікаційні спо
руди, внаслідок чого, наприклад, виникали захисні вали (Змієві, Пет- 
ровські тощо), що нині нагадують рукотворні відроги. Зрештою ло
калізація історичних подій та процесів, згаданих у писемних джере
лах, часто здійснювалась на місцевості. Біологічні джерела також 
свідчать про інтелектуальну та творчу діяльність людини. З метою 
поліпшення забезпечення продуктами харчування та робочою худо
бою здійснювалася активна селекційна робота, генна інженерія та

’ Див. напр.: Боден Ж. Метод легкого познания истории /  Пер., ст., 
прил. М. С. Бобковой. — М., 2000.—412 с.; Монтескье Ш. А. Избр. произв. 
Размышления о причинах величия и падения римлян. О том, что законы 
воспитания должны соответствовать принципам образа правления и др. /  
Общ. ред. и вступ, ст. проф. М. П. Баскина. — М., 1955.— 799 с.; Hume D. The 
History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688 /  
Foreword by William B. Todd. 6 vols. — Indianapolis: Liberty Fund, 1983; Бокль. 
История цивилизации в Англии: В 2 т. /  Пер. с англ. А. Н. Буйницкого, 
О. Н. Ненарокомова. — 3-є изд. — С.Пб., 1874. — Т. 1.—Ч. 1 .-5 7 3  с.; Ч. 2 .— 
499 с.; 1864. —Т. 2 .-7 7 7  с.; ТойнбіА. Дж. Дослідження історії. —К., 1995.—Т. 
1 /  Пер. з англ. В. Шовкун. —614 с.; Т. 2 /  Пер. з англ. В. Митрофанова, П. 
Таращука. — 406 с. Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года: Пер. с 
ф р .-Л ., 1971.-225 с.
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клоцування роблять можливими б ор О-ґьбу з7хв <5р о баки та подовжен
ня життя індивідуумів. Воднораз"ЛюдствЬ Полюванням винищували 
цілі види^твйрин, вирубуванням'та випалюванням лісів руйнувало 
екосистеми, що прискорювали незворбТні прир'бдні процеси та спри
чиняли катастрофічні наслідки (повейі, śĄ/ви або ерозію ґрунтів 
тощо. Біологічні джерела цілком природно можна поділити при
наймні на дві категорії —пам'ятки флори та фауни.

Штучні джерела виникли в результаті щоденної діяльності 
людей, які створюють матеріальні блага. Виробнича діяльність — 
достатньо складний технологічний процес, під час якого працею за 
допомогою засобів виробництва здійснюється перетворення природ
них матеріалів у продукти споживання. До цієї категорії джерел 
можна також віднести архітектурні та культурні пам'ятки, які влас
не при створенні не переслідували меморіальної мети1.

Ідеальні джерела сформувалися також у процесі соціального 
життя. Але носіями інформації виступають самі люди. Інформація 
про минуле реалізується в системі цінностей, традицій, звичаїв, об
рядів, філософії, мови та ін. Всю сукупність подібних джерел мож
на поділити на усні та поведінкові1 2. Усні джерела сформовані людсь
кою пам'яттю та різноманітними засобами її підтримки3. Це і знан
ня людей про події суспільного та особистого минулого, в яких вони

1 Див. напр.: Дюбі Ж . Доба соборів: Мистецтво та суспільство 980 — 
1420 років /  Пер. з фр. Г. Філіпчука та 3. Борисюк. — К., 2003. —320 с.; 32 іл/

2 Див. напр.: Слесарєва М. А  Вплив ментальності на економічну пове
дінку / /  Вісн. Харків, держ. ун-ту. Наука і соціальні проблеми суспільства. — 
X., 1998. —С. 42 — 44; Миронова Т. Я. Нэп и крестьянство (Социально-пси
хологический аспект) / /  Нэп в контексте исторического развития России 
XX века: Сб. ст. /  Редколл.: А. К. Соколов (отв. ред.) и др, —М., 2001.—
С. 238-260 .

3 Див. напр.: Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о 
сверхъестественном характере королевской власти, распространенных 
преимущественно во Франции и Англии /  Пер. с фр. В. А. Мильчиной; 
Предисл. Ж. Ле Гоффа; Науч. ред. и послесл. А. Я. Гуревича. — М., 1998.— 
712 с., 6 ил.; Блок М. Странное поражение: Свидетельство, записанное в 
1940 году /  Пер. с франц. Е. В. Морозовой. — М., 1999. —287 с.; Блок М. 
Характерные черты французской аграрной истории /  Пер. с франц. И. И. 
Фроловой; Ред. и предисл. А. Д. Люблинской. — М., 1957. —314 с.; Ле Гофф Ж. 
С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на хри
стианском Западе XII —XIII вв.) / /  Одиссей. Человек в истории. — М., 1991. — 
С. 25 — 44; Ле Гофф Ж. В поддержку долгого Средневековья / /  Ле Гофф Ж. 
Средневековый мир воображаемого. —М., 2001.—С. 31—38.
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безпосередньо брали участь або свідками яких стали, і легенди, тра
диції та забобони роду, і усна народна творчість, що передається з 
покоління у покоління. Усні джерела дозволяють написати історію 
народу, а не історію держави, історію мас, а не історію правлячої 
еліти1. Такі джерела характеризуються такими властивостями, як 
демократизм, автентичність, унікальність, масовість та компактність1 2. 
Усні джерела можна поділити на ментальні та традиції. Бельгійсь
кий вчений Ян Вансина у теоретичній монографії «Про усну тради
цію» (1961) запропонував усні джерела розподілити на такі різновиди, 
як свідчення самовидців, усні традиції та чутки. Свідчення самовидців 
вирізняються від традицій тим, що не передаються від коліна до 
коліна. Усні традиції — це джерело, який передається на кшталт лан
цюгової реакції з вуст до вух від пращурів до нащадків. Чутки 
Я. Вансина не визначав3.

Поведінкові джерела передбачають певні стандартні дії лю
дей, що сформувалися під впливом низки зовнпиніх умов як рефле
ксія на певні події, втілені у типових рухах чи реакціях, що форму
ють ідентичність відповідних соціумів. Такі джерела умовно можна 
поділити на етнографічні та технологічні. Етнографічні пам'ятки 
передають самобутність певних спільнот людей ? етносів, народів, 
націй. Зазвичай вони знаходять своє відбиття у народному мис
тецтві (хореографії, віруваннях, весільних та подібних обрядах)4. 
Інший клас джерел ми назвали технологічними оскільки вони так 
чи інакше пов'язані з принципами організації виробництва, тор
гівлі, систем комунікацій, економіки в цілому, науки та освіти, охо
рони здоров'я, воєнного мистецтва5.

1 Урсу Д. П. Методологические проблемы устной истории / /  Источ
никоведение отечественной истории. 1989: Сб. ст. /  Отв. ред. В. А. Куч- 
к и н .-М ., 1989.- С .  19.

2 Там само. —С. 19 — 20.
Vansina J. De la tradition orale: Essai de methodologie historique. — 

Tervuren, 1961. —P. 22 — 23.
A Див. напр.: Леви-Строс К. Индейское общество и его стиль / /  Леви- 

Строс К . Печальные тропики. — М., 1984. —С. 78 — 88; Леви-Строс К. Путь 
масок /  Пер. с фр. А. Б. Островского. — М., 2000. —С. 20 — 97.

5 Див. напр.: Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіта
лізм, XV—XVIII ст.: У 3 т. /  Пер. з франц. — К., 1995. -Т . 1: Структура повсяк
денності: можливе і неможливе. — 543 с.; 1997.—Т. 2: Ігри обміну.—586 с.; 
1998. — Т. 3: Час світу. —631 с. Фуко М. Рождение клиники /  Пер. с фр., науч. 
ред. и предисл. А. Ш. Тхостова. — М., 1998.—309 с.
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Повертаючись до писемних джерел зауважимо, що в процесі 
ускладнення суспільства сформувалася ціла система їх підвидів та 
різновидів. Класичне джерелознавство основними видами писем
них джерел називає літописи, законодавчі акти, справочинну доку
ментацію, приватні акти, статистичні джерела, періодику, джерела 
особистого походження, літературні пам'ятки, публіцистику та полі
тичні твори, наукові праці1. Така класифікація здійснена виходячи 
з визначення виду—такого історично сформованого комплексу пи
семних джерел, що характеризуються єдністю внутрішньої форми 
(структури), походження, змісту, функцій та призначення під час 
його утворення. Однак у процесі дослідження історик виходить не 
з обставин утворення документа, а зацікавлений насамперед інфор
маційним (змістовним) складником. У такому разі при класифікації 
писемних документів доречно виходити з напрямів інформаційно
го забезпечення, що спричинили їх появу. Іншими словами, слід 
пам'ятати, що писемні документи (джерела) є обов'язковою складо
вою документного комунікаційного процесу, а отже в основу класи
фікації слід покласти їх функціонально-цільове призначення, тобто 
зумовленість його появи потребами певної суспільної (науки, вироб
ництва, освіти, управління тощо) сфери відповідного історичного 
періоду. Цільове призначення тісно пов'язане зі специфічними функ
ціями окремих документів або їх сукупностей. Цільове призначен
ня є провідною характеристикою, оскільки саме воно визначає фор
му, композицію, стиль викладення змісту, рівень поширення доку
мента та ін.

Всі писемні джерела залежно від рійня поширення доцільно 
насамперед поділити на три основні класи: опубліковані, неопубліко- 
вані, а також такі, що не публікують. Опублікованим називають 
документ призначений для широкого й багаторазового використання, 
який зазвичай пройшов редакційно-видавничу обробку, має відповід
ний тираж та вихідні дані.

За основу типології за функціонально-цільовим призначен
ням можна обрати такі напрями інформаційного забезпечення, як 
управління суспільством (офіційний документ); науковою інформа
цією (науковий документ); популяризації досягнень та історії нау
ки, техніки, виробництва (науково-популярний документ); навчаль
но-виховного процесу (навчальний та навчально-методичний доку-

’ Воронов В. І. Джерелознавство історії України. Курс лекцій.—Д., 
2003. - С .  15.
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мент); функціонування виробництва (виробничий документ); довідко
вими даними (довідковий документ); вторинною інформацією щодо 
змісту джерел первинної інформації (інформаційний документ); 
ознайомлення зі змістом мистецьких творів та естетичного вихо
вання (літературно-мистецький документ) та ін.

О ф іційні документ и —це  видання, опубліковані від імені дер
жавних органів, установ, відомств або громадських організацій, які 
містять матеріали нормативного або директивного змісту. Функціо
нальне призначення офіційних документів — вводити у дію та поши
рювати затверджені відповідними органами норми, вимоги й пра
вила у сфері суспільного життя, науки, культури, виробництва, освіти 
тощо. Більшість таких документів мають обов'язковий характер (юри
дичну силу). Офіційний документ містить інформацію для управління 
суспільством або державою, окремою^ територією, конкретною сфе
рою діяльності, окремими юридичними особами. Всю множину офі
ційних документів можна поділити на три підвиди: нормативно-пра
вові, нормативно-стандартизаційні та нормативно-інструктивні.

Н орм ат ивно-правові документи містять інформацію юридич
ної сили і забезпечують управління суспільним життям. В історично
му джерелознавстві їх зазвичай називають законодавчими актами 
як вид писемних джерел. Як відомо, актами називають документи, 
в яких у формі певних юридичних норм зафіксовані економічні та 
політичні угоди, договори між приватними особами, приватною (юри
дичною або фізичною) особою та державою або церквою, між церк
вою та державою, а також між державами1. До нормативно-право
вих документів належать такі різновиди, як конституції, закони, 
декларації, декрети, укази, постанови, резолюції, розпорядження, 
рішення, загальнодержавні програми розвитку, міжнародні конвен
ції, протоколи, угоди, пакти та ін.

Іншим підвидом офіційних документів є н о р м а т и вн о -  
ст андарт изаційні, дотримання яких забезпечує оптимізації упоря
дкованості у певній сфері шляхом установлення положень для зага
льного та багаторазового застосування, для вирішення наявних та 
можливих завдань. Всю множину таких документів можна поділи
ти на такі категорії: патентні та нормативні, прейскуранти та про
мислові каталоги. П ат ент ний документ  містить інформацію про 
результати науково-технічної діяльності, заявлених або визнаних

1 Каштанов С. М. Акты / /  СИЭ.—М., 1961.—Т. 1. — Стб. 313; Митяев К. Г. 
История и организация делопроизводства в СССР. — М, 1959, —С. 19.
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як об'єкти промислової власності, про права власника на винахід. 
Сукупність первинних та вторинних документів, що оформлюють 
відповідно до патентного законодавства та свідчать про офіційна 
визнання наявності винаходів, промислових зразків та корисних 
моделей називають пат ент ною  документ ацією . До її складу зарахо
вують описи винаходів, документацію про промислові зразки, корис
ні моделі та товарні знаки (первинні документи); державні бібліогра
фічні докажчики та бюдетені, а також документацію патентних ві
домстві. (вторинні документи). Патентні документи історично пройш
ли певну еволюцію, починаючи від привілеїв, жалуваних та охорон
них грамот;Дофи середньовіччя до сучасних авторських свідоцтв, 
патентів та описів винаходів. Н орм ат ивні документ и  установлююсь 
правила, загальні принципи а§о xąpaKjep^<;THKH,,nją стосуються різ
них видів діяльності або їх результатів. До нормативних документів, 
зі стандартизації або норм ат ивно-т ехнічних  документів належать 
стандарти та технічні умови. Ст андарт ами  називають нормативне 
виробничо-практичне видання, яке містить комплекс норм, правил, 
вимог до об'єкта стандартизації, які формулюють на основі досяг
нень науки, техніки та передового досвіду й затверджують відповідно 
до чинного законодавства. Технічні умови — нормативний документ,, 
розроблений для установлення вимог, що врегульовують відносини 
між постачальником (розробником, винахідником) та споживачем 
(замовником) продукції, для якої бракує державних або галузевих 
стандартів, або які при потребі конкретизують вимоги таких доку
ментів. П ромисловий кат алог містить систематизований перелік про
мислової продукції, відомостей про вироби, що мають серійний ви
пуск, рекомендовані до серійного випуску або знімаються з вироб
ництва, а також відомості про зміни параметрів, технічних та експлуа
таційних (споживацьких) характеристик, що вносять у процесі вироб
ництва виробів, та забезпечує достовірність, повноту й оператив
ність інформації. П рейскурант  — нормативне виробничо-практичне 
видання, що містить систематизований перелік матеріалів, виробів, 
обладнання, виробничих операцій, послуг із зазначенням цін та сти
слих характеристик.

Третім підвидом офіційних документів виступають н орм ат и 
вно-інст рукт ивні — видання, які є обов'язковими для виконання дію
чих законів, постанов уряду та інших актів міністерств та відомств. 
Фактично це є документи, що роз'яснюють порядок застосування 
законодавчих актів. Вони зазвичай характеризуються вужчою сфе
рою дії, оскільки стосуються певної галузі або виробництва. До нор-
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мативно-інструктивних документів належать такі різновиди, як нака
зи, інструкції, правила, положення, циркуляри, роз'яснення, плани. 
Н акази  регламентують питання практичного керування підприємст
вом, установою, фірмою, організацією, а також питання розвитку 
галузі, діяльності міністерства або відомства. Вони містять обов'язкові 
для виконання приписи посадової особи, звернені до підлеглих поса
дових осіб, підпорядкованих органів або громадян. Інструкція  є офі
ційним виданням міністерств, відомств, установ, підприємств, що 
містить, правила щодо врегулювання виробничої або громадської 
діяльності, використання виробу або отримання послуги. У ній та
кож містяться юридичні акти, що роз'яснюють закони. Правила  
установлюють порядок та умови діяльності, визначають права та 
обов'язки осіб, що здійснюють цю діяльність. Положення є право
вим документом, який визначає завдання та функції, права та обо
в'язки установи або організації, міністерства або відомства.

Інший підвид опублікованих документів формують наукові ви
дання, які містять результати теоретичних або експериментальних 
досліджень, а також науково підготовлені до публікації пам'ятки 
культури, історичні документи та літературні тексти. Провідна 
функція наукових видань полягає у забезпеченні науковою інформа
цією різних сфер діяльності суспільства (науки, виробництва, осві
ти, культури, управління)., а також ознайомлення суспільства зі зміс
том творів наукової спадщини минулого. За характером інформації, 
співвідношенням теоретичного та емпіричного матеріалу, а також 
за рівнем поширення у суспільстві наукові видання можна поділи
ти на три підвиди: науково-дослідницькі, науково-популярні та джере
лознавчі. Н ауково-дослідницьке  видання призначене для наукової 
роботи й містить теоретичні та експериментальні дані (відомості). 
Наукові видання відображають теорії, закони, окремі відкриття, хід 
дослідження, опис конкретного досліду, ґенезу науки або науково
го напряму, дискусію з приводу суперечливих питань, критику яки
хось положень тощо. У науковому виданні описують методику дослі
джень, історію найважливіших відкриттів, нові явища, закономірно
сті розвитку природи та суспільства, висвітлюють відомі факти з 
нових позицій та ін. Отже вивчення наукової думки дозволяє не 
тільки скласти уявлення про стан науки, але й правити за джерело 
знань щодо сутності спеціальної термінології в аграрній сфері, техно
логії виробництва, можливі форми організації господарства та ін. 
Н ауково-популярне  видання містить відомості про теоретичні або 
експериментальні дослідження в галузі науки, культури та техніки,
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викладені у формі, зручній для розуміння читачем-нефахівцем. Цільо
ве призначення таких видань полягає у поширенні та пропаганді 
наукових та інших спеціальних знань в галузі науки, техніки, вироб
ництва, господарки, суспільствознавства, політології, філософії, у 
тому числі й їх історії. Вони містять відомості наукового або приклад
ного характеру, але не у повному обсязі, а зазвичай у формі загаль
них законів, понять, висновків, знання яких корисне для суспільства 
в цілому. Джерелознавче видання класичних творів, документів, ар
хівних та подібних матеріалів характеризується ретельною підготов
кою тексту до публікацій та розлогим науково-довідковим апаратом.

До підвиду науково-дослідних видань нами зараховані й стати
стичні документи, оскільки вони містять емпіричні результати ви
вчення соціально-економічних об'єктів. Вони завжди є наслідком 
спеціального наукового дослідження, оскільки попередньо розроб
ляють програму обстеження, визначають обсяг майбутньої вибірки 
та припустиму похибку даних, готують правила оцінки відповідних 
параметрів тощо. У статистичних документах для фіксації інформа
ції використовується спеціальний алфавіт — система цифр, але «про
читання» їх пов'язане із застосуванням спеціальних методів та прийо
мів виявлення структур об'єктів, що такі документи виражають. 
Статистичні документи містять структури кількох рівнів: 1) структуру 
позиційної системи числення (зв'язків між цифрою та значенням її 
залежно від розряду (позиції) в числі); 2) структури підпорядкуван
ня чисел відповідним атрибутам — аспектам (якостям) відображе
них у таких документах об'єктів; 3) структури аспектів (будову) 
відображених об'єктів; 4) структури взаємодії об'єктів із навколиш
нім середовищем; 5) структури взаємовідносин між самими об'єкта
ми. Всі статистичні видання можна поділити на дві категорії: загальні 
та спеціальні. Загальні документи містять дані в цілому за широким 
спектром питань соціального життя. Спеціальні статистичні видан
ня стосувалися окремих об'єктів статистичного спостереження.

Окремий вид опублікованих документів формують навчальні 
видання, які містять систематизовані відомості наукового або при
кладного характеру, викладені у формі, зручній для вивчення та 
викладання, і розраховане на учнів різного віку та рівня навчання. 
Цільовим призначенням навчальних видань є забезпечення проце
су навчання, сприяння засвоєнню знання в умовах певної системи 
освіти, підготовки і перепідготовки кадрів, а також виконання вихов
них функцій.
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Д овід кове  видання зазвичай містить стислі відомості науково

го, агітаційно-пропагандистського або прикладного характеру, викла
дені, оформлені й розташовані у порядку, зручному для їх швидко
го пошуку, й не призначені для послідовного суцільного прочитан
ня. Вони відрізняються високим рівнем узагальнення інформації, 
якої досягають шляхом стислого, лаконічного викладення відомос
тей у формі готових даних, висновків та рекомендацій.

Н еопублікований  документ не розрахований на широке розпо
всюдження, створений у ході діяльності юридичних або фізичних 
осіб і відображає результ ат и  їх діяльності. Неопубліковані докумен
ти залишаються у рукописі, можуть копіюватися обмеженою кількі
стю примірників. Різновидами неопублікованих джерел можуть ви
ступати науково-дослідні рукописні документи: звіти з науково-до
слідної та дослідно-конструкторської роботи, дисертації та їх авторе
ферати, депоновані рукописи, препринти, спеціальні наукові пере
клади, аналітичні огляди.

Документи, що н е публікую т ь  призначені для одноразового 
використання, необхідні для ухвалення та реалізації безпосередніх 
управлінських рішень, містять початкові фактичні відомості, показни
ки, параметри тощо. Такі документи зазвичай правлять за основу 
для складання узагальнюючих вторинних документів, які можуть 
бути опубліковані (наприклад, огляди, звіти, доповіді, науково-дослід
ні твори, археографічні публікації та ін.). До цієї категорії належать 
переважно ділові документи, які за походженням поділяються на 
управлінські (адміністративно-господарчі, організаційно-розпорядчі, 
бухгалтерсько-облікові та обліково-фінансові, технологічні, з особо
вого складу, з господарчо-договірної, господарчо-претензійної, зов
нішньоекономічної діяльності) та особист і (епістолярії, рукописи, 
щоденники, записники та ін.). Зазвичай саме цей вид документів 
зберігають в архівних (латин, archivum  від гр. apxeiov — урядовий бу
динок) сховищах.

Наважимося запропонувати певний кістяк сучасної класифіка
ції історичних джерел (табл. 1). У наведеній системі класифікації 
ми дотримувалися визначальних ознак виокремлення певного ієрар
хічного рівня класу. Свідома фіксація інформації людиною на носії 
з метою передавання її в часі та просторі принципово поділяє всю 
множину джерел на два основних типи — документовані та недоку- 
ментовані. У межах цих типів доцільно поділ джерел виконувати за 
формою фіксації інформації. Тому для документованих джерел родо
вою ознакою виступає їх знакова основа, що дозволяє виокремити
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писемні та неписемні джерела. Недокументовані носії інформації 
за формою фіксації також утворюють опозицію — матеріальні та 
ідеальні. Третій рівень ієрархії джерел пропонуємо називати класа
ми, оскільки вони формуються за виражальними засобами відтворен
ня інформації. Так писемні документи за такою ознакою логічно 
поділяються на три категорії — опубліковані (за допомогою друкарсь
кого верстата), неопубліковані (друкарська машинка або принтер) 
та такі, що не публікують (рукотворні). Неписемні джерела можуть 
передаватися або візуальними засобами, які безпосередньо сприй
маються оком людини, — образотворчі, або за допомогою спеціаль
них приладів — технічно-кодовані. Так само матеріальні джерела 
мають принаймні два способи відтворення інформації. З одного боку 
господарча, наукова, воєнна та інша діяльність людини та суспільства 
мимоволі відображається в змінах природного середовища (ланд
шафту чи біологічних видів), а з іншого —в результаті свідомого 
цілеспрямованого виготовлення з природних компонентів певних 
речей чи конструкцій. Ідеальні джерела стають результатом твор
чої думки людей. І результати такої діяльності реалізуються або 
вербально (усна творчість, мовлення тощо), абег на рівні дій, вчин
ків, поведінки. Виокремлення видів історичних джерел пропонується 
здійснювати відповідно до їх функціонально-цільового призначення 
у межах означених класів.

Дана розвідка не переслідує мети дати вичерпну класифіка
цію джерел. Тому цілком можливо, що низка джерел залишилися 
поза названими класами різного рівня ієрархії. Найважливіше зав
дання, що ставилося в даній роботі ? продемонструвати корисність 
об'єктно-орієнтованої методології при вирішенні такого завдання, 
як побудова класифікації документів. На наш погляд, запропонова
ний підхід дозволяє уникнути основного недоліку всіх класифіка
цій—їхню відносність. Об’єктно-орієнтований підхід надає історикові 
можливість вибудовувати її ніби з окремих деталей конструктора. 
Такий принцип видається більш прийнятним з огляду на динаміку 
суспільних комунікацій в різні історичні періоди, що породжувала 
всю множину класів документів.
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Таблиця 1
Ти полого-видова класифікація історичних джерел

Рівень ієрархії
" тип РІД клас вид

1 офіційні
2 наукові
3 виробничі [
4 навчальні
5 опубліковані довідкові
6 інформаційні
7 ’Е художньо-літературні
8 SV гедонічні
9 ’хcdCQ

RX<D

Sе рекламні І

10 неопублі-
ковані наукові рукописи J

11
&О архівні 

(такі, що не 
публікують)

ділові

12 образотворчі іконічні І

13
*Е
5<цQ

(неперервні) ідеографічні І

14

Xс0) технічно- цифрові 1

М

X
кодовані аналогові J

■б біологічні1____ І X природні
17

►а
§
О*

g

ландшафтні

18 ‘Еcd0Q штучні
засоби виробництва

19 О
£

предмети побуту

20
5
S'

усні
ментальні

21
о
5X

ід
еа

ль
ні меморіальні І

22
поведінкові

етнографічні

23 технологічні
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А. Г. Болебрух

ГЛУБОКОМЕРНОСТЬ
ИСТОЧНИКА

С лово  «глубокомерный»—старинное и редкое, не фиксируемое 
современными словарями; о нем упоминает В. И. Даль с пояснением, 
что так называют специальную гирю (лот) для измерения глубины 
моря. Оно показалось мне весьма удачным для характеристики ин
формативности исторических источников, обладающих, по общему 
признанию ученых, действительно неисчерпаемым кладезем данных 
о прошлом человеческого общества. И только наша недостаточная 
методическая оснащенность мешает воспользоваться неподалеку ле
жащим богатством. Однако продвижение по этому пути в последние 
годы, к сожалению, не очень заметно, хотя философская и эписто- 
мологическая ситуация в гуманитар истине, включая историческую 
науку, благоприятствует совершенствованию методических приемов 
исследования.

Конкретное и теоретическое источниковедение — это та об
ласть исторической науки, в которой долгие годы плодотворно тру
дился Н. П. Ковальский как ученый и талантливый педагог. В 70 — 
90-е гг. и позднее украинское источниковедение украшали хорошо 
известные имена В. И. Стрельского, М. А. Варшавчика, А  В. Санце- 
вича, а в России трудились (с московскими учеными особенно тесно 
сотрудничал Николай Павлович) — С. О. Шмидт, И. Д. Ковальченко, 
А П. Пронштейн, А. Д. Степанский, О. М. Медушевская и др. Их 
труды по изучению информационного значения источников и ме
тодике работы с ними представляют надежную стартовую площадку 
для дальнейших открытий.

© Болебрух А. Г., 2007
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Итак, наличие досконально изученного комплекса проблем 

источниковедения и появление в 1990-х гг. принципиально нового 
методологического направления требуют разработки качественно 
иных подходов к источнику.

О какой методологии идет речь? Более тридцати лет в за
падноевропейской и американской науке идут жаркие споры о 
возможностях и способах использования постмодернистской ме
тодологии познания прошлого. Их началом стал выход из печати в 
США монографии X. Уайта «Метаистория» (1973), а ее автор был 
признан лидером «постмодернистского теоретического и методо
логического обновления историографической критики», — писала в 
1996 г. Л. П. Репина. Она утверждала тогда, что новая методологи
ческая концепция «поставила под удар «священных коров» исто
риографии: 1) само понятие об исторической реальности, а с ним и 
собственную идентичность историка, его профессиональный суве
ренитет (стерев казавшуюся нерушимой границу между историей 
и литературой); 2) критерии достоверности источника (размыв гра
ницы между фактом и вымыслом) и, наконец, 3) веру в возможности 
исторического познания и стремление к объективной истине («бо
жественной истине западного сознания», по выражению Анны Веж- 
бицкой)»1.

В том же номере ежегодника Института всеобщей истории 
РАН «Одиссей», где увидела свет работа А. П.Репиной, появилась и 
статья Г. И.Зверевой. В статье излагались и частично комментиро
вались положения того методологического течения, которое во Фран
ции, Англии, США, скандинавских странах получило название «но
вой интеллектуальной истории». Его ведущие представители, в ос
новном литературоведы (X. Уайт, Д. Лакапра, А. Минк, Р. Дарнтон, 
С. Каплан и др.), фактически исключили из историографического 
анализа само понятие «объективная историческая реальность». Свои 
усилия они сосредоточили главным образом на изучении творческого 
процесса создания ученым-историком научного текста, почти ото
ждествляя данный процесс с написанием художественного произ
ведения1 2 . Аналогичным путем, по мнению, Д. Аакапры и его коллег,

1 Репина Л. Я. Вызов постмодернизма и перспективы новой интел
лектуальной истории / /  Одиссей, 1996. —М., 1996.— С. 25 — 38.

2 Зверева Г. И. Реальность и исторический наратив: проблемы само- 
рефлексии новой интеллектуальной истории / /  Одиссей, 1996. — М., 1996. — 
С. 1 1 -2 4 .
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возникал и исторический источник, поэтому исследователь мог об
наружить в нем не отображение реальности, а всего лишь ее «образ», 
субъективный по своей природе.

Другим важнейшим тезисом «новой интеллектуальной ис
тории», писала Г. И. Зверева, является утверждение о том, что науч
но-исторический текст имеет сложную процедуру создания и функ
ционирования в определенной социально-культурной среде. Ученый, 
получив в собственное распоряжение источники в виде субъектив
ных «образов реальности», оказывается не в состоянии адекватно 
передать в рукописи свой замысел, поскольку языковые средства 
принадлежат к иному типу явлений, чем человеческое сознание. 
Затем текст ученого с искаженным его замыслом поступает в распо
ряжение читателя, который со своей точкой зрения, жизненного 
опыта, нередко другой эпохи, обнаруживает в книге подчас не
сколько отличный от авторского смысл. Так у приверженцев «новой 
интеллектуальной истории» выстраивалась «логическая цепочка: ав
торское намерение — процесс письма — авторский текст — чтение — 
письмо читателя». Они также постулировали, что «не существует 
исторической реальности вне текста».

В 2005 г. Л.П. Репина, излагая свой взгляд на «новую интеллек
туальную историю», без предубеждения размышляла о целесообраз
ности использования ряда ее исследовательских приемов. «Базовою 
характеристикою нового підходу, — подчеркивала она, — є визнання 
активної ролі мови, тексту і наративних структур у конструюванні 
історичної реальності, і відповідно — перевага, що віддається аналізу 
дискурсивної практики. «Нова інтелектуальна історія» концентрує 
увагу на феномені самого історичного тексту, а також на проблемі 
репрезентації авторського тексту і сприйняття його читачем»1. Урав
новешенный подход объясняется, кроме прочего, тем, что крайности 
постмодернизма (прежде всего его исторический нигилизм) начали 
преодолеваться на рубеже XX —XXI вв., что отчетливо проявилось 
уже в ходе работы XVIII Международного конгресса исторических 
наук в Монреале (1995 г.). Постепенно стали сближаться позиции 
представителей традиционной историографии и «новых интеллек
туалов», в результате формировалась «средняя позиция» (Р. Шартье, 
Дж. Иггерс, Г. Спигел и др.).

1 Репіна Л. П. Інтелектуальна історія сьогодні: методи, проблеми, перс
пективи / /  Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. —К., 2005. — 
В и п .І.-С . 89 -106 .
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Следовательно, объективная действительность признавалась, 

во всяком случае частью «новых интеллектуалов», феноменом, от
личающимся от дискурса, а сама историческая наука не отождест
влялась с художественной литературой. Тем самым возникли пред
посылки взаимообмена и взаимообогащения между ранее непри
миримыми позициями.

Указанный сдвиг в массовом профессиональном сознании ис
ториков — безусловно, положительный момент, это обнадеживает. 
И все же этот нелегкий й противоречивый процесс имел также 
тревожащие стороны, на которые в свое время указала А. Л. Ястре- 
бицкая. В выступлении на одном из теоретических семинаров в 
МГУ (1998) она отметила тот печальный факт, что недальновидные 
поклонники различных постмодернистских течений абсолютизиро
вали известный закон диалектики «отрицание отрицания» и тем 
самым сочли, что «каждая «новация» обретает статус истины в по
следней инстанции, обрекая на забвение все предшествующее раз
витие». Основная же опасность для развития историографического 
процесса кроется в грубом игнорировании принципа преемствен
ности в духовном прогрессе. А  Л. Ястребицкая напомнила слуша
телям и участникам семинара, что послевоенное поколение знаме
нитой «Школы Анналов» (Ф. Бродель, Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф и др.), 
достижениями которых легкомысленно пренебрегли постмодерни
сты, уже занималась проблемами исторического познания и репре
зентации его результатов. Для «Школы Анналов» 50 —70-х гг. XX в. 
характерно, говорила А  Л. Ястребицкая, осознание «глубокого раз
рыва между тем, «как история делается», как она описывается ис
торическими памятниками и документами, и тем, как она модели
руется историком. Но тем самым на передний план выходит проб
лема самой исторической реальности и ее воспроизведения, и, соот
ветственно, выработки приемов и методов, позволяющих провести 
разграничения между реальностью, как таковой, и тем, как она 
осмыслялась и передавалась современниками и воспринималась по
томками»1.

Весьма кратко обрисованная современная историографиче
ская ситуация с отношением к источнику позволяет все же сделать 
обоснованный вывод, что наиболее актуальной проблемой источ-

1 Ястребицкая А. А. «Новая историческая наука» в контексте совре
менной культурной традиции / /  Теоретические проб. ист. исс-ний. — М., 
1998. -В ы п. 1 .-С . 14, 35.
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никоведения становится выяснение особенностей отражения в ис
точнике объективной действительности, связанных как с особен
ностями восприятия человеком окружающего мира, так и с языко
вым оформлением его результатов. Это же относится и к «дешиф
ровке» ИСТОЧНИКОВОЙ информации о прошлом. Естественно, не пре
тендуя на решение столь сложных вопросов, хочу лишь поделиться 
своими личными соображениями по этому поводу.

1. Основополагающее значение при толковании источника 
имеет, безусловно, позиция исследователя в области исторической 
гносеологии. Признание познаваемости реального прошлого и ис
торической истины выстраивает одну методику анализа источника, 
а скептицизм к свидетельствам последнего — диктует совершено 
иные процедуры. Историографический агностицизм — явление уяз
вимое во всяком случае в трех отношениях: во-первых, человечество 
как биологический вид вряд ли смогло бы выжить и развиваться по 
восходящей линии, если бы оказалось лишенным возможности адек
ватно воспринимать как природную, так и социальную среду; во- 
вторых, способность сознания наших предков правильно передавать 
впечатления о действительности может быть проверенной на ис
точниках, возникших сравнительно недавно; в-третьих, главная зна
ковая система человека — язык, как доказал многовековой опыт, в 
состоянии достаточно точно передавать мысли, хотя язык, конечно, 
менее гибкий инструмент. Следовательно, поставленная постмодер
нистами задача определения языковых возможностей формулировки 
в иной сигнальной системе, чем область сознания, результатов вос
приятия реальных вещей — задача вполне правомерная, но трудно
выполнимая, во всяком случае при современном состоянии науки.

2. Огромную практическую значимость для научного иссле
дования имеет вопрос выяснения причин того, почему внимание 
создателя источника сосредоточилось на определенном предмете 
или явлении. Эта задача практически не ставится перед внутренней 
критикой источника в данном ракурсе. Между тем, указанная из
бирательность может иметь не только случайный характер, но и 
диктоваться историческими приоритетами: экономическими, со
циальными, духовными, бытовыми, кулинарными, наконец. Данные 
приоритеты представляют немалый интерес для социальной истории, 
составными компонентами которой, по мнению английского ученого 
П. Берка (1980 г.), являются: «1) история общественных отношений; 
2) история социальной структуры; 3) история повседневной жизни; 
4) история частной жизни; 5) история социальных конфликтов;
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6) история общественных классов; 7) история социальных групп, 
рассмотренных в качестве самостоятельных единиц и в их взаимо
зависимости»1. Материалы социальной истории, в свою очередь, 
будут способствовать интерпретации объектных предпочтений со
здателя конкретного источника.

Кроме того, предметное содержание источника позволяет 
обобщить данные об общественной и индивидуальной ментальности 
того или иного исторического периода, без учета которой очень 
трудно глубоко разобраться в том, что тогда происходило, а главное — 
почему.

3. Ценность источника для исторической науки состоит в пер
вую очередь в достоверности сообщаемых сведений. Методика про
верки достоверности источника — многоходовая операция, требую
щая большого профессионального мастерства и немалой эрудиции. 
Но не только в сказанном загвоздка. Необходимо выяснить —как 
можно полнее, — чем руководствовался человек, причастный к воз
никновению источника, его мотивы, цели, задачи, а также факторы, 
влиявшие на его отношение к запечатленному. Как правило, уста
новить даже часть перечисленных элементов крайне трудно, а боль
шинство из них вообще остается в тени из-за отсутствия соответст
вующих указаний.

Выход из неоднократно возникающих тупиковых ситуаций 
может быть обретен на двух путях поиска: 1) необходимо предпри
нять скрупулезные методические изыскания о потенциальных силах, 
воздействующих (могущих воздействовать) на создателя источника 
и принуждающих его правдиво воспроизводить виденное и слы
шанное или отклоняться от этого, а затем 2) в соответствии с уста
новленной «шкалой» отыскивать нужные данные. Найти, действи
тельно, легче, когда знаешь, что искать.

Наконец, мы редко прибегаем к помощи исследовательских 
средств, имеющихся в арсенале других наук, большей частью —со
циально-гуманитарных (психологии, социологии, языкознания, клио
метрики и др.).

4. Побудительная причина, ведущая цель и мотивы —это то, 
что определяет содержание, идейную и ценностную подоплеку ИС
ТОЧНИКОВОЙ информации. Источник, как мне кажется, весьма редко 
рождается от досужего времяпровождения (хотя и такое случается;

1 Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы со
циальной истории / /  Социальная история. Ежегодник. 1997. — М., 1998. — С. 33.
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например, одно из граффити XI —XII вв. в киевском Софийском 
соборе появилось от руки заскучавшего во время богослужения 
прихожанина: он обернулся к стене и, очевидно, гвоздем процарапал 
характеристику соседа —«Козьма —порося»), создатель всегда пре
следует какую-то цель, как правило, прикладную — особенно в сред
невековье. Это могут быть чисто деловые заботы (записи о товарах, 
заемных деньгах, срочные сообщения и т. п.), административная 
переписка, объявления, отметки об уплате налога, приходно-рас
ходные книги и проч.

К близкому разряду можно отнести частную переписку по 
семейным делам, между друзьями, знакомыми, различные записки 
делового характера для памяти.

Но цель может быть и более серьезного свойства: ведение 
дневника с фиксацией своих мыслей о текущих общественных и 
политических событиях, составление челобитных, записках о нуждах 
народа, предложения тех или иных реформ и т. д. и т. п.

Одним словом, стоит, отталкиваясь от целевой установки ис
точников, разработать их классификацию с присущей каждому ви
ду специфической системой отражения жизни, соответствующей 
методикой их критики.

5. Следует также обратить внимание еще на один момент. 
Речь идет о влиянии личностного фактора на специфику отражения 
действительности. Задача столь же нова, сколь и трудно разрешимая; 
однако можно попробовать к ней подойти вот таким образом: со
брать источники разного личного происхождения об одном и том 
же событии (явлении, решении, факте и проч.) и путем сравнения 
попытаться поразмышлять над тем, чем и пбчему разняться субъек
тивные восприятия одного и того же отрезка быстротекущей жизни.

В общем, перед современным отечественным источниковеде
нием открываются заманчивые перспективы и одновременно чрез
вычайно нелегкие пути достижения существенных результатов в 
этой области.
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ТИПОЛОГІЯ СТЕПОВОГО 
КОРДОНУ ЄВРОПИ 

Й ПЕРСПЕКТИВА 
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ
КОЗАЦТВ1

О станнім  часом в різних наукових середовищах на тлі тривалого
вже пожвавлення козакознавчих студій все виразніше устійнюєть- 
ся розуміння необхідності модернізувати підходи й розширити кон
цептуальні горизонти досліджень феномену козацького світу Схід
ної Європи. Декларується, зокрема, потреба вписати історію тутеш
ніх козацтв у ширші контексти, подивитися на козаків крізь приз
му функціонування спільнот-аналогів на Великому Кордоні Євро
пи, а то й на інших Кордонах. З огляду на існування в Східній 
Європі цілого поясу козацтв від України до Яїка й Терека продуктив
ним виглядає глибоке компаравістичне дослідження історії козаць
ких спільнот. Нещодавно на цьому вчергове наголошували А Каппе- 
лер та С. Плохій* 2.

' Стаття підготовлена в рамках гранту Gerda Henkel Stiftung.
2 Каппелер А. Казаки в записках иностранцев до 1648 г. / /  Украйна 

и соседние государства в XVII веке. Материалы междунар. конф. —С.Пб., 
2004. —С. 37 — 58; Плохій С. Козакознаство без кордонів: нотатки про ко
ристь порівняльного аналізу / /  Укр. гуманіт. огляд.— К., 2004. —С. 63 — 84.

© Брехуненко В. А., 2007
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Спроби вдихнути свіже повітря в козакознавство, без сумні

ву, веде нині до тіснішого, ніж було досі, концептуального поєднання 
по лінії козаки — Великий Кордон Європи. Про перспективність до
слідження козацьких спільнот в контексті Великого Кордону сигна
лізували ще в 60-ті рр. XX ст. В. Макнілл та І. Лисяк-Рудницький. 
Перший з них намагався схематично поширити на східноєвропей
ський степ і козаків концепцію Великого Кордону1. Натомість 
І. Лисяк-Рудницький уже вважав, що «Тернерова «теза погранич- 
чя» могла б творити дуже плідний методологічний засіб й у вивчен
ні української історії»1 2. Окремі розрізнені елементи такого підходу 
застосовані в кількох пізніших науково-популярних книгах захід
них авторів з історії козацтва (наслідком чого стало радше не стіль
ки розширення уявлень про різні козацтва, скільки чергове навіюван
ня думки щодо природності вписування козаків у «кордонний дис
курс»)3. На зламі 80 —90-х рр. XX ст. низку слушних спостережень 
з приводу ролі Степового Кордону в українській історії зробив 
Я. Дашкевич4 5. Нині спостерігаємо нові спроби розглянути козаків 
у рамках сучасних інтерпретацій Великого Кордону як однієї з най-

1 McNeill W. N. Europe's Steppe Frontier, 1500—1800.—Chicago, 1964.
2 Лисяк Рудтщький І. Україна між Сходом і Заходом / /  Лисяк-Рудни

цький І. Історичні есе. —К., 1994. —Т. 1. —С. 4 — 5.
3 Gordon L. Cossack Rebellions. Social Turmoil in the Sixteen-Century 

Ukraine. — N. Y., 1983; Groushko M. The Cossacks: Warrior Riders of the 
Steppes. — N.Y., 1993; Longworth Ph. The Cossacks. — N. Y., 1970; O'Rourke. 
Warriors and Peasants: The Don Cossacks in Late Imperial Russia. — Basingstoke, 
2000; Seaton A. The Horsemen of the Steppes: The Story of the Cossacks. — L., 
1985.

4 Дашкевич Я. P. Большая граница Украины: этнический барьер или 
этноконтактная зона? / /  Этноконтактные зоны в в Европейской части 
СССР: История, динамика, методы изучения. — М., 1989. — С. 7 — 21; Його ж. 
Україна на межі між Сходом і Заходом (14—18 ст.) / /  Зап. НТШ. — Лв., 
1991.-Т .  222. — С. 2 8 -4 4 .

5 Каппелер А. Южный и Восточный фронтир России в (XVI —XVIII 
веках) / /  Ab Imperio. — 2003. — № 1.—С. 51—53; Леп'явко С. Великий Кор
дон Європи як фактор становлення українського козацтва (XVI ст.). — Запо
ріжжя, 2001; Його ж. Українське козацтво і теорія Великого Кордону / /  
Козацька спадщина. — 2005. — № 2. — С. 46 — 49.

fi Barrett Th. М. At the Edge of Empire: The Terek Cossacks and the 
North Caucasus Frontier, 1700—1860.— Boulder; Colo, 1999; Boeck B. Shifting 
boundaries on the Don Steppe Frontier: Cossack, Empires and Nomads to 1739: 
Ph. D. diss., Harvard Univ., 2002; Леп'явко С. Великий Кордон Європи...
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важливіших ланок взаємодії суспільств розташованих по його оби
два боки5. З'явилися й перші обнадійливі результати6. Цілком природ
но, що зазначені процеси відбуваються на тлі новітніх спроб подиви
тися на українську та російську історію крізь призму теорії Великого 
Кордону, адже у першу чергу саме козаки як його продукт уособлю
вали собою природу дії чинника Великого Кордону на всі сусідні 
суспільства й були персоніфікованим локомотивом розв'язання циві- 
лізаційної дилеми в регіоні на користь суб'єктів християнського 
світу — Московії/Росії та України.

Опція Великого Кордону вже довгий час використовується 
для пояснення історії Австралії, Південної Африки, Китаю, Латин
ської Америки, Канади, але найпопулярнішою ж є, безперечно, в 
американській історіографії. З легкої руки Ф. Тернера, який напри
кінці XIX ст. проголосив Великий Кордон між європейськими при- 
ходьками та місцевими індіанськими племенами колискою сучас
ної американської цивілізації, так званий «кордонний дискурс» дони
ні перебуває в епіцентрі наукового та художнього освоєння післяко- 
лумбової американської історії й попри періодичні спроби накрити 
його «мокрим рядном» залишається своєрідною візитною карткою 
історіографії Нового Світу. Як свого часу влучно висловився В. Са- 
ваг, «американські історики матимуть свій Захід і свого Тернера, 
навіть якщо він буде «новим Тернером»1. Упродовж понад столітніх 
спроб пояснити американську історію крізь призму теорії Велико
го Кордону було сформульовано чотири основні мегаконцепції: «рух
ливого Кордону, між цивілізаціями» (школа Тернера)1 2; американсь
кого Великого Кордону як частини Великого Кордону європейської 
цивілізації (школа В. Вебба)3; історії Великого Кордону як складової 
історичного минулого того сучасного суспільства й тієї держави, 
які потім в кінцевому рахунку поглинуло його (школа Болтона)4; 
Великого Кордону як самодостатньої структури (новітня концеп-

1 Savage W. Jr. The Comparative Study of the Frontier: An Introduction /  
W. Jr. Savage, S. I. Thompson / /  The Frontier. Comparative Studies. — Norman, 
Volume two. — S. 16—17.

2 Turner F. J. The Frontier in American History. — N. Y., 1920.
ł Webb W. P. The Great Frontier. — Austin, 1964.
4 Bolton H. E. Wider Horizons of American History. — N. Y.; L, 1939. 
д Weber D. J. The Spanish Borderlands. Historiography Redux / /  The 

History Teacher. — 2005. —№ 39, November. — P. 43 — 56; Idem. The Spanish 
Borderlands of North America: A Historiography / /  Magazine of History.-  
2000 .-№  14.- P .  3 -1 1 .
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ція Д. Вебера)5. Усі ці теоретичні конструкти, за винятком хіба остан
нього, хронологічно наймодернішого, мають велику кількість модифі
кацій, виплеканих численними послідовниками «батьків» відповід
них шкіл.

Варто зазначити, що поява багатьох похідних концепцій була 
інспірована не лише науковими чинниками. До честі американсь
ких дослідників вони не соромляться говорити про це відкрито. 
Зокрема Д. Вебер та М. Валл прямо визнають, що сучасні політичні, 
демографічні та інтелектуальні зміни в США, а особливо зростання 
освіченості, соціальної мобільності американців латиноамерикансь
кого походження та їхнього бажання мати свою сторінку в амери
канській історії змушують переглянути підходи до просторово-сус
пільного об'єму американського минулого1. Це останнє слід розгляда
ти не як «експансію англійської Америки», а як «історію різних 
культур, що сформували національну спадщину»1 2. Однією з відпові
дей американської історіографії на виклики часу й стала Веберівсь- 
ка теорія самодостатності Великого Кордону, який не можна розгля
дати під знаком ретроспекції сучасної політичної карти, тобто вмон
тованим в історію держави, якої свого часу не існувало.

З 20-х рр. XX ст. дослідники розпочинають використовувати 
теорію Великого Кордону для інтерпретації інших історій і вже в 
50-ті рр. «кордонний дискурс» стає однією з найпопулярніших моде
лей для вивчення історії етноконтактних зон, цивілізаційних пере
хресть та суспільств, розташованих в зонах впливу останніх. Тоді 
ж, в 50-ті рр. XX ст., відбулося й широке обговорення порівняльної 
перспективи дослідження Великих Кордонів3. Про компаравістич- 
ний потенціал теорії Великого Кордону, як уже було давно поміче
но, говорив ще Ф. Тернер, пропонуючи проводити відповідні дослі
дження4. Однак сам він до них так і не вдався, а закиди щодо ігнору
вання в його поясненні американської історії саме інших кордон-

1 Wall Н. М. Confessions of a British North Americanist: Bordenlands 
Historiography and Early American History / /  Reviews in American History. — 
1987.—Volume 25. —Number 21. —P. l;Weber D. J. The Spanish Borderlands. 
Historiography Redux. -P. 44-45.

2 Wall H. M. Confessions of a British North Americanist. - P. 2.
3 Див.-.Hudson J.C. Theory and Methodology in Comparative Frontier 

Studies / /  The Frontier. Comparative Studies — Norman, 1977 —Vol.l. - P. 11.
' 4 Ibidem. - P. 11; Pierson G. W. The Frontier and American Institutions:

A Criticism of the Turner Theory / /  Turner and Sociology of the Frontier. - 
New York; London, 1968. - P. 34.
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них досвідів посідають центральне місце серед претензій, висловлю
ваних на адресу Ф. Тернера1.

З іншого боку, сучасне зростання уваги до східноєвропейсь
кої ділянки Великого Кордону Європи та до Великого Східного Кор
дону Росії опирається на давні традиції української та російської 
історіографій враховувати у своїх національних наративах чинни
ки Степу та близького сусідства тюркського світу. Виклики, породже
ні широкою легко проникною степовою смугою, яка обрамлювала 
підчерів'я східноєвропейських територій з осілим населенням, були 
принаймні від середньовіччя настільки потужними, що не могли не 
осмислюватися. З часів як мінімум Нестора-літописця проблема Поля 
постійно обговорювалися в історіографії (й не тільки), щоправда 
здебільшого у звуженому форматі — тривалі змагання з тюркським 
світом та явище козацтва (з XVI ст). У середині XIX ст. в російській 
історіографії дійшло вже до концептуалізації ролі колонізаційних 
обставин в історії Росії. Спершу С. Соловйов, а особливо його учень
В. Ключевський надали чинникові колонізації Степу надзвичайно 
важливого значення в становленні феномену Московського царст
ва /  Російської імперії. І в цьому, як в один голос відзначали істори
ки, котрі звернули увагу на засадничий перегук концепції російсь
кої колонізації й тернерівської теорії Великого Кордону С. Солов
йов та В. Ключевський були «батьками» фактично російського анало
гу Тернерівської теорії Великого Кордону. Принципова відмінність, 
однак, між російським підходом й ідеями Ф. Тернера полягала в 
тому, що на відміну від Ф. Тернера, для якого Великий Кордон був 
двигуном формування американської демократії й американського 
способу організації суспільства й влади, російські історики до неда
внього часу практично одностайно розглядали тутешній різновид 
Великого Кордону як ахіллесову п'яту російського минулого1 2.

1 Див. зокрема: Hofstadter R. Introduction / /  Turner and Sociology of the 
Frontier. — P. 6; Klose N. A  Concise Study. Guide to the American Frontier. — 
Linciln, 1964. — P. 8; Mikesell M. W. Comparative Studies in Frontier History / /  
Annals of the Association of American Geographers. —1960. — № 50. — P. 152 —154.

2 Bassin M. Turner, Solov'ev and the «Frontier Hypothesis»: The Nationalist 
Signification of Open Spaces / /  The J. of Modem History. — 1993. — Vol. 65.— 
№ 3. — P. 471—511; Lobanov-Rostovsky A. Russian Expansion in the Far East in 
the Light of Turner Hypothesis / /  The Frontier in Perspective. — Madison, 1957. — 
P. 79 — 94; Riber A. J. Changing Concepts and Constructions of Frontiers: A 
Comparative Historical Approach / /  Ab Imperio. — 2003. — № 1. —P. 41—42; 
Treadgold D. W. Russian Expansion in the Light of Turner's Study of the American 
Frontier / /  Agricultural History. — 1952. — Vol. 26. —№ 4. —P. 147 — 152.
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Виразні елементи «протоприкордонного дискурсу» були прита
манні й українській історіографії, що цілком зрозуміло з огляду на 
визначну роль козацтва в українській історії. Якщо в російській 
історіографії історія козацьких спільнот перебувала поза увагою 
дослідників першої руки, то в українській, навпаки, вона опинилася 
в центрі уваги, спонукаючи появу зауваженого вище дискурсу. Шу
кання коренів українського козацтва саме в наслідках колонізації 
незалюднених обширів, які відмежовували обжиті українцями краї 
від території розселення татар та ногайців, стало в другій половині
XIX ст. магістральним напрямком розвитку козакознавчих студій в 
Україні. М. Грушевський остаточно закріпив цей пріоритет, підпер
ши його концепцією шкідливого впливу Степу на долю українського 
світу. Степ у М. Грушевського —ключова складова чинника «терито
рія», покладеного поряд з «народом» та «державою» в основу пер
шого українського національного меганаративу1. Пізніше, в 20-ті рр.
XX ст. до використання на українському ґрунті теорії Великого 
Кордону наблизився Ю. Липа, який, розвернув концепцію М. Гру
шевського в інший бік. Оцінюючи геополітичне значення для України 
колонізації Степу та наслідків змагань з південними тюркськими 
сусідами, Ю. Липа опрацював так звану «чорноморську доктрину», 
згідно з якою саме вісь Північ-Південь, а не Захід-Схід «є віссю 
українських земель», а потяг до опанування берегів Чорного та 
Азовського морів є надідеєю українського етносу1 2.

Сучасні заклики використати теорію Великого Кордону як 
інструмент для пояснення історії козацьких спільнот Східної Євро
пи, Російської імперії, України та суспільств, розташованих по оби
два боки Кордону ґрунтовані на компаративістичній перспективі3, 
опція якої з різним успіхом вже частково впроваджувалася в дослі-

1 Грушевський М. С. Історія України-Руси. — К., 1994. — Т. 1. — С. 12 — 
16. По сутність розробленої М. Грушевським концепції Степу див.: Пріцак
0. Історіософія Михайла Грушевського / /  Грушевський М. С. Історія Укра
їни-Руси... — С. LVI — LVIL

2 Липа Ю. Призначення України. — Лв., 1938. —С. 19 — 22.
3 Каппелер А. Южный и Восточный фронтир России в XVI — XVIII 

веках. — С. 47 — 63; Леп‘явко С. Українське козацтво... — С. 46 — 49; Чорновіл
1. Дике Поле і Дикий Захід / /  Критика. — 2006. — № 3. — С. 18 — 19; Riber A. J. 
Changing Concepts and Constructions of Frontiers... — P. 42 — 43.
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дження російської зони Кордону1. Степовий Кордон на підставі ці
леспрямованого фронтального порівняння має бути вписаний в коло 
інших Великих Кордонів, що дасть можливість глибше проникнути 
в його феномен. Порівняльний підхід виглядає куди прийнятнішим, 
аніж накинення котроїсь із концепцій, опрацьованих під час студій 
над іншими Великими Кордонами. Свого часу, приміром, менш ніж 
задовільний результат принесло втискування австралійського Кор
донного досвіду в схему Тернера1 2. Натомість, як відзначав А. Рібер3, 
глибокий порівняльний аналіз Американського та Південноафри
канського Кордонів дав значно більший ефект, ніж це сталося б у 
випадку механічного пристосування тієї ж  таки Тернерової теорії.

Зрозуміло, що підхід до застосування наявних концепцій Вели
кого Кордону залежить від ступеня типологічної подібності Кордо
нів, яку попередньо слід з'ясувати. Однак принциповим є інше: не
залежно від наслідків такого з'ясування апробований у рамках цих 
концепцій комплекс дослідницьких процедур варто «перевірити» 
на Степовому Кордоні Європи, тобто спробувати використати як 
інтелектуальний підживлювач для того, щоб поглянути на Кордон з 
інших, можливо несподіваних, ракурсів й у такий спосіб розгледіти 
нові пізнавальні горизонти.

Географічний та природно — кліматичний чинники типово як 
для Великих Кордонів були відправним пунктом формування низки 
базових рис Степового Кордону Європи. Територіальною основою 
для утворення Кордону став величезний обшир степового й лісосте
пового простору, сфокусований через систему прикритих лісами 
рік на Чорне, Азовське та Каспійське моря й відкритий для вторг
нень як зі Сходу, так і з лісової Півночі. Розвинута річкова мережа, 
поділена на кілька басейнів, створювала сприятливі умови для торгі- 
вельних зв'язків та інших господарських контактів. Населення Кор
дону мало зручні комунікації з суспільствами по обидва боки Кордо

1 Див. наприклад: Каїтелер А. Южный и Восточный фронтир Рос
сии в XVI — XVIII веках. — С. 49-63; Gerhard D. The Frontier in Comparative 
view / /  Comparative Studies in Society and History. An International Quarterly. — 
1955. — March. — Vol. 1. —№ 3. —P. 223 — 228; Khodorkovsky M. Russia's Steppe 
Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500— 1800. — Bloomigton, 2002; 
Wiechynski J. L. The Russian Frontier: The Impact of Borderlands upon the 
Course of Early Russian History. — Charlottesville, 1976.

2 Ширше про це див.: Savage W. Jr. The Comparative Study of the 
Frontier...— P. 13.

:i Riber A. J. Changing Concepts and Constructions of Frontiers... — P. 39.
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ну. Принаймні, не може бути й мови про аналог південноафрикан
ської ситуації, коли брак річок утруднював зносини підкорювачів 
Кордону із зовнішнім світом1.

З географічного та кліматичного б0ку~Степ був цілісним рів
нинним регіоном; придатним для рільництва? скотарства й промис
лів (мисливства, рибальства) по всій своїй плбщі. Але через тривалу 
гостру й виснажливу конкуренцію представників «плуга» з суперни
ками — кочівникамй, які хвиля за хвилею накочувалися з Азії, його 
освоєння потребувало непомірних як на домодерні часи зусиль і від 
перших (аби опанувати Поле й переконливі закріпитиСя'йа узбереж
жі), і від других (щоб не випускати'осілий з лісу). Тому, як вже 
неодноразово писалося, межа поширення вйливу тієї чи іншої циві- 
лізаційної потуги щоразу залежала від балансу сил й періодично 
змінювала свої координати, що. безумовно слід зарахувати до ключо
вих особливостей тутешнього Великого Кордону. Власне в регіоні 
просто не могло не виникнути Великого Кордону між представника
ми двох господарських систем, які у свою чергу символізували Схід 
і Захід. Натомість, міждержавних кордонів по лінії північ — південь, 
осілих кочовиками тут не могло скластися принципово, бо їм прос
то нізащо було фізично «зачепитися».

Важливо й те, що в межах регіону не існувало таких природ
них бар'єрів, які в інших випадках посутньо відбилися на типології 
та перспективі Кордону. Скажімо, на Балканах гори зумовили ста
тичність Кордону. Аппалачі в Америці спричинилися до виокремлен
ня американської й канадської версії Північно — Американського 
Кордону, що дало початок властиво канадській історії. Інший гірсь
кий хребет на певний час зупинив просування французьких поселен
ців вглиб континенту, зробивши Кордон у Квебеку статичним1 2. 
Внаслідок існування в Північному Китаї земель, які надавалися або 
не надавалися для обробітку, сформувався статичний обрамлений

1 Детальніше про особливості комунікації на Південноафрикансько
му Кордоні див.: Kopytoff /. The African Frontier: The Reproduction of Traditional 
African Societies. — Bloomington, 1987. — P. 9 — 10; Thompson L  The South African 
Frontier in Comparative Perspective / /  The Frontier in history: North America 
and Southern Africa Compared.— New Haven, 1981. —P. 85.

2 Див. спостереження Д. Герхарда та М. Майкесіла: Gerhard D. The 
Frontier in Comparative view / /  Comparative Studies in Society and History. 
An International Quarterly. — 1955, — March. — Vol. 1. —№ 3 .—P. 209; Mikesell 
M. W. Comparative Studies in Frontier History / /  Annals of the Association of 
American Geographers. — I960. — № 50. — P. 157 — 159.
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згодом Великим Валом кордон з ̂ оіЙйіі ціннісійШ5 'відторгненням 
«варварів» — к о ч ів н и к ів , тоді, як на Сході, де були інші природно — 
кліматичні умови, постав динамічний Кордон включення1. В Авст
ралії поєднання гірського поясу неподалік східного узбережжя з 
величезною континентальною пустелею «замкнуло» переселенців 
з Європи на відносно вузькій території й стало одним із джерел 
формування «великого людського КорДбйу» з перевагою крупного 
землеволодіння над фермерством, тоді як європейці на американ
ському Кордоні сформували «садибний Кордон»1 2.

Відтак природне середовище на степовому сході Європи ство
рювало ґрунт для виникнення типологічно однорідного суцільного 
Великого Кордону від Дністра до Волги та Яїка. Далі все залежало 
від цивілізаційного фактора. З іншого1 боку, на Степовому Кордоні 
не існувало природних багатств, які за своїм впливом на первісні 
мотиви освоєння Кордону можна було б поставити на одну дошку з 
дорогоцінними металами Бразилії, хутром Сибіру та Квебеку тощо. 
Чинник можливого накопичення доходів, безперечно, діяв (особли
во в українській смузі) і впливав на вироблення економічної моделі 
на суспільних відносин на Кордоні, але вигоди від тутешніх госпо
дарських промислів ніколи не сягали масштабів співвідносних з 
надприбутками підкорювачів Сибіру чи Нового Світу.

Куди суттєвіше значення мала наявність в Полі при річках 
важкодоступних місцин, які добре надавалися для анклавного про
живання й промислів. Дніпровські плавні у поєднанні з річковою 
мережею Надпоріжжя та Запоріжжя, ліси й острови Середнього й 
Нижнього Дону, Нижнього Яїка, гирла Терека та Сунжі, Самарська 
Лука на Волзі —усе це створювало природно — географічні переду
мови для утворення й стабільного існування козацьких спільнот 
подібно до того, як на Балканах гори й важкодоступна місцевість 
Сеньї були необхідною передумовою появи граничарів, ускоків, гай
дуків, секеїв. Саме брак природних бар’єрів—укріплень на терито
ріях де первісно з'явилися мещерські, рязанські, городецькі, москов
ські, казанські, астраханські, ногайські, кримські, азовські, перёкоп- 
ські, білгородські козаки — зробило цих козаків дуже вразливими

1 Lattimore О. The Frontier in History / /  Comitato intemazionale di 
scienze storiche. X Congresso intemaaazionale di scienze storiche. —Pirenze, 
1955. — Bd. l . - P .  117.

2 Gerhard D. The Frontier in Comparative view... — P. 214; Mikesell M. W. 
Comparative Studies in Frontier History... — P. 161 — 162.
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перед тиском суспільств, звідки вони походили, унеможлививши 
подальшу консолідацію й утвердження як стійких спільнот. Недо
ступні для державної руки місця вабили ці ватаги, які пізнали смак 
свободи, спровокувавши новий етап козакотворення, позначений 
активною етнічною мішаниною в поясі Дон — Волга — Яїк — Терек і 
появою на цій основі місцевих козацтв. Відтак переліченим вище 
козакам судилося поступово зійти з історичної арени. Участь у ґенезі 
інших козацтв, реінтеграція в рідні соціуми — такою невтішною була 
їхня доля.

Проецюючи на Степовий Кордон теоретичні напрацювання в 
ділянці типологізації Великих Кордонів, у першу чергу варто зазначи
ти, що в східноєвропейському степу маємо всі три переконливо 
виділені А. Томпсоном1 питомі ознаки Великого Кордону як слабко 
контрольованої проникної зони між різними суспільствами: власну 
територію (широкий обшир вільних земель, тривалий час не вмон
тований до політичного тіла жодного з державних утворень); про
никнення сюди рухливого населення з кількох сусідніх суспільств; 
комплекс різносуб'єктних відносин, зав'язаних на проблемі Кордо
ну. У світлі простежених А. Крістофом1 2 типологічних відмінностей 
між звичайним кордоном і Великим Кордоном степова зона як і 
належить останньому, виглядає, по-перше, зовнішньо орієнтованою; 
по-друге, «маніфестацією» відцентрових сил, спрямлованих на ос
воєння «не прописаних» територій; по-третє, інтеграційним факто
ром для прикордонних спільнот, тоді як звичайні кордони за своєю 
природою навпаки покликані розмежовувати суспільства й пере
шкоджати їхній інтеграції. Однак, на відміну від більшості інших 
Великих Кордонів, тут важко визначити час так званого «відкриття 
Кордону». Насправді Степовий Кордон пізнього середньовіччя і 
ранньомодерного часу, однією з ключовових характеристик якого 
була поява козацьких спільнот, увінчував собою низку попередніх 
Великих Кордонів між різними тутешніми осілими цивілізаціями та 
кочівниками, котрі опинялися на території між Волгою і Дністром. 
За цією рисою Степовий Кордон нагадує Північнокитайський, ге- 
неза якого губиться в давніх часах.

В глобальному плані східна ділянка Великого Кордону Євро
пи мала всі ознаки так званого символічного Кордону, розглянуто-

1 Thompson L  The South African Frontier in Comparative Perspective... 
- P .  87.

2 KristofL. K. D. The Nature of Frontier and Boundaries... —P. 271 —273.
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то А. Рібером1 як одиного із базових типів Великих Кордонів. Була 
вона окремим сегментом цивілізаційного перехрестя Сходу й Заходу, 
про що в історіографії, здається, вже досягнуто консенсусу. Я. Даш
кевич типологізував приукраїнську зону Степового Кордону як Кор
дон біологічний, гідрографічний, соціально-економічний, етноконфе- 
сійний, етнокультурний1 2. Схожі характеристики виділив А. Каппе- 
лер у тій ділянці Великого Кордону, яка прилягала до південних та 
південно-східних земель ранньомодерної Московії (соціально-еконо
мічний, релігійно-культурний та військово-політичний Кордони)3. 
Класифікація А  Каппелера цілком прийнятна, адже тут Великий 
Кордон так само символізував перехід зони лісів в лісостеп та степ, 
видозміну форми соціальних стосунків, продиктовану ефектом ос
воєння незаселених земель в небезпечній зоні. Тут були й релігій
ний Кордон між християнським і мусульманським світами, а також 
зона багатовікової політичної та військової конфронтації.

У рамках поділу О. Латгіморе4 Кордонів на Кордони вклю
чення і Кордони виключення, східна ділянка Великого Кордону 
Європи не вписується у рамки жодного з визначень. В українській 
зоні інтенсивні міжетнічні контакти не переросли у формування 
нової етнічної спільноти чи спільнот. Ні в Україні як частині Речі 
Посполитої, ні в Україні —Гетьманщині не ставилося завдання роз
чинити татар чи ногайців у своєму етнічному тілі. Від суперників по 
інший бік Кордону ціннісно відгороджувалися, але не до такої міри 
відторгнення, як на класичних Кордонах виключення —в Північно
му Китаї, Австралії, Північній Америці. Татарські анклави у Литві, 
Україні, Польщі, наявність в українській еліті виразного тюрксько
го складника, численні практики асиміляції татар українським ко
зацтвом—усе це свідчить про відсутність у християнських суб’єктів 
тутешньої ділянки Степового Кордону, передусім українців, менталь
них перешкод для розширення свого суспільного простору за раху
нок тюркських сусідів. Відтак справа впиралася у спроможність 
забезпечити чи далі більше домінування на Кордоні й у підсумку 
«закрити Великий Кордон». Такої снаги бракувало. Тому й марили 
лише створенням надійної захисної системи від зазіхань татар, ногай-

1 RiberA. J. Changing Concepts and Constructions of Frontiers... —P. 27.
2 Дашкевач Я. Україна на межі між Сходом і Заходом... — С. ЗО.
3 Каппелер А. Южный и Вросточный Фронтир России... —С. 49.
4 Lattimore О. The Frontier in History... — P. 105—138. Див. також Mike- 

sell M. W. Comparative Studies in Frontier History... —P. 152.
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ців і турків. Не наступ, оборона домінує у суспільній думці річпоспо- 
литських еліт. Нечисленні ж  проекти вирішення проблеми шляхом 
наступальних дій промовисто не заходять так далеко, щоб розглядати 
післяпереможну для Речі Посполитої долю,ногайської та кримської 
еліт. Так само мовчать про це в Україні-Гетьманщині. На рівні ж  
буденних соціальних практик інтенсивні міжетнічні контакти на 
Кордоні не переросли у формування нової етнічноїспільноти. Інши
ми словами, українська ділянка Степового Кордону була швидше 
Кордоном виключення, але лише внаслідок рівноваги сил, а не засад- 
ничого наставления християнських суб'єктів, Потенційно остацні 
були налаштовані на розчинення суперника у своєму етнічному тілі.

Інакшою була ситуація7на московському фланзі. Вістря Кор
дону—козацький пояс Дон —Яш^-Терек —це виразний Кордон вклю
чення. Донці, волжаки, терці, гребінці, яїцькі козаки були продук
том перехресних етнічних контактів такої сили, що сформувалися 
як осібні спільнотигчітко відрізняючи себе усіх сусідів по обидва 
боки Кордону, але чулися частиною християнського світу1. Тобто, 
процеси в межах козацького поясу нагадували латиноамерикансь
кий аналог, де у підсумку теж постали нові етнічні спільноти.

У свою чергу Москва однозначно прагнула поглинути ногай
ську, згодом кримську верхівки й досягла на цьому напрямкові 
неабияких успіхів. Враховуючи ранньомодерні уявлення про еліту 
як репрезентанта усієї відповідної спільноти, під інтеграцією еліти, 
очевидно, розумілася асиміляція етносів як таких. Мала Москва у 
своєму арсеналі й заходи щодо розчиненню ширшого загалу—хри
стиянізація, переселення у приєднані регіони московських людей 
тощо, але обпікшись на форсованій християнізації Казані і не маю
чи достатніх сил, не вдавалася до таких жорстких заходів. Тобто 
принципово курс взяли не на відторгнення опонентів, як це сталося 
в Північній Америці, Австралії чи в Північному Китаї, а на їхнє 
поглинення. Аналогічний підхід було застосовано й до українсько
го конкурента в освоєнні Кордону, про що промовисто свідчать, 
бодай, Коломацькі етап і 1689 р. та одкровення Катерини II. Донсь
ких волзьких та яїцьких козаків —цих дітей Великого Кордону —на 
Московщині вважали цілком «своїми» й після політичного поглинен-

1 Брехуненко В. А. Стосунки українського козацтва з Доном. —К.; 
Запоріжжя, 1998. — С. 68 — 92; Його ж. Українське козацтво в колі східноєв
ропейських християнських козацьких спільнот / /  Історія укр. козацтва. 
Нариси удвох т. — К., 2006. — С. 129—130.
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ня козацьких анклавів, намагалися лише нівелювати особливий коза
цький устрій. То ж  примосковську зону Степового Кордону можна 
цілком розглядати як Кордон «включення».

Загалом же в пізньому середньовіччі та в ранньомодерні часи 
на Степовому Кордоні остаточно вирішувалася доля східної межі 
поширення європейського світу, європейського типу організації су
спільства й влади. Однак існували суттєві відмінності між значен
ням для Європи цієї зони континентального Великого Кордону й 
історичною роллю відкритих європейцями «заморських» Великих 
Кордонів, так яскраво концептуалізованою В. Веббом1.

Насамперед, у нашому випадку йшлося не про європейську 
експансію на відмежовану океаном незвідану частину Земної кулі, 
а про вперті змагання за суміжну континентальну, добре знану тери
торію, про змагання, коріння яких губляться, либонь, у мороці до- 
христових часів. Як мінімум в античну добу носії європейської ци- 
вілізаційного курсу проникли з півдня на протилежний бік Кордо
ну—до Криму та до північних берегів Чорного й Азовського морів 
(грецькі колоністи). Джерела однозначно свідчать про еластичність 
північної межі Кордону в середні віки. Під тиском конкурентоспро
можних суперників з азійської ойкумени окремі землі не раз зміню
вали прописку з освоєних руськими людьми як представниками 
європейського світу на «кордонні» й навпаки (приміром лісостепо
ве Придніпров'я та лісостепове Побужжя), а періодичне закріплен
ня руського, а потім і литовсько-руського сліду на морських узбереж
жях так само, як попередня поява тут грецьких колоній, не вкорочу
вало віку Степовому Кордонові.

Напередодні старту козацької версії освоєння східної зони 
Великого Кордону Європи він не був суцільним Кордоном властиво 
європейської цивілізації. На відміну від києво-руських часів, коли 
конкурентне середовище тут обмежувалося змаганнями азійської 
степової стихії та Русі як представника Заходу, тепер у зв'язку з 
утворенням Московії та Польсько-Литовської держави опонентів 
цієї стихії побільшало. Крім того, остаточно викристалізувалася й

1 Webb W. Р. The Great frontier, — Austin, 1964. Про особливості кон
цепції В. Вебба див: Jacobs W. R. Turner, Bolton, and Webb. Three Historians 
of the American Frontier /  W. R. Jacob, J. W. Caughey, J. B. Frantz. — Seattle; 
L., 1965. — P. 75— 108; Леп'явко C. Великий Кордон Європи і доля європейсь
кої цивілізації в концепції Вальтера Прескота Веба / /  Укр. гуманітар. огляд. — 
К , 2005.-В и п . 11 . -С .  4 6 -6 5 .
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набула ключового значення релігійна складова протистояння: воно 
стало сприйматися, передусім, як протиборство мусульманського 
та християнського світів. По християнський бік Великого Кордону 
коло суб'єктів зазначеного протистояння утворювали руський (ук
раїнський) світ, Польсько-Литовська держава, до політичного тіла 
якого він був умонтований, а також Московія — цивілізаційний фено
мен, який у специфічний спосіб поєднав у собі західний та східний 
первні, і який в кінцевому рахунку варто позиціонувати як «мос
ковську версію Сходу»1. При цьому Московія та Польсько-Литов
ська держава жорстко конкурували між собою.

За таких умов християнські опоненти Степу уособлювали 
собою різні цивілізаційні альтернативи для Великого Кордону. Остан
ній був поділений на дві зони — приукраїнську та примосковську. 
На кожній з них склалася своя комбінація пов'язань по лінії Вели
кий Кордон-прикордоння. Змагання відбувалося не тільки по лінії 
північ — південь, а й по лінії захід—схід. Відтак європейська версія 
освоєння Кордону конкурувала відразу з двома цивілізаційно інак
шими потугами, до того ж співвідносними й організованими в дер
жави. На Північному Кавказі Московія та залежні від неї козаки 
змагатимуться з принципово відмінними між собою силами: кочо
вими ногайцями й горцями Кавказу.

По південний бік Кордону середовище представників азійсько
го степу теж не було однорідним: ногайці різних колін, татари, турки. 
Кожен з цих суб'єктів посідав свою нішу в конкурентній ойкумені. 
Турки вели вже осілий спосіб життя. Кримські татари перебували на 
півдорозі до остаточної осілості. Лише ногайці залишалися вірними 
кочовій стихії. Відповідно різнилася (подекуди суттєво) організація 
суспільства й влади. Складним і суперечливим був комплекс взаємо
відносин та взаємозалежностей у трикутнику Ногайська орда/орди —

1 Про особливості цивілізаційного обличчя Московії, поєднання в 
ньому місцевої традиції та різновекторних впливів (золотоординських, ві
зантійських, візантизованої суміші західної думки, частково європейсь
ких) див. хоча б: Кінан Е. Російські історичні міфи. — К., 2001; Савва В. И. 
Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о влиянии Визан
тии на образование идеи царской власти московских государей. — X., 1901; 
Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. — М., 1995; Ostrowski D. Muskovy 
and Mongols. Cross-cultural influences on steppe frontier, 1304— 1589; Pelenski 
J. State and Societe in Muskovite Russia and the Mongol — Turkic System in 
the Sixteenth Century / /  Pelenski J. The Contest for the Legacy of Kievan 
R u s'.-N . Y., 1998. —P. 228-244 .

190



ттюлош сштотаю т-мкму єтчтм
Кримський ханат—Туреччина. Усе це урізноманітнювало ті виклики, 
які поставали перед християнськими опонентами.

Ведучи мову про Донський Кордон, як один із фрагментів 
Степового Кордону, Б. Боек, вважає його лише зоною протиборст
ва двох імперій — Московської (Російської) та Османської1. Іншим 
чинникам відводиться підпорядкована роль під крилом цих імпер
ських потуг. Такий підхід видається очевидним спрощенням, поро
дженим невиправданим поширенням геополітичної ситуації, яка 
склалася напередодні ліквідації Кордону, на увесь попередній пе
ріод існування ранньомодерного Донського Степового Кордону.

Донський сегмент не став самостійним Кордоном чи ізольова
ною складовою Великого Кордону Європи, натомість був добре ін
тегрований в останній завдяки тісним зв'язкам між козацтвами Дону, 
Дніпра, Волги, Шка й Терека, а також внаслідок поступового освоєння 
українськими козаками території на схід від Дніпра та конкуренції 
між московською та українською колонізаціями Поля, яке приляга
ло до Дону з півночі. Донське питання перебувало на порядку ден
ному не тільки московсько-турецьких, а й московсько-кримських, 
московсько-ногайських стосунків, до того ж у щільному поєднанні 
з проблемами породженими змаганнями на інших ділянках Степо
вого Кордону—волзькій, українській, північнокавказькій.

Ногайці й кримські татари були цілком самостійними, до того 
ж одержавленими, суб'єктами зносин на Кордоні. Донське козацт
во сформувалося не як маргінальний клієнт Московії, а як цілком 
самодостатня спільнота з відповідними ціннісними орієнтирами. До 
70-х рр. XVIII ст. Військо Донське залишалося незалежною військо
во-політичною одиницею, що зрештою визнає і сам Б. Боек1 2. Донці 
мали широкий комплекс контактів з Кримом безвідносно до по
зиції Порти. Ногайці, які кочували між Доном і Яїком та в прикав- 
казьких степах, ніколи не перебували в підпорядкуванні Туреччи
ни, завжди гнули свою лінію щодо Москви та козаків й відповідно 
сприймалися як осібний гравець у змаганнях за Поле. У Стамбулі 
назагал воліли мати ногайців під своїм крилом, але до цілеспрямова
ною й твердої політики на цьому напрямкові не доходило. Пробле-

1 Воеск В. Shifting boundaries on the Don Steppe Frontier... — P. 3.
2 Ibidem. — P. 24; Boeck B. Capitulation or Negotiation: Relations between 

the Don Host and Moscow in the Aftermath of Razin Uprsing / /  Die Geschichte 
Russlands im. 16 und 17 Jahrhundert aus der Perspektive seiner Regionen. — 
Forschungen zur osteuropeischen Geschihte. — 2004. — № 63. —P. 382 — 385.
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ма Ногаю, на відміну від ногайців Причорномор'я, не належала до 
пріоритетів і перебувала ца периферії османських інтересів. Туреччи
ну мало цікавила ситуація на далекому до неї примосковському 
Полі й проблема просування вглиб тутешньої зони Кордону1. До 
середини XVI ст. Порта взагалі не вдавалася на цьому напрямі до 
спеціальних заходів поза утримуванням Азова. Короткочасний спа
лах активності в другій половині 60-х рр. XVI ст., вінцем якого став 
похід під Астрахань (1569), змінився довгим періодом пасивності. Тіль
ки різке посилення тиску козаків на Азов в ЗО — 40-ві рр. XVII ст. 
змінило ситуацію. Сам Азов хоча й виконував функцію опорного 
пункту османської присутності в регіоні, проте вістрям наступаль
ної стріли так і не став. Ні азовці, ні Туреччина через Азов до 
активних кроків з опанування Кордону не вдавалися й фактично 
обмежувалися проблемою погамування козаків.

Варто згадати й той факт, що Крим завжди позиціонував себе 
як самостійна потуга. В головах кримської еліт ніколи не згасали 
ідеї відсепарування від Туреччини, інтеграції до ханату різних ногай
ських орд і відновлення колишньої величі Чингізидів шляхом встанов
лення контролю над Казанню та Астраханню. Періодично спалаху
вали конфлікти між Кримом і Ногайською ордою.

Відтак турецький проект конкурував з кримським не тільки в 
міжріччі Дніпра й Дністра, а й у Донському регіоні. Ногай теж мав 
своє бачення щодо Дону. Крім того, аж до 1685 р. московські царі 
номінально вважалися підлеглими кримського хана як Чингізида й 
продовжували сплачувати поминки. При цьому, як показав С. Фаї- 
зов «за весь час документально підтвердженого існування помин- 
ків не спостерігається трансформації основного правового змісту 
поминків»1 2. Лише у XVIII ст., коли Крим неухильно втрачав свою 
колишню вагу, а Військо Донське було остаточно вмонтоване в полі
тичне тіло Московії, на Донському Кордоні дійсно розпочала утвер
джуватися опозиція Російська імперія — Османська імперія.

Описана стратифікація Степового Кордону не мала прямих 
аналогів у світі. Навіть формат південної та північної ділянок Північ
ноамериканського Кордону не в рахунок, оскільки там конкурува-

1 Детальніше про місце Ногайської Орди в політичних розрахунках 
Туреччини див: Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. —М., 2002.—
С. 246 -  249, 348 -  352, 420.

2 Фаизов С. Письма ханов Ислам-Гирея III и Мухаммед-Гирея IV к царю 
Алексею Михайловичу и королю Яну Казимиру 1654— 1658. Крымскотатарская 
дипломатика в контексте постпереяславского времени. —М., 2003. —С. 16.
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ли представники лише двох цивілізацій них ніш — індіанці та європей
ці, — а пізніші вкраплення серед підкорювачів континенту вихідців 
з Азії та Росії, які скупчувалися переважно на крайньому Заході, 
особливої погоди не робили. У першому випадку —на так званому 
іспанському прикордонні (Spanish bordenlands) — змагання європей
ських переселенців як таких з індіанцями доповнювалося конкурен
цією головно між іспанською та англо-американською версіями ос
воєння територій, на другому—між останньою та французькими й 
британськими поселенцями, які опановували територію сучасної 
Канади.

Для прояснення феномену східної ділянки Великого Кордону 
Європи не придатне й одне із стрижневих положень моделі В. Веб- 
ба про освоєння «заморських» Кордонів і, передовсім, на Американ- 

. ському континенті як понад 400-річний двигун для глибокої транс
формації європейської цивілізації. Якщо Новий Світ, навіть якоюсь 
мірою Південна Африка та Австралія, дійсно стали джерелом веле
тенського й хронологічно тривалого збагачення Західної Європи, 
яке каталізувало модернізацію останньої в капіталістичному напрям
ку, то континентальному Східному Кордонові судилася інша доля. 
Це був у першу чергу оборонний вал європейської цивілізації пе
ред наступом азійської стихії, який, навпаки, вимагав колосальних 
видатків на оборону. Ситуація нагадувала балканську, де теж Кор
дон (австро-османський) аж до його остаточного закриття невпин
но висмоктував ресурси. Але природно-географічні та геополітичні 
особливості Степового Кордону (про них піде мова нижче), потяг
нули за собою значні відмінності в стратегіях вирішення кордонної 
проблеми, порівняно з балканським аналогом. Хоча були й спільні 
риси, зокрема у використанні специфічних спільнот, які утворили
ся завдяки існуванню Великого Кордону: козаків, граничарів, гай
дуків, ускоків, секеїв. Саме східноєвропейські козацтва, які вважа
ли себе частиною християнського світу, виявилися найефективні
шою антитезою для тюркських опонентів, про що виразно свідчить 
український досвід опанування Великого Кордону, позначений, на 
відміну від московського та балканського, інертністю державних 
чинників.

Висока питома вага оборони в структурі заходів з опанування 
українсько-російської зони Степового Кордону не йде ні в яке по
рівняння з тими зусиллями, які докладали підкорювачі, наприклад, 
Австралії чи Нового Світу з його індіанськими війнами. Натомість, 
на цьому ґрунті простежується спорідненість з Північнокитайсь-
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ким та Південноафриканським Кордоном, де майбутні переможці 
мусили часто вдаватися до оборонних дій, а в Китаї навіть вибуду
вали відому стіну.

Добре помітно те, що освоєння Степового Кордону Європи 
не стало джерелом накопичення ресурсів, хоча б наближено порів
няльних з прибутками від опанування Нового Світу. Зиск від торгівлі, 
промислів, пізніше рільництва (козацького й селянського) не давав 
того колосального й тривалого економічного ефекту, який потягну
ло за собою відкриття «заморських» Кордонів. Назагал внесок еконо
міки Степового Кордону Європи ще потребує спеціального дослі
дження, але вже зараз існують підстави вмотивовано стверджувати 
пролідсутність безпосереднього трансформаційного тиску на україн
ський та московський соціуми з боку властиво чинника економіч
ної експлуатації Кордону. Інша справа формування на останньому 
особливих моделей господарювання, які були одним із складників 
загального впливу кордонного досвіду на поставу тутешніх мешкан
ців, специфіку їхньої соціальності, а звідси й на суспільства, розташо
вані по обидва боки Кордону. У цьому сенсі концепція В. Вебба в її 
компаративістичній перспективі підштовхує до відмови від панівного 
поблажливо-спрощеного підходу до козацької господарки, налашто
вує на спроби усе ж таки простежити її внесок в економіку сусід
ніх суспільств, ймовірний вплив на організацію тамтешнього госпо
дарського життя, а відповідно й на суспільні інститути. Так само 
заслуговує на окрему розмову економічна роль Степового Кордону 
для тюркських опонентів (Криму, ногайщв, Османської імперії).

Важливо, що до 70-х рр. XVII ст. Степовий Кордон по всій 
своїй довжині не визначав де-юре межу поширення впливу певної 
державної влади. Такий різновид Кордону В. Прескот назвав «полі
тичним Кордоном»1. На відміну від «політичного Кордону», інший 
різновид—«поселенський Кордон» передбачав наявність де-юре чи 
бодай де-факто окреслених державних Кордонів, у напрямку яких 
рухається лінія включення Кордону1 2. Бучацький (1672) та почасти 
Вічний мир (1686) започаткували процес врегулювання міждержав
них кордонів на українській ділянці великого Кордону, а отже й 
дали старт її перетворенню в «поселенський Кордон». Примосков- 
ська ж зона так і залишилася «політичним Кордоном» аж до остаточ
ного «закриття» Великого Кордону Європи наприкінці XVIII ст. (ана-

1 Prescott К  V. The Geography of Frontiers and Boundaries. — L, 1965. — P. 41.
2 Ib idem .-P . 3 4 -3 5 .
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логічну картину маємо й на лісовому Східному Кордоні Московії/ 
Росії). Між Московією, з одного боку, й Кримським ханатом та 
ногайськими ордами —з іншого, ніколи не існувало юридичних до
мовленостей про кордони, як і до 70-х р. XVII ст між Річчю Посполи
тою та Кримом і Туреччиною. Сторони лише непрямо визнавали 
фактичний стан речей із зонами переважного впливу. Так, донсь
ких, волзьких та яїцьких козаків інші суб'єкти відносин на Степо
вому Кордоні вважали такими, що перебували в силовому полі 
Московії. Попри постійні дипломатичні протести Криму, просуван
ня української та московської колонізації в Поле призводило в кінце
вому рахунку до мовчазного визнання ним за Московією чи Річчю 
Посполитою опанованих поселенцями просторів. Чи не найпромо- 
вистішим свідченням є перетворення містечка Валуйки, закладено
го Москвою в Полі наприкінці XVI ст., на пункт зустрічі московсь
ких та кримських посольств.

«Політичність» досліджуваного Кордону була зумовлена пере
плетінням двох чинників: географічного — наявності широченної сте
пової та лісостепової смуги між лісовою зоною та морськими узбе
режжями, — а також кількавіковою неспроможністю держав, розта
шованих по обидва боки цієї смуги, навіть порушувати питання про 
юридичне визначення в Степу міждержавних кордонів по лінії пів- 
ніч-південь не те що змагатися за останні. Вплив державних чинни
ків на цьому Кордоні був слабшим ніж де-інде на інших Кордонах. 
Особливо разючий контраст з Балканським та Північнокитайським 
аналогами. Низка фортець по обидва боки військового Австро-Ос- 
манського Кордону, а ще більше — Велика китайська стіна, давали 
змогу державам так чи інак, але в цілому тримати руку на пульсі 
прикордонного життя. На Степовому Кордоні це не було до снаги 
жодній зі сторін. Ніхто не мав сил підпорядкувати своєму баченню 
ті процеси, які відбувалися в глибині Кордону, що й породило специ
фічні стосунки по лініях держава —Кордон, прикордоння — Кордон 
та уможливило появу анклавів поліетнічних християнських козацтв.

Власне розташування низки осідків волжаків, донців, терців, 
гребінців, яїцьких козаків та Запорізької Січі не поруч з прикордон
ням, натомість на території, відділеній від нього широченною сму
гою Поля, а також понад столітня незалежна постава козацьких 
спільнот Дону, Волги, Яїка й Терека як ніщо інше символізували і 
глибину, і дифузивність Кордону. Однак коли на Північноамерикан
ському та Канадському Кордонах ешелонованість створювало голов
но різношвидкісне просування торгового та сільськогосподарсько-
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го Кордону, то в Степу торгового Кордону не існувало взагалі, а 
торгові контакти з мусульманськими сусідами відігравали цілком 
інакшу роль ніж торгівля на Дикому Заході. Вони не були пов'язані 
з опануванням території та витісненням конкурентів.

Поява висунутих територіально далеко вперед від прикордоння 
козацьких анклавів внесла суттєві корективи у функціонування ту
тешньої ділянки Великого Кордону, корисні як для представників 
європейського світу, так і для Московії. Відкраяний козаками об
шир незалюднених земель став придатнішим для московської та 
української колонізації. Ослаб вплив кримців та ногайців на цю 
частину Поля. Оформилося ніби дві лінії християнського наступу 
на Степовому Кордоні: козацька й залюднення, яке відбувалося тепер 
уже в козацькому тилу, під фактичним прикриттям козацького по
ясу. Козаки перетворилися на форпост східного відламу християн
ського світу, зробившись і своєрідним першим оборонним валом 
останнього, і вістрям наступальної християнської стріли, і суб'єк
том найвідчутніших господарських, військових, етнокультурних 
контактів на неспокійному цивілізаційному перехресті між Сходом 
і Заходом. Козаки були приречені стати найактивнішими поглина
чами тогочасних тюркських впливів, транслюючи їх у східноєвро
пейські християнські суспільства та виконуючи роль одного з про
відників зворотних цивілізаційних інтервенцій.

Одночасно іншим своїм крилом закозачення Дону, Волги, Яїка 
і Тереку відчутно зрезонувало на протистоянні Московії та Речі 
Посполитої, оскільки перекроїло вихідні умови співіснування обох 
з Кримським ханатом, Туреччиною та ногайськими ордами: мусуль
манським сусідам далебі належала важлива роль в означеному проти
стоянні, були вони постійним докучливим подразником, який плу
тав карти і який кожна зі сторін намагалася використати проти 
свого супротивника.

Ключова риса Степового Кордону полягала в тому, що на ньому 
представникам християнського світу довелося мати справу з порів
няльними за політичною та військовою спроможністю соціальними 
структурами, організованими в держави. За цією ознакою він нага
дував балканську ділянку, де теж змагалися цілком співвідносні 
потуги —Османська імперія та імперія Габсбурґів. На американсь
кому континенті, в Південній Африці, Австралії ситуація була ціл
ком інакшою. Звідси специфічність сприйняття опонентів по той 
бік Великого Кордону та протиборства з ними, звідси різниця вихі
дних умов взаємодії. Відчуття зверхності над «дикунами» стало, як
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добре відомо, ментальною візитівкою процесу опанування євро
пейцями Нового світу, Південної Африки, Австралії та Нової Зеландії. 
Навіть у Латинській Америці, де сформувалася низка Кордонів вклю
чення й де утворилися мексиканський, бразильський та інший етніч
ні субтипи, це відчуття посідало чільне місце в комплексі ціннісних 
орієнтацій переселенців. Проте найдалі пішла справа в Китаї, де від 
кочівників відгородилися Великим муром. Культивувавання зверхно
сті над суперниками досягло такої межі, що було перенесено на 
всіх «інших», і навіть європейці в XIX ст. сприймалися як люди 
другого сорту1.

На Степовому Кордоні опоненти навпаки сприймали одні од
них як засадничо гідних суперників. Таке відчуття розвинулося під 
перехресним впливом кількавікової татарської зверхності та поточ
ної військово-політичної потуги кримських татар, ногайців та тур
ків. Претензії Туреччини підкріплювалися реальними військовими 
можливостями. Кримський хан тривалий час вважався номіналь
ним володарем земель колишньої Київської Русі. Тохтамиш у відо
мому ярлику відписав Вітовтові руські землі Великого Князівства 
Литовського й частину руських земель Московії1 2. Московські ве
ликі князі трактувалися чинґізидами як «молодші» й довго та впер
то мусили змагатися 5а урівняння свого статусу3. Відсвіт постави 
Кримського ханату падав на ногайців, правителі яких хоча й не 
були чинґізидами, але навіть після падіння Казані (1552) намагалися 
зберегти в дипломатичному обігові титулування московського царя 
як «сина»4. Та й військова сила ногайців робила їх помітними грав
цями по мусульманський бік Кордону.

Сценарій розвитку відносин між християнськими та мусуль
манськими претендентами на Степ стимулював активні етнічні, куль
турні, господарські контакти, які розвивалися паралельно військо-

1 Boardman Е. Р. Chinese Mandarins and Western Traders: The Effect of 
the Frontier in Chinesse History / /  The Frontier in Perspective.— Madison, 
1957.- P .  96, 108.

2 Русина О. Україна під татарами і Литвою.— К., 1998. —С. 90;
3 Див.: Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: От союза к противостоянию. 

Конец XV—начало XVI в .-М ., 2001.- С .  99, 113, 119, 188; Фаизов С. «Где 
Москва, где восток, где запад...: географическая полемика между крымс
ким ханом Муххамедом-Гиреем IV и царем Алексеем Михайловичем в 1655 — 
1658 гг. / /  Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відно
син: 36. наук. пр. — К.( 2004.- С .  129-134, 145.

4 Трепавлов В. В. История Ногайской Орды... —С. 632 — 633.

197



;/3. о>1. Ъ‘рвх>дпт1:о

вим конфліктам, інспірував появу специфічного кордонного населен- 
ня — козаків, яким судилося відіграти надзвичайно важливу роль у 
розв'язанні дилеми Степового Кордону. При цьому перші козаки 
на московському прикордонні — мещерські, городецькі, московські, 
рязанські — були татарського походження (до кінця XVI ст. й серед 
служилого козацтва Московії переважали особи з тюркськими імена
ми). І саме вихідці з цих ватаг першими розпочали козакувати на 
Дону й Волзі, наповнюючи той доплив людності з Московщини, 
який разом з іншими струменями формував майбутні донське й 
волзьке козацтва. Взагалі міжріччя Дону й Волги перетворилося на 
регіон активної етнічної взаємодії, через свою локалізацію куди ін- 
тенсивнішої ніж первісні козацькі терени в Україні, а етнічний суб
страт місцевих козацтв (а потім і посталих на їхній основі яїцького, 
терського та гребінського козацтв) був особливо строкатим. Однак і 
тут, і в Україні, козакотворчі процеси призвели до формування ко
зацьких спільнот, які позиціонували себе в християнській ойкумені.

Усе це вимагає докладних студій у першу чергу над етнічни
ми контактами на Степовому. Кордоні, в авангарді яких перебували 
козаки. Як подібні контакти відбилися на сприйнятті козаками тюр- 
ського світу, на релігійності козаків, на стосунках з офіційними 
чинниками Ногаю, Азова, Криму, Туреччини, врешті, на ідентич
ності? Чому попри етнічну терпимість і здатність розчиняти в собі 
різноетнічні допливи у козацькому середовищі фіксується таке яви
ще як «донські татари», «запорізькі татари^? Яким був вплив етніч
них контактів козаків на сприйняття козацтв в московському та 
українському соціумах? Чи є виправданим! переносити центр ваги 
християнсько-мусульманської взаємодії на козацький світ, чи може 
при ближчому розгляді ситуація нагадуватиме мексиканську. Там, 
як з'ясував М. Завала1, ця взаємодія інтенсивніше відбувалася саме 
у внутрішніх районах, де й сформувалося ядро нового етносу.

Дослідження цих та похідних питань дозволить з більшою ґрун
товністю підійти до розв'язання глобальної проблеми: чому так разю
че розійшлися долі українського козацтва та решти козацтв на шляху 
своєї самоідентифікіції. Українські козаки чулися складовою україн
ського світу. Перетворившись де-факто у стан, українські козаки 
від початку XVII ст. перебували в епіцентрі суспільного життя в 
Україні. Згодом вони перейнялися вбраними в релігійні шати націо
нальними інтересами українського етносу, взяли непересічну участь

1 Zavala 5. Frontiers of Hispanic America / /  The Frontier in Perspective... — S. 51.
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у формуванні нової руської ідентичності (спершу як один з фраг
ментів «руського народу», а згодом як його осердя), стали політич
ною нацією. В інших краях місцеві козаки відрізняли себе від усіх 
сусідів, що повсякчас живило потяг до інституційно незалежного 
існування. Відчуття своєї особливості назавжди вкорінилося у світо
баченні козацтв Дону, Волги, Яїка і Терека попри те, що вони швид
ко потрапили до орбіти московських впливів, а з другої половини 
XVII ст. розпочався процес безпосередньої інтеграції козацьких спі
льнот у політичне тіло Московії. Відпочаткову самоідентифікацію 
козаків не змогли переінакшити ні заходи офіційного Петербурга з 
переселення волжаків та донців на Терек, ні ті демографічні зміни, 
які сталися на Дону у XVIII ст. Але ще слід з'ясувати чи сформува
лася якась особлива козацька ідентичність, яка покривала козаць
кий світ Дону, Волги, Яїка й Терека, чи кожне з козацтв усвідомлю
вало себе окремою спільнотою і яке місце в такому випадку відво
дилося іншим християнським козацтвам.

Уявлення про етнічні процеси на Степовому Кордоні були б 
неповними, якщо не подивитися на взаємодію по мусульманський 
бік Кордону. Я. Дашкевич ще на початку 90-х рр. XX ст. порушив 
це питання1. Але від того часу історіографічна ситуація мало зміни
лася, тоді як, наприклад, у дослідженнях Кордонів Нового Світу 
надається велика увага індіанцям взагалі й тому, як вони абсорбову- 
вали у свої суспільства європейців. З огляду на постійну присут
ність у Криму значної за чисельністю християнської людності (пере
важно полоняників), простеження впливу цього чинника має знач
ний евристичний потенціал для проникнення у феномен Степового 
Кордону.

Водночас у світлі історії інших Великих Кордонів виникає пи
тання як освоєння Степового Кордону загалом і козаками зокрема 
вплинуло на ступінь залежності кордонного населення від Центру. 
Чи твердість козаків Дону, Яїка й Терека (волзькі козаки —інший 
випадок) у відстоюванні незалежності своїх анклавів надається до 
концептуалізації в тернерівському ключі: освоєння Північноамери
канського Кордону й торгівлі на ньому зменшила залежність Амери
ки від Англії? Чи вплинув саме кордонний досвід козаків та дрібної 
шляхти з козацьких країв на виникнення ідеї реформування Речі 
Посполитої в бік держави трьох народів, а далі й на появу концепції 
Козацької держави? Якою була роль торгівлі? Інспірувала вона по-

1 Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (14—18 ст.)...—С. 34.
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тяг до незалежності, як в Новому Світі, чи навпаки інтегрувала 
козацькі спільноти до християнського світу. Напрошуються й парале
лі між перетворенням в Америці індіанських торгових пунктів у 
міста та еволюцією козацьких поселень у міста.

Ще один аспект, який потребує прискіпливої уваги — негати
ви освоєння Кордону. Якщо втрати українського та московського 
населення від набігів мусульманських сусідів цікавили дослідників1, 
то зворотний бік медалі — збитки від тиску переможців змагань на 
Степовому Кордоні до сьогодні залишається білою плямою. На кого 
спрямовувалися і якими були реальні наслідки козацьких сухопут
них і морських походів на південь? Вплив релігійного чинника? Як 
козаки дивилися крізь призму своїх здобичницьких інтересів на 
православне населення Османської імперії—греків, румунів, болга- 
рів? Адже численні поселення греків тягнулися по кримському уз
бережжі та поблизу Константинополя. І в обидва регіони часто наві
дувалися козацькі чайки. Джерела наповнені звістками про походи 
козаків до «румелійських берегів», Варни, про грабунки грецьких 
сіл поблизу Кафи, Керчі тощо.

На окрему розмову заслуговує доля мусульманського насе
лення після «закриття» Степового Кордону. Майже не заторкну- 
тим є комплекс проблем, пов'язаних зі впливом процесу опануван
ня Кордону на екологію краю, тоді як подібні дослідження стають 
дедалі популярнішими стосовно інших Кордонів. Наскільки гармо
нійно вписувалися в екосистему Степу й Лісостепу козацький спо
сіб господарювання, природокористування татар, ногайців, калми
ків? Чим відрізнявся підхід, репрезентований колонізацією, яка про
сувалася за козацькою спиною? Наслідки активної розробки лісів 
Південної Київщини, Східного Поділля, Задніпров'я в часи Речі По
сполитої. Вплив будівництва «засічних ліній» на довкілля примосков- 
ської зони Кордону. Екологічна ціна господарського наступу Росій
ської імперії на Вольності Війська Запорізького й на території інших 
козацьких анклавів. Усі ці ті суміжні питання потребують ґрунто
вної відповіді.

Утім, оцінюючи «темний бік» кордонного досвіду підкорюва
чів Степу, важливо, як-то кажуть, не передати куті меду й уникну
ти крену в інший бік. Навряд чи буде продуктивним замінити колиш-

1 Новосельский А А. Борьба Московского государства с татарами... — 
С. 134— 136, 154 — 155, 218 — 219 та ін.; Нот М. Skutki ekonomiczne najazdów 
tatarskich z lat 1605-1633 na Rys’ Czerwoną-Wrocław, 1964.
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ній потік стереотипних філіпік на адресу мусульманських сусідів, 
очорненням християнських опонентів. Заклики позбутися європо
центризму й розглядати в першу чергу взаємодію культур і цивіліза
цій не повинні призвести до нехтування конфронтаційною складо
вою й необгрунтованим вивищенням тюркських впливів. Приклади 
подібної зміни «полюсів» є, зокрема, в американській історіографії. 
Під впливом розширення горизонтів дослідження кордонною досвіду 
й дедалі більшої уваги до індіанського світу в деяких випадках сим
патії до упосліджених «білими» робилися коштом останніх1. Якщо 
донедавна карикатурували індіанців, то тепер, наприклад, іспанців. 
У деяких працях, як дотепно висловився Д. Вебер, «іспанці напада
ли й загарбували, апачі створювали місце для себе на Південному 
Заході; іспанці наступали чи захоплювали каманчів, тоді як ті прос
то забирали без нападу сонних робітників ферм. Іспанці були зрад
никами, а каманчі, які порушували мир чи своє слово.., показані 
політично кмітливими»1 2.

Особливо багато дискусій інспірували тези Ф. Тернера з приво
ду трансформаційного впливу кордонного досвіду на людину й су
спільство. Великий Кордон як соціальний «клапан», як джерело 
утвердження демократичних цінностей та інституцій, власне амери
канського способу життя, Кордон як стимулятор індивідуалізму, фер
мерства—такі ключові властивості ідеалістично приписував Ф. Тер
нер Північноамериканському Кордону, на ґрунті чого жалкував з 
приводу закриття класичного просторового Кордону й пропонував 
«шукати» інших Кордонів, аби американське суспільство не втра
тило здатності до «вічного переродження»3. Наведені положення 
теорії Ф. Тернера постійно піддавалися й піддаються верифікації та 
переобґрунтуванню, в рамках яких і постало чимало досконаліших 
інтерпретацій різних ділянок кордонного досвіду на різних Кордо
нах, зрештою концепцій Великого Кордону.

Чи можна розглядати Степовий Кордон Європи як пом'якшу
вач соціальної напруги в навколишніх суспільствах? Ситуація вигля
дає варіативною як у хронологічногому, так і в теритріальному вимі-

1 Див. зокрема: Anderson G. С. The Indian Southwest 1580—1830: 
Ethnogenesis and Reinvention. — Norman, 1999. —P. 106, 211, 213 — 214.

2 Weber D. J. The Spanish Borderlands. Historiography Redux... —P. 48. 
:ł Див.: Hofstadter R. Introduction... — ?. 4; Pierson G. W. The Frontier

and American Institutions... — P. 17 — 31; Savage W. Jr. The Comparative Study 
of the Frontier... — P. 5.
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pax. На примосковській ділянці Степового Кордону освоєння Поля 
ніколи не виконувало функції регулятора суспільних стосунків в 
Московії. Мотиви держави, котра як могла стимулювала просуван
ня далі на південь, були зовсім іншими, а загалом нечисленні втечі 
селян та міщан у ці краї погоди не робили ні в сенсі колонізації, ні 
в соціальній царині. Для освоєння Поля та налагодження оборони 
від татар цар постійно мусив вдаватися до послуг московських служи
лих людей, вербувати козаків та приваблювати переселенців з Украї
ни. Козацькі анклави Дону, Волги, Яїка й Терека теж не стали об'єк
том паломництва людності з глибини Московщини. Якщо Варшава 
ламала голову як стримати розростання козацтва, то Москва у дру
гій половині 40-х рр. XVII ст. навпаки набирала охочих для поповнен
ня лав донського козацтва, суттєво проріджених Азовською епо
пеєю 1637 — 1642 рр.1 Пізніше, у XVHI —на початку XIX ст. нестача 
людності для остаточного закріплення в Передкавказзі змушувала 
переселити туди волзьких козаків, немало донців, а вже після «за
криття» Степового Кордону — частину колишніх запорожців, а по
тім ще й завозити їм дівчат з території колишньої Гетьманщини. 
Навіть у XVIII ст. допливи в козацькі краї формувалися переважно 
за рахунок приходьків із суміжного прикордоння, а не з унутріш- 
ніх російських регіонів1 2.

На українській ділянці Степовий Кордон не виконував функції 
соціального «клапана» аж до середини XVII ст. Козацтво формувало
ся внаслідок, у першу чергу, колонізаційного потягу відчайдухів у 
«пустельні» краї, а не завдяки втечам як формі соціального протес
ту. У середині XVI ст. до козацьких лав, як відомо, влилася частина 
дрібного боярства, котре не витримало перевірки на шляхетність. 
Тобто, наявність козацтва фактично врятувала цих бояр від жахіття 
оселянення. Але у зв'язку з малою чисельністю таких бояр та незнач
ною їх роллю в суспільному житті говорити про те, що Степовий 
Кордон каналізував розгортання якогось значущого соціального 
конфлікту, не випадає.

Натомість, у першій половині XVII ст. Кордон таки став своєрід
ним «клапаном» в козацько-польських стосунках, а також у селян
ському питанні. Кордон таїв для козаків широкі можливості — від

1 Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами... — 
С. 331, 373-384 .

2 Див., зокрема: История Дона с древнейших времен до падения кре
постного права в России. — Ростов н/Д, 1973.— С. 153.
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заснування Січі до здобичництва й найманства, міграції на Дон, 
Волгу, до майбутньої Слобожанщини й далі. Це стало вирішальним 
чинником еволюції козацтва в умовах статегічнго курсу Варшави 
на втискування козацького стану у вузькі рамки реєстру. Але гостро
та козацької проблеми та долучення козаків до сфери національно- 
релігійних протирічь, створювали таку вибухонебезпечну суміш, що 
«клапан» був приречений періодично виходити з ладу. Тим паче, 
що ні Варшава, ні українська шляхта так і не спромоглися повного 
мірою використати колонізаційний потенціал козацтва. Державні 
заходи щодо залюднення Чернвігово-Сіверщини1, зусилля князів і 
магнатів стосовно колонізації Лівобережжя Дніпра та господарсь
кого освоєння Південної Київщини та східного Поділля1 2 хоча й по
м'якшували ситуацію в середовищі селянства й частково козацтва 
та не змогли зарадити розростанню козацького стану за рахунок 
допливу селян і міщан й утихомирити самих козаків. Козацькі по
встання та «мирні» протистояння між козаками й державною маши
ною на відкритих курсах з приводу станових «вольностей», а також 
«прав і свобод віри старожитної грецької і народу руського» стали 
провісником Національно-визвольної війни середини XVII ст., ви
бух якої переконливо засвідчує неадекватність «клапана» й підставо- 
ву відмінність у цьому сенсі Степового Кордону від Північноамери
канського. Аналогічна властивість «клапана» була продемострова- 
на й пізніше, у XVIII ст., коли попри наявність Запоріжжя з його 
широкими можливостями на Правобережжі розквітло гайдамацтво.

Тож Степовий Кордон так і не перетворився на універсаль
ний поглинач соціальної напруги, накопичуваної в московському та 
українському суспільствах. Що ж до опонентів по інший бік Кордо
ну, то це окрема розмова, наразі непродуктивна через брак підставо- 
вих студій.

В українському випадку не спровокував Степовий Кордон і 
зміління зв’язків між козаками й волостю, як і виокремлення коза
ків в осібну спільноту зі специфічною ідентичністю. Натомість че
рез чинники козацтва, взаємодії з тюркським сітом, колонізацію, та

1 Кулаковський П. М. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої 
1618-1648 р р .-К ., 2006. — С. 7 4 -9 6 , 253-341.

2 Див.: Kułakowski Р. Kolonizacja Kijowszczyzny і Czemichowszczyzny (1569- 
1648) / Modernizacja struktur władzy w warunkach opóźnienia. Europa Środkowo- 
Wschodnia na przełomie śriódniowiecza i czasów nowożytnych-Warszawa, 1998.-S. 160— 
168; Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę (1568-1648).-Warszawa, 2000.
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ін. вплив Кордону на український історичний процес, а звідси й на 
східноєвропейську історію загалом, був, без перебільшення, коло
сальним. Утім теза про Кордон як стимулятор поширення демокра
тії тут, як на багатьох інших Кордонах, не працює. Не виводячи 
себе за рамки українського суспільства, вмонтованого до польсько- 
литовського соціуму, прагнучи вибороти для себе місце «під сон
цем», козаки перебували під потужним ідеологічним тиском річпо- 
сполитської шляхетської демократії. «Обоярення» козацтва в середи
ні XVI ст., міцно прив'язало козаків до змагань за «вольності» як 
«людей лицарських». Стиль життя на Кордоні в пошуках «козацького 
хліба» тісно переплітався з соціальними практиками в стабільному 
світі, заплідненими певними правилами гри. Якщо на Північноамери
канському Кордоні соціальні структури кордонного населення швид
ко дрейфували в бік позакордонних аналогів на Сході майбутніх 
США1, то козаки розглядали свої структури як органічну ланку полі
тичного тіла Речі Посполитої. Ще до середини XVI ст., коли організа
ція козацького світу перебувала на мізерному рівні, козаки були 
тісно пов'язані з урядниками прикордоння й мали сталі економічні 
стосунки з прикордонням. Немає жодних серйозних підстав вести 
мову про те, що в цей початковий період своєї історії українське 
козацтво позиціонувало себе відносно українського соціуму інак
ше ніж після «обоярення» чи долучення до національно-релігійних 
змагань.

Не простежуються на українській ділянці Степового Кордону 
й так звані «культурні втрати», які можна бу^о б вивести з особливо
стей властиво прикордонного життя (у першу чергу козаків) і які б 
надавалися до порівняння з примітивізацією внутрішнього світу під
корювачів Дикого Заходу чи, скажімо, Австралії. У козацьких кра
ях дійсно традиційні для того часу ціннісні орієнтири та поведінко- 
ві стратегії зазнали деформації, а поширений в руському соціумі 
вислів «яко на Україні» семантично уємнював стиль життя на Кордоні 
й прикордонні, сповнений небезпеки, пригод, позбавлений деяких 
норм, усталених на обжитих теренах. Не тільки здобичництво «вій
ною», а й грабунки на «великій дорозі» чи на рідній волості належали 
до чесно заробленого «козацького хліба»* 2. Однак з кількох причин

’ Hofstadter R. Introduction... — Р. 6.
2Про поняття «козацький хліб» див.: Леп'явко С. Формування світо

глядних засад українського козацтва (поняття «козацькогр хліба» в останній 
третині XVI ст.) / /  Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії 
XI- XVIII с т .-К ., 2 0 0 0 .-С. 143-158.
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Степовий Кордон не тільки не девальвував загального рівня коза
ків — більшість з них і так походила з простолюду, а й, що найважли
віше, не ставив бар'єрів для його нарощення.

Як уже наголошувалося, козацтво постійно підтримувло зв'язки 
зі шляхетським середовищем, де такі милі козацькому серцю грабун
ки й наїзди на сусідів хоча й засуджувалися та правно переслідували
ся, проте були звичним явищем повсякдення. Крім того, уподовж 
XVI ст. козакували навіть князі. Козацтво було широко відкрите 
для зовнішніх інтелектуальних впливів, чим у середині XVI ст. скори
сталися покозачені дрібні бояри, а в часи П. Сагайдачного — отці 
української православної церкви. У козацьких лавах знаходилося 
місце й для тих, у кого була Острозька чи Києво-Могилянська акаде
мії за плечима. Еліта стану з часом виявила здатність генерувати 
власні ідеологічні та політико-правові концепції. Тож перехід до 
козацького стану, змінюючи стиль життя в напрямку «яко на Украї
ні», не тягнув за собою інтелектуального огрубления.

Не «здичавлював» Степовий Кордон і козацтва Дону, Волги, 
Яїка й Терека, адже вони сформуалися винятково з приходьків- 
простолюдинів й не мали так званого «лоску цивілізації». Ні з .Мо
сковщини, ні з України, ні з протилежного боку Кордону сюди не 
струмувало помітних допливів з бодай найнижчих прошарків від
повідних еліт. Саме цей чинник відіграв вирішальну роль у тому, 
що тутешні козацтва постали як спільноти зі звуженими інтелек
туальними горизонтами порівняно з українським козацтвом.

Важливо, однак, що на Дону, Волзі, Яїку й Тереку інституаліза- 
ція козацького світу відбулася на тих самих засадах, що й в Україні. 
Виникає питання про генезу тутешньої «козацької демократії», адже 
в етнічному котлі тут «варилося» значно більше приходьків з су
спільств, які взагалі не мали зразків станової демократії. Це, насампе
ред, спонукує до пильнішого простеження ролі українських допли
вів, особливо у світлі концентрації їх на Нижньому Дону, де найрані- 
ше в регіоні розпочалася консолідація козацьких ватаг у Військо. 
Слід також вести мову про Степовий Кордон як демократизатор 
суспільних стосунків, а для глибшого прояснення цієї функції Кордо
ну придивитися до організації інших спільнот, які виникли поза 
межею стабільного державного й суспільного контролю, зокрема, 
піратів.

Оглянуті у статті посутні відмінності між українським та примо- 
сковським сегментами Степового Кордону Європи, так яскраво вті
лені в поставі козацтв, наштовхують на думку про доцільність за-
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стосування до цих сегментів різних концептуальних підходів. У пер
шому випадку Степовий Кордон може бути розглянутий під згада
ною на початку статті опцією «болтонської школи», оскільки тут 
кордонне життя не було самодостатнім ні в цілому, ні окремо по 
український чи кримсько-ногайський бік. Історична доля розпоряди
лася так, що в глибину Поля, звужуючи Степовий Кордон, просували
ся українські козаки. То ж досліджуючи згаданий Кордон як зону 
комунікації та взаємовпливів, одночасно слід враховувати, що він 
був «розібраний» кордонним населенням — християнськими та му
сульманськими козаками —і «приписаний» ним до того політичного 
тіла, у рамках якого ті чи інші козаки себе усвідомлювали.

Натомість на примосковській ділянці виникла складніша комбі
нація. Минуле тієї частини Кордону, яка колонізовувалася держав
ною рукою Московії, може бути включене до російського національ
ного наративу. Інша справа вістря Кордону—козацький пояс Дон — 
Волга — Яїк — Терек, адже ці козацтва усвідомлювали свою інакшість 
від московського світу та інших сусідів й донесли це відчуття аж до 
XX ст. Крім того, упродовж XVI — першої половини XVII ст. існува
ла вірогідність, що покровителем козаків стане польський король. І 
тільки цілковита інертність Варшави дала Москві змогу практично 
безконкурентно реалізувати свій сценарій1. Відтак продуктивним було 
б розглянути «козацький сегмет» примосковського Степового Кор
дону під знаком концепції Д. Вебера, тобто як самодостатню струк
туру, до чого закликає й А. Каппелер1 2. При цьому обов'язково слід 
враховувати тісні зв'язки українських козаків з рештою козацтв.

Як видається, саме поєднання в студіях над Степовим Кордо
ном та козацькими спільнотами різних концептуальних підходів до
зволить оптимальніше вибудувати дослідницьку стратегію й розши
рить горизонти для з'ясування ролі в східноєвропейській історії як 
згаданого Кордону, так і козацького світу, зокрема.

1 Докладніше див.: Брехуненко В. А. Московська експансія і Переяс
лавська рада 1654 року. — К., 2005.

2 Каппелер А. Казаки в записках иностранцев до 1648 г. — С. 37 — 38.

206



П. М. Кулаковськай

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ 
ЧЕРШГОВО-СІВЕРЩИГО1 

ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ 
(1 6 1 8 -1 6 4 8  рр.)

Нетривале перебування Чернігово-Сіверщини у складі Речі Посполи
тої протягом 1618— 1648 рр. практично не залишило для дослідників 
комплексних джерельних збірок. Події української революції середи
ни XVII ст. та Руїни спричинили ледь не повну загибель таких важли
вих джерельних комплексів як ґродські, земські чи підкоморські кни
ги. Майже відсутніми у сучасних архівосховищах є архіви місцевих 
шляхетських родів, практично немає приватних листів, адресантами 
б яких виступали місцеві респонденти. Подібний стан джерельної бази 
не лише не сприяв інтересу дослідників до даного періоду в історії 
регіону, але й призвів до утвердження в історіографії хибних тез про 
відсутність відповідних джерел взагалі. Між тим, незважаючи на розпо
рошеність таких джерел, зведення їх в єдину базу дає можливість 
суттєво доповнити наші знання про історію Чернігово-Сіверщини вка
заного періоду.

Серед джерельних комплексів, що містять значне число «черні
гівських» документів, у першу чергу слід згадати матеріали, що зали
шилися внаслідок діяльності королівської канцелярії Речі Посполитої.

Основний комплект продукції цієї канцелярії зберігається у 
Головному архіві давніх актів у Варшаві (далі —ГАДА). На момент 
входження Чернігово-Сіверщини до складу Речі Посполитої у цій кан-

© Кулаковський П. М., 2007
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целярії велося декілька серій книгг у яких відкладалися вписи докумен
тів щодо новоприєднаного регіону. Найраніше, з середини XV ст., 
королівська канцелярія вела серію томів —«Книги вписів» (Libri in - 
scriptionum), які досить рано набули назви «Коронна метрика». Сюди 
вписувалися поземельні привілеї, привілеї на уряди, містам на магдебур
зьке право, ярмарки, торги, звільнення їх на певний термін від сплати 
податків тощо. Поземельні привілеї щодо Чернігово-Сіверщини вперше 
зафіксовані у книгах вписів під груднем 1620 р. Надалі вписувалися 
як первісні привілеї на ленні володіння в регіоні, так і їх підтверджен
ня. Оскільки обіг землі на території Чернігово-Сіверщини допускався 
лише за дозволом монарха, то книги вписів зосереджують в собі значну 
частину копій королівських дозволів (консенсів) на поступку маетностя
ми. У цих книгах містяться вписи привілеїв на магдебурзьке право 
Чернігову, Ніжину та Мрину (Яцкополю). Не менший інтерес представ
ляють копії королівських привілеїв на заснування козацьких хоругов 
в околицях ключових оборонних замків регіону—Чернігова, Новгоро- 
да-Сіверського і Ніжина. В цілому «чернігівські» документи містять 
23 чистових книги Коронної метрики, а також три її протоколи (чернет
ки книг)1. Ще одна книга метрики за 1628—1635 рр. зберігається 
нині в архіві Стокгольма1 2 і була нещодавно частково уведена до нау
кового обігу за допомогою реґестів3.

У 40-х рр. XVI ст. виникла в польській королівській канцелярії 
окрема серія книг королівського асесорського суду. Ці кнйґй отрима
ли назву «Книги декретів» (Libri decretorum). До них, крім рішень 
асесорського суду, вносилися також декрети реляційногб і сеймового 
судів. Ці книги були знищені в 1944 р. під час Другої світової війни. 
Тепер в ГАДА зберігається лише 23 книги «Вироків асесорських, ре- 
ляційних і сеймових судів» за 1581 — 1744 рр., які фактично є прото
колами, а не декретами згаданих трьох судів. Вони вміщують лако
нічні вписи, що подають прізвища сторін, предмет суперечки, а та
кож коротку резолюцію суду4. У двох з цих книг зафіксовані проко-

1 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі-АСАО).-МеІгука koron- 
na.-Sygn. 165, 168-171. 173-178, 180-182. 184-186, 188-192. 195. 354. 356. 363.

2 Riksarkivet.-Skokloster E[nskilda] 8636.
' Krawczuk И'. Summariusz Metryki Koronnej. Księga wpisów podkanclerzego 

Tomasza Zamoyskiego z lat 1628-1635-Kraków, 1999.-T. 1.-133 s.
4 WoźniakoMfa M. Sąd asesorski koronny (1537-1795). Jego organizacja, funkcjo- 

wanie i rola w dziejach prawa chełmińskiego i magdeburskiego w Polsce.-Warszawa. 1990: 
Szcząska Z. Sąd sejmowy w Polsce od końca XVI do końca XVIII w. // Czasopismo Prawno- 
Historyczne.-1968.-T. 20.-Z. l.-S. 93-123.
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ли судових процесів, ініційованих прибічниками новгород-сіверсько- 
го старости О. Пісочинського з метою відсуджений денних маетнос
тей у шляхтичів, що не стали для оборони чернігово-сіверських зам
ків під час Смоленської війни1. Крім цього, частина рішень централь
них судів щодо українських воєводств, в т. ч. і Чернігівського, зберегла
ся у або у формі виписів, виготовлених канцелярією, або у копіях, 
зроблених російськими архівістами напередодні повернення частини 
«Книг декретів» з Москви до Варшави у XIX ст. Вони зосереджують
ся у збірці під назвою «Так звана Метрика Литовська»1 2.

Ще в кінці XV ст. у королівській канцелярії стали відокремлювати 
вписи матеріалів стосовно закордонної політики Польського королівст
ва, що поклало початок веденню «Книг посольств» (Libri legatіопшп).. 
Нинішня їх комплектність для першої половини XVII ст. є далеко не
повною. Лише одна з книг цього періоду вміщує окремі документи та 
листи, що стосуються перебігу Смоленської війни 1632—1634 рр. на. 
Чернігово-Сіверщині та періоду післявоєнної реконструкції регіону3.

Подальший розвиток серії «Книг вписів» допровадив до уведення 
в середині XVII ст. допоміжних книг, званих «Сигілятами» (Sigillata), 
в які вносилися реґести тих документів, що видавалися королівською 
канцелярією. Незважаючи на те, що ця серія почала вестися лише 
1658 р., тобто вже тоді, коли Чернігово-Сіверщина не перебувала у 
складі Литовсько-Польської держави, інформація поміщених у ній 
реґесіів щодо Чернігівського воєводства представляє певний інтерес, 
оскільки, наприклад, містить дані про володільців населених пунктів 
до 1648 р. чи дає можливість припустити існування тоді ж  окремих 
пунктів4.

На час входження Чернігово-Сіверщини до складу Речі Посполи
тої у королівській канцелярії вже більше ніж півстоліття велася серія 
книг під назвою «Руська (Волинська) метрика». У ній фіксувалися 
копії документів, що видавалися структурним підрозділом королівсь
кої канцелярії — Руською канцелярією —щодо українських воєводств 
(Волинського, Київського, Брацлавського). Наприкінці другого десяти
річчя XVII ст. все виразнішою ставала тенденція до відтоку частини 
українських документів від Руської метрики до книг Коронної метри
ки. З входженням Чернігово-Сіверщини до Польсько-Литовської дер-

1 AGAD.-Księgi sądyw asesorskiego, sejmowego i relacyjnego.-Sygn. 16, 18.
2 AGAD.-Tak zw. Metryka Litewska-Sygn. 1,4.
’ AGAD.-Libri Legationum-Sygn. 32.
4 AGAD.-Sygillata.-Sygn. 8. 10.
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жави ця тенденція лише посилилася. Протягом 1620—1621 рр. копії 
«чернігівських» документів фіксувалися до Руської і Коронної мет
рик приблизно в однаковій пропорції, але надалі фіксація до остан
ньої виразно переважала. Руська метрика, на відміну від Коронної 
метрики, містила копії як вписових, так і декретових документів, дя
куючи чому збереглася певна кількість декретів центральних судів, 
що стосувалася Чернігівського воєводства. Архівна доля книг Руської 
метрики склалася дещо інакше, ніж інших матеріалів королівської 
канцелярії. У 1673 р. її ведення було припинене, а книги передані до 
архіву королівської канцелярії. Внаслідок третього поділу Речі По
сполитої весь цей архів 1796 р. був вивезений до Санкт-Петербурга і 
переданий у відання імператорського кабінету. Практично ж відразу 
розпочалося його розпорошення згідно логіки організації російсько
го державного діловодства (до середини XIX ст. книга і документи 
коронного архіву розглядалися російським урядом як один з елемен
тів чинного права приєднаних до імперії «західних» і «південно-захід
них» територій). Посольські книга були поміщені при Колегії Закордон
них справ; іншу частину матеріалів канцелярії разом з Литовською 
метрикою зосередили при Правлячому Сенаті, де вони склали збірку 
«Метрика присоединенных провинций». У 1799 р., внаслідок угоди 
між Росією і Пруссією, частина архіву, що стосувалася колишніх тери
торій Речі Посполитої, які відійшли до Пруссії, передали останній, а 
внаслідок укладення Тільзитського договору 1807 р. повернули до Вар
шави. Руська метрика, так звана «Литовська метрика», окремі декретові 
книги продовжували зберігатися у Санкт-Петербурзі, а 1887 р. були 
переміщені до Московського архіву Міністерства юстиції1. Ниніїинім 
правонаступником цього архіву є Російський державний архів давніх 
актів (далі — РГАДА), де зберігаються практично всі книги (29 з ЗО) 
Руської метрики. 13 з них містять «чернігівські» документи2.

Крім актових матеріалів, що відклалися у різноманітних книгах 
у вигляді копій (вписів), королівська канцелярія мала причетність до

1 Докладніше про склад Руської метрики та її архівну історію див.: 
Кулаковський Я. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569—1673 рр. 
Студія з історії українського реґіоналізму в Речі Посполитій. — Острог; Лв., 
2002; Кеннеді Ґрімстед П. Руська серія Коронної метрики / /  Руська (Волин
ська) метрика. Регенти документів Коронної канцелярії для українських 
земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569 — 
1673.-К .,  2002. - С .  29 -1 3 9 .

10 РГАДА. — Ф. 389: Литовская метрика. — On. 1.— Д. 197, 198, 201,205 — 
211, 214, 215, 219.

210



wicgpęjcA ж  істот ч&ттот-сящтщті
видання численних інструкцій, які слугували своєрідними керівництва
ми до дії тим чи іншим представникам королівської влади. Так, джере
лом до історії Чернігово-Сіверщини першорядної ваги є інструкція, 
видана королівською канцелярією у квітні 1619 р. комісарам, відправле
ним для облаштування Смоленська та інших територій, повернутих 
від Москви. У ній викладені принципи, згідно з якими комісари мали 
провести розподіл земельних ресурсів регіону між королівським скар
бом, католицькою церквою та заслуженими у московських експеди
ціях жовнірами. Копії цієї інструкції зберігаються у відділі рукописів 
Польської академії наук у Курніку1. Ще однією важливою інструк
цією канцелярії є інструкція для свого персоналу щодо розсилки лис
тів урядникам і шляхті в зв'язку з проведенням загальнодержавних 
сеймів. Ця інструкція була укладена на початку правління Владислава 
IV( 1633— 1648)1 2. Вона докладно регламентує, в якій кількості й кому 
мають бути відправлені королівські листи, де повідомлялося про від
криття сейму. Інструкція допомагає реконструювати діяльність такої 
інституції шляхетського самоврядування як сеймик, в т. ч. й щодо 
Чернігівського воєводства.

Подібний до книг Коронної метрики склад мають книги запи
сів Литовської метрики, що продукувалися канцелярією Великого кня
зівства Литовського і зберігаються нині у РГАДА. Спільність багатьох 
процесів, характерних для Чернігово-Сіверщини та сіверських земель, 
що увійшли до складу одного з воєводств Великого князівства Литов
ського — Смоленського, дає можливість залучення матеріалів Литов
ської метрики для дослідження історії Чернігово-Сіверщини відповід
ного періоду. Зокрема, важливе значення мали вписи привілеїв на 
земельні маєтності та дозволи на їх поступки, які давали можливість 
порівняти засади ленної організації в обох сіверських регіонах. Кни
ги Литовської метрики містять також матеріали, які дають можли
вість простежити еволюцію ленного права у Князівстві, під впливом 
практики якого формувалася ленна система також і на території Чер
нігово-Сіверщини3.

1 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.-Oddz. rękopisów.-Rkps 326.-S. 
181-189: Rkps 330.-S. 461-473.

2 Інструкція відома в декількох копіях. Одна з них зберігається в: 
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie.-Oddz. rękopisyw.-Rkps 434; інша — зі шведського 
архіву в Стокгольмі — видана В. Кравчуком: Kancelaria koronna a Sejm walny. 
Instructiarium / Oprać. W. Krawczuk.-Warszawa, 1995.

3 РГАДА. —Ф. 389. — On. 1 .-Д . 99 -1 0 2 , 108, 110, 132, 138.
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Важливою Центральною інституцією Речі Посполитої, що зосере
джувала у своїх матеріалах дані фіскального характеру, був Корон
ний скарб. Книги його рахунків зберігаються у Головному архіві дав
ніх актів у Варшаві. Для першої половини XVII ст. вони збереглися 
лише фрагментарно. їх дані стосуються збирання податків на терито
рії Чернігівського воєводства (подимного, акцизу, чопового), подають 
прізвища поборців, загальні суми податків, динаміку їх надходження 
до Коронного скарбу1. Це дає можливість реконструювати участь Чер
нігівського воєводства у формуванні державного бюджету Речі Поспо
литої1 2.

Якщо матеріали Коронного скарбу збереглися фрагментарно, 
то спадщина діяльності Коронного трибуналу в Любліні була майже 
повністю знищена під час Варшавського повстання 1944 р.3 Цей трибу
нал виник у 1578 р. як вища судова інстанція для розбору справ шлях
ти і католицького духовенства за апеляціями на рішення земських 
судів. Українські воєводства потрапили під його юрисдикцію дещо 
пізніше: Волинське й Брацлавське у 1589, а Київське у 1590 р. Шляхта 
й католицьке духовенство Чернігово-Сіверщини отримали доступ до 
трибуналу лише після створення воєводства 1635 р. На сьогодні з 
чернігівських матеріалів цього трибуналу доступними залишилися лише 
поодинокі виписи судових рішень, які знаходяться в складі шляхетсь
ких родинних архівів, зокрема архіву Пісочинських.

Певне інформативне значення для історії Чернігово-Сіверщи
ни польської доби мають конституції загальнодержавних (вальних) 
сеймів. Окремі з них стосуються або власне Чернігово-Сіверщини, 
або ж цього регіону як складової частини держави. Поза цим, безумов
но причетними до процесів, які відбувалися на території Чернігово- 
Сіверщини, є сеймові конституції щодо Смоленська та Смоленського 
воєводства. Особливо це твердження стосується періоду 1620 —початку 
1630-х рр. Всі такі конституції опубліковані у «Збірці законів Королівст
ва Польського і Великого князівства Литовського»4. Цього не можна

1 AGAD.-Archiwum Skarbu Koronnego.-Dz. II: Rachunki sejmowe.-Sygn. 44—46: 
Dz. III: Rachunki nadwome.-Sygn. 6.

2 Див.: Кулаковський П. Податки Чернігівського воєводства на користь 
Коронного скарбу у 1635—1647 роках / /  Укр. археограф, щорічник. — К.; 
Нью-Йорк, 2004.-В и п . 8 /9 .- С .  461-476.

’ Stankowa М. Ocalałe fragmenty akt Trybunału koronnego Lubelskiego w woje
wódzkim archiwum państwowym w Lublinie // Archeion.-1964.-T. XL.-S. 105-129.

4 Volumina legum Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituniae ab anno 1347 ad annum 
1780/ Ed. J. Ohryzko.-Petersbuig, 1859.-T. 2: 1550-1609; T. 3: 1609-1640; T. 4: 1641-1668.
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сказати про сеймові діарії, що велися, як правило, на замовлення 
магнатів, зацікавлених перебігом загальнодержавних представницьких 
зібрань. Більшість з них відклалися у рукописних збірках польських 
бібліотек. Зокрема, діарій сейму 1639 р., який містить вотум (промову) 
київського біскупа О. Соколовського, де він торкається проблем «ре- 
куперованих» (повернених) територій (Смоленського й Чернігівського 
воєводств), знаходиться у бібліотеці Польської академії наук у Кра
кові1. Про популярність цієї промови серед сучасників свідчить наяв
ність ще декількох її копій або ширших фрагментів цього діарія у руко
писних збірках бібліотеки Чарторийських та Курніцької бібліотеки1 2.

Значно краще збереглися матеріали центральних установ Росій
ської держави, які цікавилися подіями за рубежем, зокрема Розрядного 
і Посольського приказів. Оскільки у віданні Розрядного приказу пере
бувала прикордонна територія держави, то інформація, яка стосувалася 
цієї території, а також розвідувальні дані надсилалися прирубіжними 
воєводами до Москви. Найбільше чернігівських матеріалів відклалося 
у прикордонних столах — Севському, Білгородському, Новгородсько
му (в останньому лише в окремих справах, що стосувалися Новгоро- 
да-Сіверського) та в центральних — Московському і Приказному3. 
Основний масив стовпців цих столів складається з відписок (доне
сень) воєвод в Розряд про ситуацію на прикордонні та діяльність са
мих воєвод. Важливе значення мають також матеріали слідчого харак
теру, пов'язані з вирішенням різних конфліктних ситуацій. Серед 
таких матеріалів надзвичайно інформативними є допитові свідчення 
(«распросные речи») перебіжчиків з Речі Посполитої, а також розвід
ників, що засилалися на її територію з прирубіжних міст Московсь
кої держави. Присутнє у стовпцях Розряду і дипломатичне листуван
ня між московськими прирубіжними воєводами та представниками 
прикордонної адміністрації Речі Посполитої. Дані щодо врегулюван
ня прикордонних стосунків містять накази («наказні пам'яті»)—уря
дові інструкції посадовим особам та укази («указні грамоти») — розпо
рядження від імені царя. Значною мірою вони відповідали на питан-

1 Biblioteka PAN w Krakowie.-Oddz. rękopisów.-Rkps 367.-K. 8.
2 Biblioteka Czartoryskich.-Oddz. rękopisów.-Rkps 375.-S. 1003-1004; Rkps 390- 

S. 423-424; Biblioteka PAN w Kómiku.-Oddz. rękopisów.-Rkps 991.-K. 311 v.
3 РГАДА. — Ф. 210: Разрядный приказ. — Белгородский стол. — Стб. 3, 

И, 20, 27, 53, 54, 64; Московский стол. —Стб. 79, 83, 98, 169; Новгородский 
стол.— Стб. 8, 16, 27; Приказной стол.— Стб. 40, 42, 53, 67, 73, 77, 571; Севс- 
кий стол.-С тб. 78, 95, 99, 124, 127, 279.
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ня воєвод, що ставилися у відписках, чи реагували на чолобитні — 
прохання приватних осіб з того чи іншого приводу1. Інформація мате
ріалів Розряду стосується різноманітних аспектів стосунків, що склада
лися з обох боків чернігово-сіверської ділянки кордону. Виняток скла
дають допитові свідчення перебіжчиків чи лазутчиків, дані яких мог
ли стосуватися територій, що знаходилися далі від кордону. Однак ці 
дані формувалися внаслідок відповідей перебіжчиків на поставлені 
представниками адміністрації питання чи цільовими завданнями, які 
ставилися перед лазутчиками. Тому вони, як правило, стосувалися 
можливої передислокації військових підрозділів потенційного ворога, 
становища православної церкви, козацьких акцій чи заворушень, сто
сунків Речі Посполитої з Кримом, Османською імперією тощо. Часто 
така інформація є не зовсім достовірною, але верифікується за допо
могою джерел походженням з Речі Посполитої.

Відмінний характер від стовпців Розряду мають книги Денежного 
стола, який теж входив до структури цього приказу. У його книгах 
міститься інформація фінансового характеру про видачу коштів чи 
одягу на утримання полонених з Речі Посполитої у московських при
рубіжних містах чи платню купцям з-за кордону за матеріали, які 
купувалися у них місцевою адміністрацією на ремонт міських укріп
лень, зведення адміністративних споруд тощо* 2.

Матеріали стовпців Розрядного приказу за першу половину 
XVII ст., зокрема Московського столу, частково уведені до наукового 
обігу наприкінці XIX ст.3, а також внаслідок видання «Воссоединения 
Украины с Россией»4.

Інший московський приказ — Посольський — за своїм функціо
нальним призначенням був тогочасним міністерством закордонних 
справ Московської держави. Матеріали, в яких відображені стосунки 
з Річчю Посполитою, сконцентровані у фонді РГАДА під назвою «Сно-

’ Докладніше про класифікацію матеріалів московських приказів див.: 
Пешков А. Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Поспо- 
литой (конец XVI —первая половина XVII века). —Бєлгород, 2004. — С. 56—59.

2 РГАДА. — Ф. 210: Книги Денежного стола.—Д. 90, 178.
Акты Московского государства, издаваемые императорской Акаде

мией Наук /  Под ред. Н. И. Попова. — С.Пб., 1890. — Т. 1: Разрядный приказ. 
Московский стол 1571 — 1634; 1894. — Т. 2: Разрядный приказ. Московский 
стол. 1635—1659.

4 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех 
томах. — М., 1953. — Т. 1: 1620-1647; Т. 2: 1648-1650; Т. 3: 1651-1654.
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шения России с Польшей»1. Різновидність матеріалів, що включалися 
до його стовпців, була подібною до стовпців Розрядного приказу. Поза 
цим, відписки воєвод до Посольського приказу досить часто дублюва
ли їх відписки до Розрядного приказу. Це, очевидно, виникало внаслі
док того, що прикордонні проблеми, висвітлені у відписках, знаходи
лися на перехресті юрисдикції обох приказів. Більшою мірою у стов
пцях Посольського приказу представлене листування між урядника
ми Речі Посполитої та московськими воєводами. Частіше, на відміну 
від стовпців Розряду, до його складу входять оригінали. Це свідчить 
на користь Посольського розряду як пріоритетної установи щодо на
діслання з місць таких листів. Іншим надзвичайно інформативним 
пластом справ Посольського приказу є матеріали, які стосуються вста
новлення лінії державного кордону між Московською державою та 
Річчю Посполитою. У цих справах містяться межові акти (як копії, 
так і оригінали), а також матеріали, що відображають перебіг перего
ворів щодо визначення лінії кордону. Докладно відтворюючи диску
сію та переказуючи аргументи сторін, вони подають інформацію щодо 
розвитку колонізаційних процесів на прикордонні, висвітлюють по
зиції урядів обох країн, а також прикордонних магнатів. Окремі ж 
справи Посольського приказу є тематично підібраними працівника
ми самого приказу, очевидно, з особливою актуальністю певного пи
тання при веденні дипломатичних переговорів. Зокрема, такий харак
тер має справа, що складається з відписок, допитових свідчень, листів 
тощо, які висвітлюють ситуацію 1620-х рр. навколо Ромен та округи1 2.

Попри давній інтерес дослідників до матеріалів Посольського 
приказу, їх уведення в ракурсі, що нас цікавить, до наукового обігу 
має обмежені масштаби. Один з межових актів, що відображає встанов
лений у 1647 р. кордон від Сейму до Диких Полів, опублікував 
В. Холмогоров3. Частину дипломатичного листування між королівсь
кими урядниками та московськими воєводами 1640-х рр. видав 
М. Костомаров4. Зрештою, огляд стосунків між Московською держа-

1 Аналіз посольського діловодства див.: Рогожин Н. М. Посольськие 
книги XV—начала XVII в. — М., 1994; Брехуненко В. «Україніка» в приказній 
документації Московії XV—XVII ст.: Проблема реконструкції первісного 
складу / /  Укр. археограф, щорічник, —К., 2001. —Вип. 5/6. — С. 44 — 46.

2 РГАДА. —Ф. 79: Сношения России с Польшей. —1625. —№ 4.
3 Акты, относящиеся к Малороссии /  Сообщил В. И. Холмогоров / /  

Чтения О-ва истории и древностей российских. — М., 1885. — Кн. 2. Мате
риалы исторические. — С. 1—46.

4 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные 
и изданные Археографическою коммиссиею. — С.Пб., 1861. — Т. 3: 1638— 1657.
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вою та Річчю Посполитою на основі матеріалів цього приказу з наголо
сом на перебігу та результатах розмежування здійснив М. М. Бан- 
тиш-Каменський1.

Матеріали місцевого чернігівського походження, як вже зазнача
лося, збереглися лише фрагментарно. Значною інформативністю воло
діють інструкції та лявди (ухвали) земських сеймиків, особливо щодо 
позиції шляхти стосовно загальнодержавних справ. На сьогодні виявле
на лише одна передсеймова інструкція чернігівського сеймйку, датова
на 1645 р. Вона зберігається в ГАДА і дає можливість встановити 
політичні орієнтири місцевої шляхти, питання зовнішньої і внутріш
ньої політики держави, які найбільше її турбували1 2. У одній з посоль
ських книг королівської канцелярії збереглася копія королівської відпо
віді 1635 р. посланцеві від чернігівської шляхти Олександрові Лущев- 
ському3. Позиція шляхти інших воєводств щодо облаштування і колоні
зації Чернігово-Сіверщини певною мірою відображена в інструкціях 
та лявдах земських сеймиків цих воєводств. Особливо слід відзначити 
матеріали сеймику Смоленського воєводства, в яких місцева шляхта 
формулювала проблеми та пропонувала шляхи їх вирішення, що були 
аналогічними чернігово-сіверським4. Дискусію щодо встановлення тер
міну судження справ Чернігівського воєводства на Коронному трибу
налі в Любліні відображають матеріали люблінських сеймиків, зокре
ма інструкції на вальні сейми 1637, 1643 т і 645 рр.5 Пропозиції щодо 
здійснення колонізації Чернігово-Сіверщини висловлювалися на сей
миках Руського, Познанського і Сєрадського воєводств, матеріали яких 
були опубліковані Антонієм Прохазкою та Влодзімєжом Двожачеком6.

1 Бантыш-Каменский И. Н. Переписка между Россиею и Польшею 
по 1700 год .-М ., 1862.- Ч .  ЇІІ.

2 AGAD.-Zbiyr z Biblioteki Narodowej-Sygn. 8.
3 Ibid.-Libri legationum -Sygn. 32.-K. 513 v-515 v.; див. також пізнішу ко

пію цього респонсу: Biblioteka Czartoryskich -Oddz. rękopisyw.-Rkps 131: Teki 
Naruszewicza, t. 131-S. 193-195!

4 Див. наприклад: Biblioteka Czartoryskich.-Oddz. rękopisów.-Rkps 2102.-K. 
55-55 v., 73 v.-74 v.. 88. 112 v.; Rkps 375.-S. 1065-1066; Rkps 134: Teki Naruszewicza, 
t. 134.-S. 243-246.

5 Ibid.-Oddz. rękopisyw.-Rkps 395.-S. 34-35, 79-80.
6 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak 

zwanego bernardyńskiego we Lwowie—Lwów, 1909.-T. 20: Lauda sejmikowe.-T. 1: Lauda 
wiszeńskie 1572-1648 r. / Oprać. A. Prochaska; Akta sejmikowe województw poznańskiego 
i kaliskiego-Poznań. 1962.-T. l.-Cz. 2: 1616-1632 / Wyd. W. Dworzaczek.
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Джерелом першорядної ваги мали бути ґродські, земські та підко- 

морські книги, що велися відповідними місцевими канцеляріями. Однак 
вони загинули під час опанування козаками Чернігово-Сіверщини у 
середині 1648 р. Незначною мірою ці втрати компенсуються виписа
ми, що знаходяться в родинних архівах. Окремі «чернігівські» доку
менти містяться у книгах луцького та львівського ґродських урядів1. 
Подібна тенденція була характерна й для книг київського ґродського 
уряду, про що свідчить збережена кверенда київських ґродських і 
земських книг1 2.

Втрату актових книг Чернігівського воєводства певною мірою 
компенсують численні виписи з цих книг, а також книг Коронного 
трибуналу в Любліні, що зосереджуються в архівній збірці, комплек
тування якої відбулося головним чином завдяки шляхетському роду 
Пісочинських. Представники цього роду Олександр та його син Ян з 
1633 р. послідовно займали посаду новгород-сіверського старости, 
концентрували у своїх руках близько половини земельних ресурсів 
Новгород-Сіверського повіту. Архів родини почав формувати батько 
Олександра Лаврін, брацлавський підкоморій і королівський секре
тар. Його наступники, у першу чергу Олександр, включили до архіву 
документи, що засвідчували набуття ними на Новгород-Сіверщині 
маєтків, виписи з актових книг, які стосувалися численних конфлік
тів майнового характеру Пісочинських зі своїми сусідами. Крім того, 
Олександр був беззаперечним лідером шляхти на території повіту, 
активним учасником політичного життя у Речі Посполитій. У зв'язку 
з цим у архіві Пісочинських відклалися численна кореспонденція, ав
тором або адресатом якої він був, копії сеймикових лявд та інструк
цій, його політичні проекти. У 1648 р. архів вдалося врятувати й вивезти 
на Правобережну Україну. На початку XIX ст. архів Пісочинських 
зберігався у Липовці у Валентина Росцишевського, родина якого на 
той час перебувала в споріднених зв'язках з Пісочинськими. Його 
син Еварест вивіз його до села Майдан на Полтавщині. Після смерті 
Евареста його донька начебто продала архів якомусь Йодку. Відомий 
український історик та літератор Пантелеймон Куліш у 1840-х рр.

1 Центральний державний історичний архів України, м. Київ. —Ф. 25: 
Луцький ґродський суд. — Спр. 191, 192, 200, 201, 204, 206; Центральний держав
ний історичний архів України, м. Львів. — Ф. 9: Львівський ґродський суд. — 
On. 1. — Спр. 395, 397.

2 Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут Руко
пису. — Ф. 1: Літературні матеріали. — Спр. 4104.
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знімав копи з документів цього архіву, зокрема з тих, що стосувалися 
колонізації Лівобережної України1. Частина архіву Пісочинських (го
ловним чином документи політичного характеру, численна кореспон
денція Олександра) опинилася в руках відомого польського збирача 
старовини Костянтина Свідзінського. Він дозволяв деякі з них публіку
вати видавцям. Згодом ця частина потрапила до бібліотеки ординації 
Красінських1 2, де лише обмеженому числу дослідників (К. Пуласький, 
Б. Барановський) вдалося достатньо поверхнево познайомишся з її 
складом і частково використати у своїх дослідженнях. Для нас інфор
мація її документів втрачена назавжди, оскільки фонди бібліотеки 
були знищені під Варшавського повстання 1944 р. Інша ж частина, 
що містила переважно виписи з різноманітних актових книг, а також 
оригінали чи копії майнових угод, була наприкінці XIX ст. придбана 
бібліотекою Оссолінських у Львові, однією з правонаступниць якої 
тепер є Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Після Другої 
світової війни архів Пісочинських був поділений ще раз. Тоді з нього 
була вилучена частина справ, писаних латинськими літерами, й пере
дана до Польської республіки, до рукописного відділу вроцлавської 
бібліотеки ім. Оссолінських. Ця частина колишнього липовецького 
архіву містить деякі документи господарського значення та окремі 
листи О. Пісочинського до своїх урядників і навпаки подібного ж 
змісту3. Слід зазначити, що архів Пісочинських є єдиним родинним 
архівом, укладеним за активної участі шляхти, що мешкала на Тери
торії Чернігівського воєводства. (

Ще наприкінці XIX ст. польський історик Казімєж Пуласький 
мав можливість працювати у Завадівській бібліотеці на Поділлі з решт
ками родинного архіву Войнів-Оранських, окремі представники яких, 
зокрема Якуб, були досить впливовими особами у Чернігівському 
воєводстві. Серед матеріалів цього архіву, уведених К. Пулаським до 
наукового обігу в зв’язку з написанням статті про перші роки публіч
ної кар'єри Адама Киселя, безумовною перлиною є реляція, за твер
дженням історика авторства самого А Киселя, про похід московсь
ких воєвод Ф. Бутурліна та Г. Аляб'єва наприкінці серпня —на почат-

1J. z Р. Listy z Ukrainy // Kronika wiadomości krajowych i zagranicznych.-Warszawa. 
1857.— 176, 178. 180; Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. Матери
алы для истории заселения, землевладения и управления.— К., 1888. — Т. 1: 
Полк Стародубский. — С. 383-384.

2 Pułaski F Spory о bibliotekę i zapis Konstantego Swidzińskiego.-Warszawa, 1909. 
4 Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu.-Oddz. rękopisów.-Rkps 4138, 4153, 4158,

4166.
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ку вересня 1633 р. під Чернігів. Автор реляції описав перебіг облоги 
Чернігівського замку, повідомив про склад залоги та її дії у протистоянні 
з московськими військами. До своєї реляції автор включив також 
повідомлення шляхтича Роїнського, який інформував про другу спро
бу Ф. Бутурліна та Г. Аляб'єва поставити під московський контроль 
територію Чернігівського повіту1. Крім цього, судячи з публікації 
К. Пуласького, у складі архіву Войнів-Оранських знаходилися окремі 
лявди чернігово-сіверської шляхти, листи А Киселя, королівські універ
сали тощо. Слід зазначити, що дана публікація висвітлює лише декілька 
років діяльності А  Киселя на Чернігово-Сіверщині, в основному протя
гом Смоленської війни 1632—1634 рр., тому визначити, хоча б приблиз
но, інформативну цінність родинного архіву Войнів-Оранських для 
історії регіону до 1648 р. не видається можливим. Відшукати ж сліди 
цього архіву в сучасних архівних і бібліотечних зібраннях не вдалося.

Окремі цікаві документи щодо історії Чернігово-Сіверіцини 
містять архіви найбільш політично впливових родин у Речі Посполи
тій того періоду, зосереджені в ГАДА Серед його архівних зібрань у 
першу чергу слід назвати архіви Замойських, Радзивіллів, Потоцьких 
з Аянцута, публічний архів Потоцьких. Відповідна інформація зосере
джується дереважно у кореспонденції, яка є вагомою складовою згада
них архівів. Перлиною архіву Радзивіллів щодо Чернігово-Сіверіцини 
є інвентар Новгород-Сіверського уїзду, укладений в середині 1619 р. 
слугою литовського канцлера Льва Сапєги Криштофом Довнарови- 
чем з метою визначення реальних матеріальних ресурсів уїзду2. Цей 
інвентар подає число глав сімей у населених пунктах, їх попередніх 
володільців, називає податки, які сплачувалися до царської казни.

Деякі чернігівські матеріали містяться у збірках документів та 
їх копій, що формувалися або істориками, або колекціонерами кінця 
XVHI — початку XX ст.

Копії важливих листів політичного значення та різноманітних 
документів часу перебування Чернігово-Сіверіцини у складі Речі По
сполитої зосереджені в окремих томах «тек Нарушевича», що уклада
лися у 80-х рр. XVIII ст. на замовлення видатного польського просвіт
ника Адама Нарушевича. Більшість з них зберігається у Бібліотеці 
Чарторийських у Кракові, але є й такі, що потрапили свого часу до

40 Pułaski К. Pierwsze lata publicznego zawodu Adama Kisiela (1627-1635)// Ejusd. 
Szkice i poszukiwania historyczne.-Kraków, 1887.-S. 216-225.

41 AGAD-Archiwum Radziwiłłów.-Dz. XXV.-Sygn. 2612-S. 142-167.
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Петербурга й були повернуті до Польської республіки згідно з умова
ми Ризького договору 1921 р. Вони знаходяться нині у ГАДА1.

Серед колекційних зібрань найбільш значущою була збірка відо
мого польського колекціонера Маріана Ґожковського. У другій полови
ні 1850-х рр. він працював викладачем у ряді навчальних закладів 
Чернігова. При цьому законними й незаконними шляхами збирав 
давні документи та церковні книги. Реальний склад його зібрання так 
і залишився невідомим, оскільки більшість матеріалів загинула під 
час пожежі. Невелику частину зібраних матеріалів М. Ґожковський 
продав уманському дідичу С. Кшижановському, який подарував їх 
Краківському історичному товариству. Ці матеріали зрештою потрапи
ли до відділу рукописів бібліотеки Польської академії наук у Кракові1 2. 
Для польської доби в історії Чернігово-Сіверщині найбільш суттєве 
значення має рукопис, який містить виписи з чернігівських замкових 
та ґродських книг першої половини XVII ст. Також окремі книги цієї 
збірки зосереджують в собі документи щодо маетностей чернігівсь
ких домініканців, заснування Омбишського монастиря, межувань 
володінь ніжинської ланової шляхти тощо. В цілому чотири збірники 
Польської академії наук у Кракові, які є частиною ксілекції М. Ґож
ковського, стосуються історії регіону першої половини XVII ст.3

Лише випадковими є «чернігівські» документи в архівній колекції 
польського історика, директора Музеїв та Архітектури міста Льво
ва — Олександра Чоловського, яка зберігається в ГАДА4. Зокрема, у 
його колекції є ряд документів, які стосуються продажу О. Пісочин- 
ським у 1643 р. Єжи Оссолінському Конотопської волості.

Окремі документи та їх копії щодо історії Чернігово-Сіверщи- 
ни, зосереджені в Інституті Рукопису Національної бібліотеки Украї
ни ім. В. Вернадського. Стосовно більшості з них встановити ініціато
ра їх передачі до бібліотеки є досить складним завданням і вймагає 
проведення спеціального дослідження. Однак, зважаючи на факт вико
ристання більшості з них у працях О. Лазаревського, можна гіпотетич-

1 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie.-Rkps 127-129, 135. 136, 139-141. 147: 
AGAD.-Teki Naruszewicza.-Sygn. 10.

2 Ковальский H. Анализ архивных источников по истории Украины 
XVI —XVII вв. /  Н. Ковальский, Ю. Мыцык. — Д., 1984.— С. 38 — 39; Ковален
ко О. Гожковський Маріан / /  Укр. архівісти: Бібліограф, довідник /  Упо- 
ряд: О. Коваль, І. Матяш, В. Шандра: У 3-х вип.—К., 1999. — Вип. 1: XIX — 
1930-ті рр. — С. 9 1 -9 2 .

' Biblioteka PAN w Krakowie.-Oddz. rękopisów.-Rkps 261, 263. 264. 272.
4 AGAD.-Zbiór Czolowskiego.-Sygn. 440.
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но Думатй; що вони або потрапили до збірки історика, або входили до 
складу родинних архівів лівобережної шляхти, до яких він мав доступ.

Серед наративних джерел, в яких тією чи іншою мірою висвіт
люються події на Чернігово-Сіверщини польської доби, у першу чер
гу слід назвати записи мемуарного характеру, ведення яких мало вели
ку популярність у середовищі високоосвіченої шляхти першої половини 
XVII ст. Донині не встановлено фактів причетності когось з представ
ників чернігово-сіверської шляхти до введення таких записів, у зв'яз
ку з чим можна вважати правилом ситуативне звернення мемуарис
тів до подій, фо відбувалися на території цього регіону. Втім навіть 
перелік таких мемуаристів є доволі обмеженим, що свідчить на ко
ристь перебування Чернігово-Сіверщини на периферії інтересів того
часної еліти. Серед мемуарних джерел, в яких проливається певне 
світло на історію досліджуваного регіону, слід назвати щоденник литов
ського канцлера Альбрихта Станіслава Радзивілла1, який був свідком 
й учасником найважливіших подій на королівському дворі у Варшаві, 
в тому числі й тих, що стосувалися Чернігово-Сіверщини. Подорож 
коронного канцлера Єжи Оссолінського у свої лівобережні володін
ня (Батуринська і Конотопська волості) 1646 р. описав у своєму діарі- 
уші Станіслав Освєнцім1 2, близький спочатку до гетьмана Станіслава 
Конецпольського, а після його смерті—до Любомирських. Деякі де
талі щодо ситуації на Лівобережжі Дніпра у 1630—1640-ві рр., а та
кож характеристику О. Пісочинського подає Яким Єрлич — автор 
Кронічки3. Цікаві спостереження історико-географічного характеру 
знаходимо у діаріуші Богуслава Маскевича, мемуарах Яна Почобута 
Одляницького, Михайла Обуховича4.

Певне значення для історії регіону мають публіцистичні твори 
польських авторів кінця XVI —початку XVII ст., в яких піднімаються 
проблеми колонізації українських земель. Цікаві колонізаційні проекти 
цих земель висували у своїх працях київський біскуп Юзеф Верещин-

1 Radziwiłł A. S. Pamiętnik о dziejach w Polsce.-Warszawa, 1980-Т. 1: 1632-1636; 
Т. 2: 1637-1646.

2 Oświęcim S. Dyaryusz 1643-1651 / Wyd. W. Czerniak// Sriptores rerum Polonica- 
rum.-Kraków, 1907.-T. 19.

1 JerliczJ. Latopisiec albo kroniczka.-Warszawa, 1853.-T. 1.
4 Maskiewiczowie S. i B. Pamiętniki.-Wrocław. 1961; PoczobutOdlanicki J. W. Pamięt

nik (1640-1684) / Oprać. A. Rachuba.-Warszawa. 1987; Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora 
Obuchowiczów (1630-1707) / Oprać. H. Lulewicz, A. Rachuba-Warszawa, 2003.
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ський та парнавський пробощ Петро Ґрабовський1. Публіцистичний 
характер мають і деякі промови, виголошені під час функціонування 
сеймиків та сеймів. До таких, зокрема, належать промови полоцького 
біскупа Мартина Шишковського на надзвичайному сеймі 1613 р., гнє- 
зненського арцибіскупа Вавринця Ґембіцького на шродському сеймику 
1618 р., київського біскупа Олександра Соколовського на сеймі 1639 р.1 2 
Ці та інші промови, що виголошувалися видними представниками 
шляхти та духовенства, стосувалися перспектив облаштування та роз
витку приєднаних до Речі Посполитої у 1618 р. земель, в тому числі й 
Чернігово-Сіверщини. Ці публіцистичні промови цікаві тим, що відо
бражають настрої та сподівання частини шляхетського загалу Поль
сько-Литовської держави.

Таким чином, основу джерельної бази до історії Чернігово-Сівер
щини польської доби складають матеріали документального характе
ру: вписи до Руської і Коронної метрик, збережені виписи з чернігів
ських та новгород-сіверських актових книг, оригінали та копії приват
них угод. Важливу роль відіграє кореспонденція: королівські листи до 
місцевих урядників, листування прикордонних (російських і польсь
ких) урядовців, приватні листи місцевої шляхти до різних адресатів 
(К. Радзивілл, Т. Замойський, С. Конецпольський та ін.) Виняткове 
місце у джерельній базі до історії регіону належить актам нормативного 
характеру: постановам сейму, сеймиковим інструкціям. Інформацію 
щодо міждержавних межувань між Річчю Посполитою та Московсь
кою державою, а також стосунків між прикордонними територіями і 
урядниками цих само країн вміщують матеріали Розрядного і Посоль
ського приказів. Ступінь збереженості джерельної бази є задовіль
ним стосовно матеріалів, які продукувалися центральними установа
ми Речі Посполитої і Московської держави, та вкрай незадовільним 
щодо матеріалів місцевого чернігово-сіверського походження.

1 Wereszcsyński J. Publika... z strony fundowania szkoły rycerskiej... // Pisma 
polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego.-Kraków, 1858.—S. 1-34; Grabowski P. Przedmowa 
do stanów koronnych // Polska Niżna albo Osada Polska... przez ks. Piotra Grabowskiego- 
Kraków, 1859.-S. 7-77.

2 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie.-Oddz. rękopisyw.-Rkps 350.-S. 119; Akta 
sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego-Poznań, 1962.-T. I.-Cz. 2: 1616-1632 
/ Wyd. W. Dworzaczek.-S. 31-40: Biblioteka PAN w Krakowie.-Oddz. rękopisów.-Rkps 
367.-K. 8; Biblioteka Czartoryskich.-Oddz. rękopisów.-Rkps 375.-S. 1003-1004; Rkps 
390.-S. 423-424; Biblioteka PAN w Kórniku.-Oddz. rękopisów.-Rkps 991.-K. 311 v.

222



О. І. Ж урба

ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ 
ПОЛЕТИКА І ПОЧАТОК 

ВІТЧИЗНЯНОГО НАУКОВОГО 
ІСТОРІОПИСАННЯ1

1 Іочинаючи з середини XIX ст. постать Г. А* Полетики міцно увійш
ла до вітчизняної історіографії як одна із знакових фігур суспільно- 
політичного, наукового, духовно-культурного життя Лівобережної Ук
раїни другої половини XVIII ст. Загальновизнаними стали оцінки його 
як одного з провідників малоросійської депутації в Уложенній Ко
місії, імовірного автора «Історії Русів», видатного правознавця, істо
рика, перекладача, освітнього та суспільного діяча. Водночас в кон
тексті проблем становлення українського регіонального історіописан- 
ня1 2 творчість Г. А Полетики практично не розглядалась. Між тим, 
знайомство з його спадщиною та її аналіз дозволяють ставити питан-

1 Стаття підготовлена на основі відповідного підрозділу докторської 
дисертації.

2 Теоретичні проблеми використання термінів «історіописання», «ре
гіональна українська історіографія», співвідношення понять «українське» та 
«малоросійське» в контексті розгляду проблем формування вітчизняної істо
ричної науки в цілому та її археографічного сегменту розглянуто мною в 
попередніх працях, до яких відсилаю тих, кого ці питання зацікавлять. Напр.: 
Ж урба О. /. Становлення української археографії: люди, ідеї інституції. — Д., 
2003. — 316 с.; Його ж. Становлення української історіографії та історіографіч
ний процес другої половини XVIII — першої половини XIX століття: Автореф. 
дис. ... д-ра іст. наук. — Д., 2004.—36 с.
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ня про зовсім недостатній рівень осмислення його історичного та 
археографічного доробку, необхідність коригування дотеперішніх оці
нок ролі і місця Г. А  Полетики в історії вітчизняного історіописання, 
суттєво уточнити уявлення щодо характеру розвитку історичних сту
дій в XVIII ст.

Сучасні історики, здебільшого слідуючи за сформованим ще 
наприкінці XIX ст. історіографічним образом Г. А  Полетики, викори
стовуючи ті самі матеріали, що їх запровадили до наукового обігу ще 
О. М. Лазаревський та М. П. Василенко, як правило, обмежуються 
або повторенням, або спотворенням ролі нашого героя у вітчизняно
му історіографічному процесі. Ці зауваження меншою мірою стосують
ся Т. Ф. Литвиновой яка за останні роки багато зробила задля суттє
вого розширення джерельної бази та уявлень щодо життя і діяльності 
Г. А  Полетики, але аналіз його місця і значення в історії історичної 
науки не був в центрі її змістовних текстів.

В історіографічній долі Г. А  Полетики яскраво виділені два клю
чові вузли — оповита таємницями проблема авторства «Історія Русів», 
та, значно менш загадкова, участь в роботі Улрженної Комісії.

В літературі Г. А Полетика добре відомий як охоронець традицій
них прав Гетьманщини, послідовний автономіст. Першим виходом на 
арену боротьби за збереження традиційного устрою довгий час вважа
лася його діяльність як депутата від шляхетства Лубенського полку в 
Комісії по складанню Нового Уложення 1767 — 1774 рр.1 Проте су
спільно-політична активність Г. А Полетики виявилася значно рані
ше. У вересні 1763 р. на так званому Глухівському з'їзді, метою якого 
було реформування законодавства та судочгінства Гетьманщини, він 
виголосив промову, опубліковану О. М. Лазаревським під назвою «Речь 
о поправлении состояния Малороссии»1 2, де виклав програму можли
вого реформування всіх сфер життя суспільства Гетьманщини3.

До періоду роботи Великого зібрання Комісії відноситься укла
дання Г. А  Полетикою збірки документів «Права, привилегии, преиму
щества, вольности и свободы Малороссийского шляхетства данные

1 Когут 3. Російський централізм та українська автономія: Ліквідація 
Гетьманщини, 1760-1830.-К ., 1 9 9 6 .-С. 160-161.

2 Речь «О поправлении состояния Малороссии» /  Публ. А  М. Лазарев
ского / /  Киев, старина.— 1882. — № 10. — С. 119—125.

3 Литвинова Т. Ф. До питання про історичні поглдди та соціальні ідеа
ли Григорія і Василя Полетик / /  Історія суспільної думки Росії та України 
XVIII —початку XX ст.: Міжвуз. зб. наук, пр,—Д., 1992. — С ..53 — 55.
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оному от Королей Польских и великих Князей Литовских, и утверж
денный от Всепресветлейших Государей Императоров и Императ
риц всероссийских, поданныя в Комиссию о Сочинении проекта пова
го уложения июня 20 дня 1768 годаw1, значення якої усвідомлювали не 
тільки сучасники, а й нащадки. Г. А  Полетика також виступив в Комісії 
з розгорнутим «Мнением на читанный проект правам благородных»1 2 
та представив «Возражение» на «Наставление» Малоросійської Ко
легії своєму депутату Д. Наталіну3.

Меті утвердження «державних прав української нації» 
(О. П. Оглоблин) присвячені «Записки», а також «Историческое изве
стие...», у яких Г. А Полетика залишився вірним своїм ідеалам. Він 
виступав проти нівелювання статусу краю в імперській системі. Малу 
і Велику Росію представляв як федерацію, об'єднану лише особою 
монарха і тим самим, по суті, сформулював ідеї, які були розвинуті 
діячами Кирило-Мефодієвського товариства на дещо іншому ідейно
му, духовно-культурному та історичному ґрунті. Г. А Полетика стояв 
на позиціях державно-правового легітимізму, що базувався на Переяс
лавському договорі і був ідеологією малоросійського шляхетства і 
козацтва XVIII —XIX ст. Тому, розуміючи мотиви традиційного зара
хування Г. А  Полетики до консервативного напрямку суспільної дум
ки4, варто зауважити, що він не просто прагнув до збереження тради
цій, а й виступав за широку реорганізацію всіх сфер життя малоро
сійського суспільства «по примеру просвещенных народов». Гадаю, 
варто погодитися із суттєвим уточненням Т. Ф. Литвиновой яка, пере
конливо довела складність і багатошаровість ідейних і суспільно-полі
тичних уявлень Г. А Полетики і запропонувала враховувати в вітчизня
ній суспільній думці не лише крайні, рафіновані напрямки (шляхетсь
кий, козацький, традиціоналістський, асиміляторський та інші), але 
розрізняти перехідні, складні за своєю структурою і змістом системи

1 Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. Інститут руко
пису (далі —НБУ. IP). —Ф. 8. — Спр. 173. — 310 арк.

2 Полетика Г. А. Мнение на читанной проект правам благородных / /  
Сб. ИРИО.-С.Пб., 1882.-Т . 36.-G . 346 -  356.

3 Возражение депутата Григория Полетики на наставление Малорос
сийской Коллегии господину же депутату Дмитрию Наталину / /  ЧОИДР. — 
1858.-К н . 3: Смесь.-С . 2 3 -5 4 .

4 Шевченко Н. В. Общественно-политическое движение на Украине в 
60 —70-х гг. XVIII века: Автореф. ... дис. канд. ист. наук. —К., 1991. —С. 11.
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суспільних ідей, одну з яких можна було б назвати «прогресивним 
консерватизмом»1.

Як громадський діяч Г. А  Полетика розумів, що збереження 
прав і вольностей Малоросії можливо лише при збереженні і дотри
манні прав всіх вільних станів. Так, в серпні 1768 р. він виступив в 
Уложенній Комісії з гострою критикою «Проекта правам благород
ных». Не погоджуючись з пропозицією, що «никто кроме российских 
благородных в России сими правами пользоваться не может», 
Г. А Полетика наполягав на збереженні за малоросійським шляхетст
вом, духовенством, козаками та міщанами всіх їх прав і привілеїв. Цю 
думку підтримали 26 малоросійських депутатів: 8 від шляхетства, 10 
від міст, 8 від козаків1 2.

Послідовно відстоюючи цю позицію, Г. А  Полетика, очевидно, 
допомагав представникам козацтва, духовенства, міщанства захища
ти свої інтереси, про що свідчать не лише опубліковані історико-правові 
записки, а й численні чернеткові матеріали, написані його рукою, що 
зберігаються в архівах. Так, в чернетковій незавершеній записці «Пред
ставление» в Уложену Комісію, яка спеціально присвячена захисту 
прав і привілеїв малоросійського козацтва, він наголошував, що «ма
лороссийское казацкое войско обще запорожским называемое, благо
денствие, тишину и спокойствие почитает в сохранении своих прав, 
привилегий и вольностей»3.

Авторитет Г. А  Полетики як знавця історії права і людини, яка 
готова допомагати, був настільки великим, що до нього з проханнями 
і консультаціями подібного роду зверталися як приватні особи, так і 
представники міщанських корпорацій. Про це, зокрема, свідчить лист 
В. Губчиця початку 1770 р., в якому той звертався по допомогу від 
імені мешканців м. Почепа, що через невизначёшсть правового статусу 
нерідко зазнавав всіляких утисків. Він просив Г. А Полетику «уподо
бить себя древнейшему угоднику Моисею..., принять трудолюбие и 
коль можно постараться о освобождении от сподданства и утверж
дении по прежнему прав и вольностей их»4. Серед полетикинських 
паперів зберігається також багато таких, в яких мова іде про права 
малоросійського духовенства5.

1 Литвинова Т. Ф. «Прогресивний консерватизм» —випадкове словоспо
лучення, чи факт української суспільної думки другої половини XVIII ст. / /  
Дніпропетр. іст.-археограф, зб .—Д., 1997. —Вип. 1. —С. 372 — 385.

2 Сб. Рос. ист. о-ва. — С.Пб. —1881.—Т. 32.- С .  314-315.
3 НБУ. ІР .-Ф . 8. — Спр. 1635. —Арк. 5 - 6 .
4 НБУ. ІР .-Ф . 8 .-С п р . 2476. — Арк. 2.
л НБУ. ІР .-Ф . 8 .-С п р . 160.-А рк . 4 9 -5 2 .
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Відстоюючи станові позиції малоросійського шляхетства, 

Г. А. Полетика досить багато займався дослідженням родоводів її пред
ставників. Його генеалогічні заняття були викликані переконанням 
необхідності численної освіченої еліти для здійснення широкого само
врядування в Малоросії через діяльність представницьких органів типу 
рад, сеймиків, у роботі яких брали б участь також козацтво, міщанст
во, духовенство, а в найбільш важливих випадках і поспільство. 
У Г. А  Полеіики генеалогія виступала вже як спеціальна історична 
,дисципліна, оскільки родоводи, що він укладав не тільки для себе, а й 
для родичів та численних друзів, сприяли утворенню цілісної картини 
давності малоросійського дворянства і законності його претензій1.

Можна припустити, що важливим стимулом займатися такого ро
ду історичними вправами, взагалі глибокого зацікавлення вітчизняним 
минулим стало вирішення прагматичних родинно-сімейних проблем.

Так, ще з кінця 40-х рр. Г. А  Полетика, за дорученням батька 
від імені не лише родини, але й інших зацікавлених осіб, успішно вів 
у Петербурзі численні судові справи. Це, без сумніву, вимагало глибо
ких юридичних знань, що в правовій ситуації Гетьманщини XVIII ст., 
було тісно пов'язано з зверненням до історії. Тому інтерес Г. А Полети- 
ки до збирання давніх рукописів, книг, документів, викликаний не 
лише інтелектуальними, але й, не в останнє, практичними завдання
ми і потребами, що значно вплинули на формування правової, політич
ної, історичної свідомості, на вкорінення уявлень про необхідність і 
важливість кваліфікованої роботи з історичними джерелами, вироблен
ню навичок праці з ними.

Широке, зовсім не вузькостанове, розуміння призначення і зміс
ту власної діяльності, розуміння високої відповідальності за її наслід
ки, дозволяють цілком погодитися з думкою Т. Ф. Литвинової, що 
Г. А  Полетика «являв собою той тип депутата парламентів всіх часів 
та народів, які усвідомлювали і усвідомлюють, що дотримання і від
стоювання загальних принципів є основою боротьби за реалізацію 
конкретних приватних інтересів. Відносно Г. А  Полетики слід відзна
чити, що мова йде не про абстрактного мислителя-теоретика, а про 
тверезо мислячого практичного діяча»1 2.

1 Литвинова Т. Ф. Можливості генеалогії у дослідженні історії України / /  
Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — К., 1999.— С. 229 — 234.

2 Литвинова Т. Ф. Козацька проблематика у  боротьбі Г. Полетики за 
українські історичні права / /  Запорозьке козацтво в пам'ятках історії та куль
тури: Матер, міжнар. наук.-практ. конф. — Запоріжжя, 1997. —С. 184.
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' Відстоювання традиційних прав Гетьманщини, станових інтере
сів окремих її верств та родин вимагало ґрунтовної правової та істо
ричної підготовки, яку Г. А. Полетика набув набагато раніше ніж 
вона знадобилася для боротьби за малоросійські права в Уложенній 
Комісії. Одним з найбільш яскравих її проявів стало укладання вели
кої збірки правових актів, що підтверджували законність станових 
вимог малоросійського шляхетства. Два примірники цього збірника 
зберігаються в фондах IP НБУ. В «Обзоре рукописей библиотеки Им
ператорского Университета св. Владимира» С. И. Маслова під 
№ 173(207) значиться: «Права, привилегии, преимущества, вольности 
и свободы Малороссийского шляхетства, данные оному от Всепрёс- 
ветлейших королей польских и Великих Князей литовскихи утверж- 
денныя от Всепресветлейших Государей, Царей, Императоров и Им
ператриц всероссийских, поданныя в Комиссию о сочинении проекта 
Нового Уложения. Июня 20 дня 1768 года»'. Цей примірник написа
ний на папері, датованому 1849 р., чітким писарським почерком середи
ни XIX ст. Крім зібраних Г. А  Полетикою привілеїв польських коро
лів (6), починаючи від Володислава II Яґелло 1433 р., присяг королів 
(5), підтверджень установлений, прав (8), статей Конституцій 1567, 
1588, 1601, 1633, 1635, 1647 рр., договорів королів (2), виписок з Литов
ського статуту (60 статей), договірних статей гетьманів (5), грамот 
російських царів (ЗО), указів (9), листів Б. Хмельницького Олексію 
Михайловичу від 13 лютого 1654 р.г «Решительных пунктов» Д. Апос
толу, в даний збірник внесені «Экстракт прав, преимуществ и вольнос
тей шляхетства Королевства Польского и Великого Княжества Литов
ского», «Проект правам благородных, сочиненной Комиссиею о госу
дарственных родах и «Перемены» во оном дйрекционной Комиссиею 
сделанныя», «Мнение на проект правам благородных»* 2.

В фонді № 30 IP НБУ зберігається ще один варіант збірника — 
без зазначення авторство, укладача, але по набору документів ідентич
ний вище описаному3.

Збірник Г. А Полетики «Права, привилегии, преимущества, воль
ности и свободы Малороссийского шляхетства...», з повним правом 
можна вважати зразком і найвищим досягненням вітчизняної рукопис
ної археографії XVIII ст. Він являє собою, по суті, дуже докладну

’ Маслов С. И. Обзор рукописей библиотеки Императорского Универси
тета Св. Владимира.— К., 1910.— С. 31.

2 НБУ. ІР .-Ф . 8. — Спр. 1 7 3 .-2  +  310 арк.
:і НБУ. ІР .-Ф . 30.-С пр . 129.-А рк. 1, 3.
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хронологічну добірку актів вищої державної влади, які регламентува
ли статус руської шляхти з початку XV до середини XVIII ст., що 
створювало можливість уявити не лише шляхи правового зростання 
місцевої знаті, але й поставити цілу низку як цілком прикладних, так 
і суто дослідницьких історико-юридичних проблем. По суті, Г. А Поле- 
тикою був створений зразок проблемно-археографічного видання. Та
кий змістовний і великий за обсягом фоліант не міг виникнути спонтан
но в короткий термін. Без сумніву, це результат копіткої і цілеспрямо
ваної праці історика і археографа, що розпочалася задовго до 1767 р.

Один з фундаторів української історіографії як історії історич
ної науки М. П. Василенко, що майже вперше намагався оцінити 
внесок Г. А  Полетики у малоросійське історіоцисання, визнаючи винят
кову роль у справі дослідження вітчизняного минулого, пов'язував 
початок його історичних студій з підготовкою і діяльністю Уложенної 
Комісії, яка «создала условия, при которых знакомство с прошлым 
Малороссии сделалось прямо таки необходимостью; Г. А. Полетика 
один из первых обратился к этому знакомству. Вот почему с 
Г. А. Полетики и следует, думается нам, начинать малорусскую исто
риографию. Он, несомненно, прямо или косвенно содействовал побужде
нию в малорусской интеллигенции того стремления к самосознанию, 
которое выразилось в изучении прошлого и настоящего малорусского 
народа»*. Ці спостереження М. П. Василенка міцно закріпилися в 
літературі, перетворившись на усталену історіографічну традицію. Але, 
ще в 1860-х рр. в наукових обіг почали вводитися матеріали, що при 
уважному ставленні до них, могли значно змінити уявлення не тільки 
про початок літературної, історичної та археографічної діяльності са
мого Г. А. Полетики, а й про якісно нові явища і процеси у вітчизня
ному історіописанні.

Перші відомості про творчу літературну працю Г. А Полетики 
пов'язані з його співробітництвом з петербурзькими журналами сере
дини 50-х рр. під час служби в Сенаті. «Ежемесячные сочинения к 
пользе и увеселению служащие» — перший науково-літературний жур
нал, який видавався Академією наук з 1755 р. за ініціативою і під 
безпосереднім керівництвом Г. Ф. Міллера1 2, з яким, очевидно,

1 Василенко Н. П. К истории малорусской историограф™ и малорусско
го общественного строя / /  Киев, старина. —1894. —№ 11. —С. 249.

2 Пекарский П. П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 
1755—1764 годов / /  Зап. Императ. Академии Наук. — С.Пб., 1867. —Т. 12 .-  
Прилож. 5 .— С. 4 — 6.
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Г. А. Полетика зблизився ще під час перебування в Академії наук. 
Друкарня Академії довгий час була однією з кращих в Росії, і тому 
«в отношениях с ней находились многие литературные деятели, желав
шие печатать свои труды»!. Серед авторів «Ежемесячных сочине
ний» були В. М. Татищев, М. В. Ломоносов, О. П. Сумароков,
B. К. Тредіаковський, М. М. Херасков, П. І. Ричков, Ф. I. Соймонов,
C. О. Порошин, М. М. Щербатов, Р. Я. Румовський та інші видатні 
представники російської культури та науки того часу. Вже з перших 
місяців існування зі сторінок журналу прозвучав заклик зайнятися 
російською історією1 2, підхоплений Г. А  Полетикою, який підготував 
для журналу цілий цикл статей «О начале, возобновлении и распрост
ранении учения и училищ в России и о нынешнем оных состоянии», 
написаних у формі листів до друга.

ж Але це дослідження так і не з'явилося друком й залишилося 
лише в коректурних листах внаслідок конфлікту, що виник навколо 
цього твору між М. В. Ломоносовим та Академічною канцелярією, з 
одного боку, та автором і Г. Ф. Міллером з іншого. Відомості про цей 
твір з'явилися лише в 60 — 70-х рр. XIX ст. в працях П. С. Білярського3 та 
академіка П. П. Пекарського4, з яких отримав інформацію О. М. Ла
заревський, якому належить заслуга публікації того уривку5, що збе
рігся у фондах Архіву Академії наук6.

Наскільки мало відомим в сучасній історіографії є цей сюжет, а 
значить і творчість Г. А  Полетики, свідчать непорозуміння, які вини-

1 Семенников В. П. Материалы для истории русской литературы и для
словаря писателей эпохи Екатерины II / /  Рус. библиофил. — 1914. — № 5 .— 
Прилож. — С. 3. j

2 Каменский А. Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха 
Миллера (1705—1583) / /  Миллер Г. Ф. Соч. по истории России. Избр. — М.,
1996.- С .  388.

3 Билярский П  С. Материалы для биографии Ломоносова. — С.Пб., 1865. — 
С. 321-327.

4 Пекарский П. П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 
1755—1764 гг. / /  Зап. Императ. Академии Наук.— С.Пб., 1867. —Т. 12.— При
лож  5. —С. 4 — 6; Пекарский И  И  История Императорской Академии Наук в 
Петербурге. — С.Пб., 1873. — Т. 2 .— С. 608 — 637; Пекарский 17. П  Дополнитель
ные известия для биографии Ломоносова / /  Зап. Императ. Академии Наук. — 
С.Пб., 1865. —Т. 8. —Прилож. 7. —С. 78 — 80.

5 Лазаревский А. М. Записка Г. А. Полетики о начале Киевской Акаде
мии / /  ЧИОНЛ. —1896. — Кн. П .-О т д . З .-С . 4 6 -5 9 .

Архив РАН (Санкт-Петербургское отделение). — Ф. 3. — On. 1. — Кн. 501. — 
Арк. 173-185.
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кають навіть при атрибуції назви його твору. Так, О. Струкевич помил
ково вважав, що у 1757 р. «було розпочато публікацію історичного 
дослідження Г. Полетики «Про початок, відновлення і поширення 
навчання та училищ у Росії і про нинішнє їх становище». Проте, за 
наполяганням М. Ломоносова видання праці було зупинене...»1. Такої 
ж  думки дотримується і 3. Когут1 2. Окрім того, сучасні автори інколи 
сприймають заголовок праці О. М. Лазаревського («Записка Г. А. По
летики о начале Киевской Академии») за ще один твір Григорія Андрі
йовича, присвячений цьому закладу3.

Різні трактовки цієї історії, що існують в науковій літературі, 
докладно розглянуті в статті Т. Ф. Литвиновой що дає можливість не 
тільки усунути неточності, але й більш адекватно сприйняти атмосферу, 
яка панувала в середині «вченого товариства»4. Так, або інакше, пер
ший твір Г. А. Полетики не побачив світ. Імовірно особиста ворожне
ча «заносчивого, вспыльчивого, импульсивного»5 Г. Ф. Міллера з 
М. В. Ломоносовим, що мав важкий характер6, або близькість 
Г. А. Полетики до О. П. Сумарокова — ще одного «соперника в поэзии 
и заклятого врага в жизни»7 Михайла Васильовича призвели до нега
тивного сприйняття полетикінської роботи. Хтось може спробувати 
пояснити цей випадок «шовінізмом» великодержавника М. В. Ломоно
сова. Та скоріш за все, як і в основі конфлікту навколо праці Г. А  
Полетики, «стояло разное понимание задач историка и целей истори
ческого исследования»8. Очевидно, що Г. А Полетиці була близькою 
позиція саме Г. Ф. Міллера. Цілком імовірно, що Григорій Андрійо-

1 Струкевич О. Полетики / /  Історія України в особах: Козаччина /  
Авт. колектив: В. Горобець, О. Гуржій, В. Матях та ін. —К., 2000. — С. 279.

2 Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація 
Гетьманщини. 1760 —1830. — К., 1996. —С. 160.

1 Струкевич О. Полетики. — С. 280; Горобець В. Полетика Г. А  /  В. 
Горобець, 3. Хижняк / /  Києво-Могилянська Академія в іменах. XVII —XVIII 
ст.: Енциклоп. видання /  Упоряд. 3. Хижняк; За ред. В. С. Брюховецького. — 
К., 2001.- С .  431-433.

4 Литвинова Т. Ф. Мароросс в российском культурно-историографиче
ском пространстве второй половины XVIII века / /  Дніпропетр. іст.-археог
раф. зб. — Д., 2001. —Вип. 2 .— С. 38 — 41.

-1 Каменский А, Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха 
Миллера (1705—1583) / /  Миллер Г. Ф. Соч. по истории России. Избр. —М., 
1996.- С .  380.

Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. —М., 1999. —С. 226.
7 Там ж е .-С . 227.
в Каменский А. Б. Судьба и труды...—С. 383.
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вич ознайомився і з укладеним істориком ще у 1744 р. і повтореним 
у 1746 р. проейтбм створення в Академії наук Історичного департамен
ту. У всякому випадку прийоми/представлені П Ф. Міллеррм в цьому 
проекті, «по кдїпорьім историю о Российской империи сочшять надле
жит»1, особливі щодо пошуку і використання джерел, Г. А. Полетика 
засвоїв добре. Невипадково польський історик А  Яновський, звернув
ши увагу на тйір Г. А. Полетики про училища та пожалкувавши з 
приводу того, що зберігся тільки уривок цього твору, який «свідчить 
про непересічні здібності Полетики», зазначив, що «метод, яким той 
користувався, спосіб з'ясовувати справи, цитувати джерела, як на ті 
часи, гідні подиву—ця розвідка досконало написана — і треба жалкува
ти, що решта загинула. Ще більше треба жалкувати, що тоді не вида
ли її, бо могла стати вказівкою, як треба писати про речі, що в той час 
мало цікавили навіть істориків»1 2.1 дійсно, звернення доподібної пробле
матики було не тільки не типове для російської історіографії того 
часу, а й повністю «вибивалося» з традиційної малоросійської. Загаль
ний задум капітальної, на багато розділів, праці, свідчить про прагнення 
до тотального вивчення історії освіти, культури, дозволяє поставити
ся до Г. А  Полетики як до піонера проблемної історіографії, а публіка
ція хоча б відомого уривку могла б закласти основи наукового дослі
дження історії Київської Академії вже в середині XVIII ст.

Твір Г. А  Полетики розпочинався глибоким історіографічним 
обґрунтуванням актуальності обраної теми. Історик пов'язував свій 
вибір необхідністю руйнування неадекватних стереотипів щодо оцін
ки історії вітчизняної освіти в зарубіжній літературі: «Общее у всех 
чужестранных мнение, что до времен великогопросветителя Петра I 
никаких училищ и учений не было и что наш'народ был так груб и 
несведущ, что кроме своего природного, ни на каком иностранном 
язьисе не умел читать и писать, тем меньше о науках имел понятия». 
Зарубіжні письменніїки, на його думку, не маючи «надежных и доказа
тельных известий как о нынешнем, так еще больше о древнем состоя
нии отечества нашего..., часто смешные и притом предосудитель
ные сообщают свету известия».

Г. А  Полетика вважав, що це стало результатом байдужості до 
цієї теми вітчизняних авторів, бо «не сообщаем им никаких п о дли н н о -

1 Миллер Г. Ф. [Проект создания Исторического департамента Акаде
мии наук] / /  Миллер Г. Ф. Соч. по истории... —С. 357.

2 Janovski L. О tak zwanei «Historii Rusów» / /  Pamiątkowa księga ku 
uczczieniu 45-letniej pracy Prof. Dr. Jozefa Tretiaka. — Krakow, 1913. —S. 282.
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стей (виділення наше. — О.Ж.) о Российской империиw1. Саме для того, 
щоб створити ґрунтовний комплекс джерел для реконструкції історії 
освіти X —XVIII ст., Григорій Андрійович використовував як відомі 
наративні джерела, так і зібрані ним внаслідок значної пошукової 
праці документальні відомості, якими вільно оперував, виказуючи не 
лише власну ерудицію, але й, обережне, критичне ставлення до дже
рел та їх інформації, на основі яких і реалізовувалося прагнення до 
достовірного, перевіреного історичного знання. Так, говорячи про ко
ролівський привілей на створення київської братської школи, але не 
маючи його у власному розпорядженні, Г. А. Полетика, повідомляю
чи читачів про джерело своєї інформації, зазначав, що до того, як 
будуть найдені самі документи, до інформації, що відома в переказах, 
варто ставитися з певним скептицизмом: Юной привилегии сочини
телю ни откуда получить не можно было, но токмо в духовной Пет
ра Могилы, учиненной декабря 22 дня 1647 г., точно упомянуто, что 
киевские школы, будучи по правам и вольностям русского народа за
ведены, от короля польского дозволены и привилегию получили, но то 
дозволение и привилегия от Сигизмунда ли Третьего или от сына его 
Владислава Четвертого..., и на учреждение ли оных школ, или на сво
бодное впредь содержание даны, того в оной духовной не значится, а 
заключать можно одно и другое; и для того до получения о сем наде
жнейших сведений сочинитель публики точно уверять не смеет»1 2.

Текст статті Г. А Полетики супроводжується досить розлогими 
та різноманітними посторінковими примітками. Наприклад, згадую
чи П. Сагайдачного, автор в примітці подав біографічні відомості про 
гетьмана, спираючись на польських істориків Пясецького, Кобержи- 
цького, Старовольського, малоросійські літописи. Біографічна довід
ка про Петра Могилу, який для Г. А. Полетики був взірцевим освітнім 
діячем, базуваласяься на творах Окольського, Несетського, передмові 
до «Требника», духовному заповіті П. Могили. Саме система поси
лань дає можливість в певній мірі реконструювати джерельну базу 
твору, «почути» авторські міркування з приводу того чи іншого доку
менту, достовірності інформації тощо.

1 Полетика Г. А. О начале, возобновлении и распространении учения 
и училищ в России и о нынешнем оных состоянии / /  Архив РАН (Санкт- 
Петерб. отд-ние). —Ф. 3. — Кн. 501.—Арк. 173 — 174.

2 Полетика Г. А. О начале, возобновлении и распространении учения 
и училищ в России и о нынешнем оных состоянии / /  Лазаревский А  М. 
Записка Г. А. Полетики о начале Киевской Академии.— К., 1896. —С. 55.— 
(ЧИОНЛ. — Кн. П .-О тд . 3).
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Особливо цінним з огляду історії археографії в статті Г. А  Поле- 

тики є вміщені до неї тексти знаменитих грамот ієрусалимського пат
ріарха Феофана 17 та 26 травня 1620 р. про заснування Київського 
братства, що, в разі виходу твору в світ, по праву могли б вважатися 
першою археографічною публікацією в малоросійській історіографії. 
Ці документи були надруковані Київською археографічною комісією 
лише в 1846 р. у другому томі «Памятников

Якщо власні твори Г. А Полетики так і не з'явилися в «Ежеме
сячных сочинениях», то вже в липневій книжці за 1757 р. був надруко
ваний його переклад з грецької «Аристотеля о гражданском учрежде
нии. Книга II» з «Предуведомлением к читателям», а в листопадовій 
книжці—переклад з грецької «Описание человеческих нравов из вто
рой книги Аристотелевой Риторики».

Вже при виборі сюжетів для перших перекладів, в «посвяще
ниях», «предуведомлениях к читателям», проявилися як методологіч
ні принципи Полетики-перекладача, так і його світоглядна основа. 
«Спосіб», застосований ним при перекладі російською мовою, — «дер
жаться греческого подлинника, а в темных и двоякого разумения мес
тах выбирать то мнение, которое более вероятно и с разумом сход
но» нагадував археографічну методу, у всякому разі свідчив про вдум
ливе ставлення Г. А  Полетики до проблеми перекодування тексту 
джерела з однієї комуніїсативної системи до іншої. Невипадково він 
вважав, що «надобно старание прилагать как о словах, так и о мыс
лях больше, нежели о словах»1 2.

Невдача з опублікуванням дослідженні! «О начале, возобновле
нии и распространении учения и училищ в Pd^cuu и о нынешнем оных 
состоянии» не зупинила Г. А Полетику. Про подальші пошуки рукопис
них джерел красномовно свідчить його лист від 19 лютого 1758 р. до 
Києво-Печерського архімандрита Зосими Валькевича, опублікований 
О. М. Лазаревським. Тут Г. А Полетика, продовжуючи вивчення історії 
київських шкіл, просив надіслати йому «ежели отыскались или отыс
каться могут... следующих известий: 1) привилегию королей польс
ких, данную Петру Могиле на заведение школ в Киево-Печерском мо-

1 Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних ак
тов.-К ., 1846.-Т . 2. — Отд. 2 .- С .  4 9 -7 3 .

2 Епиктета стоического философа Енхиридион и Апофегмы и Кевита 
Фивейского Картина или изображение жития человеческого. Переведены с 
греческого языка коллежским ассесором Григорием Полетикою. — С.Пб., 1759. — 
С. 1 -2 4 .
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пастыре; 2) ...ингибиций и запрещений школам киевским от тех же 
королей, что учинено бьіло по старательству езуитов; 3) о начале 
Киево-Печерской типографии; что хотя и известно, что архиманд
рит Плетенецкий оную первый завел, однако, не можно подлинно 
знать, каким образом то происходило, а именно: откуда взяты лите
ры, какие к тому употребляемы были; какая была первая книга, кото
рая в ней напечатана; правда ли что князь Острожский Константин 
подарил свою типографию Киево-Печерской лавре». Йому потрібні 
були також «куриозные старинные книги», списки київських митропо
литів, царгородських патріархів, оскільки «церковная российская исто
рия очень... занужна с историей царьгородскою» списки печерських 
ігуменів і архімандритів1.

З аналогічними проханнями Г. А. Полетика звертався в листах 
і до київського митрополита Арсенія Могилянського, 17 з яких за 
1759— 1763 рр. збереглися в Відділі рукописів Російської національної 
бібліотеки, а ще чотири за 1758—1759 рр. в Інституті рукопису НБУ1 2. 
Це листування, частково проаналізоване і опубліковане Т. Ф. Литвино
вой)3, яскраво свідчить, що Г. А. Полетика продовжував і в цей час 
інтенсивно збирати джерела для написання дослідження, присвяченого 
історії київських шкіл, друкарень, освіти взагалі, для реалізації інших 
творчих планів. Знайшовши спільну мову на ґрунті книжкового обмі
ну, кореспонденти немовби розподілили ролі: Г. А. Полетика по суті 
став агентом А Могилянського, інформуючи і постачаючи йому книж
кові новини (причому як петербурзькі, так і закордонні), а до київського 
митрополита з столиці майже в кожному листі летіли прохання розшу
кувати старовинні книги і документи.

Листування з Арсенієм Могилянським разом з історією невда
лого дебюту Г. А. Полетики з історичним твором на сторінках «Еже
месячных сочинений» переконливо свідчать, що вже в другій полови
ні 1750-х рр. Григорій Андрійович представляв собою зрілого істори
ка, який прекрасно уявляв значення для цього ремесла історичних 
джерел, на які він відкрив справжнє «полювання»: «Сия недавно во 
мне о снискании российских древностей родившаяся страсть до не-

1 Письмо Г. А. Полетики к печерскому архимандриту Зосиме Валькеви- 
чу. 19 февраля 1758 г. / /  Лазаревский А. Записка Г. А. Полетики о начале 
Киевской Академии... — С. 47 — 48.

2 OP РН Б.-Ф . Зб.-С пр. 1. — Арк. 14-128; НБУ. ІР .-Ф . З.-С пр. 127, 
128, 147, 148.

3 Литвинова Т. Ф. Мароросс в российском культурно-историографи
ческом пространстве второй половины XVIII века... —С. 45—60.
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сытости почти возросла, так, что я уже и в стыд не вменяю про
сить старых всякого звания книг у кого бы то ни было, колми паче у  
моих благодетелей, а на переписку тех, которых достать не могу а 
особливо древних рукописных летописей и протчих куриозных книг не 
презирая и малых тетрадок по возможности моей не желаю денег»'.

До історичних творів, час написання яких залишається дискусій
ним, належать надруковані 1926 р. М. П. Василенком три недоверше- 
них праці Г. А  Полетики: «Историческое известие на каком основа
нии Малая Россия была под Республикою Польскою...», а також «Запи
ска, как Малая Россия во времена владения польского разделена была 
и о образе ея управления» (після 1772 р.) та «Записка, что Малая 
Россия не завоевана, а присоединилась добровольно к России»2. Не 
зупиняючись на історичній концепції цих творів, яка в цілому ґрунтува
лася на позиціях історичного легітимізму та автономізму, зазначу уні
кальну обізнаність Г. А  Полетики не тільки з документальними джере
лами, але і з нарративами, в тому числі сучасною йому історичною 
літературою. Насамперед, він був добре обізнаний з творами польсь
ких істориків Старовойського, Стрийковського, Длугоша, Пасторія, 
Твардовського, Коховського, Кояловича. Він був одним з найкращих 
знавців численних малоросійських літописців, в тому числі творів С. 
Величка та Г. Грабянки. Проте, можна впевнено твердити, що істо
ричні уявлення Г. А  Полетики оформлювалися насамперед на основі 
глибокого знання документальних джерел.

Серед чернеткових паперів в Інституті рукопису НБУ Т. Ф. Лит
винова розшукала і опублікувала текст Г. А  Полетики під назвою 
«Записка чего искать»2. Він представляє собою програму розшуку 
документальних джерел з історії Малоросії. Причому укладач не про
сто позначає цікаві теми, а вказує джерела якого виду, за який час і 
якого походження варто розшукувати. Чернетковий характер такої 
записки не дає змоги встановити, кому вона призначалася і до якого 
часу належить, але є всі підстави вважати, що вона могла з'явитися 
як наслідок тісного спілкування і ознайомлення Григорія Андрійови
ча з ідеями провідних істориків Петербурзької Академій наук 
Г. Ф. Міллера та А Л. Шлецера, які, також дуже цінували наукові 
контакти з Г. А  Полетикою. Причому можна з великою долею * 2 3

‘ Там же. — С. 59.
2 Василенко Н. К истории малорусской историографии и малорусскаго 

общественнаго строя / /  Киев, старина. — 1894. —№ 11. —С. 246.
3 НБУ. ІР .-Ф . 8. — Спр. 1644.-А рк. 3 - 4  зв.
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вірогідності припустити, що присвячені історії Малоросії та Запоріж
жю твори Г. Ф. Міллера були написані не без впливів Г. А Полетики 
та його архівного зібрання.

Для історіографії XVIII ст. властиво широке використання, пріо
ритет нарративних джерел. Якщо ж автори і зверталися до документаль
них матеріалів, то, перш за все, як до джерела конкретної історичної 
інформації. Тому не дивно, що історіописання аж до початку XIX ст. 
схоплювало, здебільшого, саме зовнішню канву історичного процесу, 
його військово-політичну сторону. В цьому сенсі Г. А. Полетика, знач
но випередив свій час ще в середині XVIII ст. зробивши документаль
ні джерела основою для формування своїх суспільно-політичних та 
власне історичних і археографічних уявлень.

Інтерес до нових для того часу груп джерел, дозволив Г. А По- 
летиці ще в середині XVIII ст. відмовитися від літописних форм історіо
писання, стати одним з перших, хто надав висвітленню минулого власне 
наукового характеру. Він виступив новатором в постановці тих проб
лем, які ні в загальноросійській, ні в малоросійській історіографії не 
були тоді пріоритетними: історія освіти, книжкової справи, друкарст
ва. Актуальність, якість та історіографічну сміливість творів Г. А Поле
тики зміг оцінити, але виявився не в змозі захистити, лише найкваліфі- 
кованіший російський історик Г. Ф. Міллер.

Г. А Полетика фактично започаткував цілий напрямок вітчизня
ної історіографії — історію малоросійських станів, поставивши і частко
во вирішивши з позицій «прогресивного консерватизму» питання про 
шляхи правового оформлення шляхетства, козацтва, духовенства, мі
щанства. Відповідно, Григорій Андрійович заклав фундамент для фор
мування малоросійської археографії як окремої сфери діяльності істо
рика, завдання якої полягало у розшуку, тематичному відборі, вве
денні до наукового і суспільного обігу достовірних історичних дже
рел. Прийоми і методи використання та оприлюднення документаль
них джерел Г. А  Полетикою засвідчують зародження нового ставлення 
до них у дослідників XVIII ст. На відміну від переважної більшості 
істориків другої половини XVIII — першої половини XIX ст. Григорій 
Андрійович підходив до використання джерел зовсім не споживаць- 
ки, вбачав у них не стільки цікавий ілюстративний матеріал, скільки 
надійний фундамент для пізнання минулого, який дослідник повинен 
утворювати власною працею в тій сфері історичної науки, яку згодом 
стали називати археографією.

Значення археографічної праці Г. А Полетики, як і його історич
на творчість в цілому, полягає ще і в тому, що вона, мабуть як ні у 
кого з інших малоросійських істориків XVIII ст., знаходила відгук у 
наступних поколінь дослідників. Зрозуміло, що однією із причин такої
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«пам'яті» стала діяльність сина Григорія Андрійовича — Василя, який по 
суті продовжував його справу, зберіг батьківський архів, популяризував 
творчу спадщину. Показово, що саме Г. А Полетика першим з малоро
сійських істориків XVIII ст., маючи в своєму розпорядженні одну з най
кращих в цілій Росії колекцій літописів, висловив глибоке незадоволення 
характером літописних інтерпретацій вітчизняної історії і, за свідченням 
В. Г. Полетики, розпочав працювати над створенням нової, наукової 
історії Малоросії1. Не випадково, що саме ім'я Г. А  Полетики та Г. Кони- 
ського, найбільших збирачів, знавців, публікаторів історичних дже
рел ставали, на думку анонімного автора «Історії Русів», кращим дока
зом достовірності його творіння. Сам факт того, що «Історія Русів» 
пов'язувалася з іменем Г. А  Полетики, багато в чому обумовлений 
уявленнями, які склалися ще за його життя, про те, що Григорій Андрі
йович був не тільки збирачем і знавцем давнини, а й автором неопублі- 
кованих праць з історії. Здається, ні за ким із сучасників не тягнувся 
такий шлейф чуток про авторство історичних творів (неопублікова- 
них), як за Г. А  Полетикою.

Водночас, принципово важливо наголосити на тому, що форму
вання глибокого зацікавлення історією, справою збирання і колекціо
нування джерел з метою вивчення вітчизняного минулого, перші дуже 
кваліфіковані для свого часу спроби постановки і дослідження новатор
ських наукових проблем у Г. А  Полетики не були безпосередньо 
пов'язані з вирішенням актуальних суспільно-політичних завдань, за
доволенням та обґрунтуванням вузькостанових інтересів. Скоріше 
навпаки, його висока фахова історико-юридична підготовка, стала 
підставою для її використання в ідейній і суспільній боротьбі.

Гадаю, що цілком правий був М. П. Цасиленко, який, хоча і 
звинувачував Григорія Андрійовича в навмисному перекрученні історії 
задля відстоювання «своих шляхетских вожделений»1 2, все ж таки зазна
чав, що «с Г. А  Полетики и следует, думается нам, начинать мало- 
русскую историографию. Он, несомненно, прямо или косвенно содей
ствовал побуждению в малорусской интеллигенции того стремления 
к самосознанию, которое выразилось в изучении прошлого и настоя
щего малорусского народа»3. 1, додам, значно випередив свій історіогра
фічний час. В цьому сенсі в історіографії XVIII —першої половини 
XIX ст. його найближчим наступником можна вважати лише 
Ф. Й. Туманського та Я. М. Марковича.

1 Лазаревский А. Отрывки из семейного архива Полетик / /  Киев, ста
рина. — 1891. — № 4. —С. 106.

2 Василенко Н. П. К истории малорусской историографий... —С. 247.
3 Там ж е.— С. 249.
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ПОДЦ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVffl сг. 
ЯК ПІДҐРУНТЯ дл я  ТАЛЬСИТКАЦД 

«СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» 
(ВЕРСІЇ А. МАЗОНА, 

О. ЗМІНА ТА Е. КИАНА)

Кількість наукової та науково-популярної літератури, присвяченої
«Слову о полку Ігоревім» (далі — СПІ) протягом ледь не двохстолітньо- 
го періоду його вивчення, практично неосяжна. Існування низки 
узагальнюючих видань енциклопедичного типу про СПІ (чого варті 
тільки солідні 6-томний «Словарь-справочник «Слова о полку Иго
рев» /  Сост.: В. А. Виноградова и др. — М.; А: Наука, 1965. — 1984 чи 
5-томна «Энциклопедия «Слова о полку Игореве». — С.Пб.: Дмит
рий Буланин, 1995), спеціальних синтетичних праць в царині лінгві
стики, славістики, тюркології, власне історичної науки1 звільняє нас 
від необхідності розлогих історіографічних екскурсів та дозволяє 
відразу зосередитися на проблемі, сформульованій у назві. До нашої

1 Горский А. А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»: источниковед
ческие и историко-культурные проблемы. —М., 1992; Горский А. А. Русь: От 
славянского Расселения до Московского царства. — М.( 2004; Зализняк А. А. 
«Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. — М., 2004; Костикова I. /. «Слово 
о полку Ігоревім» в сучасних дослідженнях. — X., 2001. — (С. 103 —150—доволі 
повна бібліографія праць 90-х рр. XX ст. про «Слово»); Яценко Б. І. «Слово о 
полку Ігоревім» та його доба (Комплексне дослідження). —К., 2000.
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уваги потрапили три автора, які працювали над СПІ в різні періоди 
(ЗО —40-і та 60-і рр. XX ст., сучасний період) та представляють різні 
славістичні школи та традиції (французьку, російську та американ
ську відповідно); крім того, Андре Мазон, Олександр Зімін та Едвард 
Кінан на сьогодні є авторами трьох найбільш відомих та ретельно 
обґрунтованих гіпотез щодо того, що СПІ є не оригінальним дав
ньоруським твором, а талановитою фальсифікацією кінця XVIII ст. 
Сумніви стосовно автентичності «Слова» висловлювалися від само
го часу поширення інформації про його відкриття та першої публіка
ції у 1800 р. існує велика кількість версій щодо авторства пам'ятки: 
від серйозних і науково обґрунтованих до відверто дилетантських, 
проте тільки трьом зазначеним вченим вдалося створити чи не най
більш солідні концепції високопрофесійної підробки СПІ в конкре
тних геополітичних та соціокультурних умовах розвитку Російської 
імперії наприкінці XVIII ст.

Автор цих рядків цілком свідомий того, що до його уваги по
трапляє творча спадщина відомих славістів не у повному обсязі, а 
тільки її певні аспекти, проте обрана вибірковість виправдана тим, 
що, по-перше, комплексний історіографічний аналіз наукового до
робку А. Мазона, О. Зіміна та Е. Кінана вимагає низки окремих 
глибоких досліджень і робота на рівні неупередженого рецензуван
ня та публікації їх творів (часто суттєво запізніла, як у випадку з 
О. Зіміним) розпочата та успішно триває, а по-друге, в даній розвідці 
до уваги потрапляє низка аспектів, які ще не були об’єктом критич
ного розгляду сучасної україністики та с в іс тк и  в цілому.

Від самого початку зазначимо, ще шріорно звинувачувати 
фальсифікаторів СПІ у своєрідній науковій та моральній підступності 
не зовсім коректно, тому що вже з XVII ст. серед європейських 
інтелектуалів-гуманітаріїв склалася традиція неофіційно демонстру
вати колегам власну професійну обізнаність в певному історично
му періоді чи проблемі шляхом майстерної стилізації наукового чи 
художнього твору під жанрові особливості обраної епохи1. Своєрід
ним переможцем вважався той, хто міг ввести в оману колег, підро
бивший історичну пам'ятку настільки фахово, що навіть професіона
ли не помітили б підробки; подібна діяльність не вважалася недостой
ною, більше того, мала продемонструвати неабияку ерудицію фаль
сифікатора та була додатковим аргументом на користь його науково-

1 Козлов В. П. Тайны фальсификаций: Анализ подделок историче
ских источников XVIII —XIX веков. — М., 1996.
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го рівня. Тож не дивно, що протягом XVII —XIX ст. з'явилося безліч 
високофахових підробок античних та середньовічних творів, в тому 
числі, зрозуміло, і з давньоруського періоду, автентичність яких і 
до сьогодні викликає обґрунтовані сумніви. В контексті зазначено
го стає зрозумілим, що і до події 1185 р. цілком могли звернутися 
зацікавлені дослідники, переслідуючи цілі як власних наукових амбі
цій щодо визнання з боку науковців, так і задоволення патріотич
них уподобань.

Якщо на цьому етапі гіпотетично визнати принципову можли
вість звернення фальсифікаторів до в результаті невдалого походу 
1185 р. провінційного новгород-сіверського князя, то закономірно 
виникає питання, чому саме до даної далеко не самої, відверто кажу
чи, цікавої та героїчної події XII ст.? Сучасний російський медіє
віст А. Горський переконливо довів, що і в давньоруському літописан
ні зазначеній ганебній для Русі події присвячено набагато більше 
уваги, ніж, здавалося б, більш престижним та вдалим походам ру
ських князів1. Тож і прихильники автентичності СПІ мають досить 
переконливі підстави шукати пояснення особливої уваги давньору
ських книжників межі XII — XIII ст. до Ігоревого походу, попри його 
негативні результати; дослідження останніх років, в тому числі і 
автора цих рядків, роблять спробу пояснити причину такої гіпертро- 
фованої та «дивної» уваги до подій середини 80-х рр. XII ст. тим, що 
князь Ігор як представник чернігівської гілки Рюриковичів прагнув 
поновити законну владу своїх предків над територією Тмуторакан- 
ського князівства, яке було за певних історичних обставин переда
но Візантії у 70-х рр. XI ст. чернігівським та тмутораканським кня
зем Святославом, невипадково названого у СПІ Гориславичем1 2. Тобто 
є помилковим пояснювати мету походу 1185 р. тільки прагненням 
покарати половців за постійні напад и на Русь, як довгий час вважало
ся в історичній науці та стосовно чого і до сьогодні повторюються 
застарілі та непереконливі дилетантські судження: цілі князя Ігора 
були куди більш масштабніші та шляхетні, оскільки, з одного боку, 
він сам був наполовину половцем, а з іншого, хан Кончак неодноразо
во був його союзником у міжкнязівських сутичках та практично

1 Горский А. А. Русь: От славянского Расселения до Московского 
царства. — М., 2004. —С. 154—180.

2 Виноградов Г. М. Розширення діапазону інтерпретацій пам'яток істо
рії та культури Придніпров'я давньоруської доби (на прикладі «Слова о 
полку Ігоревім») / /  Гуманіт. журн. — 2003. — № 1 (17). —С. 43 — 48.
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його сватом (ще до походу були заручені діти князя та хана). Крім 
того, доволі комфортне перебування Ігора у полоні та благополучна 
втеча, шлюб його сина Володимира та Кончаківни, їх приїзд разом 
з сином на Русь переконливо засвідчують неагресивне ставлення 
половців до русичів, оскільки перші, найвірогідніше, попросту ви
конували замовлення, гарно, слід вважати, профінансоване, Візантії 
не пропустити руского війська до Північного Кавказу і не мали на 
меті фізичного знищення своїх північних сусідів, традиційних сою
зників та до того ще й родичів.

Втім у фальсифікаторів були у розпорядженні, крім наведе
них, ще додаткові причини звернутися саме до походу 1185 р., про
диктовані геополітичними реаліями другої половини XVIII ст. У якому 
співвідношенні були гіпотетичні мотиви давньоруського князя кін
ця XII ст. та не менш гіпотетичні мотиви авторів XVIII ст. — пробле
ма, яку ще мають розв'язати сучасні дослідники.

А. Мазон, розділивши сумніви свого співвітчизника, відомого 
славіста другої половини XIX ст. Л. Леже щодо автентичності «Сло
ва», у низці своїх публікацій про СПІ у редагованому ним «Revue 
des etudes slaves» та у синтетичному монографічному дослідженні 
1940 р. зробив спробу довести, що підкреслена увага анонімного 
автора (науковець не ризикнув запропонувати прізвище конкретного 
фальсифікатора) до теренів Причорномор'я, Північного Кавказу та 
Балкан, зокрема Дунаю, «нав'язана», зрозуміло, і змісту «Слова», 
пояснюється міркуваннями над наслідками Ясського договору за 
результатами одного з етапів російсько-турецьких війн XVIII ст.1; 
до речі у цьому питанні до гіпотези А  Мазона в цілому приєднюва- 
вся і Е. Кінан1 2. Актуальність балканського питання для зовнішньої 
політики Росії в контексті тривалих війн з Туреччиною та її союзни
ками була настільки очевидною і для XVIII ст., і залишається такою 
і до сьогодні, що додаткове коментування саме цього стимулу для 
автора підробки може здатися зайвим. Проте у А. Мазона без від
повіді залишилося питання, чому анонімний фальсифікатор екстра
полював у XII ст. саме цю, актуальну для XVIII ст. проблему? Відпо
відь разом з тим напрочуд очевидна: Російська імперія, вважаючи 
себе як захисниця православних слов'янських народів законним 
спадкоємцем і Русі, і Візантії, і Риму (ще на початку XVI ст. наро-

1 Mazon A. Le Slovo d'lgor. —Р., 1940, —Р. 77.
2 Кінан Е. Чи міг Ярослав Галицький 1185 року стріляти в султанів? / /  

Кінан Е. Російські історичні міти. — Вид 2-е, випр. і доп. — К., 2003. — С  252 — 258.
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джується доктрина «Москва —Третій Рим», Другий Рим, як відо
мо, — Константинополь (Царград як його називали на Русі), а сама 
Візантія носила офіційну назву «Римська Базилея», візантійці себе 
вважали ромеями, тобто римлянами), претендувала у такий спосіб 
на владу ледь не над усією християнською цивілізацією. Якщо ж 
взяти до уваги те, що Османська імперія, з якою тривалий період у 
Росії було геополітичне протистояння, теж вважала себе законним 
спадкоємцем Римської імперії, навіть офіційно називалася «Руме- 
лія», тобто — римська, російській стороні треба було знайти проти 
такого солідного конкурента на світове панування доволі вагомі 
аргументи, серед яких апелювання до максимально більшого числа 
історичних прецедентів було обов'язковим.

Попри свою в окремих моментах недостатню обґрунтованість 
гіпотеза А. Мазона викликала хоч і з суттєвим запізненням негативну 
реакцію з боку радянської славістики, яка, продовжуючи багато в 
чому традиції патріотично налаштованої російської дореволюційної 
гуманітаристики, практично одностайно виступала за автентичність 
СПІ. У 1962 р. вийшла друком підготовлена Сектором давньорусь
кої літератури Пушкінського Дому АН СРСР збірка статей «Слово 
о полку Игореве»— памятник XII века», присвячена полеміці з 
А  Мазоном. Проте критика французького вченого була сконцентро
вана навколо мовознавчих та літературознавчих аспектів, не зачі
паючи загальноісторичних, а саме у них А  Мазон шукав підтвер
дження власним сумнівам у оригінальності «Слова».

Очевидні навіть не для фахівця методологічні протиріччя і 
стали поштовхом звернення до вивчення СПІ О. Зіміна, наукові 
інтереси якого до цього були далекими від XII та XVIII ст. Менш 
ніж за рік вченим була проведена безпрецедентна робота по ви
вченню СПІ і в результаті сформульовано власну концепцію його 
походження, якій він не зраджував протягом майже двадцяти років 
до кінця життя. Подальший перебіг подій навколо спроб О.Зіміна 
протягом 1963 —1964 рр. донести свою концепцію до наукової громад- 
скості та широкого загалу, опублікувати підготовлене фундаменталь
не дослідження про глибокий типологічний та текстульний зв'язок 
СПІ та «Задонщини» продемонстрував категоричне несприйняття 
в принципі зімінських аргументів з боку більшості представників 
радянської філологічної та історичної науки. Більше того, бюрокра
тія від науки зробила усе можливе, щоб поступово один з провід
них радянських істориків, доктор історичних наук, вчений, без пере
більшення, зі світовим ім'ям О. Зімін втратив роботу і до своєї перед-
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часної смерті у 1980 р. змушений був перебувати, як це не пара
доксально, в стані фактичного безробітнього. Особливо прикро, що 
такі видатні вчені з високою моральною репутацією, як, наприклад, 
Д. С. Ліхачов та Р. О. Якобсон, нерідко дозволяли собі по відношен
ню до О. Зіміна далекі від етичної досконалості висловлювання та 
вчинки. Ця тема вимагає окремого глибокого аналізу, недоречного 
за даних обставин, тому відсилаємо зацікавленого читача до низки 
публікацій, які з'явилися протягом останніх років та містять і спогади 
безпосередніх учасників подій, і листи, і протоколи наукових зі
брань у Ленінграді та Москві, на яких обговорювалися погляди 
О. Зіміна1. Справжньою подією СПІ наукового життя останніх ро
ків став суттєво запізнілий вихід друком у 2006 р. завдяки приватному 
видавництву «Дмитрий Буланин» повної версії дослідження О. Зіміна, 
відомого до цього тільки за кількома примірниками, надруковани
ми для учасників згаданих обговорень та завдяки самвидаву (унікаль
не явище щодо позбавленої ідеологічного змісту книги радянського 
вченого). Проте факт виходу дослідження О. Зіміна у приватному 
видавництві виразно свідчить про все ще стримане ставлення офі
ційної російської науки до нетрадиційних поглядів вченого.

З одного боку О. Зімін прагнув довести походження тексту 
СПІ від фрагментів знаменитої «Задонщини» і, до речі, його аргумен
ти були настільки вагомими, що радянські філологи та історики — 
прихильники автентичності «Слова» вже у 1966 р. відреагували на 
них колективною монографією «Слово о полку Игореве» u памят
ники. куликовского цикла: К вопросу о времени написания «Слова», в 
якій доводили, навпаки, часткове походження текстів згаданого 
циклу, зокрема «Задонщини», від СПІ. Серед авторів цього видан
ня бачимо таких відомих дослідників давньоруської літератури, як
В. Адріанову-Перетц, Д. Ліхачова, Р. Дмітрієва, О. Творогова та інших; 
останній, до речі, був автором передмови до книги О. Зіміна, і, хоча 
не належить до прихильників його гіпотези, проте дав високу оцін
ку методології та методиці свого опонента1 2.

1 К истории спора о подлинности «Слова о полку Игореве» / /  Рус. 
литература.-1994 .-№  2 .-С . 201-230; № З .- С .  2 1 3 -2 4 5  (С. 244 -2 4 5  -  
бібліографія статей О. О. Зіміна про «Слово о полку Ігоревім» та «Задонщи- 
ну» та відгуків 60-х рр. XX ст на його праці); Обсуждение одной концепции 
о времени создания «Слова о полку Игореве» / /  Вопр. истории. — 1964.— 
№ 9 .- С .  121-140.

2 Зимин А. А. Слово о полку Игореве.— С.Пб., 2006.— С. 5 — 7
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Нас, проте, цікавить та складова концепції О. Зіміна, яка при

свячена авторству СПІ та ролі подій другої половини XVIII ст. в оби
ранні з давньоруської історії саме походу 1185 р. та його геополітич- 
нрі]о. контексту. О. Зімін вважав автором «Слова» архимандрита яро
славського Спаського монастиря, в якому, до речі, графом Олексієм 
Мусіним-Пушкіним було знайдено рукопис цієї пам'ятки, Йоіля Би- 
ковського. Обґрунтуванню своєї гіпотези автор присвятив спеціаль
ний розділ книги, детально проаналізувавши висунуті аргументи, під
твердивши їх документально та, в необхідних випадках, логічно. Осо
бливу цінність для досліджуваної теми має продемонстрований О. 
Зіміним зв'язок між фактами особистої біографії Йоіля Биковського — 
одного з найбільш видатних інтелектуалів та ерудитів XVIII ст., геопо- 
літичними реаліями цього століття переважно зі сфери зовнішньої 
політики Росії та провідними темами СПІ1. Наведемо кілька найбільш 
виразних прикладів, які ілюструють позицію автора:

1. Білоруське походження Йоіля (в миру Івана) Биковського 
має в «Слові» опосередковане підтвердження елементами польсь
кої та білоруської лексики, підкреслений інтерес до постаті Всесла- 
ва Полоцького, використання текстуальних фрагментів «Задонщи- 
ни» за Синодальним, білоруським за походженням, списком.

2. Перебування Йоіля протягом 1765—1775 рр. на посаді архи
мандрита чернігівського Троїцького монастиря співпало з битвою 
на Дунаї біля Калігули, входжння російських військ до Криму у 
1771 р., в якому ще діяла Готська митрополія, написанням Биковсь- 
ким листа П. Рум'янцеву та знайомство монаха з російськими солдат
ськими піснями про перемогу на Трояновій дорозі скореговане з 
тим, що, на думку О. Зіміна, «Слово» написане між 1770 та 1791 рр., 
в ньому присутні мотиви Дунаю та шляху («тропы») Трояна, зга
дуються «готские девы»; крім того, поширення на українських зем
лях текстів Іпатського літопису пояснює переконливо доведений 
генетичний зв'язок СПІ з Хлєбніковською та Єрмолаєвською гілка
ми Іпатського літопису, навіть назва якого також пов'язана з одним 
з ярославських монастирів1 2.

3. Солідний поетичний та слов'янський язичницький фольклор
ний пласт СПІ пояснюється документально підтвердженими поетич
ними здібностями Йоіля, його постійним інтересом до дохристиян
ської слов'янської міфології, сільського та міського фольклору та

1 Зимин А. А. Слово о полку Игореве. — С.Пб., 2006. — С. 302 — 338.
2 Франчук В. Ю. Киевская летопись: Состав и источники в лингвисти

ческом освещении.— К., 1986.
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існування в 70-х рр. XVIII ст. у бібліотеці ярославського Спаського 
монастиря збірки народних пісень.

Зрозуміло, що наведені приклади не охоплюють усіх аргументів 
О. Зіміна та не розкривають методів автора, проте і на цьому рівні 
стає очевидним, що ігнорувати його позицію, робити вигляд, мов
ляв, її не існує взагалі, неможливо. Тим більше, що ми маємо спра
ву з гіпотезою справжнього професіонала-медієвіста, блискучого 
та визнаного джерелознавця-славіста, тож концепція О. Зіміна ви
магає подальшого ретельного вивчення та обов'язково врахування 
в подальних розробках проблематики «Слова». Парадоксально, але 
навіть у такому авторитетному виданні, як «Словарь книжников и 
книжности Древней Руси», у статті Л. Дмитрієва про автора СПІ 
відсутня навіть згадка про гіпотези А Мазона, О. Зіміна чи інших 
прихильників підробки пам'ятки у пізніші часи1.

Відомий американський славіст Е. Кінан звернувся до пробле
матики «Слова» наприкінці 90-х рр. XX ст., будучи знаним дослідни
ком російської історії, зокрема прославився оригінальною інтерпре
тацією листування Івана Грозного з Андрієм Курбським, що виклика
ло свого часу резонанс ледь не в усьому науковому гуманітарному 
світі. Результати власних пошуків автора «Слова» американський 
науковець синтезував у низці статей та, що особливо важливо, моно
графічному дослідженні 2003 р.2 На думку Е. Кінана, автором СПІ 
був відомий чеський славіст Йозеф Добровський, творча спадщина 
якого активно вивчається останніми роками. Цікаво, що останній 
був учнем іншого чеського вченого Вацлава Ганки, який у своєрід
ний спосіб прославився високопрофесійною підробкою так звано
го Краледворського рукопису; крім того, Дрбровський був психічно 
хворою людиною, схильною до епатажних вчинків, втім це не стало 
на заваді визнання його ще за життя геніальним поліглотом-лінгві- 
стом13. Не позбавлений інтересу той факт, що у книзі О. Зіміна

1 Дмитриев А А. Автор «Слова о полку Игореве» / /  Словарь книжни
ков и книжности Древней Руси. — Л., 1987. — Вып. 1: XI —перв. пол. XIV в. — 
С. 16 -32 .

2 Keenan Е. I. Josef Dobrovsko and the Origins of the Igor' Tale.— 
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2003.

3 Лаптева Л. П. Й озеф Добровский и русское славяноведение в XIX 
веке / /  Славяноведение. — 2003. — № 6 .— С. 19 — 32; Моисеева Г. Н. Йозеф  
Добровский и Россия (Памятники русской культуры XI — XVIII веков в изуче
нии чешского слависта) /  Г. Н. Моисеева, М. М. Крбец. — Л., 1990; Моисее
ва Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве».—Л., 
1984; Нещименко Г. П. Великий чешский ученый Йозеф Добровский / /  
Славяноведение. — 2003. — № 6. — С. 3 —18; Страхова О. Б. Языковая практика 
создателя «Слова о полку Игореве» и лингвистические взгляды Йозефа 
Добровского / /  Славяноведение.— 2003. —№ 6 .— С. 33 — 61..
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прізвище Й. Добровського не згадується жодного разу, навіть побіж
но; це, треба визнати, не робить честі російському автору, оскільки 
роль чеського славіста як мінімум у вивченні «Слова» вже на пер
ших етапах його загадкового відкриття була загальновідомою та не 
викликала жодного сумніву.

Поява в Україні ґрунтовної рецензії Тетяни Вілкул на книгу 
Е. Кінана1 дозволяє уникнути розлогих аналітичних оцінок його гіпо
тези та аргументації; особливо слід відзначити в цілому вдалу спро
бу рецензента взяти під захист авторську позицію Е. Кінана як 
таку, поза її змісту, від упереджених критиків, зокрема В. Живова 
та О. Страхової1 2; крім того, цій авторці належить також цікава та 
розлога рецензія на глибоке дослідження СПІ відомого лінгвіста
А. Залізняка 2004 р.3 Український читач мав також можливість позна
йомитися з суттю гіпотези Е. Кінана за його статею у складі збірки 
статей автора під загальної назвою «Російські історичні міти», два 
україномовних видання якої вийшли у видавництві «Критика»4,

Як і О. Зімін, Е. Кінан вдало та вцілому переконливо і аргумен
товано поєднує факти біографії Й. Добровського, особливо періоду 
його перебування в Росії, події з зовнішньої політики останньої другої 
половини. XVIII ст. з відповідними текстуальними пасажами «Сло
ва». Особливо наголошується на унікальних пізнаннях чеського вче
ного в давньоєврейській, давньогрецькій, церковнослов’янській та 
інших давніх та сучасних мовах, блискучому знанні давньоруських, 
і не тільки, наративів, слов'янських патріотичних почуттях, які мог
ли зіграти не останню роль в рішенні Добровського з благими наміра
ми створити текстуальний контрафакт з метою об'єднання слов’ян-

1 Вілкул Т Рец. на кн.: Keenan E.L. Josef Dobrovsky and the Origins of 
the Igor' Tale (Cambridge, Mass., 2003). —541 p. / /  Ruthenica. — 2005. — T. 4 .—
C. 239-261 .

2 Живов В. M. Улики подлинности и улики поддельности. По поводу 
книги Keenan E.L. Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor1 Tale (Cambridge, 
Mass., 2003). 541 p. / /  Рус. язык в науч. освещении. — 2004. — № 2 (8 ).-  
С. 238 — 265; Strakhov О. В. A New Book on the Origins of the Igor’ Tale. 
A Backward Step / /  Palaeoslavica.-2003.-V ol. 1 2 .-№  l . - P .  204-238.

3 Вілкул T Рец. на кн.: Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд 
лингвиста. — М., 2004.— 352 с. / /  Ruthenica. — 2005. — Т. 4 .— С. 262 — 279.

4 Кінан Е. Чи міг Ярослав Галицький 1185 року стріляти в султанів? / /  
Кінан Е. Російські історичні міти.— Вид. 2-е, випр. і доп. —К., 2003. — С. 252 — 
268; Кінан Е. Тюркські лексичні елементи у «Слові о полку Ігоревім» та «Задон- 
щині» / /  Там само. —С. 269 — 273.

247



3-. М. ^Виноградов

ських католицьких та православних народів проти турецької експан
сії на європейську християнську цивілізацію. Текст СПІ рясніє боге- 
мізмами та галицизмами, виявлення яких не є know-how Е. Кінана, 
проте цікавий аналіз подій другої половини XVIII ст.г які цілком 
могли надихнути Добровського на паралелі з XII ст. Мова йде про 
його особисту зацікавленість, з одного боку, військовими операція
ми російської армії на Північному Кавказі та історією Тмуторокан- 
ського князівства, а з іншого — театром військових дій на Балканах 
під час спільних операцій австрійських та російських армій проти 
турок у 80 —90-х рр. XVIII ст. На думку Е. Кінана, на остаточне 
рішення Добровського вплинули маневри австрійської армії в 1788 — 
1789 рр. на Буковині та в районі Серету й Бистриці, де, зокрема, 
протягом 1787—1791 рр. точилися запеклі бої. Саме цим пояснюється 
згадка у «Слові» Пліснеська та Ярослава Осмомисла, до̂  володінь 
якого згадані території та місто входили (до того ж, він був тестем 
Ігора); частина нижньої течії Дунаю теж входила до складу Галиць
ко-Волинського князівства, тому згадка у СПІ готських дів на Дунаї, 
шляху Трояна не є вже такою незрозумілою: у такий спосіб за 
допомогою символічної мови, натяків, алюзій тощо автор прагнув 
обґрунтувати право Росії законно претендувати на землі, які свого 
часу належали руським князівствам доби Середньовіччя1.

Таким чином, запропонована увазі читача стисла характеристи
ка аргументації А. Мазона, О. Зіміна та Е. Кінана стосовно впливу 
подій другої половини XVIII ст. на рішення Й. Биковського, Й. Доб
ровського чи іншого анонімного автора кінця того ж  століття усві
домлено створити фальсифікат давньоруського твору, присвячено
го походу 1185 р., має на меті продемонструвати принципову мож
ливість подібної гіпотези. Крім того, суттєвим стимулом для зазна
ченого вчинку могли бути окремі сторінки особистого життя ймові
рних авторів. Не менш важливою підставою для існування охарак
теризованих гіпотез має бути їх детальна методологічна, фактологі
чна, логічна та методична обґрунтованість, з огляду на що ці та 
подібні гіпотези не можна ігнорувати. Більше того, вони стимулю
ють прихильників автентичності СПІ до пошуків нових аргументів, 
вдосконалення дослідницького інструментарію, .зрештою, терпимості 
до існування оригінальних, нетрадиційних концепцій.

1 Keenan Е. L  Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor' Tale. — Cambridge 
(Mass.): Harvard Univ. Press, 2003.
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О.М. ЛАЗАРЕВСЬКИЙ 
ЯК ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ 

ГЕНЕАЛОГІЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ 
БІОГРАТІСТИКИ

Відомий український історик, археограф та джерелознавець другої
половини XIX —початку XX ст. О. М. Лазаревський належить до чи
сла тих учених,- які відіграли ключову роль у зародженні й подальшо
му формуванні української генеалогії як спеціальної історичної дис
ципліни. Ретельне дослідження сімейних архівів, яке було одним із 
головних напрямів наукових зацікавлень історика ще з молодих ро
ків, врешті поступово перетворило його на одного з кращих знавців 
історії українських шляхетських та старшинських родів Лівобереж
ної України XVII —XVIII ст., спеціаліста по вивченню біографічних 
відомостей про життя та діяльність найбільш відомих представників 
найзаможнішої верстви козацької держави. Зібравши величезну вла
сну колекцію оригінальних та змістовних генеалогічних матеріалів, 
вже в 1860-х рр. О. Лазаревський одним із перших в українській 
історіографії розпочав створення синтетичних праць, присвячених 
вивченню родоводу ряду козацько-старшинських і дворянських ди
настій Гетьманщини.

Чи не найпершим ще в 1843 р. задумав написати власну серію 
нарисів з «історії малоросійських фамілій» Пантелеймон Куліш. У 
додатку до виданої ним у цьому році історичної повісті «Михайло 
Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад» (К., 1843) було
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вміщено оголошення за підписом П. Куліша («О составлении книги 
под заглавием: История малороссийских фамилий»). П. Куліш ставив 
своїм першочерговим завданням зацікавити представників ук
раїнського дворянства історією їх родоводів. Однак йому цей задум 
здійснити в силу різних обставин так і не вдалося.

Загальновідомо, що протягом другої половини XIX—початку 
XX ст. у підросійській Україні, як і загалом у Російській імперії, опублі
ковано багато генеалогічних розвідок про українську козацьку стар
шину, про окремі українські старшинсько-дворянські роди, написані 
М. Костомаровим, В. Антоновичем, Г. Милорадовичем та багатьма 
іншими істориками1. Приблизно у цей же час (а можливо навіть і 
дещо раніше) писав свої генеалогічні нариси й О. Лазаревський. Як 
цілком слушно зазначали автори навчального посібника «Вспо
могательные исторические дисциплины: историография и теория», 
історико-генеалогічні дослідження О. М. Лазаревського «дещо відособ
лені від більшості генеалогічних праць того часу» (тут і далі по тексту 
переклад з російської мій —В. В.), бо їм притаманний критичний під
хід автора до вивчення родовідних легенд, а, як відомо, історики, спе
ціалісти в галузі генеалогії ще в середині XIX ст. саме в легенду про 
походження засновника роду вкладали ідею про станову приналеж
ність сім'ї1 2.

Щодо перших генеалогічних нарисів О. Лазаревського, заува
жимо, що хоч вони з'явилися друком лише через 25 років після вису
нення П. Кулішем подібної ідеї, практично повністю реалізовували її. 
У них на прикладі історії окремих старшинсько-дворянських родів 
учений, за його власним зізнанням, хотів дослідити історію старшин
ської верстви загалом. Питання про походження родів, про їх взаємовід
носини цікавили його не самі по собі, а як своєрідний матеріал для 
з'ясування характерних ознак усієї соціальної верстви, її походжен
ня, інтересів, соціально-економічної та політичної мети. Зрештою про
тягом всього двадцяти років одна за одною з'явилися друком три

1 Антонович В. Б. О происхождении шляхетских родов в Юго-Запад
ной России. — К., 1867; Костомаров Н. И. Русская старина в жизнеописаниях 
ее важнейших деятелей: В 3-х т. —М., 1874—1876.; Милорадович Г. А. 
Малороссийское дворянство. — К., 1890; Милорадович Г. А. Родословная книга 
черниговского дворянства: В 2 т. — С.Пб., 1901.

2 Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория: 
Учеб, пособ /  Ю. Ю. Кондуфор, А. В. Санцевич, В. В. Румянцева и др.; Редкол.: 
Ю. Ю. Кондуфор (отв. ред.) и др. — К., 1988. —С. 192.
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взаємодоповнюючих серії нарисів О. М. Лазаревського з проблем 
генеалогії, кожна з яких була насичена цікавим, оригінальним, неві
домим раніше архівним джерельним матеріалом.

У 1868 р. було опубліковано «Очерк старейших дворянских ро
дов в Черниговской губернии»1. У цій праці в алфавітному порядку 
було подано нариси про 8 українських старшинських родів — Бакурин- 
ських, Бобирів, Богунів, Бороздн, Борецьких, Бугаївських, Бутовичів 
та Валькевичів. Вже сам запропонований і продемонстрований авто
ром підхід до проблем генеалогії (і навіть наведення нарисів у алфавіт
ному порядку) переконливо свідчив про його намагання в подальшо
му спробувати охопити історію всіх найбільш відомих за джерелами 
род ів Чернігівщини. При цьому історик навів фактичні відомості майже 
про всіх членів зазначених родів, незалежно від того, чи відіграли 
вони яку-небудь роль в історії України. Ці відомості автор знайшов у 
ретельно підібраних і проаналізованих ним різноманітних, переваж
но архівних д жерелах: формулярах про службу представників зазначе
них родів, актах, які підтверджували їх права на володіння маетностя
ми, матеріалах судових справ, різноманітних скаргах, духовних запо
вітах, боргових тощо. У цих нарисах міститься не лише багатий генеа
логічний, а й історико-біографічний матеріал, подані численні факти, 
які переконливо демонструють особливості соціально-економічного 
устрою, життя та побуту на той час панівної соціальної групи україн
ського суспільства — козацької старшини, дана досить змістовна інфор
мація про її стосунки з іншими суспільними верствами. Виходячи з 
власного глибокого переконання, що історик не може замовчувати 
темні сторони життя людей у давні часи, О. Лазаревський у своїх 
нарисах намагався підняти існуючу в той час своєрідну «завісу» з 
побутової історії України XVII—XVIII ст., створивши при цьому не 
панегірики, в яких би ідеалізувались окремі представники панівної 
верхівки, а справжні наукові розвідки, які спиралися на численні 
історичні факти й подавали реальну, неприкрашену дійсність, що по
ставала з історичних документів.

Отже « Очерк старейших дворянских родов в Черниговской губер
нии» був фактично першою серйозною спробою О. М. Лазаревсько
го реалізуватися в галузі генеалогії. У цілому слід визнати, що мо
лодий історик не зміг у цьому дослід женні повністю вирішити поставле-

' Лазаревский А  М. Очерк старейших дворянских родов в Черниговской 
губернии / /  Зап. Чернигов, губ. стат. комитета. —Чернигов, 1868. —Кн. 2 .— 
С. 35-148.
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ні перед собою мету та завдання, Загадом можна погодитися з ви
сновком відомого українського історика, фахівця по вивченню науко
вого доробку Лазаревського В. Г. Сарбеєм, який зазначав, що ці нариси 
автору не зовсім вдалися, оскільки були «заповнені випадковим доку
ментальним матеріалом з історії українських дворянських родів зде
більшого без будь-яких авторських коментарів»1. Тому зовсім не див
но, що «Очерк...» практично не викликав резонансу в колах наукової 
громадськості, яка в XIX ст. загалом досить жваво реагувала на появу 
кожної наукової праці з українознавчої тематики, майже в кожному 
випадку відповідаючи на неї спеціальними бібліографічними публіка
ціями та критичними рецензіями. Щоправда, на мій погляд, певну 
роль у цьому відіграло й те, що «Очерк...» опубліковано в провінційному 
губернському виданні, майже недоступному д ля більшості науковців, 
а це обмежило можливості ознайомлення з ним наукового загалу.

Після появи згаданих нарисів О. М. Лазаревський продовжував 
ретельно досліджувати фамільні архіви, розшукуючи в різноманітних 
джерелах щонайменші відомості з історії українських старшинсько- 
дворянських. родів. Поступово молодий учений зібрав власну колек
цію унікального за обсягом, змістовністю та науковою цінністю архів
ного матеріалу, що врешті дало повні підстави сучасникам називати 
його «істориком малоруських дворянських; фамілій»1 2. Саме на основі 
зібраного матеріалу Ó. Лазаревським була написана ще одна серія з 
16 нарисів під загальною назвою «Очерки малороссийских фамилий. 
Материалы для истории общества вХУІІ и XVIII веках»3. Слід зазначи-

1 Сарбей В. Г. Історичні погляди О. М. Лазаревського, — К., 1961.--С. 46.
2 Василенко М. П. Олександр .Матвієвич Лазаревський (1834 — 1902) (Ма- 

теріяли до його біографії) / /  Україна. — К., 1927. — Кн, 4. — С,; 38; Василенко Н. П. 
А. М. Лазаревский (1834— 1902) (Некролог) / /  Ки^в. старина.— 1902. — Кн. б. — 
С. XVIII; Василенко Н. П. Памяти почетного члена общества Александра Мат
веевича Лазаревского (умер 31 марта 1902 г.) / /  Чтения в Ист. об-ве Нестора- 
летописца. — К., 1903. —Кн. 17. —С. 92, 94.

л Лазаревский А. М. Очерки малороссийских фамилий. Материалы для 
истории общества в XVII и XVIII веках / /  Рус. архив. — 1875 — 1876; Апостолы 
/ /  Там само. —Кн. 1, —С. 91—95; Базилевские / /  Там само.— С. 95 — 97; 
Безбородки / /  Там само. —С. 311 —314; Бороховичи / /  Там само.— С. 314 — 
318; Балаганы / /  Там само.— С. 318 — 325; Гамалеи / /  Там само.— С. 439 — 447; 
Герцики / /  Там само. — С. 448 — 451; Гоголи-Яновские / /  Там само. — С. 451 — 452; 
Горленки / /  Там само. — Кн. 2.— С. 248 — 258; Грабянки / /  Там само, —С. 259 — 
264; Дмитрашко-Раичи / /  Там само. — С. 402 — 405; Жученко-Жуковские / /  Там 
само. —С. 406 -  409; Иваненки / /  Там само.—Кн. 3. —С. 297 — 299; Искры / /  Там 
само. — С. 300 — 308; Капнисты //Т ам  само. — 1876. — Кн. 3. — С. 437 — 438; Кочубеи 
(В.Л. Кочубей, Мазепа и М. Кочубей) / /  Там само.— С. 438 — 455.
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ти, що використання її сучасними дослідниками також певною мірою 
ускладнене у зв'язку з розпорошеністю опублікованого матеріалу по 
різних випусках і книгах журналу з незначним накладом під назвою 
«Русский архив» та за відсутності публікації окремою книгою. Нари
си стосувалися найвідомпііих родів Гетьманщини і публікувалися строго 
в алфавітному порядку (починаючи від Апостолів до Кочубеїв). Найбіль
шими за обсягом і найбільш змістовними є нариси про Апостолів, 
Ґалаґанів, Гамалій, Горленків, Іскр та Кочубеїв. Про свідомий намір 
автора подати не просто нариси біографічного характеру, а чітко ви
малювати своєрідний колективний портрет цілої соціальної верстви 
чітко свідчить підзаголовок праці.

За своєю формою та структурою «Очерки малороссийских фа
милий...» багато в чому подібні до попередніх генеалогічних нарисів 
О. Лазаревського. Однак за.ґрунтовністю висновків, змістовністю, 
оригінальністю й автентичністю поданої інформації, її структурною 
продуманістю й чіткістю вони їх значно переважають. Дуже яскрави
ми й типовими рисами у нарисах наділені окремі представники замож
них українських родів, вихідців з козацької старшини та родового 
козацтва, які згодом поступово склали верхівку дворянства Чернігів
ської й Полтавської губерній Російської імперії. Як цілком слушно 
зазначав визначний український історик, сучасник Лазаревського 
Д. І. Баталій, автор «Очерков малороссийских фамилий» прояви? у них 
«надзвичайну обізнаність у старій малоросійській генеалогії та, з до
кументальними даними в руках, довів неспроможність, тих фіктивних 
родовідних, що намагалися заднім числом нобілітувати щасливіших 
представників козацтва, які виокремилися з його маси, створивши в 
ньому верхній шар — «шляхетне» панство»1.

Розглянуті нариси були побудовані за спільним формуляром: 
спочатку вміщувалася родовідна, а потім перелічувалися всі відомості 
з історії роду, знайдені автором у джерелах. Більшість родоводів, скла
дених О. Лазаревським, розпочиналися з XVII ст. У них першочер
гово вказувалося ім'я засновника роду (особи, про яку збереглися 
найбільш ранні за часом відомості у джерелах), а потім —імена всіх 
його нащадків, які зустрічалися автору в знайдених ним документах. 
Всі члени роду, за прийнятою тоді в генеалогії системою нумерації 
для спадних (низхідних) родовідних, автором переписані під порядко
вими номерами, а справа цифрою зазначено, чиїми дітьми вони були.

1 БагалейД. И. Александр Матвеевич Лазаревский (1834— 1902) (Некро
лог) / /  Журн. Министерства народ, просвещения. — 1902. — Сентябрь. — С. 20.
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У родовідних відображено, які й коли саме посади обіймав кожен 
•представник роду, з якої сім'ї походила його дружина, хто, коли й на 
підставі яких документів володів тими чи іншими маетностями (без
умовно, якщо такі дані були знайдені О. Лазаревським у відповідних 
джерелах). Родовідні закінчувалися поданням досить докладних відо
мостей про останнього представника роду по чоловічій лінії (якщо 
такий рід сходив з історичної авансцени) або про наймолодших пред
ставників роду на середину XIX ст. Слід особливо наголосити, що всі 
нариси насичені цитатами й витягами з документів, супроводжують
ся чіткими посиланнями на використані автором джерела та літера
туру, відповідними професійно оформленими авторськими комента
рями й примітками.

Майже в кожному нарисі О. М. Лазаревський незмінно прихо
див до подібного висновку: переважна більшість представників україн
ської старшини та дворянства насправді походили з числа рядового 
козацтва або навіть селянства. Історик навів багато фактів, які пере
конливо вказували на засоби, за допомогою яких старшина домагала
ся досить швидкого збільшення площ власних земельних володінь та 
посилення своєї влади над підданими, будь-що прагнула домогтися 
зрівняння її в правах із російським дворянством. При цьому вона 
допускала багато зловживань, численні свідоцтва про які залишилися 
в матеріалах судових справ. Такі незаконні й досить непристойні вчин
ки, на думку О. Лазаревського, були притаманні практично всім пред
ставникам української старшини. Так, гетьмана Данила Апостола він 
змальовує власне лише як поміщика-визискувача й стяжателя1. Рід 
Бороховичів, як доводить О. Лазаревський, Також переважно нажив 
свої величезні багатства, зловживаючи владою на посадах* 2. «Просла
вилися», на думку історика, своїми зловживаннями також батько й 
син Ґалаґани, які один за одним займали уряд прилуцького полковни
ка. Вони теж переважно розбагатіли за рахунок того, що навіть коза
ків намагалися навернути у своє підданство, при цьому незаконно 
загарбавши їх землі3. О. Лазаревський, маючи у своєму розпорядженні 
досить одноманітні, але натомість вірогідні й репрезентативні джере
ла з незаперечними фактами, у цілому мав небезпідставне право вва
жати, що зловживання, хабарництво, насильства, інтриги відігравали

‘ Лазаревский А. М. Очерки малороссийских фамилий. Материалы для 
истории общества в XVII и XVIII веках / /  Рус. архив. — 1875— 1876. — Кн. 1. — 
С. 91 —95 (Апостолы);

2 Там само.— С. 314 — 318 (Бороховичи).
3 Там само. —С. 318 — 325 (Ґалаґани).
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чи не головну роль у житії старшини. І лише окремі її представники, 
на думку історика, вирізнялися із свого середовища демократизмом 
та освіченістю, хоча вони зустрічалися дуже рідко. З числа родів, 
яким Лазаревський присвятив окремі нариси, до таких своєрідних 
виключень із загального правила вчений відніс лише одних Грабя- 
нок1. Загалом це цілком природно, адже цей рід на той час у дещо 
ідеалізованому вигляді сприймався в офіційній науковій літературі 
завдяки створенню романтичною та народницькою історіографією 
відповідного образу козацького літописця Григорія Грабянки, який 
певною мірою екстраполювався й на його нащадків.

Наголосимо, що свою галерею образів панівної верстви Гетьман
щини в «Очерках малороссийских фамилий» О. М. Лазаревський свідо
мо протиставляв дещо ідеалізованому, на його думку, змалюванню 
представників родової козацької старшини в праці М. І. Костомарова 
«Русская история в жизнеописании ее главнейших деятелей». Водно
час «Очерки малороссийских фамилий» стали своєрідною й досить 
різкою відповіддю історика на фальшиві родовідні, складені самою 
старшиною для підтвердження власної шляхетності та «давності роду» 
задля прискорення своєї нобілітації у дворянський стан Російської 
імперії за рахунок подання таких «незаперечних документів». Мож
на стверджувати, що з глибоким власним переконанням і принаймні 
гідною поваги цілеспрямованістю, на підставі незаперечних архівних 
джерел О. М. Лазаревський намагався зірвати згадану «завісу роман
тичної ідеалізації» з минулого Гетьманщини, яка була створена поперед
ньою історіографією, доводячи, що багатства українських поміщиків 
набуті не лише законними методами. Не випадково, дещо пізніші 
сучасники О. Лазаревського відомі українські історики, які так чи 
інакше сприйняли народницьку ідеологію, Д. Багалій, М. Василенко і 
М. Грушевський зазначали, що в його нарисах постала ціла галерея 
осіб із української старшини, вималювалися її негативний характер і 
прагнення, побудовані на егоїстичних розрахунках, на жадобі нажи
ви й неухильному нагромадженні багатств за рахунок народу1 2.

1 Там само. — Кн.2. — С. 259 — 264 (Грабянки).
2 Багалей Д. И. Александр Матвеевич Лазаревский (1834 — 1902) 

(Некролог) / /  Журн. Министерства народ, просвещения. — 1902. — Сентябрь. — 
С. 20; Василенко И. П. А. М. Лазаревский (1834—1902) (Некролог) / /  іЬїєв. 
старина. —1902. — Кн. 5. — С. XVIII; Грушевський М. С. В двадцять п'яті роковини 
смерти Ол. М. Лазаревського. Кілька слів про його наукову спадщину та її 
дослідження / /  Україна. — К., 1927. — Кн. 4. — С. 6 —7; Грушевський М. С. Памяти 
Олександра Лазаревського / /  Зап. НТШ. — 1902. — Т. 47. —Кн. 3. —С. 3 — 5.
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Як вже зазначалося вище, «Очерка...» Ó. Лазаревського були 
опубліковані в різних книгах російського часопису «Русский архив». 
Річ у тім, що в 1870-х рр. в Україні не було жодного наукового історич
ного періодичного видання, а сам О. Лазаревський, як свідчать мате
ріали його листування цього часу, не мав необхідних коштів для того, 
щоб видати свої нариси окремою книгою. Зазначимо, що, можливо, 
Лазаревський до всього ще й не наважився публікувати «Очерки...» 
саме в Україні, небезпідставно побоюючись, що їх безкомпромісність, 
безапеляційність, гостро критичний тон, висновки автора з суто нега
тивною оцінкою ролі козацької старшини в історії України, які йшли 
впоперек існуючим підходам в тогочасній історичній літературі, викли
чуть хвилю обурення з боку українських поміщиків та інтелігенції, 
нащадків тих родів, яких стосувалися нариси. Однак врешті «Очерки 
малорусских фамилий» О. Лазаревського не залишилися непомічени
ми громадськістю та науковими колами. Хоч жодної окремої рецензії, 
присвяченої «Очеркам...», і не з'явилося, однак багатьох сучасників, 
авторів узагальнюючих праць з історії, тих, з ким листувався особис
то О. Лазаревський, глибоко вразили його майже енциклопедична 
обізнаність з джерелами, доказовість та аргументованість його вис
новків, загалом високий науковий рівень нарисів. Серед інших до
сить високу оцінку «Очеркам...» дав і М. Костомаров у окремому 
листі до О. Лазаревського1.

Водночас, як зазначав сам О. Лазаревський, вже опубліковані 
«Очерки...» завдали йому чимало неприємностей, викликавши на його 
адресу майже неприховану ворожість з бок^ нащадків дворянських 
родів і навіть призвівши до фактичного розріжу стосунків з декотри
ми з них, у тому числі й з тими, маєтки яких знаходилися по сусідству 
з землями О. Лазаревського. Заперечення істориком вірогідності біль
шості дворянських родовідних, висвітлення ним переважно в темних, 
згущених кольорах побуту й діяльності козацької старшини виклика
ли невдоволення багатьох нащадків української родової знаті. Напри
клад, після появи в 1875 р. спеціального нарису, присвяченого родоводу 
Г. П. Ґалаґана, який до цього навіть товаришував з О. Лазаревським, 
той почав поводитися з істориком сухо й формально. Образилися на 
нього й деякі інші поміщики з родин Горленків, Кочубеїв, Іваненків1 2.

1 Письмо Н. И. Костомарова к А. М. Лазаревскому / /  Киев, старина. — 
1891.-К н . 1 .-С . 478-479.

2 Василенко М. П. Олександр Матвіевич Лазаревський (1834—1902) 
(Матеріяли до його біографії) / /  Україна. — К., 1927. —Кн. 4. — С. 67 — 68.
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Незважаючи на це, О. М. Лазаревський і надалі продовжував 

свої генеалогічні студії, не відмовляючись від окреслених вище загаль
них своїх висновків. Переконливим свідченням цього стала ще одна 
його серія нарисів «Люди Старой Малороссии». Перший нарис про 
сім'ю Скоропадських був опублікований ще 1880 р. в «Историческом 
вестнике»1. Решту ж нарисів протягом 1880— 1890-х рр. О. Лазарев
ський опублікував у «Киевской старине»1 2. Згадані нариси розміщували
ся вже не в алфавітному порядку. Однак за формою та структурою 
вони практично не відрізнялися від нарисів попередньої серії. Як і 
раніше, на початку кожного окремого генеалогічного опусу автор умі
щував поколінний розпис, а потім викладав історію роду від найбільш 
ранньої згадки про його представника в історичних джерелах до кін
ця XVIII — початку XIX ст., іноді доводячи викладення до сучасних 
йому под ій. Без спеціального генеалогічного розпису було опубліковано 
лише нарис про Милорадовичів, але при цьому О. Лазаревський зро
бив посилання на спеціальну розвідку, присвячену цьому роду, напи
сану одним із його представників, — «Родословная графов и дворян 
Милорадовичей», видану в Кам'янці-Подільському 1880 р.3

Найбільш змістовні, на мій погляд, нариси цієї серії були присвя
чені Лизогубам, Милорадовичам, Миклашевським, Марковичам, Ку- 
лябкам, Ломиковським та Борозднам. Дана обставина пояснюється тим, 
що О. Лазаревський мав у своєму розпорядженні значно більше дже-

1 Лазаревський А. М. Люди Старой Малороссии. Семья Скоропадских 
(1674-1758) / /  Ист. в е с т а .-1880.-№  2 .-С . 710-734.

2 А. Л. [Лазаревский А. М.]. Люди Старой Малороссии. Лизогубы / /  
Киев, старина. — 1882. — Кн. 1. —С. 101 — 125; Милорадовичи / /  Там само.— 
Кн. 3. — С. 479—498; Миклашевские / /  Там само. — Кн. 8. — С. 243 — 253; Свечки / /  
Там само.— С. 253 — 258; Марковичи / /  Там само. — 1884. — Кн. 1. —С. 51—82; 
Голубы / /  Там;.само. — 1885. — Кн. 5. — С. 1—6; Крыжановские / /  Там само. — 
С. 7 — 13; Томары / /  Там само.— С. 14 — 20; Кулябки / /  Там само.— 1886.— 
Кн. 1. —С. 1 — 10; Ломиковские / /  Там само.— С. 10—16; Афендики / /  Там 
само. — Кн. 7. —С. 443 — 445; Левенцы / /  Там само.— С. 445 — 451; Лесницкие / /  
Там само.— С. 452 — 455; Бороздны / /  Там само. — 1887.-К н. 6 —7.— С. 379— 
395; Раковичи / /  Там само. — Кн. 8. — С. 627 — 631; Оболенские / /  Там само.— 
С. 631 —635; Мануиловичи / /  Там само.—С. 635 — 637; Жураковские / /  Там 
само. — 1888. — Кн. 11. — С. 364 — 368; Носенки-Белецкие / /  Там само. — С. 368 -  
370; Трощинские / /  Там само.— С. 371 — 373; Троцины / /  Там само. —1893.— 
Кн. 11.- С . 321 -324.

:ł Він же. Люди Старой Малороссии. Милорадовичи / /  Там само.— 
1882.-К н . З .-С . 479.
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рел саме про ці роди, був особисто знайомий з їх нащадками, які меш
кали на Чернігівщині, іноді отримував спеціальний доступ до їх фа
мільних архівів, мав можливість зняти там копії з багатьох документів.

У «Людях Старой Малороссии» О. М. Лазаревський викорис
тав той же комплекс джерел, що і в попередніх своїх генеалогічних 
нарисах. Аналогічними були й його загальні висновки. Наводячи без
ліч незаперечних фактичних даних, історик доводив, що старшина 
нажила свої багатства за рахунок розбою, зловживань на посадах, 
хабарництва та інших незаконних дій. Однак, використовуючи дже
рела, знайдені ним серед матеріалів судово-слідчих справ, О. М. Лаза
ревський загалом робив дещо однобічний висновок про суто негатив
ну роль української старшини в соціально-економічному житті Украї
ни в ХЛШ — XVIII ст. Він вважав, що старшину турбувала лише особи
ста нажива. Ніяких політичних мотивацій щодо боротьби за розширен
ня української автономії та прав народу, особливо починаючи з часів 
гетьманування Івана Мазепи, вона вже не переслідувала. На думку 
О. М. Лазаревського, приблизно в середині XVIII ст. українська коза
цька старшина вже остаточно відокремилася від народу, задля вдово
лення власних потреб шукаючи шляхів якнайшвидшого зближення з 
російським дворянством. Однією з головних умов для цього Лазарев
ський вважав необхідність досягнення старшиною певного культур
ного рівня. Натомість насправді, за глибоким переконанням ученого, 
ніякої реальної турботи про розвиток освіти та культури з боку стар
шини й українського дворянства протягом XVII—XIX ст. просто не 
спостерігалося (не рахуючи лише окремих, найбільш прогресивних її 
представників, наприклад, Грабянок і Полетик)1.

Дещо відрізняється від інших за своєк^ структурою нарис про 
Лизогубів. У ньому спочатку викладено матеріал з історії роду, вилуче
ний О. М. Лазаревським з архівних джерел, а наприкінці нарису вміще
но родовідний розпис. Докладніше історик зупинився на двох пред
ставниках роду—Юхимі Лизогубі (генеральному хорунжому протя
гом 1688— 1698 рр. та чернігівському полковнику в 1698—1705 рр.), 
а також його синові Якові, який протягом 1717—1720 рр. обіймав 
посаду генерального бунчужного, а з  1729 по 1749 рік був генераль
ним обозним. О. Лазаревський навів окремі оригінальні відомості про 
маєтності Лизогубів у XVIII ст., про загальну кількість їх підданих 
тощо1 2.

1 Він же. Люди Старой Малороссии. Марковичи / /  Там само. — 1884. — 
Кн. 1 .-С . 65.

2 Він же. Люди Старой Малороссии. Лизогубы / /  Там само. — 1882.— 
Кн. 1 .-С . 101-125.
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Подібним до попереднього є нарис про Милорадовичів, де вче

ний також навів нові джерельні відомості про згаданий рід, які не 
увійшли до окремої, названої вище родовідної, зробив деякі поправки 
до означеного видання1.

Натомість родовідний розпис Миклашевських було доведено 
О. Лазаревським лише до кінця XVIII ст., причому в ньому наведено 
дані про посади та сім'ї представників роду, відомості про їх земельні 
маєтності, кількість залежних селян та виконувані ними повинності. 
Найпильніпгу увагу О. Лазаревський приділив аналізу методів, за раху
нок яких рід Миклашевських придбав свої величезні земельні володіння 
та помітну впливовість і в Гетьманщині, і згодом у Російській імперії1 2.

Не менш змістовні й інші нариси з серії «Люди старой Малорос
сии». Скажімо, оповідаючи про рід Жураковських, О. Лазаревський 
особливу увагу звернув на одного з представників роду—Лук'яна 
Жураковського, який, обіймаючи посаду наказного полковника, «де
сять років правив полком і мабуть, був винятком із своїх товаришів: у 
місцевих архівах ми не зустрічаємо жодної скарги на нього»3. Далі 
історик ретельно простежив поступове «вимирання роду» до початку 
XVIII ст., перехід його маетностей до рук іншої старшинської династії 
Кулябок.

Рід Носенків, як констатував О. Лазаревський, навпаки, з'явив
ся на авансцені політичного життя України після краху замислів геть
мана Івана Мазепи, коли Іван Hoc був призначений прилуцьким пол
ковником. За 5 років полковництва, як визнав історик, «Нос нажив 
проти того, що інші наживали, небагато...» З цього О. Лазаревський 
зробив такий висновок: «Імовірно, Hoc не користувався у Скоропад
ського значенням»4, даючи цим зрозуміти, що просування будь-кого 
з представників старшини по службових сходинках прямо й безпосе
редньо тоді залежало від особистого благовоління або покровительства 
з боку гетьмана чи когось з інших представників вищої адміністрації, 
російських сановників або навіть самого царя. Саме у зв'язку з відсут-

1 Він же. Люди Старой Малороссии. Милорадовичи / /  Там само.— 
Кн. З .-С . 479-498.

2 Він же. Люди Старой Малороссии. Миклашевские / /  Там само.— 
Кн. 8. — С. 243 -  253.

3 Він же. Люди Старой Малороссии. Жураковские / /  Там само. —1888. — 
Кн. 11.-С . 365-366.

4 Він же. Люди Старой Малороссии. Носенки-Белецкиее / /  Киев, ста
рина. -  1888.-К н . 11.-С . 369 -  370.

259



j 8 . (L Зборотії

вістю у Носа такйх покровителів, на думку, історика, невдовзі його 
усунув з посади більш підприємливий представник роду Ґалаґанів.

Дуже змістовий нарис О. Лазаревський присвятив роду Трощин- 
ських, один із членів якого Дмитро Прокопович Трощинський на почат
ку своєї службової кар'єри був гадяцьким полковим писарем, а потім 
дослужився до міністра юстиції Російської імперії1. Взагалі, згідно з 
твердженням О. Лазаревського, рід Трощинських виокремився з ко
зацького середовища за рахунок родинних зв'язків з І. Мазепою. Як 
племінник гетьмана Степан Трощинський отримав спочатку уряд 
обозного Гадяцького полку, потім став полковником, але в 1709 р. «за 
поріднення з Мазепою був позбавлений полковництва». Саме тому 
вже за його найближчих нащадків рід Трощинських спочатку «почав 
губитися» в масі старшини, але потім знову «піднявся» за правнука 
Степана Трощинського, згаданого вище Д. П. Трощинського1 2.

■ Ґрунтовним і дуже змістовним виглядає окремий нарис, присвя
чений родоводу Борозди, у якому можна знайти посилання не лише 
на значну кількість архівних джерел, але й на їх публікації в «Обоз
рении Румянцевской описи», «Актах, относящихся к истории Юго- 
Западной России», «Дневных записках» Якова Марковича тощо3.

Загалом у всіх цих нарисах, використовуючи вірогідний, репре
зентативний і оригінальний джерельний матеріал, О. М. Лазаревсь
кий намагався наочно довести, що українське суспільство протягом 
другої половини XVII —XVIII ст. насправді не було однорідним і без
становим. Між старшиною, з одного боку, та рядовим козацтвом і 
селянством, з іншого, на його думку, практично не існувало єдності, а 
натомість проявлявся досить різко виражений антагонізм. Хоч номі
нально існувала виборність адміністрації, насправді виборний поря
док постійно порушувався. Старшина, обрана на посади, намагалась 
задовольнити, в першу чергу, свої власні інтереси за допомогою будь- 
яких, у тому числі й абсолютно незаконних методів.

Подібну тезу О.М. Лазаревський розвивав і в інших своїх генеа
логічних розвідках. Причому він завжди, за його власним тверджен
ням, намагався викрити фальсифікації про «благородність» та «дав
ність походження» більшості українських старшинсько-дворянських

1 Він же. Люди Старой Малороссии. Трощинские / /  Там само. — 1888. — 
Кн. 11.-С . 371-373.

2 Він же. Люди Старой Малороссии. Трощинские / /  Там само. — 
Кн. 11.- С . 373.

1 Він же. Люди Старой Малороссии. Бороздны / /  Там само. —1887. — 
Кн. 6 - 7 . - С .  379-395.
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родів. Характерною в цьому відношенні є замітка «Генеалогический 
самообман». Викриваючи й доволі різко критикуючи безпідставні 
вигадки багатьох дворянських родовідних, О. Лазаревський особливо 
наголосив, що в них «дуже мало правди», а самі вони більшою мірою 
розраховані на повне неуцтво тодішніх читачів1. Незважаючи на окремі 
перебільшення щодо оцінки ролі козацької старшини, критичний під
хід до джерел при складанні її родовідних розписів, запропонований 
О. Лазаревським, значною мірою збагатив українську генеалогію, ві
дігравши значну роль у становленні цієї спеціальної історичної дис
ципліни як науки.

Своє ставлення до фальсифікованих родовідних О. Лазаревсь
кий яскраво продемонстрував і в опублікованій у «Киевской стари
не» замітці «Забавная родословная»1 2. У ній він умістив вірш, який 
відносився, за його визначенням, до пам'яток «звинувачувальної мало
руської літератури» і являв собою «в’їдливу сатиру на дрібну чиновну 
буржуазію, яка тоді вже народжувалася з поспільства, не йшла далі 
свого руела, але вйбивалася з вузької своєї стежини на дворянську 
стезю до привілейованого дворянського становища шляхом нехитро
го вчення й отримання чина реєстратора за допомогою подарунків і 
підкупів»3.

В іншій своїй статті «Из семейной хроники Берлов (1672— 1805)» 
О. Лазаревський розвінчав складену на підставі польських гербовни
ків Ш. Окольського і К. Несецького родовідну цього сімейного клану, 
згідно з якою Берли започатковували свій родовід ще з 155 р. н. е. 
При цьому історик з упевненістю зазначав: «Маючи у власному роз
порядженні частину фамільних документів Берлів, ми можемо сказа
ти, що про міфічних Берлів... зрозуміло ніякої згадки в цих докумен
тах немає, а відомості про історичних Берлів, які перебралися в Росію 
невірні»4. Більше того, О. Лазаревський цілком обґрунтовано вважав, 
що насправді Берли прибули на територію України в середині XVII ст., 
а першим серед них у джерелах згадується Іван Берло, воронківський 
сотник, а згодом переяславський полковий суддя. Історик навів текст 
його духовного заповіту від 1717 р., де переписано всі його маєтності

1 Він же. Генеалогический самообман / /  Там само. — 1893. — Кн. 3. — 
С. 532-534.

2 Б. п. [Лазаревский А.М.]. Забавная родословная / /  Там само. — 1882. — 
Кн. 1 .-С . 223-225.

3 Там само. — С. 225.
4 Лазаревский А. М. Из семейной хроники Берлов (1672— 1805) / /  Там 

с а м о .-1899.-К н . 1 .-С . 102.
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та вказано імена спадкоємців — членів сім'ї. У тексті статті вміщено 
відомості про інших відомих представників роду Берлів, серед інших 
синів Івана — Василя (воронківського сотника) та Арсенія (архідияко
на Київської митрополії, настоятеля Києво-Межигірського монасти
ря, згодом — єпископа Могилево-Білоруської єпархії та єпископа Пе
реяславського). Саме останній в 1740-х рр. заснував у Переяславі учи- 
лище-колегію, відому сучасникам як «Берлинська колегія». Загалом 
джерельні відомості про представників роду Берлів О. Лазаревський 
довів до початку XIX ст., при цьому наголосивши, що «...як не бідні ці 
відомості, та все ж у них знаходимо декілька цікавих рис для історії 
суспільного побуту старої Малоросії, а за бідності таких відомостей 
слід зберігати й такі риси», оскільки «лише турботливим добором 
останніх можна підготувати достатній матеріал»1. Отже, тут ми бачи
мо сформульоване самим ученим своєрідне власне кредо історика й 
спеціаліста в галузі генеалогії.

Як результат участі вченого у своєрідній генеалогічній полемі
ці, яка продовжувалася й на початку XX ст., з'явилася інша замітка 
О. Лазаревського під назвою «Поминка предков»1 2. Вона стала відповід
дю на звинувачення на його адресу з боку нащадків старовинних 
старшинсько-козацьких родів за ніби-то несправедливі випади щодо 
доволі сумнівної вірогідності їх родовідних. Прямий спадкоємець ві
домого широким колам громадськості Григорія Андрійовича Полети- 
ки Іван Полетика спробував заперечити твердження, що родовідна їх 
сім'ї ніби-то була видумана його пращуром, як це твердив О. Лаза
ревський в одному своєму нарисі. Більше того О. Лазаревський вза
галі доводив, що дворянство Полетики отримали лише в 1787 р. на 
підставі грамоти польського короля, що також заперечував його опо
нент. Наперекір твердженням І. Полетики, у згаданій замітці історик 
наголосив, що відомості про предків Полетик були внесені до грамоти 
«під диктовку» самих прохачів, а офіцерські посади для своїх синів, як 
це ставало зрозуміло з офіційних документів, наведених ним у замітці, 
той самий Г. А  Полетика намагався купити за кордоном спеціально 
для того, щоб домогтися нобілітації своїх нащадків до дворянського 
стану. Історик підкреслив, що Полетики самі подали відомості про 
своїх пращурів виключно із усних «сімейних переказів у зв'язку з 
загибеллю документів», а для отримання грамоти про дворянство на-

1 Там само. — С. 124.
2 А Л. [Лазаревский AM.]. Поминка предков / /  Там само. —1902. — Кн. 3. — 

С. 158-162.

262



О: Ж  Л<Л&4Р£Ж(ЖМЯ УЖ ЮОСЛМЖИК ...
справді їм не потрібні були акти про справжнє їх походження, а лише 
певні грошові витрати1. О. Лазаревський ще раз з глибоким переко
нанням наголосив, що родовідна Полетик була складена самим Гри
горієм Андрієвичем Полетикою, який «можна сказати, взагалі був 
спеціалістом по складанню таких «родовідних», потрібних в 70 — 80-х 
рр. XVIII ст. в багатьох примірниках для підтвердження дворянства»* 2. 
На думку дослідника, той же Г.А Полетика склав родовідну Гамалій, 
а родовідна самих Полетик у його авторстві згодом вже послугувала 
підставою для надання польським королем відповідної грамоти на дво
рянство для роду.

З подібних засад О. Лазаревський підходив і до рецензування 
наукових праць в галузі генеалогії, написаних іншими авторами. Так, 
«Родословную книгу Черниговского дворянства», опубліковану Григо
рієм Милорадовичем у 1901 р., історик вважав, перш за все, цікавим 
зібранням матеріалу «для історії малоросійського дворянства»3. Особли
во важливою, на його думку, була перша частина книги, у якій наве
дені переконливі докази про «недавнє походження» значної частини 
українського дворянства, «причому за рахунок набування таких ма
леньких чинів як військовий товариш, сотенний отаман тощо». Лише 
у Борозднах та Рубцях, на думку О. Лазаревського, слід було вбачати 
єдиних в Україні представників нащадків давньоруського боярства, 
тоді як всі інші роди походили від козацької старшини. Далі рецен
зент вказав на деякі помилки й неточності, помічені ним у книзі 
Г. Милорадовича щодо родів Александровичів, Бородух, віднесення 
автором окремих родів до тих категорій дворянства, до яких вони 
насправді не належали. Він, наприклад, на підставі відповідних дже
рел доводив, що Лашкевичі походять не від польського шляхтича Ла- 
шка, а від Стародубського міщанина Семена Дорогинця4. О. Лазарев
ський також звернув увагу на те, що інколи в родовідній книзі черні
гівського дворянства, складеній Г. Милорадовичем, рідні брати зазна
чаються представниками різних гілок роду у зв'язку з тим, що просто 
подавали заяви про утвердження в дворянстві в різний час. Шираї 
автором книги були чомусь віднесені до роду іноземного походжен
ня, Острянські взагалі пропущені, відомості про багато родів, на дум-

’ Там само. — С. 162.
2 Там само.
‘ Він же. Рец. на: Родословная книга Черниговского дворянства /  Изд. 

гр. Г. А. Милорадовича: В 2 т. / /  Там само. — 1902. — Кн. 4. —С. 46 — 54.
4 Там само. — С. 49.
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ку рецензента, далеко зеповщ, До того ж «Родословная книга», як 
підкреслив; Q-. 'Лазаревський, рясніє деякими помилками, утому числі 
й суто друкарськими, які повинні були б бути обов'язково виправлені 
наприкінці .видання, оскільки в таких книгах «імена і цифри повинні 
бути безумрвно-вірними»1. Та в цілому це видання. Gy. Лазаревський 
вважає дуже змістовним і цінним для історичної науки^  ̂ ; -і

Окрім суто генеалогічних нарисів і ряду спеціальних критич
них заміток і рецензій, перу О.М. Лазаревського належить декілька 
праць історико-біографічного характеру про життя та діяльність най
більш визначних представників українських козацько-старшинських 
родів. Першим за часом появи був нарис про ніжинського полковни
ка Василя Золотаренка, який за твердженням історика був абсолют
но неграмотнимг але затечестолюбним і хитрим, міг наважитися на 
будь-які кроки задля досягнення власної мети1 2. Однак у центрі уваги 
історика в цій статті була не стільки особа В. Золотаренка, скільки 
історичні події, пов'язані з його іменем (боротьба між ним та 
Ю. Сомком за гетьманську булаву, чим власне скористався І. Брюхо- 
вецький), які ґрунтувалися на ретельно підібраному джерельному мате
ріалі. При цьому О. Лазаревський, намагаючись бути об'єктивним в 
оцінці кожного з претендентів на гетьманську булаву, особливо під
креслив, що всі суперники у цій боротьбі відверто використовували 
підкуп, шантаж та силові методи.

Більшість подібних біографічних нарисів О. Лазаревського публі
кувалися на сторінках «Киевской старины» разом з уміщеними ста
ровинними портретами відповідного представника української стар
шини. Вже в одному з перших номерів журналу була опублікована 
замітка «Старинные малороссийские портреты» з описом 27 таких 
творів мистецтва з колекції В. В. Тарновського3. У 1882 р. також на 
сторінках журналу побачила світ розвідка історика «Документальные 
сведения о Савве Туптале и его роде»4. Наступного року опублікова
но досить змістовний та об'ємний нарис про Івана Забілу5. В іншій

1 Там само. — С. 52 — 54.
2 Лазаревский А. Василий Золотаренко — полковник Нежинский / /  Чер

нигов. губерн. ведомости. — 1853. — № 31. —С. 315 — 319.
;ł Лазаревский А. М  Старинные малороссийские портреты / /  Киев, 

старина.— 1882. — Кн. 5 .— С. 337 — 342.
4 А. Л. [Лазаревский А. Л!.]. Документальные сведения о Савве Туптале 

и его роде / /  Там само. — Кн. 8 .— С. 382 — 384.
л Він же. Иван Петрович Забела, знатный войсковой товарищ (1665 — 

1703) / /  Там с а м о .-1883.-К н . 7 .- С .  506-538.
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публікації, наводячи біографічні дані про генерального писаря Андрія 
Безбородька (1711 — 1780), О. Лазаревський практично дослівно повто
рив відомості про нього, вміщені у відповідному нарисі серії «Очерки 
малороссийских фамилий». При цьому він наголосив, що А. Безборо- 
дько став одним із найбільш впливових чиновників в Україні й одним 
із найбагатших поміщиків майже виключно за рахунок піднесення 
хабарів, хитрості, природного розуму й виняткового вміння маневру
вати перед царською адміністрацією1.

Біографія гадяцького полковника Михайла Бороховича та істо
рія його сім'ї була складена О. Лазаревським на основі універсалів та 
інших актів про надання, а також заповіту його вдови від 1724 р. 
Історик підкреслив, що після своєї смерті М. Борохович залишив вели
чезні багатства, які «наживалися... не стільки «кривавою справою», 
як говорить стара приказка, скільки правом полковника..., майже не
обмеженою владою, користуючись якою, він 'завжди мав можливість 
поживитися за рахунок козака свого полку, звинувативши його в 
якомусь порушенні...»1 2.

Подібними нарисами О. Лазаревського супроводжувалися опуб
ліковані в «Киевской старине» портрети лубенського полковника Ма
ксима Ілляшенка та тещі київського полковника Антона Танського3. 
Останній, як зазначив О. Лазаревський, користувався в Петербурзі 
такою гарною репутацією, що коли 1723 р. тодішній «управитель краю» 
О. І. Румянцев прибув в Україну, то навіть спочатку хотів призначити 
Танського наказним гетьманом, але змушений був відмовитися від 
цього кроку у зв'язку з хворобою призначенця.

У нарисі про генерального обозного Василя Борковського 
О. Лазаревський навів цитати з документів про кількість і склад його 
маетностей, відомості про поступове його просування по службі тощо. 
Однак, цитуючи надпис на надгробку Борковського, де йшлося про 
найважливіші здійснені ним справи, історик звернув увагу на те, гене
ральний обозний за життя насправді робив значні пожертвування 
храмам, хоча загалом «великі гріхи» якраз і «слід було замолювати 
великими пожертвами».

1 Він же. Генеральный писарь Андрей Безбородько (1711 — 1780) (К 
портрету) //Т ам  само. —1890. —Кн. 1. —С. 135—140.

2 Він же. Михайло Борохович, гадяцкий полковник (1667—1704) (К 
портрету) / /  Там само. — Кн. 2. — С. 547.

* Він же. Антон Танский, полковник Киевский (1712— 1734 гг.) (К пор
трету его тещи) / /  Там само. —1894. — Кн. 4 .— С. 146—151; Він же. Дополне
ния к сведениям об Антоне Тайском и его теще / /  Там само. — 1895. — Кн. 2. — 
С. 65 — 66; Він же. Максим Илляшенко, полковник Дубенский (1667 — 1687) (К 
портрету) / /  Там само.— 1891. —Кн. 1. —С. 186—189.
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Спеціальні нариси Ó. Лазаревський присвятив дослідженню ро

доводів П. О. Куліша та М. В. Гоголя. У першому з них він зазначив, 
що предки відомого письменника й історика обіймали незначні посади 
і, хоч як не намагалися, але не могли потрапити до складу дворянсь
кого стану. Перші згадки про рід він знайшов у документах під 1710 р. 
У реєстрах того часу Михайло Кулішенко значився військовим товари
шем. Його сини Дем'ян та Іван по черзі обіймали уряди курінних 
отаманів у містечку Воронежі на Глухівщині. А син Івана Андрій (дід 
П. Куліша) взагалі був «без чина». Тому загалом не випадково, на 
думку О. Лазаревського, Герольдія врешті відмовила Кулішам у спад
ковому дворянстві, хоч це не завадило їм вважати себе дворянами 
особистими. Однак, між іншим, О. Лазаревський підкреслив і таке: 
хоч документи і не доводять дворянства Куліша, але у всякому разі 
встановлюють його тісний зв'язок з,тим народом, над вивченням історії 
якого він «так багато і різноманітно попрацював»1.

У «Сведениях о предках Гоголя» О. Лазаревський особливо під
креслив, що відомості з історії роду досить непевні у зв'язку з відсут
ністю відповідних документів* 2. Родоначальником Гоголів він вважав 
могилівського козацького полковника Євстафія Гоголя. Загалом істо
рик уніс декілька уточнень у родовідну Гоголів, опубліковану раніше 
в «Русском архиве». Він визнав, що дворянство Гоголі отримали на 
підставі безсумнівно вірогідної грамоти, наданої діду Миколи Гоголя 
Афанасію польським королем, причому доводити останньому своє 
дворянство походженням від польського шляхтича не було особливої 
потреби, оскільки «на це дворянство він мав і без того незаперечне 
право, як за своїм майорським чином, так і за рангом свого прапраді
да, могилівського полковника Гоголя, який,! крім цього, був ще й влас
ником пожалуваної йому королем маєтності». До того ж Афанасій 
досить вдало одружився на дочці бунчукового товариша Семена Лизо- 
губа, отримавши чималий посаг. Тому всі його нащадки вже без сум
ніву могли себе вважати родовитими панами3. Окрім цього, О. Лаза
ревський досить переконливо довів, що насправді наказний гетьман 
Павло Полуботок не був прямим предком письменника Миколи Гого
ля, як це стверджувалося в попередніх спеціальних дослідженнях.

‘ Він же. Предки П. А  Кулиша / /  Там само. —1898. — Кн. 11. — С. 62 — 65.
2 Лазаревский А. М. Сведения о предках Гоголя / /  Чтения в Ист. об-ве 

Нестора-летописца. — К., 1902. — Кн. 16. —Отд. 2. — С. 3 — 4.
J Там само. — С. 8 —10.
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Вивченню діяльності наказного гетьмана Павла Полуботка у 

вітчизняній історіографії присвячено досить значний комплекс спе
ціальних наукових праць. О.М. Лазаревський одним із перших серед 
вітчизняних істориків виступив проти спроб ідеалізації особи гетьма
на Павла Полуботка, характерних, перш за все, для української роман
тичної історіографії. Вже в 1861 р. в «Основі» він опублікував невели
ку замітку «Говорил ли Полуботок Петру Великому речь, приводимую 
Конисским? »]. У ній на досить значному фактичному матеріалі моло
дий історик доводив, що свідчення автора «Історії русів» (тоді він 
вважав, що цим автором був Г. Кониський) про проголошення Полу
ботком перед своїм арештом патріотичної промови на захист україн
ської автономії та права українського народу на самовизначення на 
адресу російського царя, слід визнати легендарним і невірогідним, 
оскільки ці відомості не перевіряються, за жодним із реально існую
чих джерел. О. М. Лазаревський підкреслив, що ця видумана промо
ва власне і стала причиною виникнення своєрідного ореолу щодо 
особи Павла Полуботка. Між тим у літописах, уривки з яких навів у 
замітці історик, зазначалося, що депутація на чолі з Д. Апостолом, 
надіслана до Петербурга Полуботком, була арештована за свої «дер
зостные запросы». Під ними, імовірно, малися на увазі чолобитні на 
адресу царя, неточність розуміння формулювань яких, як твердить 
О. М. Лазаревський, скоріше всього була невірно витлумачена Кони- 
ським і дала йому привід «скласти цю чудову промову, яка повинна 
бути пояснена загальною звичкою письменників того часу —у будь- 
якому зручному випадку вкладати в уста своїх героїв пишні промови. 
Але Кониський погано розумів характер Петра, допускаючи можли
вість, щоб той терпляче вислуховував таку промову»* 2. Характерно, 
що така категоричність висновку О. М. Лазаревського навіть змусила 
редакцію «Основи» у примітці до його публікації зазначити, що подібні 
твердження не можна сприймати як остаточні. І з цим, на мій погляд, 
не можна не погодитися.

Серед праць О. М. Лазаревського важливе місце посідає моногра
фія «Павел Полуботок. Очерк из истории Малороссии XVIII века»2. У 
ній історик відштовхнувся від тези про те, що в «Історії русів»,

' Лазаревский А. М. Говорил ли Полуботок Петру Великому речь, при
водимую Кониским? / /  Основа. — 1861.—Август.— С. 9 —13.

2 Там само. — С. 12—13.
* Лазаревский А. М. Павел Полуботок. Очерк из истории Малороссии 

XVII] века / /  Рус. ар х и в .-1880.-К н . 1 .-С . 137-209.
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в узагальнюючих працях Д. Бантиша-Каменського та М. Маркевича1 
•і нарешті у спеціальній розвідці М. Костомарова1 2 гетьман Полуботок 
був ■ занадто ідеалізований. Вже у передмові до свого дослідження 
історик зазначив: «Подаючи у цьому нарисі нові відомості для історії 
Полуботка, ми бажаємо сприяти відновленню історичної правди про 
Полуботка та його час»3. Таким чином учений претендував на власну 
інтерпретацію ролі наказного гетьмана в історії України.

Праця О. М. Лазаревського складається з п'ятнадцяти розділів, 
на початку кожного з яких у вигляді своєрідної анотації стисло викладе
но його зміст. Монографія була написана практично лише на основі 
архівних джерел, знайдених автором серед зібрання документів Ма
лоросійської колегії та Генеральної військової канцелярії.

У своїй монографії О. М. Лазаревський досить докладно зупинив
ся на висвітленні родоводу Полуботків, корені якого він відстежував 
у першій половині XVII ст. Засновником роду історик назвав чернігів
ського райцю Ярему .Полуботка. З інших членів роду він особливо 
вирізнив переяславського полковника; батька майбутнього наказно
го гетьмана Леонтія Полуботка. Одним із фактів його біографії було 
те, що він потрапив у немилість до гетьмана І. Мазепи і втратив полков
ницький пірнач. Особливо підкреслив О.М. Лазаревський те, що й 
Павло Полуботок, який на початку XVIII ст. обіймав посаду чер
нігівського полковника, не перейшов на бік шведів услід за І. Мазе
пою. Саме тому, на його думку, після закінчення «мазепинщини» 
Петро І винагородив його новими маетностями, але водночас не дові
рив гетьманської булави, оскільки вже тоді підозрював у ньому «по
тенційного зрадника». 1

Окремий розділ своєї монографії О. М. Лазаревський присвятив 
опису особистого господарства П. Полуботка. Спираючись на дже
рельні відомості, він відстежив поступове зростання кількості його зе
мельних маетностей за рахунок скупівлі козацьких земель і присвоєн
ня вільних полкових маетностей, а також поселення ним посполитих у 
слободах, обсяги повинностей залежних селян, які працювали на ньо
го. З цього О.М. Лазаревський зробив висновок, що П. Полуботок був,

1 Банпшиї-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения сла
вян в сей стране до уничтожения гетманства.— К., 1993; Маркевич Н. Исто
рия Малороссии: В 5 т. ~М ., 1842— 1843.

2 Костомаров Н. И. Павел Полуботок / /  Рус. старина. —1976. — Кн. 1—2.
3 Лазаревский А. М. Павел Полуботок. Очерк из истории Малороссии 

XV1I1 век а//Т ам  с а м о .-1880 .-Кн. 1 .-С . 137.
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перш за все, типовим представником козацько-старшинської верхівки 
початку XVIII стм яку передусім турбувало власне збагачення1.

Після смерті гетьмана І. Скоропадського Павло Полуботок був 
призначений наказним гетьманом. Однак заснування Малоросійсь
кої колегії і призначення на посаду її президента П. Вельямінова, на 
думку О. Лазаревського, невдовзі призвело до ускладнень у стосун
ках між цією установою та наказним гетьманом, які, врешті, закінчи
лися відкритим конфліктом. Вельямінов втручався практично в усі 
справи по управлінню Гетьманщиною. Він зібрав відомості про податки, 
які клалися до скарбу за попередніх гетьманів, зробив декілька роз
поряджень по управлінню краєм, які викликали обурення П. Полубот
ка. Останній поскаржився на самоуправство президента Малоросій
ської колегії в Сенат, у відповідь на що надійшов сенатський указ, 
спрямований на певне зменшення напруженості в Україні. У той са
мий час П. Полуботок здійснив спробу реформувати судову систему 
в Україні, видавши указ «про правильне відправлення правосуддя», а 
також намагався домогтися від царя дозволу на обрання постійного 
гетьмана, надіславши до Петербурга декілька чолобитних. Щоправда 
всі вони залишилися без відповіді, а П. Вельямінов натомість надіслав 
царю свої особисті скарги, після чого, як наголосив історик, Петро І 
викликав П. Полуботка зі старшиною до Петербурга.

У монографії О.М. Лазаревського досить докладно висвітлено 
підготовку та від'їзд наказного гетьмана зі старшиною до Петербурга. 
Зупинився історик також на описі діяльності Жураковського та Лизо- 
губа в Україні після від'їзду П. Полуботка, обставинах складання з їх 
ініціативи так званих Коломацьких чолобитних й відправлення їх до 
північної столиці. О. Лазаревський подав нові на той час фактичні 
відомості про обставини арешту П. Полуботка та його товаришів.

Монографія завершується висновком про історичне значення 
діяльності Павла Полуботка. На думку історика, вся діяльність наказ
ного гетьмана була спрямована на захист інтересів передусім козаць
кої старшини, а не всієї України. П. Полуботок не залишав без вирі
шення жодної скарги «державців» на їхніх селян, які відмовлялися 
від послушенства і наказував жорстоко карати непокірних посполитих. 
О. М. Лазаревський підкреслював, що факти не дозволяють твердити 
про те, що П. Полуботок намагався захищати народ, оскільки на
справді він відстоював старі порядки, причому лише ті, які були по
в'язані з інтересами його суспільної верстви1 2. Згідно з глибоким переко-

1 Лазаревский А. М. Павел Полуботок. Очерк из истории Малороссии 
XVI11 века / /  Рус. а р х и в .-1880.-К н . 1 .-С . 142-146.

2 Там само. — С. 208.
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нанням О. М. Лазаревського, яке ґрунтувалося на опрацьованих ним 
особисто джерелах, П. Полуботок не був страждальцем і мучеником 
за ідеї. Він був честолюбним, тому за будь-яку ціну намагався домогтися 
гетьманства, «прикриваючи свої справжні домагання ідеєю збереження 
автономії для України». Причому історик вважав, що народ тоді був 
далеким від цієї ідеї, оскільки хотів лише стабільності та спокою, а 
тому цілком підтримував не Полуботка та його прихильників, а Мало
російську колегію1. Звичайно, це була абсолютно помилкова теза ві
домого історика, причому її хибність остаточно й доволі переконливо 
доведена сучасною українською історіографією.

Та все ж слід підкреслити, що монографія О. М. Лазаревського 
про наказного гетьмана Павла Полуботка стала помітним явищем у 
науковому житті Російської імперії. Працюючи над нею, історик зі
брав унікальний і цінний архівний матеріал, який стосувався не лише 
життя та діяльності наказного гетьмана, а й багатьох інших аспектів 
соціально-економічної історії українських земель у першій чверті XVIII 
ст. Однак при цьому він дав дещо односторонню оцінку особі Павла 
Полуботка, фактично не виокремивши його з ряду інших представ
ників козацько-старшинської верхівки і не помітивши його справж
ніх політичних домагань та цілей. Тому висновки відомого історика 
щодо цієї доволі колоритної постаті української історії є дещо повер
хові й частково тенденційні.

Хоч жодної спеціальної рецензії, яка б містила більш-менш ґрун
товну наукову оцінку монографії О. Лазаревського «Павел Полубо
ток» не було написано, але врешті це дослідження не втратило своєї 
наукової вартості й зараз. І хоча з загальними висновками історика 
щодо діяльності П. Полуботка важко погодитися, це не применшує 
значимості його внеску в українську історіографію, представленого, 
між іншим, і у вигляді проаналізованої вище монографії.

Про особливий інтерес О. М. Лазаревського до проблем генеало
гії та персоналістики свідчать і матеріали його особистої рукописної 
колекції. Серед іншого в ній знаходяться чернетка неопублікованої 
замітки О. Лазаревського «История украинских дворянских родив» 
(31 арк.), рукопис під назвою «Об украинских дворянских родах», ви
писки й нотатки з історії дворянства та його маетностей, матеріали до 
біографій полкової й сотенної старшини тощо.

Даючи загальну оцінку генеалогічним нарисам О. М. Лазарев
ського, М. С. Грушевський цілком слушно зазначав, що критика остан-

1 Там само. — С. 208 — 209.
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нім старшини «була дещо й одностороння й несправедлива», а її прови
ни «повинні бути частково перекладені на плечі російського цариз
му». Сама старшина іноді заради політичних ідей могла пожертвува
ти і своєю кар'єрою і маєтками, як це зробив Полуботок. Тому, на 
цілком аргументовану думку визначного українського історика, хоч 
нариси О. Лазаревського й мають величезну цінність, їх головний 
недолік полягає в тому, що в них увесь зібраний матеріал не зведено 
«в єдиний образ»1. До подібної оцінки ролі старшини, на думку 
М. Грушевського, Лазаревський прийшов під впливом ліберально-на
родницьких настроїв «епохи великих реформ». За його образним вис
ловом, Лазаревським «володіло бажання просвіщення потомків бруд
них стяжателів», тому, цілком у дусі свого часу, він, озброївшись наро
долюбною фразеологією, захищав інтереси бідніших верств від «об
ридливого лицемірства, фальші і облудности» панівного класу. В ре
зультаті, на думку М. Грушевського, життя Гетьманщини змальовувало
ся Лазаревським дещо односторонньо, «у вигляді безнастанного розхо- 
плювання й завоювання старшиною військових і приватних сел і ко
зацьких земель, беззаконного кріпощення свобідної людности різних 
категорій та безконечної гризні за се несправедливо здобуте майно 
між його державцями»1 2. При цьому історик не звернув ніякої уваги 
на інші сторони життя та діяльності старшини, тому й не зміг відтвори
ти правдиву картину минулого українського народу.

Досить зваженій та обґрунтованій критиці піддав генеалогічні 
нариси О. Лазаревського ще один відомий український історик 
Д. Дорошенко. Маючи на увазі переважно праці свого старшого ко
леги, він писав: «Українська історіографія нових часів тим власне й 
погрішила проти історично-наукової правди, що ігнорувала або мало- 
важила і оборону козацькою старшиною української автономії, і бе
режений нею національно-історичної традиції, що перейшла згодом у 
відроджену національну літературу, і нарешті те, що протест проти 
кріпаччини, наприклад, пролунав уперше з уст таки представників 
старшинсько-шляхетського класу—Гр. Полетики й В. Капниста»3. У 
той самий час Д. Дорошенко підкреслив, що сам О. Лазаревський у

1 Грушевськиа М. С. В двадцять п'яті роковини смерти Ол. М. Лазарев
ського. Кілька слів про його наукову спадщину та її дослідження / /  Украї
на.-К ., 1927.-К н . 4. — С. 4 - 6 .

2 Там само. —С. 7 — 8.
‘ Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії /  [Ротапринтне пере- 

вид.]. — К., 1996. — С. 44 -4 5 .
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нарисах про «прежних изыскателей малорусской старины» підсвідо
мо навів яскраві докази на користь того, що саме у середовищі нащад
ків старшини «жили і розвивалися» український патріотизм і національ
но-державні традиції. Однією з причин такої переважно негативної 
оцінки старшим колегою ролі козацької старшини (особливо, почи
наючи з часів гетьманування І. Мазепи) Д. Дорошенко вважав те, що 
після придушення прагнення народу до самостійності кращі представ
ники шляхти емпрували або були піддані терору з боку царського 
уряду, а ті, що залишилися, зайняли угодовську позицію. Саме вони й 
уособлювали в собі найгірші риси старшинської верстви. Оцінка ж  її 
діяльності О. Лазаревським була суто негативною, бо «він мов навмис
но вишукував темні боки її життя, так що заходи російського уряду 
знаходили неначе своє історичне оправдання». На його думку, 
О. Лазаревський брав окремі явища української історії без необхід
ного зв'язку з загальним ходом історичного процесу, тому «давав у 
своїх працях досить однобічне освітлення гетьманського періоду нашої 
історії, особливо стосовно окремих його діячів і взагалі козацької стар
шини»1. Тобто загальна оцінка генеалогічного доробку Ó. Лазаревсько
го Д. Дорошенком багато в чому перегукувалася з цілком адекватни
ми висновками М. Грушевського.

Загалом О. М. Лазаревський не відмовився від своїх переконань 
щодо ролі козацької старшини в історії України до кінця свого життя. 
Ця безапеляційність історика дала певні підстави й пізнішим спеціалістам 
у галузі генеалогії висловлювати деякі сумніви щодо адекватності ви
сновків історика про її роль в історії України. Так, О. П. Оглоблин 
цілком слушно зауважував, що, засудивши «людей старої Малоросії», 
О. Лазаревський не помітив серед них «людеіи старої України», які «не 
пили крові свого народу, а навпаки власну кров, власну працю, власну 
думку віддавали для його добробуту, його освіти та культури, його на
ціональної волі й державної незалежності»1 2. У той самий час, багато 
архівних матеріалів, використаних істориком у власних наукових пра
цях та зібрана ним колекція документів створили основу джерельної 
бази з української генеалогії для наступних поколінь дослідників.

Загалом же цілком можна приєднатися до тези, висловленої з 
приводу наукового доробку О. Лазаревського в галузі генеалогії Михай
лом Грушевським, який зазначав, що його старший колега не був 
«істориком-соціологом», оскільки він — насправді «історик побуту і 
людей, історик-біограф, для якого історія втіляється не в економічних

1 Дорошенко Д. І. Назв. твір. — С. 145.
2 Мезько-Оглоблин О. Люди Старої України та інші праці /  Редактор 

Любомир Р. Винар.— Острог; Нью-Йорк, 2000. — С. 37 — 38.
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і соціологічних схемах, не в юридичних нормах, а в портретах, в жи
вих людях епохи, з кров'ю і м'ясою їх реальних інтересів»1.

Зважаючи й враховуючи таку логічну, продуману й аргументова
ну оцінку наукової спадщини О. М. Лазаревського в галузі генеалогії 
визначними українськими істориками більш пізніх поколінь, слід вод
ночас підкреслити й інше. У будь-якому разі О. Лазаревського можна 
вважати одним із кращих спеціалістів з генеалогії українських коза
цько-старшинських родів, які працювали на терені вітчизняної історі
ографії й історичної науки в. другій половині XIX — на початку XX ст. 
Генеалогічні нариси історика стали найпершою в українській науко
вій традиції спробою здійснення суцільного, цілеспрямованого й по
ступового дослідження історії окремих найбільш відомих українсь
ких родів, відігравши визначну роль у становленні генеалогії як допо
міжної (спеціальної) історичної дисципліни в Російської імперії. Вони 
у цілому відповідали тодішньому світовому рівню розвитку цієї історич
ної науки, створювалися з широким залученням наявного на той час 
теоретико-методологічного й методичного арсеналу, напрацьованого 
в генеалогії. Зважаючи на особливості наукових праць генеалогічно
го й історико-біографічного характеру, написаних відомим україн
ським істориком, можна зробити висновок про доволі широке тлума
чення ним завдань, які слід вирішувати в подібних дослідженнях. 
О. М. Лазаревський чи не першим серед українських та загалом і 
російських істориків застосував суто науковий підхід при складанні 
родовідних розписів, залучивши безліч важливих, але розпорошених 
по багатьох архівних колекціях, переважно до того ще не опублікова
них джерел. Якщо ж врахувати той факт, що зараз від колись багатих 
фамільних архівів Гетьманщини, доступних дослідникам ХГХ ст., 
залишилися лише поодинокі джерельні комплекси, то генеалогічні 
студії О.М. Лазаревського набувають для сучасних вчених, спеціаліс
тів в галузі генеалогії, виняткової важливості. Звичайно ж при цьому 
обов'язково слід враховувати ту обставину, що масове використання 
істориком джерел, знайдених ним серед матеріалів судово-слідчих 
справ, привело історика до занадто категоричних і безапеляційних 
висновків при оцінці ним діяльності козацької старшини та ролі остан
ньої в соціально-економічному й політичному житті України за доби 
Гетьманщини. Знаходячись під суттєвим впливом народницької ідео
логії, О. Лазаревський, розвінчуючи й навіть тавруючи верхівку укра
їнського суспільства другої половини XVII —XVIII ст., водночас підсві
домо, але без зайвої ідеологізації намагався відстоювати інтереси бід
ніших верств народу—рядового козацтва й селянства.

1 Грушевський М. С. В двадцять п'яті роковини... — С. 6.
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СТАРОСОЛЬСЬКА МАДОНА:
СХІД І ЗАХІД УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ1

П ерш ою  монографічною публікацією М и к о л и  Павловича Ковальсь
кого була студія про початковий етап друкарства на Україні1 2. У ній 
відобразилася увага вченого до джерел, дослідження яких стало спра
вою його життя, але не менш важливим було також задеклароване 
цією публікацією зацікавлення Миколи Павловича історією книги та 
української культури взагалі у її зв'язках з історією сусідніх Польщі, 
Литви, Білорусії та Росії.

Історія України як історія прикордонного регіону, контактної 
зони між різними цивілізаційними та культурними ареалами ще не 
написана і чекає на свого автора. Своєрідніш запрошенням до на
писання подібної історії може служити збірник есе Іґоря Шевченка з 
промовистою назвою «Україна між Сходом \ Заходом», де автор го
ворить про багатовимірнісгь та чесельність «сходів» та «заходів» ук
раїнської історії та зосереджує свою увагу на впливах польського 
Заходу та візантійського Сходу3. Ця стаття дещо виходить за визна-

1 Первісний варіант цієї статті увійшов до моєї кн.: Tsars and Cossacks. 
A Study in Iconography.— Cambridge, MA, 2002.

2 Див.: M. П. Ковальський. Джерела про початковий етап друкарства 
на Україні (Діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70 —на поч. 80-х рр. 
XVI с т . - Д ,  1972.

3 Див. український переклад книжки, що вперше з'явилася англійсь
кою мовою у 1996 р.: Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з 
історії культури до початку XVIII століття.—Лв, 2001.
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чені Шевченком рамки понять Сходу і Заходу, включаючи до першої 
категоорії також західну та південну Європу, та залучаючи до другої 
не тільки Візантію, але також Московську державу. На відміну від 
Шевченкової уваги до текстів, фокус цієї розвідки складають іко
нографічні пам'ятки, одна з котрих, а саме вотивна ікона «Всім скор
бящим радість» з галицького міста Стара Сіль становить головний 
предмет дослідження.

Старосольська ікона зараз знаходиться в постійній експозиції 
Львівського Національного музею та являє собою одну з найцікаві
ших пам'яток покровської іконографії, що походять з західноукраїн
ських земель1. Як і чимало інших пам’яток покровської іконографії, 
старосольська вотивна ікона має виразні західні ознаки, які до
помагають контекстуалізувати її не тільки у «східному» іконописно
му ареалі, але також у «західному» ареалі релігійного живопису ран- 
ньомодерної доби. Серед західних ознак пам'ятки найбільш вираз
ним є той факт, що вона виконана не на дереві, а на полотні. За
хідною є також композиція старосольської ікони-картини, яка ви
разно відрізняється від багатоярусних взірців північної (новгородсько- 
суздальської) іконографії Покрови, що базуються на оповіданні про 
видіння св. Андрія Юродивого явлення Богородиці у Влахернському 
храмі під час осади Константинополя невірними. Західним за своїм 
походженням є і практика поєднання в одному творі елементів іконо
пису та портретного живопису. Як я пробую показати у цій статті, 
Старосольська ікона не є унікальною стосовно засвоєння та викори
стання західних впливів українськими майстрами. Вона скоріше є 
одним з найяскравіших виявів цих впливів, що виходять далеко поза 
межі мистецьких практик, а стосується також богословських, еклизі- 
ологічних, політичних та загально-культурних практик.

Світло з Заходу

Розшифровка релігійного, культурного та суспільно-політично
го значення старосольської та інших подібних ікон навряд чи можли
ва без бодай побіжного ознайомлення з історією західної маріїнської 
іконографії. Ідея заступництва діви Марії (у східній/православній 
традиції — Теотокос — Матір Божа) за людей, її посередництва між Ісу-

1 Див. репродукцію цієї ікони в кн.: Свєнціцька В. І. Світ очима на
родних митців /  В. І. Свєнціцька, В. П. Откович / /  Укр. народне малярство 
Х ІІІ-Х Х  ст .-К ., 1991.-№  107.
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сом Христом та людством була досить популярною і активно розроб
лялася у середньовічній західній теології. Розвиток цієї ідеї відбувався 
у взаємодії' богословських традицій західної і східної церков, про що 
свідчить зокрема східне, візантійське походження західної молитви 
«Sub tmim praesidium confugimus». На Заході думка про милосердя та 
заступництво діви Марії знайшла найповніше відображення в писан
нях св. Бернара Клевоського, зокрема у складеній ним проповіді з 
нагоди Небовзятгя (в православії — Успіння) Марії (XII ст.)1.

Розвиток ідеї заступництва та милосердя Діви Марії підготував 
необхідний ґрунт для утвердження іконографічного образу відповід
ного змісту: поширення зображення плаща, або мантії діви, якими 
вона покривала людей, що шукали її захисту. Мантія стала уособлен
ням в марийській іконографії широко розповсюджених уявлень про 
заступництво та милосердя діви. Згодом з'явилися і іконографічні зо
браження, що відображали заступництво діви Марії та її покрови
тельство над різними орденами, монахи яких зображувалися під пла
щем діви1 2. Іконографічна композиція типу «мадонна з мантією»3 на
була найбільшого поширення та сягнула найвищого розвитку з ми
стецької точки зору на території Італії, в епоху Кватроченто. З се
редини XIV ст. зображення типу мадонна з мантією стають надзви
чайно популярними і виконують переважно вотивні функції. Невели
кі, а часом більші групи людей, що представляли переважно харита- 
тивні братства або інколи міські корпорації, шукали захисту і по
кровительства під плащем д іви Марії.

Поважний вплив на розвиток цілого культу милосерд ної мадон
ни, включно з його іконографією справило' розв'язання в західній 
теології питання про співвідношення влади діви Марії захищати і ря
тувати людей, з владою Святої Трійці, зокрема Бога-Отця і Бога-Си- 
на. Вже найраніше іконографічні композиції «мадонна з мантією» 
містили зображення над милосердною дівою — Бога-Отця, що тримав 
у руках стріли грозячи ними грішному людству. Плащ Мадонни захи-

1 «Silecit misericordicim Łuam, Virgo beata, si quis esi, qu.i invocation Le in 
necssitatibus sais sibi meminerit de tuisse» — говориться в проповіді. Цит за: 
Peredrizet Р. La Vierge de Misericorde. Etude d’un theme iconographique. — P.( 
1908. - P .  14.

2 Див.: Peredrizet P. Ibid. — Tabl. II —VI.
Про образ діви Марії як посередниці між Богом і людьми див.: 

Gripkey М. V. The Blessed Virgin Mary as Mediatrix in the Latin and Old 
French Legend prior to the Fourteenth Century. — Washington, DC: The Catholic 
Univ. of America, 1938.
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щав людей від цієї небезпеки. Цей тип зображення відповідав змісту 
видіння св. Домініка, що разом з видінням Цезаря з Гейстербаху ста
ло основою перших іконографічних варіантів «мадонни з мантією»1.

Бог-Отець, а також дух святий, зображення якого традиційно 
передавалося образом голуба, з'являється також в інших типах іконо
графії милосердної мадонн, особливо в тих, де Свята Трійця коронує 
Богородицю. Нерідкими були й зображення Христа над дівою, ін
коли навіть зображення розп'яття1 2. Усі ці іконографічні типи, де по
руч* з Мадонною були також зображення Бога-Отця чи Бога-Сина до 
певної міри відбивали і підсилювали ідею про те, що захист і спа
сіння, тобто покров—покровительство даруються людям Богороди
цею не самою по собі, а як посередницею між Богом і людьми. По
середницею діва Марія виступала також у тих випадках, коли Бо
городиця захищає людей від гніву Божого, що уособлюється погруд
ним зображенням Бога-Отця чи Бога-Сина (з стрілами в руках). Ідея 
посередництва Марії (Мадонна як mediatrix) відповідала головним 
Засадам католицької теологічної доктрини та толерувалася та підтри
мувалася офіційною церквою.

Вшанування Богородиці у формі визнання за нею здібностей 
самостійно дарувати поміч та спасіння, вважалося єретичним згідно з 
теологічною доктриною католицької церкви і хоча толерувалося в 
період середньовіччя, було заборонене Тридентським собором (1545 — 
1563рр.), що викликало осудження відповідного іконографічного типу 
«мадонна з мантією»3. Заборона, безперечно, вплинула на повсяк
денну практику католицької церкви, але лише до певної міри. Адже 
старі картини та рельєфи були збережені, а подекуди бачимо і нові

1 Див.: Peredrizel Р. fbicł.-Tabl. V (1), VIII (2), XVII etc.
2 Більшість іконографічних зображень милосердної мадонни представ

ляють її або коронованого, або в момент коронації ангелами, Христом, або 
Св.Трійцею.

и Разом з тим, добра половина, якщо не більшість, відомих сьогодні 
зображень (картин, рельєфів, тощо) милосердної Мадонни представляють 
її одну, без членів Святої Трійці. Цей тип зображень водночас відбивав і 
підживлював широкопоширені, уявлення про самостійну силу Мадонни 
рятувати людей та дарувати їм збавлення і спасіння. Корона, надіта на 
голову Богородиці чи Іісусом Христом чи всією Святою Трійцею, корона, 
що робила діву Царицею Неба, цілком могла сприйматися як уособлення 
влади, сили і необмежених власних можливостей милосердної діви. Див.: 
Щагпег М. Alone of all her Sex: The Myth and the Cult of Vergin Mary. —L., 
1976.— P. 328-329.
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зображення типу милосердної Мадонни, що створюються не тільки в 
•XVII, але й XVIII ст.1 Разом з тим, «золотий вік» іконографії милосер
дної Мадонни на Заході з кінцем XVI ст. був вже далеко позаду. 
Натомість, впливи цього іконографічного типу поширюються з часом 
за межі територій, підвладних західній церкві.

За кілька століть розвитку іконографії «мадонна з мантією» ство
рилося чимало варіантів і відгалужень іконографічного типу ми
лосердної мадонни. Всіх їх немає можливості охарактеризувати в ра
мках даного нарису і тому зупинимось тільки на тих характеристиках 
і особливостях іконописного, типу, що були пов'язані з візантійським 
і взагалі східним Християнством, або вплинули на іконографію ііо- 
кровського культу на Україні.

До таких належать іконографічні композиції, в яких діва дарує 
покровительство цілому місту і зображується вгорі над ним, стоячою 
на хмарах, розпростерши на знак покровительства свій плащ. Одна з 
них — образ італійського маляра Бенедітго Бонфільї (Bonedetto ВопйдЩ 
з 1464 р., що зобразив діву, стоячою з розпростертим плащем над 
Перуджою* 2. В Україні прикладом використання цього іконографічно
го типу може служити гравюра Н. Зубрицького «Облога турками 
Почаївської лаври», що датується 1704 р. Діва парить тут над Почаїв- 
ським монастирем, даруючи йому захист від нападаючих турків, що 
зображені поруч з монастирськими мурами3. З 1736 р. похЬдить гра
вюра Гр. Левицького, виконана на честь Романа Копи. Милосердна 
діва зображена тут стоячою на хмаринці високо в небі і простираю
чою плащ над священослужителями та будівлями Києво-Печерської 
Лаври4. Милосердна діва з плащем, що парить на хмаринці, зображе
на також на гравюрі почаївського майстра Дадма Гочемського (пра
цював в 1762— 1790 рр.). Практично, це копіяігравюри Н. Зубрицько
го з 1704 р.1

‘ Див., наприклад, гравюру на титулі видання з 1623 р. Catechismi 
Novitiorum et eorundem Mgistri, т. 1 у Peredrizet P. Ibid. — Tabl. VI, а також 
мексиканську картину з рубежа XVII—XVIII ст. у кн.: Larson G. J. In her 
Image: The Great Goddess in Indian Asiaand the Madonna in Christian Culture 
/  G. J. Larson, P. Pal, R. P. Gowen. —Santa Barbara, Calif. — P. 124.

2 Lous Rćau, Iconographie de L’Art Chrćtien. — P.: Press Univ. de France, 
1957. — Vol. 2: Iconographie de la Bible. —Part. 2: Nouvean testament. -  P. 16.

•* 3 української старовини: Альбом /  Упоряд. Ю. 1. їв а н ч ен к о .К, 
1991.- С .  2 0 5 .-№  97.

4 Див.: Історія українського мистецтва в шести томах. —К., 1968» —Т. 
3: Мистецтво другої половини XVII —XV1I1 століття. —С. 305, іл. 2 (с. 16). 
Пор.: З української старовини... —С. 205. — № 97.
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До іншого західного іконографічного типу, який вплинув на 

українську іконографію, належать зображення мадонни, що покри
ває своїм плащем страждаючих: хворих, немічних, матерів з дітьми, 
полоняників і т. п.1 2 Цей іконографічний варіант мадонни з мантією, 
що отримав назву «Madonna della Miseńcordia», мав значний вплив 
на іконографічну композицію Богородиці на сході континенту, зок
рема на українських землях. Великий вплив на українські Покрови 
мали, очевидно, і ii зображення Мадонни з мантією, де люди, що 
знайшли притулок під плащем милосердної діви, звертаються до неї з 
мольбами і проханнями, зміст яких викладається на стрічках, що тяг
нуться від прикляклих людей до мадонни3. Цей іконографічний тип 
був особливо популярним на західноукраїнських землях, про що піде 
мова нижче.

Ще одну важливу для нашої теми різновидність іконографічно
го типу Мадонни з мантією становить зображення милосердної Ма
донни, під плащем якої знаходить порятунок цілий світ, представле
ний особами королів, пап, єпископів і т. д. («Mater omnium»). Біль
шість з цих зображень світських та духовних сановників відрізняються 
портретною точністю. Характерним в іконографічному типові «Mater 
omnium» є і те, що автори полотен виразно розділяють, членують світ, 
якому протегує мадона. Окремо, як правило, справа від мадонни зо
бражуються священослужителі, зліва світські особи4. Нерідким є і 
поділ світського світу—на чоловіків та жінок. Місце чоловіків — спра
ва від діви, жінок — зліва5. Цей іконографічний тип також поширюва
вся на західноукраїнських землях, але здобув популярність також на 
сході, ставши основою для створення однієї з найбільш відомих коза
цьких Покров — ікони з зображенням гетьмана Богдана Хмельниць
кого6. Представлені вище західні іконографічні типи «мадонни з ман
тією» справили поважний вплив на українську іконографію Покро-

1 Репродукції див.: Уманцев Ф. Троїцька надбрамна церква Києво- 
Печерської Лаври. — К., 1970. — Іл. 17; Шонк-Русич К. Історія українського 
мистецтва в ілюстраціях. — Нью-Йорк, 1978. — С. 137.

2 Peredrizet Р. Ibid. —ТаЫ. XXX (2).
ł Ibid. — Tabl. VI.
4 Ibid.-Tabl. XIII (1), XXI (1).
'* Ibid.-Tabl. XX.
!’ Про цю ікону див. докладніше мою працю: Tsars and Cossacks...— 

Р. 4 5 -5 4 .
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Поширення покровського культу в Україні цілком виразно фі
ксується на рівні іконографічних джерел починаючи з XV ст.1 
З цього часу маємо і першу відому Покровську церкву —п'ятибанну 
(як і влахернський храм) кам'яну твердиню в Сутківцях (1471 р. — 
Поділля). Про поширення на Україні в цей час пірнічної композиції 
Покрови свідчить, зокрема, ікона середини XV—початку XVI ст. з 
села Річеця на Рівненщині (Рівненський краєзнавчий музей), що в 
своїх головних рисах відбиває північну (новгородсько-суздальську) 
композицію Покрови1 2. У традиціях новгород-суздальської композиції 
Покрови виконаний також покровський сюжет з дерев'яного іко
ностаса — складеня з Кам'янця-Подільського (XV—XVI ст.)3 та ікона з 
Рихвалда (друга пол. XVI ст.)4. Особливих впливів набуває північна 
(тепер вже московська) композиція Покрови у XVII — XVIII ст.5

1 Аргументацію відносно ранішої появи покровського іконографічно
го типу в Україні та його київське коріння викладено у працях Володимира 
Александровича. Див., зокрема: Александрович В. Старокиївський культ Бо
городиці-Заступниці і становлення іконографії Покрову Богородиці / /  
Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей. — 1994. — Вип. 3. — С. 47 — 
67; Він же. Иконография древнейшей українской иконы Покрова Богоматері 
/ /  Byzanlonoslavica. — 1998. — Вип. 59. — С. 125 — 35. Питання хронології поши
рення покровської композиції в іконописі є надзвичайно складним. Час ство
рення ікони може тільки умовно відноситися до дати побудови церкви, у 
якій вона зберігалася, і майже єдиним достовірним джерелом інформації про 
вік ікони може служити сам іконографічний матеріал: його стилістика, а у 
випадках з «Покровами» також персоналі! людей, зображених під протекці
єю Богоматері.

2 Середину XV ст., як дату створення іконЦ подає Олег Сидор. Див.: 
Сидор О. Ф. Традиції і новаторство в українському малярстві XVII — XVIII ст. 
/ /  Свєнціцька В. І. Спадщина віків. Українське малярство XIV —XVII ст. в 
ічузейних колекціях Львова /  В. І.Свєнціцькга, О. Ф.Сидор. — Лв., 1990. — С. 39. 
Володимир Александрович, натомість датує її початком XVI ст. Див.: Алексан
дрович В. Ікона Покрову Богородиці з Святотроїцької церкви у Речиці / /  
Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези 
та матеріали II Міжнар. наук. конф. Луцьк, 29 лист. — 1 груд. 1995 р. — Луцьк, 
1995. — С. 9 —11. Пор.: Пуцко В. Найдавніші ікони Покрови / /  Родовід. Наук, 
загі. до історії культури України. —К., 1994. — № 8. — С. 37.

'Див.: Історія українського мистецтва. — Київ, 1967. —Т. 2: Мистецтво 
XIV —першої половини XVII ст. —С. 110— ИЗ. Пор. також різьблення покров
ського сюжету російськими майстрами з Соль-Вичегодська: Lathoud D. Le 
theme iconographique de Pokrov de la Vierge / /  L'art byzantinchez les Slaves. — P., 
1932.-V o i. 2. — P. 311.

4 Див.: Міляєва Л. Стінопис Потелича/Вйзвольна боротьба українсько
го народу в мистецтві XVII ст. — К., 1969. — С. 106.

’Див докладніше мою працю: Tsars and Cossacks... — Р. 17 — 23.
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Щодо впливів в Україні західного іконографічного типу, то тут 

XV ст. також фігурує, як найбільш вірогідна дата початку цього про
цесу. Зберігся стінний розпис типу «мадонна з мантією» у ротонді 
села Горяни біля Ужгороду, який датується XV ст.1 Фреска в Горянах, 
представляюча західну композицію типу a Madonna della Misericordia», 
не була випадком чи виключенням в іконографічній практиці захід
ноукраїнських земель. Кінцем XV—початком XVI ст. датуються фре
ски з церкви св. Онуфрія в Лаврові (Галичина), де також маємо захід
ну композицію типу Мадонна з мантією* 2. XVII — XVIII ст. датуються 
ікона з Івано-Богословської церкви м. Фусова на Волині3, та «Покро
ва» з церкви Різдва Богородиці (с. Тростянець біля Яворова)4.

Покрови західного типу користувалися тривалою популярніс
тю на західноукраїнських землях, про що свідчить включення цього 
сюжету до репертуару майстрів народної ікони з.м. Риботичи біля 
Перемишля5. Очевидно, до цього кола належали майстри двох над
звичайно подібних за композицією та манерою виконання ікон початку 
XVIII ст.6 Саме впливам західної іконографії «мадонни з мантією» ми 
завдячуємо появі на покровських іконах (як західного, так і північно-

' Зображення типу мадонна з мантією знаходимо на стінах приміщен
ня, прибудованого до ротонди вже в XV ст. Марія зображена тут на повний 
зріст, покриваючи своїм плащем людей, зображення яких виконані досить 
старанно і, очевидно, відбиває певні портретні риси. Не виключено, що під 
плащем діви були зображені ктитори, що прилучилися до будівництва та 
розпису нового притвору Горянської ротонди. Див.: Логвин Г. Украинское 
искусство X — XVIII вв. — М., 1963. — С. 85; Логвин Г. Н. По Україні. Стародавні 
мистецькі пам'ятки. — К., 1968. — С. 377, 386 — 389.

2 Див.: Міляєва А. Стінопис Потелича... — С. 106. Про Онуфрієвську 
церкву у Лаврові див.: Голубець М. Лаврів (історично-археографічна студія). — 
Ч. 4. Зап. чину Св. Василія Великого. — Сер. 2. — 1926. — N° 3 — 4.

л Логвин Г. Н. По Україні... — С. 169, 177.
4 На звороті останньої зображена також композиція «Гоніння на церк

ву» відома також як «Воююча церква». Автор останньої, очевидно, походив з 
кола вишенських майстрів. Див.: Світ очима народних митців... — № 62; 3 укр. 
старовини... — С. 209.— Nq 106.

’’ Про риботицькі ікони див.: Оптовий В. Народна течія в українському 
живописі XVII —XVII] ст. — К.( 1990.

6 Світ очима народних митців... —№ 80; Krasicska J. Ikony. Muzeum 
Narodowe w Krakowie. Katalogi zbiorow. — Kraków, 1973. — Vol. 1. — P. 248. — N° 
248. Подібні до репродукованих тут ікон зображення були популярними в 
українських Карпатах ще в XIX столітті і відомі нам з народних ікон на селі. 
Див.: Світ очима народних митців... —№ 119; Малювання на склі із циклу 
«Світ очима народних майстрів» (традиції і сучасність). Національний музей
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го іконографічних типів) портретних зображень замовників ікон, ца
рів, єпископів та інших видатних діячів того періоду. Зустрівшись на 
східнослов'янських землях Речі Посполитої з традиціями православ
ної за своїм походженням покровської іконографії, вони дали надзви
чайно цікавий іконографічний тип української Покрови, який вповні 
відбився в іконі «Всім скорбящим радість» з містечка Стара Сіль.

На стороЖі Сходу

За своєю іконографією ця ікона-картина переважно наслідує 
композицію типу «Mater omnium», а її автор зображує під плащем 
милосердної діви, як лідерів світу (світських та духовних) так і його 
найбільш знедолених—хворих та немічних, які звертаються до Богоро
диці за допомогою. Важливу інформацію про призначення ікони по
дають написи на стрічках, що розташовані справа і зліва від голови 
милосердної діви, а також написи іншої групи стрічок, що йдуть від 
покритих плащем людей вгору—до Богородиці. Найвищі дві стрічки є 
найширшими, а напис, виконаний на них — відповідно найбільшим. 
Стрічка у лівому верхньому куті ікони-картини має напис: «за всіх 
молишися благая прибігающи ти со вірою», а інша —в правому верх
ньому: «всім скорбящим радость и обидими(х) заступница».

Ці написи є уривками з молебного канону (Параклісу) до Пресвя
тої Богородиці, де зокрема читаємо: «За всіх молишися Благая, прибі- 
гающих с вірою в державний Твой покров: іного бо не імами грішнії 
к Богу в бідах і скорбіх присно ізбавленій, обременені гріхи многими, 
Мати Бога вишняго! Тим же Ти припадаєм: ізбави от всякаго обстоя- 
нія раби Твоя». І далі: «Всіх скорбящих радост^, і обидимих Заступні- 
ца, і алчущих питательница, странних утешение, обурєваємих приста
нище, больних посіщеніє, немощних покров і заступніца, жезл старо
сті, Мати Бога вишняго, Ти єси Пречистая: Потщися, молимся спас
тися рабом Твоім»1. Слова, що є відповіддю Марії, написані на стріч
ках, розташованих трохи нижче за перші, і читаються у такий спосіб: 
«Я вам заступница о вашим спасенні ходотаица» та «Я упрошу вам оу 
сина свего и Б (о) га вашего...». Ці слова перегукуються з іншою части
ною того самого Параклісу: «іспроси у Сина Твоего і Бога, матерними 
і святійшими Твоїми молитвами, тяжким моїм гріхом прощеніє. ... 
Вірую же паки і ісповідую тебе бити істинную Богородицу, милосер- 
дія істочник, утішеніє плачущих, взисканіє погибших, сильную і не- 
престающую к Богу Ходатаіцу»1 2.

1 Див.: Православний молитвослов. Видання Екзарха всієі Украіни, 
Митрополита Київського і Галицького. — Київ, 1968. — О. 315.

2 Там само. —С. 318.
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Звернення до Богородиці людей, зображених під її плащем, 

подані на окремих стрічках, меншого розміру, що йдуть вгору, до 
милосердної мадонни. Не всі з них є можливість повністю відчитати. 
Та ті, що читаються, дають досить повне уявлення про молитви (прохан
ня), з якими звертаються до діви накриті іі плащем люди. Серед напи
сів є зокрема такі: «Младенцам мудрості», «С(вя)тителю оудобрение», 
«Апостолам слава», «Мученикам крепость», «Инокам радость», «Си
ротам утехи», «Грешником спасенне», «Утверди православием цер
ков» та ін.

Складається враження, що набір прохань, вписаних на іконі, 
хоча й не добраний довільно, але не є повністю запозичений з того чи 
іншого Богослужбового тексту чи молитви. Саме ці відмінності від 
канону, а також близькі до портретних зображення на іконі дають 
можливість реконструювати контекст у якому було, створено пам’ят
ку та її богословсько-культурне та суспільно-політичне навантажен
ня. Важко уявити собі більш наочне поєднання богословського та 
культурного Сходу з богословським та культурним Заходом, ніж за
фіксоване іконографією та написами старосольської ікони.

Коли, ким і за яких обставин було написано ікону-картину з 
міста Стара Сіль? Автори-упорядники альбому, де було вперше опублі
ковано старосольську ікону припускають, що зображення належить 
перу Стефана Медицького та датують його серединою ХУП ст. На 
жаль, що сам «жанр» альбомної публікації ікони не дозволив Свєнці- 
цькій та Отковичу докладніше зупинитися на питанні авторства та 
датування твору1. Тим часом, деякі композиційні особливості ікони - 
картини та припущення, щодо ідентифікації зображених під плащем 
Богородиці осіб дозволяють з певними застереженнями відсунути дату 
створення ікони на кінець XVII ст.

Звернемося спочатку до питання про ідентифікацію осіб, зобра
жених на старое ольській іконі-картині. Більшість з них мають характер
ні особисті риси, які дозволяють припускати, що прототипами маля
ра були цілком конкретні особи. Певні висновки можна зробити та
кож виходячи з одягу тих чи інших персонажів. При погляді на ікону- 
картину перш за все в вічі впадає найбільш масштабна за своїми 
розмірами фігура архієрея, зображеного на першому плані ікони. Він

1 Див.: Свєнціцьксі В. /. Світ очима народних митців... —№ 107. Про 
традицію портретних зображень на українських іконах, див.: Сидор О. Пор
трет і портретність в українській іконі / /  Народознавчі зошити. Двомісячник 
Ін-ту народознавства НАН України. — 2004. — № 3 — 4. — С. 464 — 82.
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одягнутий в чорну мантію з «источниками» та чорну округлу камалав- 
ку, яка покриває його голову. Зображення обличчя архієрея є вповні 
індивідуалізованим і, на нашу думку, майже виключає можливість 
зображення автором ікони «абстрактного» єпископа. Мова йшла, оче
видно, про цілком конкретну людину, можливо навіть, замовника ікони. 
Визначити його особу наразі не виглядає можливим, хоча той факт, 
що він зображений в мантії дозволяє звузити до певної міри коло 
пошуків: мантію мав право носити тільки митрополит, або єпископ, 
давалося це право також архімандритам (ігуменам) провідних монас
тирів. Додаткову інформацію про особу зображеного дають стрічки з 
написаними на них словами, що прямують з уст ієрарха вгору до 
милосердної діви. Одна з них читається як «утверди православієм 
церкву», друга: «с(вя)тителе(м) удобрение». Написи на стрічках та
ким чином, дають підстави вважати, що ієрарх був православним та 
що він був єпископом (митрополитом), якщо припустити, що слово 
«святитель» вживається саме в цьому сенсі та має відношення до 
зображеного священослужителя1.

Повністю умовним, на нашу думку, є зображення іншого ієрар
ха, на цей раз справа від Богородиці. Він облачений також в мантію з 
«істочниками», поверх якої бачимо єпископський омофор, на його 
голові — митра, в руках —жезл. Характерні риси одягу цієї особи та 
напис на стрічці, що «летить» від нього в напрямі милосердної діви і 
містить слово «патріархов» (друге слово на стрічці нерозбірливе), 
дають підставу вважати, що в даному випадку маємо (очевидно, умовне, 
щодо особистих рис обличчя) зображення Константинопольського 
патріарха.

Особливе значення для датування старосольської ікони є іденти
фікація зображення людини, що прилаштована малярем зліва від «па
тріарха», поруч з ним — тобто справа від Богородиці. Людица ця зобра
жена з короною на голові, що підказує шукати можливий прототип 
цього зображення серед царів або королів. Одяг людини в короні 
схожий на одяг польського шляхтича чи козацького старшини і виклю
чає, таким чином, можливість зображення на Іконі російського царя. 
Мова може йти тільки про польського короля. Серед усіх польських 
монархів єдиним, хто зображувався на українських іконах, був Ян III 
Собєський. Його зображення ідентифіковане Платоном Білецьким 
на іконі кінця XVII ст. з села Ситихова (біля Львова) «Воздвижения

1 Хоча, термін «православний» за певних обставин міг вживатися і у 
віднішенні до уніатів, наявність на іконі крім єпископа також патріарха, про 
що мова піде нижче, піднімає рівень вірогідності приналежності єпископа 
саме до православної церкви.
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чесного Хреста»1. Святослав Гординський атрибутує Янові Собєсько- 
му також зображення короля на виконаній в чисто православній тради
ції іконі «Покрова» з села Войкова на Лемківщині, датованій 1703 р.1 2 
На іконі з Ситихова Собеський зображений без корони, але певності 
ідентифікації Білецького надає характерне зображення в натовпі поруч 
з фігурою, визначеною дослідником як Собеський, дружини Яна Ш— 
Марисеньки. Остання ідентифікується досить легко, завдяки характер
ній зачісці, знайомій з інших зображень королеви. Очевидно, Марисе- 
нька (в усякому разі так вважає С.Гординський) зображений і на 
іконі з Войкова. Вона стоїть поруч Собеського, саме там де традицій
но зображувалися на «Покровах» дружини православних государів.

Зображення монарха на старосольській іконі Покрови багато в 
чому збігаються з образом Яна Собеського на іконах з Стихова та 
Войкова і дозволяє, таким чином, ідентифікувати цей образ. Поруч з 
монархом тут також зображена жінка, яка з певними застереженням 
також може ідентифікуватися як дружина Яна Ш — Марисенька. Якщо 
наша ідентифікація образу монарха на старосольській іконі як зобра
ження Яна III Собеського вірна, то датування ікони потребує певного 
уточнення. Скоріше за все, старосольська ікона-картина не могла 
виникнути раніше 1674 р., тобто часу обрання Яна Собеського на 
королівство, або пізніше 1696 р., тобто дати його смерті3.

Той факт, що ікона походить з міста Стара Сіль, тобто з земель, 
що належали до Перемиської єпархії, а також її приналежність до 
кола православної іконографії також може допомогти у датуванні цього

1 Див.: Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини XVII — 
XVIII століть.-К., 1981.- С .  60 -6 2 .

2 Див.: Гординський С. Українська ікона XII — XVIII сторіччя. — Філадель
фія, 1973. — С. 34. — № 188. Пор.: Gębarowicz М. Mater Misericordiae-Pokrow- 
Pokrowa w sztuce i legendzie Środkowo-Wschodniej Europy-Wrocław; Warsaw; 
Kraków; Gdańsk; Łódź, 1986). — N° 108.

:ł Див. біографію Яна ПІ Собеського в кн.: Polski Siownik Biograficzny... — 
Vol. 10.— С. 413 — 422. Серед інших фігур, зображених на іконі-картині увагу 
привертає особа, приміщена зліва від Богородиці, в натовпі людей за зобра
женням православного архиерея. Особливою ознакою цього зображення є 
спрямованість погляду особи. Ми бачимо фактично тільки голову сивоборо
дого чоловіка, погляд якого спрямований на глядача. Всі інші персонали, зо
бражені на іконі, дивляться вгору, або задумливо перед собою, а діва в свою 
чергу дивиться вниз —на людей. 1 тільки сивобородий чоловік дивиться на 
можливого глядача. Подібне виділення саме цього персонажу, очевидно, не 
було випадковим. Так на іконах нерідко виділяли замовників іконописних 
творів, але самі замовники в цих випадках зображувалися на передньому 
плані. В даному разі виділена особа схована в загальному людському натовпі.
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твору. Відомо що Перемиський православний єпископ Іннокентій Вин
ницький оголосив про перехід своєї єпархії на унію 1691 р. і що супро
тив тих православних, які не бажали переходу під зверхність Риму 
(переважно це була шляхта), остаточно було подолано до 1694 р. Та
ким чином, початок 90-х рр. XVII ст. з певною долею вірогідності 
можуть вважатися найпізнішим часом створення ікони - картини з міста 
Стара Сіль. її ширшим культурно-політичним змістом, скоріше за все, 
була боротьба за збереження «східної» церкви перед наступом «захід
ної». Не треба дивуватися, що в умовах Галичини кінця XVII ст. викла
дався цей зміст мовою, максимально наближеною до західного богосло
вського, мистецького та культурного коду, а протекції для загроженої 
православної церкви шукалося в особі католицького короля.

Схід і Захід разом?

Сюжет та композиція, представлені в старосольській картині 
були, очевидно, надзвичайно популярними на Перемишльщині напри
кінці XVII— XVIII ст. Свідченням тому включення подібної іконопис
ної композиції до репертуару риботицьких іконописців (місто Риботичі 
біля Перемишля), які займалися масовим виготовленням ікон для ши
рокого вжитку. їхні ікони часом наближаються до народного примітиву, 
виконані нерідко дуже скупими зображувальними засобами, з відсту
пами від приписів традиційного іконопису і цим надзвичайно цінні 
для сучасних дослідників. Адже риботицькі ікони, розраховані на ма
сового споживача, відбивали його смаки, уявлення, його ідеологію і 
теологію, тобто менталітет українського населення Карпат початку 
нових часів. І

Варіантом риботицької «адаптації» старосольської композиції 
милосердної мадонни є ікона «Покрова Богородиці». З села Тур'є, що 
перебуває зараз у Львівському національному музеї. Ікона датується 
початком XVIII ст. і атрибутується до кола риботицьких майстрів1. 
Богородиця зображена тут у дусі риботицької традиції у вигляді дорід
ної повноликої жінки, яка покриває своїм плащем дві групи людей, 
що стоять ліворуч і праворуч від неї, а також хворих і немічних, що

Ми не бачимо одягу цієї людини, біля неї нема стрічки, напис на якій дозво
лив би визначити його сан, статус, чи соціальну приналежність. Майже єдине, 
що залишається в цих умовах — це побачити в цьому загадковому зобра
женні особу самого автора ікони-картини, На користь цього припущення 
говорить і близький до автопортретного тип зображення і давня західна тра
диція, що іде від італійського мистетцва часів високого Відродження — зо
бражати авторів картин та фресок в сценах біблійного та міфологічного по
ходження.
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напівлежать та сидять, заповнюючи нижній ярус ікони. Богородиця 
зображена в короні а також з німбом навколо голови. Крім традицій
них написів МР OY що означають також Теотокос, на іконі читається 
також такий текст: «Я вам есть заступница» та «я вам упрошаю ми
лость у сина своего». У групі людей, що зображені зліва від Богороди
ці (в правому нижньому куті ікони) бачимо зображення церковного 
ієрарха (єпископ — митрополит—патріарх?), що підняв руки в молінні 
до милосердної діви. Поруч з ним —чоловік в монаршій короні. Він 
зображений круглолицим з вусами, що спускаються долу. І хоча його 
зображення подібне до зображень воїнів з іншого боку від Теотокос 
та про портретну схожість риботицьких зображень говорити не до
водиться, все ж його образ найближчий до образу Яна Ш Собеського 
на інших, більш майстерно виконаних, іконах того часу.

Надзвичайно близькою за композицією до ікони з с. Тур'є є та
кож ікона з Музею Народового у Кракові, датована початком XVIII ст. 
Тут також знаходимо дві групи людей — праворуч та ліворуч від мило
сердної діви з плащем1 2. Ця ікона та описана вище ікона з села Тур'є 
свідчать про поширення композиції типу «милосердна мадонна» на 
терені Перемиської єпархії в початках XVIII ст. їхнє датування до 
певної міри підкріплює також наші попередні зауваги про датування 
старосольської ікони-картини, зміцнюючи гіпотезу про її створення 
не в середині, а скоріше в останні десятиліття XVII ст.

Галицькі Покрови з зображенням на них польського короля 
(найвірогідніїне Яна III Собеського) відобразили специфічне положен
ня, у якому опинилася православна церква на Правобережній та Захід
ній Україні наприкінці XVII — в початках XVIII ст. Після ослаблення 
тут козаччини та ліквідації козацького урядування православні лідери 
почали шукати modus vivendi для своєї церкви в рамках держави, в 
якій після воєн середини XVII ст. усе більше гору брала контррефор
мація та зменшувалась толерантність по відношенню до своїх некато- 
лицьких сусідів. До ідеї унії як можливої форми компромісу щодо 
подальшого існування православних у рамках контрреформаційної 
Речі Посполитої звертався в 60-х рр. XVH ст. правобережний козацький 
гетьман Павло Тетеря3. На рубежі XVIII ст. масовий перевод на унію 
українського населення був здійснений православними єпископами, 
які, ж  і їх попередники — творці Берестейської унії 1596 р., через 
унію намагалися досягти порозуміння з королівською владою, щоб

1 Див.: Світ очима народних митців... —Табл. 80.
2 Див.: Kiosicska J. Ikony... — С. 248. — № 111.

Див.: Атанасій Великий. З літопису Християнської України. —Рим, 
1972. — Т. 5. — С. 204-208.
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припинити тиск та дискримінацію по відношенню до православних з 
боку панівної в державі католицької церкви. В іконах ця орієнтація 
православних (а згодом уніатських ієрархів) на королівську владу знай
шла відображення у включенні до іконографічних персонажів образа 
монарха-сармата, чиї риси нагадували образ Яна Собеськогб. • C&Sfe 
цьому образу, який згодом впевнено увійшов у місцеву іконографіч
ну традицію, і судилося стати у пізніших галицьких ікона* усобАён- 
н'ям монарха «взагалі». !' -* 1 * 1

° Шлях кброля-католика в православну (пізніше — уніатську) ікону 
не був простим. Найкращою ілюстрацією тих складностей, з*якими 
зустрічалися іконописні та замовники ікон, впроваджуючи образ «іно
вірного «монарха до іконопису, євже* згадувана вйщеікона Воздвижен
ия чесного хреста з Ситихова. Тут атрибутовані Платоном Білецьким 
образи Яна Собєського та його дружини зображені не тільки без 
монарших корон, але також на другому плані, за спинами православ
них монархів: імператора Костянтина та імператриці Олени. Але для 
авторів багатьох покровських ікон проблема «імовірності» короля фак
тично не існувала. На багатьох іконах первісно базований на портре
ті Собєського образ монарха-сармата (разом з образом його дружи
ни) приміщувався на іконі зразу за фігурою православного патріарха, 
як це бачимо на іконі з с. Войкова1, або навіть відтісняв патріарха на 
периферію ікони і зображувався зразу поруч з Романом-псалмоспів- 
цем, як це бачимо на іншій галицькій іконі приблизно того самого 
періоду2. Більшість іконописців, скоріше за все, просто наслідували 
існуючі іконописні взірці, не усвідомлюючи первісне джерело похо
дження образу іконописного монарха. Зображення вусатого короля/ 
царя/імператора, яке первісно базувалося йа портреті Яна Собєсько
го, в пізніші часи могло бути просто формою одомашнення і набли
ження до глядача образа монарха, який зовні нагадував гіершого- 
ліпшого шляхтича.

Примістивши образ «прирученого» католицького короля на свої 
ікони, руський єпископат нібито завершив для себе будівництво того 
ідеального світу, до відтворення якого спонукала православних спад
щина Візантії. На вершині цього світу мали стояти імператор, пат
ріарх та єпископи, а знизу—загал вірних. Прийняття унії, незважаю
чи на фактичний розрив з православним Сходом, насправді дозволя
ло зреалізувати візантійську візію структурованого одновірного сві
ту. Католицький король за цих умов ставав своїм. Патріарх замінявся 
місцевим єпископом або митрополитом, а вірні опинялися однієї віри

1 Див.: Гординський С. Українська ікона... — С. 34. — N° 188; Gębarowicz's 
Mater Misericordiae... — № 108.

1 Див.: Gębarowicz’s Mater Misericordiae... — № 109.
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(якщо не обряду) з владою. Звичайно, відображена в західноукраїн
ських Покровах картина цього єдиновірного світу, була в значній мірі 
умовною. Значно простіше було реалізувати часто згадуване Богда
ном Хмельницьким «пророцтво» про підпорядкування всього світу 
православному цареві козацькими старшинами Гетьманщини. Тут 
православний імператор цілком природно заступав місце Візантійсь
кого імператора і завершував, таким, чином піраміду ідеального пра
вославного світу.

Якщо Покровська іконографія Гетьманщини представляли союз 
козацької старшини з російською імператорською владою, ідейною 
основою якого стало імперське православ'я, то образи єпископів та 
монахів поруч з зображеннями «одомашненого» сарматського коро
ля на галицьких Покровах кінця XVII —XVIII ст. уособлювали союз та 
єднання руського єпископату та польської королівської влади, важли
вим продуктом якого стало поширення унії на західноукраїнських 
землях. Покровські ікони з Галичини представляють зовсім іншу па
літру соціальних та політичних орієнтирів місцевої еліти. На західно
українських землях наприкінці XVII —першій половині XVIII ст., піс
ля фактичного розгрому та ліквідації козаччини, лідерство в русько
му суспільстві твердо перейшло в руки православної, а згодом — уні
атської ієрархії. Кінець XVII —початок XVIII століть ознаменувався 
масовим переходом західноукраїнських єпархій на унію. Уніатський 
собор у Замосгі 1720 р. підвів до певної міри підсумки цьому проце
сові «уніонізації» колишніх православних теренів та відкрив шлях до 
«латинізації» церкви та її обрядовості1. Покровська іконографія цього 
періоду відбила цілий комплекс ідей, сподівань та орієнтацій, що були 
пов'язані з переходом на унію та «латинізацією», але в цілому збере
глася як явище українського іконопису, оскільки здавна поєднувала у 
собі елементи як східної, так і західної іконографічної традиції та 
духовності.

1 Про перехід західноукраїнських православних єпархій на унію на
прикінці XVII — початку XVIII ст. див.: Atanasii Velykyi. Z litopysu Khrystyianskoi 
Ukrainy. — Vol. 5. — P. 229 — 244, 272 — 277; Крижанівсьшй O. Історія церкви та 
релігійної думки в Україні /  О. Крижанівський, С. Плохій. — Кн. 3. — С. 111 — 
119. Про латинізацію релігійного життя цих єпархій на протязі XVII —XVIII 
ст. див.: Ґаладза П. Літургічне питання і розвиток богослужень напередодні 
Берестейської унії аж до кінця XVII ст. / /  Берестейська унія та внутрішнє 
життя Церкви в XVII ст.і Матеріали Четвертих «Берестейських читань» /  
Ред^Б. Ґудзяк, О. Турій. — Лв., 1997. — С. 1 —29; Сеник С. The Ukrainian Church 
and Latinization / /  Orientalia Christiana Periodica.—Vol. 56.—1990. — №.1. — P. 
165 — .1Э7. Про Замойський собор 1720 p. див.: Хрусцевич Г. История Замойс- 
ко.го собора (1720 г.). — Вильно, 1880; Bilanych I. Synodus Zamosyiana а. 1720.— 
Rome, 1960.
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О. О. Дячок

М. П. КОВАЛЬСЬКИЙ 
ПРО ДЖЕРЕЛА
З  ІСТОРІЇ МИТНИХ ВІДНОСИН 
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ1

Історія людства і людських спільнот—це історія зародження й розвит
ку (а інколи й згасання) різноманітних форм діяльності. Історія окре
мої людини —це історія її багатогранної діяльності в різних сферах 
суспільного життя. Тому інтерес до певного роду занять є закономір
ним і необхідним для більш повного відтворення картини минулого.

Технічний прогрес та спеціалізація мали своїм наслідком револю
ційні зміни в житті людства. Внаслідок третього розподілу праці само
стійного значення набуло заняття торгівлею. В подальшому роль торгів
лі лише зростала. Вона була одним із способів взаємозв'язку, взаємо
дії між спільнотами. Своєю чергою посилення контактів між ними 
сприяло розвитку засобів комунікації, а саме—транспортних.

Торгівля продовжувала відігравати важливу комунікативну роль 
й після утворення та зміцнення держав. М. С. Грушевський, аналізуючи 
початки Київської держави, зазначив, що торгівля давала імпульс до 
творення нових форм суспільного ладу, нових суспільних і політич-

’ Ця стаття була написана у березні 2004 р„ до 75-річчя М. П. Коваль
ського. Опублікована у скороченому іигляді: Дячок О. О. Аналіз джерел з 
історії митних відносин на українських землях в роботах М. П. Ковальського 
/ /  Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька Академія»: Іст. науки. — Острог; Тороно- 
то; Нью-Йорк, 2006. — Вип. 7. — С. 362 — 379. До даного варіанту внесено 
деякі доповнення.

© Дячок О. О., 2007
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них відносин, а державна система виросла в тісному зв'язку з охоро
ною київської торгівлі: «... власне інтереси торговельні, потреби і рахун
ки київського купецького патриціату послужило тою причиною, що 
пустила в рух політичне житє Київа і його системи»1. Дослідник історії 
торгівлі О, Ф. Сидоренко підкреслює, що «на початковому етапі міжна
родних відносин Русі й Візантії чільне місце в них займали питання 
торгівлі. Вона задовольняла соціальні потреби правлячої верстви Дав
ньої Русі, що формувався як її колективний феодальний володар»1 2. 
А Л. М. Ґумільов навіть стверджував, що середньовічна торгівля хоч 
і опосередковано, але досить сильно впливала на міжетнічні контак
ти: «Інколи ця торгівля приводила до загибелі народів, інколи—до їх 
тимчасових розквітів, інколи—до економічних надломів. І в цьому 
плані найбільш показові ситуації, що мали місце в степовому Причор
номор’ї в домонгольський період...»3.

Держава від початків свого існування прагнула контролювати 
торгівлю, мати з неї користь. Історія знає чимало прикладів, коли 
торгівля була чи не найважливішим чинником розквіту певної держа
ви (наприклад, Фінікія). А  Кёстлер підкреслював, що головним дже
релом доходів царської скарбниці Хазарії була зовнішня торгівля4. А 
видатний історик XX ст. Марк Блок наголошував, що саме потужний 
потік товарів, які перевозилися шляхами, що перетинались у Києві, і 
забезпечував процвітання Київської Русі5. В ній князівська влада висту
пала організатором торгівлі з Візантією. М. М. Карамзін у першому 
томі «Истории государства Российского» (1816 р.) відзначав, що великі 
князі, ймовірно, наслідуючи приклад скандинавських володарів, «самі 
брали участь у вигодах народної торгівлі». Державна подать на Русі в 
IX та X віках сягувалась переважно речами. Внаслідок цього скарбни
ця мала достаток у товарах і «могла відпускати їх в чужі землі»6. Але

1 Грушевський М. С. Історія Украши-Руси: В 11 т.г 12 кн. /  Редкол.: П. С. 
Сохань (голова) та ін. — К.г 1991.—Т. 1. До початку XI віка. —С. 397.

2 Сидоренко О. Ф. До питання про початковий етап торговельних зв'язків 
Русі з Візантією / /  Феодалізм на Україні: 36. наук, праць. — К., 1990. — С. 25.

3 Гумилёв А  Н. Древняя Русь и её соседи в системе международной 
торговли и натурального обмена / /  Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии. — М., 
2001.- С .  378-379 .

4 Кёстлер А. Тринадцатое колено. Крушение империи хазар и ее насле
дие /  Пер. с англ. А. Ю. Кабалкина. — С.Пб., 2001. —С. 47.

Блок М. Феодальне суспільство: Пер. з фр. — К., 2001. —С. 81.
6 Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12т. — М., 1989. — 

Т. 1/ Под ред. А. Н. Сахарова.— С. 109.
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частіше держава стягувала на свою користь мито, надаючи право 
купцям на перевезення товарів чи здійснення торгових операцій. На
приклад, десятивідсоткове мито стягувалось з усіх транзитних това
рів, які перевозились через територію Хазарського каганату. А  Кест- 
лер говорить, що процвітання Хазарії «значною мірою залежало від 
військової могутності, а також від поваги, яку справляли її збирачі 
податків і митні чиновники»1. З духовної грамоти Івана Калити близь
ко 1339 р., як відзначав А. В. Черепній, видно, що однією зі статей 
князівських доходів були мита, які збирались у Москві1 2. Аналізуючи 
духовну Івана III 1504 р., він дійшов висновку, що ймовірним ново
введенням саме цього князя була заборона торгувати в князівських 
дворах і приймати на постій прибулих купців та запровадження гос
тинних дворів, де повинні були зупинятися купці, включаючи інозем
них. Одну з двох причин цього історик вбачав у переслідуванні фіс
кальної мети: всі стягувані мита повинні були надходити до велико
князівської скарбниці, а не розпорошуватись серед удільних князів3.

Таким чином митна діяльність є одним з найдавніших видів 
діяльності державного апарату, практично його ровесником, оскільки 
функціонувати даний апарат може лише за умов постійного фінансо
вого забезпечення. Регулятивна й статистична функція митниці утве
рджуються значно пізніше. Л. Н. Марков, С. В. Ківалов та Б. А  Кор- 
мич початки регулятивної функції в західноєвропейських державах 
відносять до XVII ст.4 Стосовно Росії Л. Н. Марков зауважив, що 
економічні, поліцейські та статистичні цілі митниці у своїй діяльності 
почала переслідувати лише з кінця XIX — початку XX ст.5 А з самого 
початку митниця створювалась як суто фіскальний орган (принагідно 
слід відзначити, що тривалий час митна і податкова діяльність не були 
відокремленими). Проте можна говорити, що у Візантії ще на почат
ку X ст. експортно-імпортні потоки ретельно регулювались. 
О. Ф. Сидоренко зазначає, що «зовнішня торгівля була предметом 
особливих турбот уряду і вважалася однією з основ добробуту сто-

1 Кёстлер А. Тринадцатое колено... —С. 47, 48.
2 Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государст

ва в XIV—XV веках: Очерки социально-экономической истории Руси. — М., 
I960.- С .  373.

3 Там же. — С. 375.
Ą Марков А. Н. Очерки по истории таможенной службы. — Иркутск, 

1987. —С. 17, 19, 20; Ківалов С. В. Митна політика України: Підручник /  С. В. 
Ківалов, Б. А  Кормич. — О., 2001. —С. 23.

5 Марков А. Н. Таможенное право СССР.— Иркутск, 1973.— С. 6.
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лиці. Політика уряду в галузі зовнішньої торгівлі була спрямована на 
залучення іноземних купців до Константинополя з метою її контро
лю і розширення товарних фондів столиці. З цією ж метою виїзд 
константинопольських купців за кордон заборонявся»1.

s: Інтерес до історії митниці не новий. Вже у другій половині XIX — 
на початку XX ст. побачили світ монографічні дослідження, в яких 
розглядались особливості митниць Стародавнього світу, аналізувався 
митний тариф і митна політика. І це цілком закономірно, оскільки дає 
можливість краще дослідити економічний розвиток певних країн, істо
рію міжнародних зв'язків, діяльність державного апарату.

Здобуття Україною незалежності та становлення повноцінних 
державних органів стимулювало науковий інтерес до історії відповід
них служб чи здійснення відповідних державних функцій на терито
рії нашої країни. Серед таких тем й історія митних відносин. Вже 
захищені п'ять кандидатських дисертацій з даної проблематики1 2 3. Плідно 
над дисертацією працює Л.Ю. Жеребцова1, аспірантка Ю.А. Святця,

1 Сидоренко О. Ф. До питання про початковий етап ... —С. 18.
2 Кольбенко А. В. Історико-правові аспекти створення і діяльності мит

них органів України: Автореф. дис. ... канд. юр. наук.—А., 1997. —19 с.; Моро
зов О. В. Вплив митної політики на соціально-економічний розвиток українсь
ких губерній у  складі Російської імперії наприкінці XX—на початку XX ст.: 
Автореф. дис. ... канд. іст. наук. — Запоріжжя, 2002. —16 с.; Ліцоєва О. В. Митна 
справа в Гетьманщині в другій половині XVII —XVIII ст.: Автореф. ди с.... канд. 
іст. наук. — К., 2003. — 16 с.; Головко Ю. І. Джерела з історії митниць Південної 
України 1775— 1819 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. — Запоріжжя, 2004. — 
18с.; МицакАП. Становлення і розвиток митного законодавства на території 
України: Автореф. ... канд. юрид. наук — Л., 2005; Ковальський В. К. Станов
лення та розвиток митної справи на Півдні України з давніх часів до 1917 року 
(на прикладі Миколаївської митниці): Історико-правове дослідження): Авто
реф. дис. ... канд. юрид. наук. —О., 2004. —18 с. На основі захищеної дисертації 
опубліковано монографію: Ковальський В. К. Становлення та розвиток митної 
справи на Півдні України з давніх часів до 1917 року (на прикладі Миколаївсь
кої митниці): Історико-правове дослідження). —О., 2006. — 133 с.

3 Жеребцова Л. Класифікація джерел з історії митної організації на 
українських землях доби Великого князівства Литовського та Речі Посполи
тої / /  Укр. іст. зб. — К., 2004. — Вип. 7. —С. 416 — 433; Жеребцова А  Ю. Комп'ю
терні технології проектування інформаціно-довідкової системи «Мито» /  
Л. Ю. Жеребцова, О. Ю. Жеребцов / /  Історіографічні та джерелознавчі 
проблеми історії України: Міжпредметний простір історії ідей у вітчизняній 
науці: Міжвуз. зб. наук, пр.—Д., 2004. —С. 236 — 247; Жеребцова Л. Ю. Митна 
система Великого князівства Литовського та Речі Посполитої XIV— середи
ни XVII ст. / /  Митна політика в Україні. Історичні та правові аспекти пробле
ми: Зб. наук. пр. пам'яті проф. Йосипа Леонідовича Рисіча. — Д., 2004.—
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одним з керівників дисертації якого був М.П. Ковальський. Низку 
статей з історії митних відносин на українських землях пізнього се
редньовіччя й ранньомодерного часу опублікував автор цієї статті'. 
Аспекти митних відносин аналізує у своїх роботах В. Берковський2, 
який був студентом М. П. Ковальського в Острозькій академії. 2005 
року О. В. Морозов опублікував навчальний посібник з історії митної 
справи та митної політики України3. Врешті 2006 р. побачила світ * V

С. 86 — 92; Вона ж. Роль Первого Литовского Статута в истории институали
зации таможенной организации на украинских землях Великого Княжества 
Литовского / /  Pirmasis Lietuvos Statutas: straipsnią rinkinys/ Sudare Irena Valikonite ir 
Lirija Steponaviciene.-Vilnius, 2005. — P. 195 — 207; Вона ж. Орендні угоди та їх 
роль в управлінні митними округами на українських землях у кінці XV— 
другій половині XVI ст. / /  Економічна безпека держави в умовах інтеграції 
до світового співтовариства: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. —Д , 2005. — 
С. 33 — 35; Zherebtsova L Роль евреев-мытников в экономической системе Ве
ликого княжества Литовского / /  Tarptautine mokslinć konferencija «Baltijos regiono 
istorija ir kultura: Lietuva ir Lenkija»: Tezćs.-Klaipćda, 2006. — P. 221 —225.

’ Д ячок O. O. Історія митних відносин на українських землях середини 
XIV—середини XVII ст. (методологічні та джерелознавчі аспекта) / /  Матеріали
V конгресу Міжнар. асоціації україністів. Історія: 36. наук, статей.—Чернів
ці, 2003. — Ч. 1. — С. 130—134; Він же. Проблеми дослідження митних відносин 
на українських землях в середині XIV—середині XVII ст. / /  Митна політика 
України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення: 
Матеріали наук.-практ. конф.: Д., 2003. — С. 194—196; Він же. Методологічні 
та джерелознавчі аспекти історії митних відносин на українських землях 
середини XIV—XVII ст. / /  Митна політика в Україні. Історичні та правові 
аспекти проблеми... — С. 64—78; Він же. Митні відносини на українських зе
млях в документах Литовської метрики / /  Історіографічні та джерелознавчі 
проблеми історії України: Міжпредметний простір1 історії... — С. 154 — 170; Він 
же. Захист інтересів господарського скарбу в дипломатичних зносинах Велико
го князівства Литовського / /  Економічна безпека держави... — С. 31—33; Він 
же. Литовська метрика як джерело дослідження митних відносин на україн
ських землях / /  II Міжнар. наук. Конгрес укр. істориків «Укр. іст. наука на 
сучасному етапі розвитку». Кам'янець-Подільський, 17 — 18 верес. 2003 р.: 
Доповіді та повідомлення. —Кам'янець-Подільський; К.; Нью-Йорк; Острог, 
2005. — Т. 1. —С. 102— 106; Він же. Регулювання митних відносин в Першому 
Литовському Статуті та боротьба шляхта за митні пільги / /  Pirmasis Lietuvos 
Statutas... -  Р. 208-225.

2 Берковський В. Деякі аспекти розвитку системи правового регулювання 
торгових відносин на Волині у XVI — першій половині XVII ст.: митне та гостин
не право / /  Укр. іст. зб. — К., 2003. — Вип. 5. — С. 78 — 92; Він же. Типологія і 
структура митної системи Волині в кінці XV—першій половині XVII ст. / /  
Вісн. Академії митної служби України. — 2006. — № 1.

:ł Морозов О. Історія митної справи та митної політики в Україні (V ст. 
до н. е. —1991 р.): Навч. посіб. — Д., 2005.— 313 с.
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колективна «Історія митної справи в Україні»1, серед авторів якої є й 
двоє учнів М. П. Ковальського, О. О. Дячок і Г. М. Виноградов.

Під митними відносинами ми розуміємо комплекс суспільних 
відносин, які виникають з приводу: а) формування й реалізації мит
ної політики; б) правового регулювання зовнішньоекономічної діяль
ності та митної служби і його практичної реалізації; в) організації та 
функціонування митних органів.

Будь-яке історичне дослідження в своїй основі має джерельну 
базу. І якщо першим етапом є формулювання наукової проблеми, то 
двома наступними, які на практиці, як правило, реалізуються парале
льно,—є аналіз історіографії та евристична діяльність. Визначаючи 
коло необхідних для аналізу джерел, дослідник звертається як до довід
кової літератури, так і до джерелознавчих студій. Кожен історик, який 
вивчає українську дійсність XVI —першої половини XVII ст., знайо
мий з публікаціями Миколи Павловича Ковальського (1929 — 2006). 
Вони є орієнтиром, що допомагає визначити: 1) які види джерел міс
тять необхідну інформацію; 2) в яких архівосховищах ці джерела збе- 
рігаються; 3) де, коли і ким публікувались джерела, який археографі
чний рівень даних публікацій; 4) хто досліджував ці джерела. (До 
речі, в четвертій частині фундаментального дослідження «Источни
коведение истории Украины XVI-первой половины XVII в.», на ти
тульному аркуші якого скромно значиться « Учебное пособие по спец
курсу», вчений прийомам та напрямкам архівних пошуків присвятив 
цілу главу, в якій виділив п'ять стадій архівної евристики та дванад
цять груп її інформативних джерел. Як завжди, дослідження містить 
ґрунтовну бібліографію питання1 2. Пізніїде, відповідаючи на питання 
Є. А. Чернова про ідеальний образ джерелознавця, М. П. Ковальсь
кий серед інших якостей, які повинен мати фахівець в даній галузі, 
назвав знання історіографії джерелознавства та вдосконалення джере
лознавчих методів, надбань минулого й шанобливе ставлення до історіо
графічної традиції3).

1 Історія митної справи в Україні /  За ред. П. В. Пашка, В. В. Ченцо
ва.-К ., 2006.-606 с.

2 Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины XVI —первой 
половины XVII в. — Д., 1979. — Ч. 4. Обзор основных отечественных собраний 
архивных источников: Учеб, пособ. по спецкурсу. — С. 11—28.

3 Чернов Е. А. Н. П. Ковальский: О времени и о себе / /  Дніпропетр. 
іст.-археограф, зб. — Д, 1997. —Вип. 1. На пошану проф. Миколи Павловича 
Ковальського. — С. 11; Ковальський М. П. Історик і історіографія / /  Там само. — 
С. 25, 26.
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Спеціально історію митних відносин на українських землях 
М. П. Ковальський не студіював. Але, оскільки він аналізував весь 
комплекс джерел з історії України XVI — першої половини XVII ст., то 
й аспекти правового регулювання митних відносин, діяльності мит
ниць неодноразово розглядались в публікаціях вченого.

Одна з книг М. П. Ковальського присвячена структурі джерель
ної бази соціально-економічної історії України XVI — першої полови
ни XVII ст. Вчений підкреслив, що найширша інформація міститься в 
книгах записів Литовської метрики, а невичерпним джерелом з історії 
міст є книги записів 1569—1674 рр. Київського, Волинського, Брацлав- 
ського та Чернігівського воєводств. Серед них на перше місце він 
поставив привілеї на ярмарки, торги, стягнення мит, їх конфірмацію 
(підтвердження) або звільнення від них1.

Аналізуючи сеймові конституції — рішення загальних (вальних) 
сеймів, М. П. Ковальський звернув увагу, що за часом дії вони поділя
лись на постійні (constitutiones perpetue) й такі, що були чинними 
впродовж певного часу (constitutiones temporales). За змістом вчений 
виділив 5 різновидів, з яких другий і третій — це — конституції: з .орга
нізації внутріїпньої та зовнішньої торгівлі й з фінансових питань, стягу
вання податків. Особливу увагу він звернув на низку сеймових поста
нов з торгово-економічних питань, що стосувались українських зе
мель, які безпосередньо регулювали митні відносини. Це — постанови 
Пьотрковського сейму 1565 р. «Устав про ваги та міри», «Про склади і 
старі дороги» із зазначенням міст, які отримали «право складу» солі з 
посиланням на відповідні королівські привілеї XIV— XVI ст. (серед них— 
Львів, Красностав, Коломия, Белз). Конституції різних років також за
кріплювали складське право: «склад львівської мальвазії» (1611 р.), «вин
ний склад» у Кам'янці-Подільському (1635 р.), склади угорського вина 
у восьми містечках Руського воєводства (1646 р.)., Неодноразово на 
сеймах порушувалось питання про «руську» сіль з Прикарпаття та тор
гівлю нею. Серед таких документів М. П. Ковальський назвав дві поста
нови 1643 р.: 1) про комори та прикоморки на прикордонні, в якій пере
раховані митні застави у Києві, Черкасах, Кременчуці, Ніжині, Коно
топі, Батурині, Чорнобилі та Чернігові; 2) про «комори здавна постав
лені» в «українних містах» — Кременці, Снятині, Барі, Стрию та ін2.

' Ковальский Н. П. Источники по социально-экономической истории 
Украины XVI — первой половины XVII века: Структура Источниковой базы: 
Учеб. пособ .-Д ., 1982.- С  16, 17.

23 Там сам о.-С . 30, 31.
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Слід також відзначити термінологічний словник, доданий до 
цієї книги, який містить пояснення термінології судово-адміністрати
вних книг України XVI —XVII ст., зокрема, й пов'язаних з митними 
відносинами (оренда мита, камінь, квит, комега, або комага, комора 
цельна, лист, лічба мита, митник, мито, перевоз, помірне, продаж мита, 
промит, або промито тощо)1.

У книзі, присвяченій аналізові актів про міста, М. П. Ковальсь
кий зазначив, що в окремих магдебурзьких грамотах фіксувалась поряд 
з фундацією населеного пункту, фундація мита. Він звернув увагу, 
що в магдебурзьких грамотах також є певні дані про торгівлю та її 
організацію, зокрема про право окремих міст мати склади різних това
рів: в Рожгацах (1633 р.); волоського вина, воску, риб, шкур з Валахії 
в Тимоновці1 2 (1637 р.); «московських товарів» в Миргородку (1631 р.). 
Згідно з магдебурзькими грамотами Стародубу (1620 р.) та Ніжину 
(1625 р.) їм дозволялось мати по два гостинних дома, один з яких — 
для московських купців3.

Ще одна книга узагальнюючого характеру присвячена джерело
знавству історії українсько-російських зв'язків XVI— першої полови
ни XVII ст. М. П. Ковальський відзначив загальні особливості джерел 
про торгово-економічні відносини. Зокрема, те, що не збереглись митні 
книги прикордонних українських міст. Він підкреслив, що надзвичай
но важливе значення мали б документи митниць, які діяли на сході 
українських земель. «Як свідчать офіційні документи, в першій поло
вині XVII ст. у відповідності з сеймовою конституцією 1643 р. Були 
засновані митниці («комори») в прикордонних містах України: Ніжи
ні, Ромнах, Гадячі, Конотопі, Кременчуці, Батурині, Лоєві, Любечі, 
Острі, Чорнобилі, Чернігові, а також Києво-Печерському монастирі. 
Однак книги цих митниць не дійшли до нашого часу, що привело до 
втрати дуже важливого каналу інформації для дослідників». А у росій
ських митних книгах, які збереглись, відомості про торгівлю з Украї
ною не виділялись.

М. П. Ковальський, підкреслив, що основними ж джерелами 
для вивчення українсько-російської торгівлі є акти магістратських і

1 Там само. — С. 81 —90.
2 Правильно: в Тиманівці (с. Тиманівка Тульчинського р-ну Вінниць

кої обл.).
3 К овальский Н. Я. Источниковедение социально-экономической исто

рии Украины (XVI —первая половина XVII века): Акты о городах: Учеб, по- 
со б .-Д ., 1983.- С .  11, 16.
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ґродських судів, документи й листування місцевих урядових установ. 
За формою фіксації інформації відомостей про торгові відносини вче
ний виділив дві групи джерел: прямі та непрямі.

Значні потенційні можливості для виявлення фактів з історії 
українсько-російських економічних взаємозв'язків містять книги судо
во-адміністративних установ українських міст, зокрема ґродських судів 
Львова, Луцька, Володимира, Кременця, Кам'янця-Подільського, а та
кож львівського магістрату. Зокрема, до луцьких ґродських книг були 
внесені відомості з митних питань, серед яких дізнання возного (1573 р.) 
у справі кам'янецьких купців-вірмен, що проїхали з московськими 
товарами без сплати мита все Поділля й частину Волині і за розпоря
дженням князя К. К. Острозького були пропущені з м. Полонного 
далі. До іншої луцької книги (1576 р.) був внесений універсал короля 
Стефана Баторія про порядок стягнення мита з купців, що торгували 
з Москвою. Цей вид джерел також містить матеріали про транзиту 
торгівлю. Наприклад до луцької ґродської книги 1571 р. був внесе
ний королівський універсал про вільний пропуск турецьких купців з 
товарами до московської землі і лист до одного з шляхтичів з наказом 
супроводжувати їх в якості вижа. Історик відзначив, що найбільш 
повний перелік митниць на кордоні з Росією і відомості про розміри 
мита містить запис акту львівського ґродського суду (1643 р.) обляти 
сеймової постанови «Про комори та прикоморки ... від кордонів мос
ковських до Валахії»1.

Дане дослідження містить й детальний аналіз археографічних 
публікацій з українсько-російських економічних та політичних взає
мин. Якщо частина, присвячена першому тому «Воссоединение Укра
ины с Россией» (М, 1953), повторює в дещо скороченому вигляді анало
гічну з більш ранньої книги про археографічні видання джерел з історії 
України XVI —першої половини XVII ст., здійснені в 20 — 70-і рр. XX стм 
а також в одній із статей1 2 (мова про які буде нижче), то аналіз інших 
публікацій містить низку нових аспектів. Деякі з них були обумовлені

1 К овальский Н. П. Источниковедение истории украинско-русских 
связей (XVI —первая половина XVII в.): Учеб, пособ. —Д , 1985.— С. 7, 8, 18, 
19, 20, 24.

2 Там же. — С. 10; Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украи
ны XVI — первой половины XVII в.—Д., 1977. —Ч. 1: Анализ советских публи
каций источников: Учеб, пособ. по спецкурсу. — С. 45; Він же. Документальные 
источники о русско-украинских взаимосвязях XVI — первой половины XVII в. 
/ /  Проблемы историографии и источниковедения истории СССР: Сб. науч. 
тр .-Д ., 1979.- С. 120, 121.
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появою нових видань. Зокрема, М. П. Ковальський відзначив розши
рення кола опублікованих джерел про українсько-російську торгівлю 
у «Памятниках южновеликорусского наречия», здійсненого Інститу
том російської мови АН СРСР у 1982 р.( серед яких 19 митних книг 
Денежного стола Розрядного приказа за 1615 — 1652 рр. з фонду 210 
тодішнього Центрального державного архіву давніх актів СРСР (рос. 
ЦГАДА, зараз — РГАДА—Російський державний архів давніх актів)1.

Вчений відзначив, що в офіційних документах приказів, що збе
рігаються в фондах нинішнього Російського державного архіву дав
ніх актів (РГАДА), серед іншого фіксували інформацію митників, а 
митні книги заслуговують на особливу увагу. Він з'ясував, що в ком
плексі, який зберігся від початкового складу, найбільшу кількість фактів 
про торгівлю з Україною містять записи Курської митниці 1647 р. 
Хоча даних про приїзд купців з України за попередній період йому 
виявити не вдалось, М. П. Ковальський наголосив, що це ще не може 
бути підставою для висновку про відсутність таких фактів взагалі. Він 
проаналізував зміст записів зазначеної книги стосовно приїзду україн
ських купців в окремі роки, міст, звідки вони прибували, асортимен
ту товарів. Вірогідність оригінальних записів у митних книгах сумнів 
у дослідника не викликала. Проте він звернув увагу, що ймовірно не 
всі товари, які привозились з України, були занесені до цих книг, як 
і не кожен факт приїзду купців у них фіксувався. На підтвердження 
того, що купці часто прагнули обійти митні контори й великі міста, 
вчений навів фрагмент з відписки путивльських воєвод до Розрядно
го приказу від 1621 р.1 2

Взагалі М. П. Ковальський звернув увагу на важливість таких 
видів джерел як відписки російських воєвод в Посольський та Розря
дний прикази і посольські «пам'яті». В останніх, зокрема, містяться 
вказівки про спорудження або відбудову у 1630-х рр. гостинних дво
рів у російських містах для українських купців. А у відписці до Розря
дного приказу (1635 р.) білгородський воєвода просив дати вказівки 
про розміри мита на худобу, вина та інші предмети українського екс-

1 Він же. Источниковедение истории украинско-русских связей —С. 11. 
В цьому, до речі, яскраво проявились притаманні самому М. П. Ковальсько
му такі якості як фундаментальність знань, обізнаність з системою і комп
лексом публікацій джерел, історична ерудованість та знання в галузі літера
тури, мистецтва, культури, і які він вважв необхідними для джерелознавця. 
Див.: К овальський М. Я. Історик і історіографія... — С. 25, 26.

2 Ковальский Н. П. Источниковедение истории украинско-русских свя
зей ...-С . 11-13 .
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порту, проте відповідь на дане прохання невідома. Вчений встановив, 
що низка приказних грамот містить інформацію про надання україн
ським переселенцям з Чугуєва та Корочі у 1638 р. права безмитної 
торгівлі в Курську, Бєлгороді та Осколі, а це, на його думку, свідчить 
про політику московського уряду щодо їх підтримки та заохочення. 
Одночасно російським купцям дозволялось безмитно торгувати в 
Чугуєві різноманітними товарами, крім «заповідних» (вина й тютю
ну). Також «польські та литовські купці» отримали дозвіл на пропуск 
з Чугуєва на Дон для торгівлі хлібом, порохом і свинцем. М. П. Коваль
ський акцентував увагу на грамоті з Посольського приказу тульсько
му воєводі (1638 р.), яка регламентувала торгівлю з українськими куп
цями, обмежуючи її прикордонними («порубіжними») містами, та на 
виписи з посольського договірного запису і царських указів того ж 
року про права українських купців на торгівлю в прикордонних міс
тах різноманітними товарами, за винятком «заповідних». Тут також 
окреслювались умови їх проїзду до Москви. Дослідник відзначив, що 
відписки воєвод і приказні «пам'яті» містять інформацію про чис
ленні порушення заборони торгівлі «заповідними» товарами як з боку 
українських купців, так і російських1. Заборони на вивіз товарів існува
ли і в Московській державі ( у 1649 р. було заборонено вивозити до 
Щвеції хліб, а раніше до розряду заборонених для експорту потрапляли 
також м'ясо, риба, мед, віск і благородні метали, інколи віск1 2), і в Речі 
Посполитій, як, зрештою, й в багатьох інших. (З XVII ст. митні тари
фи європейських держав забороняли вивезення сировини з колоній 
до тих країн, де воно могло бути використану для розвитку конкурую
чих галузей промисловості3). В цьому плані Дослідник згадує універ
сал короля Владислава IV про заборону вивозити селітру з України до 
Російської та інших держав, проте кваліфікує її як перешкоду для 
торгово-економічних відносин і взаємозв'язків Росії з Україною з боку 
властей Речі Посполитої4, що можна пояснити тогочасними загальни
ми ідеологічними настановами, які не могли не відображатись на істо
ричних дослідженнях і, за висловом М.Ю. Брайчевського, полягали в 
інтерпретації історії всіх неросійських народів СРСР як історії їх від-

1 Там же. — С. 13-17 .
2 К ост ом аров Н. И. Очерк торговли Московского государства в XVI и 

XVn столетиях.-С.Пб., 1862.-С . 211, 285
3 М арков  А  Н. Очерки истории таможенной службы... —С. 17.
4 Ковальский Н. П. Источниковедение истории украинско-русских свя

зей ...-С . 17, 18.
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носин з Росією1. Проте, заради справедливості, слід відзначити, що на 
наступній сторінці книги М. П. Ковальський-і сам наводить факти 
про певні обмеження торгівлі з боку обох держав та їх порушення 
московськими і київськими купцями1 2.

Також відзначені різноманітні за змістом скарги: російських 
купців на польських урядників і митників, які стягували з них на 
Україні побори, що перевищували королівські мита (1647 р.); купця й 
дипломата В. І. Познякова (лютий 1561 р.) на луцького війта і «целні- 
ка» І. Я. Борзобагатого, який затримав його, не дивлячись на наяв
ність королівського листа на безмитний проїзд, та допустив свавілля 
й пограбування; збирачів і наглядачів сіверських митниць на королів
ських урядників за безмитний пропуск московських купців3.

Дослідник звернув увагу на те, що в магдебурзьких грамотах 
низки українських міст: Стародуба (1620 р.), Ніжина (1625 р.), Мир- 
городка (1631 р.), Києва (1634 р.) — згадуються склади російських то
варів, а в люстраційних актах — стягнення мита4 5.

Матеріали, що стосуються історії митних відносин, викладені в 
розглянутій книзі, знайшли відображення в шостій главі докторської 
дисертації історика3.

М. Ц. Ковальський справедливо відзначив, що без перебільшення 
документи Литовської метрики є одним з найважливіших і незамін
них джерел, без залучення яких неможливе глибоке вивчення історії 
України XVI — XVII ст.6 За влучним висловом С. В. Абросимової, саме 
він «відродив» цю пам'ятку для української історичної науки7. Тому 
цілком закономірним було те, що даному комплексу М. П. Ковальсь
кий присвятив окрему книгу «Источники по истории Украины XVI- 
первой половины XVII в. в фондах Литовской метрики и в фондах 
Приказов ЦГАДА», на сторінках якої вміщені й матеріали про митні

1 Брайчевський М. Приєднання чи возз'єднання? Критичний зміст з при
воду однієї концепції / /  Переяславська рада 1654 року (Історіографія та до
слідження) /  Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. — К., 2003. — С. 307.

2 Ковальский Н. П. Источниковедение истории украинско-русских свя
зей ... —С. 19.

3 Там само. —С. 17, 18, 20.
4 Там само.—С. 13, 14, 18.
5 Ковальский Н. П. Источники по истории Украины XVI — первой полови

ны XVII в. Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. —М.( 1984. —С. 29.
Ковальский Н. П. Анализ архивных источников по истории Украины 

XVI — XVII вв.: Учеб, пособ. /  Н. П. Ковальский, Ю. А. Мыцык. — Д , 1984. — С. 19.
А бросим ова С. В. Книга записів Литовської метрики № 23. (Джерело

знавчий аналіз) / /  Дніпропетр. іст.-археограф, зб. — Вип. 1. —С.112.
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відносини. Аналізуючи книги записів Литовської метрики, які зараз 
зберігаються в РДАДА (ф. 389), дослідник зазначив, що одним з най
більш розповсюджених видів записів в цій групі книг є «листи» — 
грамоти, які видавались від імені великого князя. Він виділив сім груп 
«листів», а також особливий їх різновид. Назвемо лише ті групи, які 
певною мірою стосуються митної справи. Другу групу складають «лис
ти»- розпорядження, направлені місцевій адміністрації з господарсь
ких та фінансових питань. Серед них— «Лист до мытников Волынс
кой земли Бордзобогатых о пенези» та «Лист до справы мыт Волын
ских о пенези на 200 кони воеводе Киевскому» (обидва з кн. 37). Четверту 
групу становлять «листи» з дозволом організувати ярмарки і торги, 
відкривати корчми. Серед них — «Лист Костюшку толмачу на мыто 
в именю его Хоботове до воли господарское» (кн. 22) та «Лист на 
орендованье мьип кременецких» (кн. 37). П'яту ж групу складають 
«листа»-дозволи на безмитну торгівлю. Зокрема М. П. Ковальський 
згадує «Лист мещаном каневским на безмытное пропущенье з това
ры их везде по Великом княжестве Литовском до воли господарское», 
«Лист, даный мещаном веницким (винницким) на безмытное торго- 
ванье по всем Великом княжестве Литовском до воли и ласки господа
рское», «Лист даный бояром и мещаном черкавским (черкаским) на 
безмытное скупованье живностей на потребу их по Великом княжес
тве Литовском до воли господарское», «Лист воеводе киевскому о 
безмьипное пропущенье 100 лаиипов попелу до Гданска», «Лист меща
ном браславским на безмьипное торгованье по Великом княжестве 
Литовском до 5 лет» (всі з кн. 37), «Лист мещаном... володимирским... 
на волност од плаценя мьип и инших повинности до 10 лет» (кн. 38). 
Хоча дослідник і не вказав дата кожного з наведених документів, 
проте він зазначив, що книга 22 містить документа за 1547 р., книга 
37—за 1552—1561 рр., а книга 38 —за 1554— 1568 рр.1

Також документа, які містять інформацію з історії митних відно
син, є й серед іншого розповсюдженого виду записів в книгах Литов
ської метрики — «привілеїв», які фіксували пожалування, зокрема, мі
щанам на безмитну торгівлю1 2.

М. П. Ковальський відзначив, що особливу категорію джерел 
(які серед іншого містять інформацію про торгівлю) становлять маґі-

1 К овальский Н. П. Источники по истории Украины XVI — первой поло
вины XVII в. в фондах Литовской метрики и в фондах Приказов ЦГАДА: 
Учеб, пособ. — Д м  1979. — С.15— 17.

2 Там само. — С. 18.
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стратські (Рада та Лава) й ґродські судів України, що зберігаються в 
Центральних державних історичних архівах України у Львові та в 
Києві1. В четвертій частині «Источниковедения истории Украины XVI— 
первой половины XVII в.» М. П. Ковальський дав загальну класифіка
цію документів судово-адміністративних установ за походженням і 
формою. До першої групи (акти державної влади) він, зокрема, відніс 
королівські та великокнязівські грамоти («листи») купцям на безмит
ну торгівлю, про призначення митників1 2.

В спеціальній статті М‘. П. Ковальський відзначив, що в магдебур
зьких грамотах з коронних книг записів Литовської метрики містить
ся важлива інформація про право окремих міст мати склади: різних 
товарів —в Рожищах, вина, риб, воску з Валахії —в Томанівці3, «това
рів московських»—у Мир городку4. Цей матеріал також включений 
до розглянутої вище книги з джерелознавства соціально-економічної 
історії України на матеріалі актів про міста, що, як і стаття, була 
опублікована в 1983 р.5

В іншій роботі вчений проаналізував документи Литовської мет
рики, які зберігаються в Головному архіві давніх актів [Archiwum główne 
akt dawmych) у Варшаві. Він звернув увагу на покажчик Коронних 
книг Литовської метрики (або Руської чи Волинської метрики), складе
ний в 1673 р. Королівським секретарем Стефаном Казимежем Ганкеви- 
чем. Хоча самі книги записів 1569—1574 рр., які відносяться до Київ
ського, Волинського, Брацлавського та Чернігівського воєводств, зна
ходяться в РГАДА, М. П. Ковальський відзначив, що цей покажчик 
цінний тим, що передає зміст зазначеної групи книг, кожного акта, 
фактично він є «своєрідним ключем до безцінного документального 
багатства». Самі ж  документи містять дуже важливу інформацію з 
різноманітних аспектів соціально-економічного життя суспільства.

1 Ковальский К  П. Документальные источники о русско-украинских 
взаимосвязях ... —С. 124.

2 Він же. Источниковедение ... —Ч. 4. —С. 68.
1 Див. прим. 25 на с. 297.
4 Ковальский Н. П. Локационные и магдебурґские грамоты городам 

Украины в составе коронных книг записей «Литовской метрики» второй 
половины XVI—первой половины XVII века / /  Историографические и источ
никоведческие проблемы отечественной истории. Источники по социально- 
экономической истории России и Украины XVII — XIX веков: Межвуз. сб. 
науч. тр. — Д., 1983.—С. 12.

л Ковальский Н. П. Источниковедение социально-экономической исто
рии ... — С. 16.
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Дослідник виділив 15 груп заголовків актів, наведених в покажчику, 
які відповідають самим документам. Першу групу становлять лока
ційні, фундаційні («осади»), магдебурзькі грамоти та їх підтверджен
ня; привілеї на ярмарки, торги, мита; «вольность» шинкования медом 
та пивом, «декларації», «ординації»— містам1.

. Варто також відзначити, що «Методические рекомендации по 
использованию документов Литовской метрики XVI в. в курсе исто
чниковедения отечественной истории», укладені разом з Г. В. Боря- 
ком, окрім загальної характеристики та історії даного джерельного 
комплексу й порад студентам щодо робота з регестами книг записів 
Руської (Волинської) метрики, містять й здійснену вперше публіка
цію оригінальних заголовків 479 актів її перших п'яти книг (№ 191 — 
195) за 1569 — 1582 рр. (загальний комплекс з 28 книг, що зберігають
ся в фондах РГАДА, ф. 389, on. 1, од. зберігання 191—211, охоплює 
період 1569—1673 рр.)1 2 Дана публікація реґестів дає змогу виявити 
документа, що містять інформацію з митних відносин: № 15, 17 (оби
два за 1570 р.) книги 191 , № 13, 24 (обидва за 1570 р.), 33 (1571 р.), 72 
(1574 р.) книги 192 , № 20, 24, 29 (всі за 1576 р.) книги 1933.

В одній із статей вчений справедливо відзначив, що «велику 
джерелознавчу та інформаційну цінність становлять досягнуті в процесі 
джерельного пошуку, виявлені серед архівних справ, відомості різно
манітного походження, які відклалися в різних фондах, про одних й 
тих самих осіб, що брали участь в російсько-українській торгівлі»4. Як 
приклад він наводить документи 1640— 1642 рр. з фондів теперішнього 
РГАДА та Центального державного історичного, архіву України у Львові 
про перебування в українських містах у 1640 — 1642 рр. купця-«мос- 
ковитина» Івана Степановича (Стефановича) Кадашевця (Кадашов- 
ця). Один з документів — це скарга на королівських митників внесена 
купцем до львівської ґродської книги в 1642 р.5

В другій частині «Источниковедения истории Украины XVI- 
первой половины XVII в.» М. П. Ковальський проаналізував зміст та

1 Ковальский Н. П. Анализ архивных источников...— С. 16, 17.
2 Методические рекомендации по использованию документов Литовс

кой метрики XVI в. в курсе источниковедения отечественной истории /  Сост. 
Н. П. Ковальский, Г. В. Боряк.—Д , 1987. —С. 3 — 7.

3 Там сам о.-С . 9, 14, 15, 17, 21, 25, 26.
4 Ковальский Н. П. Документальные источники о русско-украинских 

взаимосвязях ...— С. 124, 125.
3 Там само. —С. 125.
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археографічний рівень публікацій джерел, здійснених у Російській 
імперії.

Опубліковані у перших трьох томах «Актов Юго-Западной Рос
сии» (С.Пб., 1863, 1865, 1861 відповідно) джерела він відніс до двох 
великих груп (родів): документальні (актові) та оповідні1. За змістом 
вчений розділив їх на сім груп1 2. До третьої групи він відніс значну 
кількість документів, опублікованих в І томі, які розкривають право
ве та економічне становище православної церкви, передусім монасти
рів, серед них —грамоти, що надавали право здійснювати торгівлю, 
не сплачуючи мита3. До четвертої групи М. П. Ковальський відніс 
документи з історії міст, зокрема, й ті, які регулювали торгівлю, стяг
нення мит, зокрема, в луцькій та володимир-волинській соляній та 
восковій коморах, передачу в оренду стягнення луцького мита. Та
кож до цієї групи віднесені грамоти, .що звільняли на певний час від 
сплати мита міщан Києва та Брацлава (відповідно 1545 р. та 1548 р.), 
які зазнали збитків від нападів татар, і канівських та черкаських мі
щан (1558 р.) як «людей украинных», тобто прикордонних. Також 
М. П. Ковальський звернув увагу на особливі грамоти («листи»), яки
ми за виконання важливих адміністративних і військових функцій у 
1507 р. князь К. І. Острозький, а у 1560 р. князь К. К. Острозький 
отримали право на частину (200 кіп грошів на рік) від луцького мита4.

Аналізуючи публікацію книг Литовської метрики у виданні.«Рус
ская историческая библиотека», дослідник відзначив, що вміщені в 
томах XX, XXVII, XXX і ХХХІП (відповідно С.Пб., 1903, 1910; Юр'єв, 
1914; Пг., 1915) документи містять порівняно небагато записів стосов
но історії України, але «вони нерідко можуть слугувати істотним під
ґрунтям при вивченні соціально-економічної історії XVI ст.». За видо
вими ознаками та формою записів опубліїсовані джерела М. П. Коваль
ський розподілив на п'ять груп. Другу групу складають привілеї фео
далам, міщанам, митникам, зокрема, на оренду. Третю — описи (інве
нтарі) окремих міст, а четверту —вимоги феодалів Волинської землі, 
висловлені на литовських сеймах. Особливу увагу дослідник звернув 
на два документи, опубліковані в тридцятому томі. «Прозбы земли

1 Ковальский Н.П. Источниковедение и археография истории Украи
ны XVI — первой половины XVII в.—Д.: ДГУ, 1978. — Ч. 2. Анализ дореволюцион
ных отечественных публикаций источников: Учеб, пособ. по спецкурсу.— 
С. 19-20 .

2 Там само. — С. 20 — 23.
Там само. —С. 21.

4 Там само. — С. 21 — 22.
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Волынское», представлені на віденський сейм 1551 р., складались з 
п'яти пунктів (артикулів). Перший вимагав ліквідувати на території 
феодальних володінь державні (великокнязівські) митниці. Другий ар
тикул вимагав від купців їздити тільки старими торговими шляхами 
(т. зв. дорожний примус). Третій артикул вимагав заборонити стягу
вання мита «з речей властныхкнязских и панских и земянских»*. При
нагідно зауважимо, що відповіддю на «Прозбы» був привілей Жиґимон- 
та Августа луцьким міщанам від 21 грудня 1551 р. їм дозволялося у 
Луцьку, Луцькому повіті та на Волині взагалі не сплачувати старого 
мита, яке стягувалось по всьому Великому князівстві Литовському з 
тих, хто перевозив товари суходолом чи водою. Лучани отримали такі 
ж вольності, як віденські та київські міщани, однак повинні були спла
чувати соляне та воскове мито. Також дозволялося у Луцьку тричі на 
рік влаштовувати ярмарки тривалістю по два тижні кожний, під час 
яких могли торгувати, не сплачуючи мита, як місцеві, так і приїжджі1 2. 
Ще М. П. Ковальський звернув увагу на «Прозбы земли Волынское» 
з дванадцяти артикулів, подані на віденський сейм 1554 р. В остан
ньому артикулі була висунута вимога звільнити «обывателей» (підда
них волинських шляхтичів) від мит при хлібній торгівлі всередині 
Волині. Вчений особливо підкреслив, що у відповідь на цю вимогу був 
наданий привілей, за яким волинські купці звільнялись від сплати 
мита при перевезенні хліба для продажу в Луцьку, Володимирі й Тор- 
чині. М. П. Ковальський звернув увагу, що обидва документи, вмі
щені в тридцятому томі «Русской исторической библиотеки», були 
проаналізовані М. К. Любавським в роботі «Литовско-русский сейм. 
Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внеш
ней жизнью государства» (М., 1900)3. В трет^ частині дослідження 
«Источниковедение истории Украины XVI-первой половины XVII в.», 
присвяченого аналізу публікацій джерел іноземними мовами, М. П. 
Ковальський знову звернув увагу на «Прозбы» 1551 і 1554 р. в зв'язку 
з їх публікацією в збірнику документів «Zbiór praw litewskich od roku 
1389 do roku 1529. Tudzież rozprawy sejmowa o tychże prawach od roku 1544 
doroku!563y> (Познань, 1841 p.)4.

1 Там само. — С. 29 — 33.
2 Торгівля на Україні XIV—середина XVII століття: Волинь і Наддніпрян

щина/ АН УРСР. Археограф, комісія та ін.; Упор.: В. М. Кравченко, Н. М. Яко
венко; Редкол: М. Ф. Котляр (відп. ред.) та ін. — К., 1990. —С. 202 — 203.

3 Ковальский Н. П. Источниковедение ...—Ч. 2. — С. 33, 108.
4 Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины XVI —первой 

половины XVII в. — Д., 1978. — Ч. 3. Характеристика публикаций источников 
на иностранных языках: Учеб, пособ. — С. 21.
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Аналізуючи публікації фрагментів Литовської метрики в першо

му і єдиному томі «Документов Московского архива министерства 
юстиции» (Мм 1897), зокрема, відповідь («отказ») Жиґимонта Августа 
від 8 січня 1566 р. на віденському сеймі на чергові «прозбы» 1565 р., 
М. П. Ковальський відзначив, що втягування волинської шляхти в 
ринкові відносини, в т. ч. у сферу зовнішньої торгівлі, знайшло відобра
ження в їх третьому пункті1.

Детально вченим проаналізовані джерела, опубліковані у виданні 
Київської археографічної комісії «Памятники, изданные временной 
комиссией для разбора древних актов». Він відзначив, що багато важли
вих джерел з економічного розвитку вміщені в другому відділі чоти
рьох томів даної збірки (особливість її полягає в тому, що кожен том 
розділений на три самостійні частини, в яких підібрані джерела з 
певної проблематики). Зокрема, у другому томі (перше видання — 
1846 р., друге видання —1897 р.) опублікований комплекс документів 
під назвою «Устав о мытах в Великом княжестве Литовском» 1563, 
1569 та 1573 рр., а також «Такса, по которой взималось мыто в г. 
Кременце» в 1569 та попередніх роках. М. П. Ковальський звернув 
увагу, що ці документи «дозволяють встановити номенклатуру това
рів внутрішнього та зовнішнього ринку Волині»1 2.

В спеціальній статті вченим проаналізовані Львівські археогра
фічні видання XIX —початку XX ст., серед яких й 11-томна серія 
«Жерела до історії України-Руси», що публікувалась в 1895 — 1924 рр. 
Томи з першого по третій та сьомий містять люстрації королівщин 
(описи королівських маєтків). Дослідник підкреслив цінність цих ак
тів для дослідження соціально-економічої історії, звернувши увагу, 
що серед іншого, вони містять інформацію про розвиток торгівлі, 
мита та митні тарифи3. Також детально простудійовано дві серії, опу
бліковані в 1905— 1906 рр. в 63-му та 64-му томах «Записок наукового 
товариства ім. Т. Шевченка» під заголовком «Матеріали до історії 
суспільно-політичних і економічних відносин Західної України». Пер
шу серію становлять записи й рішення, внесені до актових книг ґрод- 
ських (Львівського, Самбірського й Саноцького) та земських (Галиць-

1 Там само. — Ч. 2. — С. 43.
2 Там само. — С. 50 —51, 54.
3 Ковальский Н. 77. Источники по истории Украины XVI — первой поло

вины XVII в. во львовских археографических изданиях XIX — начала XX в. /  
/  Анализ публикаций источников по отечественной истории: Сб. научн. тру- 
дов .-Д ., 1978. —С. 3 2 -3 4 .
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кого й Перемишльського) судів. JB ній М.П. Ковльський виділив дві 
групи актів за адресатами: першу становлять королівські грамоти, 
видані шляхті, а невелику другу—королівські грамоти іншим особам. 
До останньої належать й два документи від 1511 та 1526 рр. (№ 68 і 75) 
з фондів теперішнього іДДІА України у м. Львові—грамоти до кам'яне- 
цьких міщан «з вимогою не об'їжджати львівський склад під час торго
вих мандрівок в інтересах державного фіска й львівського патриція- 
та»1. З джерел,^опублікованих у другій сери, дослідник звернув увагу 
на чотири документи, що відносяться до Кам’янця-Подільського. Три 
з них становлять для нас безпосередній інтерес. Відповідними грамо
тами (№ 89 і 103) мешканці міста звільнялись від усіх мит у 1543 та 
1553 рр. М. П. Ковальський вважає, що, очевидно, це було наслідком 
невдоволення та скарг міщан. У 1550 р. була видана грамота про про
пуск кам'янчай через комори (№ 102). В документі, адресованому 
1547 р. люблінському воєводі (№ 93) наказувалось не перешкоджати 
купцям із Кременця їздити до Коломиї та інших місцевостей по сіль 
старовинним шляхом — via antiqua. Тут же вказувались маршрути то
ргових шляхів1 2.

В першій частині «Источниковедения истории Украины XVI- 
первой половины XVII в.» М. П. Ковальський проаналізував публі
кації джерел, здійснені в радянський час (20 —70-і рр.). Зокрема, він 
відзначив, що джерела з першого тому видання «Воссоединения Укра
ины с Россией. Документы и материалы в т рех  т омах» (М., 1953), які 
були почерпнуті або перевірені в українських архівах, за видовою 
ознакою з врахуванням фондоутворювача, можуть бути розподілені 
на три групи. Другу таку групу складають акти ґродських і земських 
судів. Серед них —скарги митників на випадки безмитної тогівлі 
(№ 244, 260)3. У даній частині, а також у статті «Документальні джерела 
про російсько-українські взаємозв'язки XVI — першої половини XVII ст.» 
дослідник, відзначивши, що дореволюційні археографи не надавали 
особливої уваги торгово-економічним зв'язкам між Україною й Ро
сією, наголосив на важливості публікації в першому томі «Воссоеди
нения...» 30-ти документів з даної проблематики: 28-ми з фондів тодіш
нього Центрального державного архіву давніх актів СРСР та по одно
му—з тодішнього Харківського філіалу ЦДІА УРСР і Львівської нау
кової бібліотеки АН УРСР. З них лише чотири є археографічними

1 Там же. — С. 38, 39
2 Там же. — С. 41.
л Ковальский Н. П. Источниковедение... — Ч. 1. — С. 43.
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повторами. М. П. Ковальський їакбж Здійснив класифікацію актово
го матеріалу за походженням, формою та різновидами на чотирги гру
пи. Перші три містять інформацію з історії митних відносин. Першу 
групу складають відписки порубіжних воєвод до Москви з питань 
російсько-української торгівлі (16 позицій). Друга група — приказна 
документація, серед якої лист-відповідь московського уряду польсь
кому послу А. Киселю щодо купців (док. N° 279). Третю групу стано
влять два.документи (№<268, 269) — уривки-з приходних книг білгоро- 
дської тажурської митниць. Дослідник також .коротко проаналізував 
зміст зазначених джерел, зокрема, відомості про організацію, марш
рути та умови тогівлі1.

Археографічний аналіз джерел, опублікованих в другому й тре
тьому томах «Воссоединения...» (М., 1953), здійснений у статті, написа
ній М. П. Ковальським разом з М. Ф. Кучернюком. Автори відзначи
ли, що більше половини документів, вміщених в обох томах (53,7 % та 
68,6 % відповідно), були опубліковані вперше. За винятком двох, всі 
вони, почерпнуті з фондів тодішнього ЦГАДА За видовими ознаками 
та за формою дослідники розділили джерела на 15 груп. Найбільшу з 
них складають відписки порубіжних воєвод та інших офіційних осіб 
до Москви (четверта група). За спільністю тематики в ній виділено 
три підгрупи, зокрема, й ту, що висвітлює економічні зв'язки України 
й Росії (13 документів другого тому та 7 третього)1 2.

Аналізуючи перші два томи видання «Исторические связи наро
дов СССР и Румынии в XV—начале XVIII в. Документы и материалы в 
трех томах» (М., 1965, 1968), М. П. Ковальський зазначив, що пер
ший документ другого тому є археографічним повтором з книги
В. Рольного «Dwie taksy towarów cudzoziemskich» (Краків, 1897). За ви
довою ознакою вчений відніс вказаний документ до групи диплома
тичних документів, а за змістом—до підгрупи «донесення іноземних 
послів про події в Молдавії та на Україні»3.

Третя частина дослідження М.П. Ковальського присвячена аналі
зу публікацій джерел, здійснених іноземними мовами.

1 Там само. — С. 45; Ковальский Н. П. Документальные источники о 
русско-украинских взаимосвязях ... — С. 120, 121.

2 Кучернюк Н. Ф. Документальные источники о русско-украинских 
связях периода освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. в 
археографической публикации «Воссоединение Украины с Россией» (т. I I -  
III) /  Н. Ф. Кучернюк, Н. П. Ковальский / /  Анализ публикаций источников 
по отечеств, истории: Сб. научн. трудов.—Д., 1978.— С. 6, 8 —11.

1 Ковальский Н.П. Источниковедение ... —Ч. 1. —С. 77, 78.
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Аналізуючи видання пам'яток сеймового законодавства Коро

ни й Речі Посполитої XIV—XVIII ст. « Volumina Іедит», дослідник розді
лив їх на дві великі групи, кожна з яких містить джерела з митної 
тематики. Першу становлять сеймові постанови (конституції) із загаль
них та приватних соціально-економічних й політичних питань, дія 
яких розповсюджувалась на територію всієї держави або на окремі 
землі, місцевості чи міста (вони, зокрема, регламентували торгівлю). 
Другу групу складають податні універсали (uniwersały poborowe), які з 
XVII ст. приєднувались до сеймових конституцій (зокрема, вони закріп
лювали розмір мита). За змістом питань, які регламентувалися сеймови
ми конституціями, М. П. Ковальський об'єднав їх в одиннадцять груп. 
Першою він називає групу, яка регулювала організацію внутрішньої 
та зовнішньої торгівлі, митну політику уряду, встановлення мит тощо. 
Із них значний інтерес становлять джерела, опубліковані в 2 — 4 то
мах (перше видання здійснене у Варшаві у 1730-х рр., передрук —у 
Санкт-Петербурзі в 1859 р.). В постановах Пьотрковського сейму 
1562— 1563 рр. «Про склади та старі дороги» названі міста, які корис
тувалися правом складу товарів, зокрема, Львів, Коломия, Белз, Красно- 
став, а також вказані дати видачі відповідних грамот (наприклад, Львів 
їх отримував у 1387, 1404, 1424 та 1460 рр.). Видавались також поста
нови про склади окремих товарів — «руської» солі в Бидґощі (1589 р.), 
вина в Кам'янці-Подільському (1635 р.), львівської мальвазії (1611 р.), 
новий склад Київського воєводства (1647 р.). Було прийнято постано
ви про торгівлю «руською» сіллю, яка надходила до Великопольщі 
(1576 р.), про Дрогобицьку сіль (1616 р.). Є особливі постанови про 
мита 1581 р. та про проведення ревізії «цел» І (мит) белзьких 1590 р. 
У 1643 р. була прийняті сеймові постанови про «комори і прикоморки 
на прикордонні до давніх новостворених, крім головних комор, здав
на встановлених у королівстві» (серед них: Чорнобиль, Чернігів, Ні
жин, Батурин, Конотоп, Гадяч, Остер, Київ, Печерський монастир, 
Кременчук, Черкаси) та про «комори здавна поставлені» (Кам'янець, 
Снятии, Львів, Бар, Стрий та ін.). Безперечно, інтерес також станов
лять опубліковані в другому томі постанови сейму «Статут про ваги 
та міри» 1565 р. та про міру «руської» солі 1588 р.1

М. П. Ковальський серед польських археографічних публікацій 
джерел про соціально-економічний стан українських земель особли
во виділив багатотомне видання Александра Яблоновського «Źródła

1 Ковальский К  Я. Источниковедение ... —Ч. 3. — С. 14—15.
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dziejowe». Якщо вступні статті до томів відзначаються тенденційністю, 
то самі опубліковані джерела з фондів Коронної та Литовської метрик 
містять досить цінну інформацію. В шостому тому (Варшава, 1877 р.) 
вміщені акти ревізії («пописів») 1545 р. шести волинських і подільсьт 
ких замків, які знаходились під державною (королівською) юрисдик
цією, — Володимирського, Луцького, Кременецького, Вінницького, 
Брацлавського і Житомирського. Дослідник справедливо підбав критиці 
А. Яблоновського за те що документи, написані в оригіналі україн
ською мовою, видавець опублікував в латинському транскрибуванні, 
що мало наслідком спотворення текстів, а також за відсутність пов
них археографічних легенд. Для нас інтерес має те, що акти ревізії 
містять розміри мит. Також у цьому томі надруковано три грамоти: 
привілей «всій землі Волинській» 1547 р., «Одпущенье всим земяном 
волынским даваня воловщизны на 12 год», про надання лихварям мит 
луцьких і володимирських в 1531 р., а також два «листи» — князю 
К. К. Острозькому (1523 р.) і хоружому волинської землі князю
С. М. Сокольському (1539 р.)1.

М. П. Ковальський зазначив, що томи 25-томної серії джерел з 
місцевих архівосховищ «Akta grodzkie і ziemskie z czasów Rzeczypospolitej 
Polskiej z archiwum t. zw. bernardyńskiego we Lwowie» розподіляються на 
три групи:

1) ті, що містять документи переважно XIII —початку XVI ст. з 
історії феодального землеволодіння, з історії єпископій (переважно 
католицьких) на західноукраїнських та сусідніх польських землях, 
історії міст, відносин з Молдавією тощо (т. 1—9);

2) регести XV—XVII ст. актів з Львівських ґродських та земсь
ких книг (т. 10);

3) судові акти й документи сеймиків XV—XVII ст. (т. 11—24).
Також він розподілив документи на кілька груп за змістом. До

першої групи відніс документи IX тому (Варшава, 1881 р.) з історії 
західноукраїнських міст, особливо Львова, зокрема, про торгівлю, со
ціально-економічну й торгову політику польського уряду на українсь
ких землях. Серед них вчений відзначив королівські декрети про ство
рення у Львові воскової комори від 1496 р., про митні збори, їх оренду 
членами Ради міста Львова—радниками («консулами»), про надання мі
щанам привілеїв на звільнення від сплати мита від 1497—1502 рр., про 
львівський склад товарів від 1502 р. До другої групи М. П. Ковальський 
відніс оубліковані в сьомому томі (Варшава, 1877 р.) грамоти і привілеї

1 Там само. — С. 21 —24.
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молдавських господарів купцям зі. Львова «и от иних міст, и от рускія 
земли» про сплату звичайних мит (№ 1 — 12, починаючи з 1390 р.). П’яту 
групу, на думку вченого, становлять опубліковані в десятому томі 
реґести, які передають зйгіст облят (внесених до судових актовйх книг 
дослівних записів) королівських грамот, розпоряджень, рішень, пожа- 
лувань, видачі й підтвердження привілеїв, глейтів (охоронних гра
мот) , меншою мірою — актів представників вищої державної адмініст
рації, які були записані до львівських ґродських і земських книг у 
XV—XVII ст. Зокрема, М. П. Ковальський звернув увагу, що регести 
містять важливі відомості про організацію торгівлі, заборону кам’яне- 
цьким купцям обходити Львів, вимогу, щоб купці та мандрівники не 
об'їжджали Рогатин. «Значення такої публікації важко переоцінити, — 
підкреслив дослідник, — оскільки, користуючись даними регеста, лег
ко можна відшукати необхідний акт в судових книгах»1.

М. П. Ковальський звернув увагу на здійснену 1936 р. У Львові 
публікацію книги записів Ради м. Дрогобича, єдиної, що збереглася 
від XVI ст. Серед джерел першої групи (урядові документи) він на
звав і митний привілей1 2.

Вчений детально проаналізував семитомне львівське видання 
1887 — 1910 рр. «Archiwum ksiqzat Sanguszków w Sławucie», в якому опублі
ковані документи за 1284— 1577 рр. За місцем виникнення М. П. Ко
вальський розділив джерела на дві великі групи: 1) утворені урядови
ми органами Литви і Польщі; 2) документи й листування білорусько- 
литовських та українських магнатів і шляхтичів. За тематичною й 
видовою ознаками він виділив шість груп. Третю з них становлять 
документи про торгові зв'язки, митну й торгову політику Литви та 
Польщі, надання привілеїв окремим феодалам. Перш за все, дослід
ник звернув увагу на низку джерел, вміщених у третьому та четвер
тому томах. 1521 року князі Острозькі отримали привілей, який звіль
няв їх підданих від сплати луцького мита за сіль, що перевозилась 
через Кременець з Коломиї, Долини і Дрогобича. Наступного року 
купцям, які торгували воском і сіллю, під час їх проїзду через Острог, 
Рівне, Дубно та Сатіїв наказувалось сплачувати мито в цих Острозь
ких володіннях. Грамотою Жиґимонта І від 1532 р. встановлювався 
шлях, яким купці повинні були гнати волів і везти товари з Волині, 
Поділля, Валахії та Руського воєводства. 1536 року Жиґимонт І дав 
вказівку маршалку волинської землі Ф. Сангушкові, щоб купці, які

1 Там само. — С. 29 — 33.
2 Там само. —С. 37.
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везуть сіль з Дрогобича, платили мито у Володимирі, а з Долини й 
Коломиї —в Кременці та Луцьку. У 1539 р половина острозького мита 
(т. зв. даниловщизна) передавалась князю Кузьмі Заславському, що 
спричинило конфлікт з Беатою Костелецькою1.

Аналізуючи джерела, опубліковані в другому томі видання 
«Zrzódła do dziejów polskich» (Вільнюс, 1844 p.)f M. П. Ковальський звер
нув увагу, що акт ревізії про стан Київського замку середини XVI ст. 
(між 1543 і 1548 рр.) містить відомості про торгівлю з Москвою, Туреч
чиною та іншими країнами,* а також перелік митних зборів1 2.

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що хоча Микола Павло
вич Ковальський ніколи спеціально не досліджував митну тематику, 
його роботи містять цінну інформацію щодо місця зберігання джерел 
з історії митних відносин на українських землях в XVI — першій поло
вині XVII ст. та їх публікації в українських, російських і польських 
виданнях XIX —XX ст., принципи й археографічний рівень здійсне
них публікацій. Запропонована вченим класифікація джерел за родо
видовою ознакою та за змістом може бути застосована в досліджен
нях історії митних відносин на українських землях середньовічної та 
ранньомодерної доби.

1 Там само. —С  42 — 45.
2 Там само. —С. 57.
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СКЛАД ДЖЕРЕЛ 
СТАТИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
З  ІСТОРІЇ ВОЛИНІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI- 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

Використання джерел статистичного характеру для вивчення проб
лем соціально-економічної історії України другої половини XVI — пер
шої половини XVII ст. почалося практично одразу із появою зацікав
леності цією тематикою. Воно відбувалося в кількох напрямках —в 
дослідженнях та археографічній діяльності. В силу специфіки фік
сації інформації в таких джерелах, вони в першому використовували
ся не в усій повноті, а лише для ілюстрації становища окремих кате
горій населення, визначення історико-демографічних характеристик. 
Як результат, на джерела описово-статистичного характеру було по
ширено окремі джерелознавчі характеристики та напрацьовано ряд 
методичних підходів їх аналізу. Але головною мірою це стосувалося 
тільки окремих груп таких джерел, в першу чергу, податкової доку
ментації. Вона й на сьогодні залишається чи не найчастіше викорис
товуваною в конкретно-історичних дослідженнях. Завдяки увазі до 
історичної демографії, нехай навіть вузькій, для визначення стану 
залюднення, було не лише введено до наукового обігу, але й археог
рафічно освоєно1, цілий ряд джерел статистичного характеру, дано їх
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джерелознавчу характеристику та виявлено інформативні можливості1. 
Деякі з опублікованих джерел не одразу стали залучатися для дослі
джень, оскільки вимагали гнучкішої методики. Йдеться, наприклад, 
про пописи війська Великого князівства Литовського, між першою 
публікацією яких та ґрунтовним опрацюванням з точки зору вивчен
ня залюднення лежало майже півстоліття1 2. Натомість, стосовно скла
ду описово-статистичних джерел та термінології їх позначення й до 
сьогодні немає визначеності. Завданням даної статті' є визначення їх 
складу.

Податкова документація як окремий різновид джерел відома 
ще для першої половини XVI ст., але українські землі, в тому числі й 
Волинь, в ній майже не представлені. Значною мірою це пояснюється 
окремішністю їх статусу у Великому князівстві Литовському, пов'яза
ного, в тому числі, й з необхідністю витрачати кошти, в тому числі й 
одержані від загальнодержавних податків, на місцеві потреби, перш 
за все на оборону від постійних татарських вторгнень, та невисоким 
рівнем участі тутешньої шляхти у загальнодержавних акціях. Тільки 
після Люблінської унії було здійснено дуже значні зміни в способах 
обкладання і в самому розумінні податку3, а також в супровідній ви
биранню податків документації. До таких змін М. Ф. Довнар-Заполь- 
ський відніс: 1) сейм став єдиним органом, який накладає податок не 
тільки на приватновласницьких людей, але й на міста та підданих 
господарських держав; 2) дрібні класові відмінності втрачають давнє 
значення і всі нешляхетські елементи повинні приймати участь в сплаті

1 Źródła dziejowe.-Warszawa, 1889. — Т. 12; Т. 19. — S. 4 —5; Баранович О. І. 
Вказ. твір. — С. 5 —11; Крикун М. Г. Подимні реєстри XVII ст. як дж ерело// 
Третя республ. наук. конф. з архівознавства та інших спец. іст. дисциплін. 
Друга секція: Спец. іст. дисципліни. — К., 1968. — С. 69 — 98; Він же. Источни
ки и историография демографического состояния Правобережной Украи
ны накануне и во время Освободительной войны украинского народа 1648 — 
1654 гг. / /  Проблемы историографии и источниковедения истории СССР. — 
Д., 1979.—С. 126—137; Кіку.І. О. Актові книги як джерело для вивчення 
демографії Волині першої половини XVII ст .// Іст. дослідження: Вітчизн. 
історія. —К., 1985.— С. 51—52.

2 Русская историческая библиотека. -  Пг.( 1915. — Т. 33; Łowmiański И. 
Popisy wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego wieku XVI jako źrodło do dziejów zalud
nienia / /  Mediaevalia: W 50 rocznicę pracz naukowej Jana Dąbrowskiego-Warszawa, 
1960. — S. 425 — 435. Передрук, в: Łowmiański H. Zaludnienie państwa Litewskiego w 
wieku XVI. Zaludnienie w roku 1528-Poznań, 1998. — S. 211 —224.

л Довнар-Заполъский M. Государственное хозяйство Великого княже
ства Литовского при Ягеллонах. — К., 1901. —С.764.
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податку; 3) податок охоплює не лише нерухому власність, але й за
няття та, частково, і прибуток; 4) всі ці принципи звастосовуються до 
різних категорій платників, тобто, податок прагне вловити ті сторони, 
з яких видно майнове становище чи прибуток податкового суб'єкта1. 
Зрозуміло, що ці новації повинні були також опиратися на добре 
розроблену в Польщі податкову документацію, впровадження якої 
одразу ж після Люблінської унії за поборовим універсалом сейму 
також було певним нововведенням.

Вся сукупність податкових джерел другої половини XVI — пер
шої половини XVII ст. поділяється на дві групи за об'єктами оподат
кування. Це побор, який збирався з усього непривілейованого насе
лення від володіння нерухомістю в містах та заняття ремеслом чи 
промислами в містах і селах та за користування землею — з селян та 
міщан. Отже, він був складним податком. Окремо виділялися особи, 
що не володіли нерухомістю. Окремий податок — поголовне * накла
дався на єврейське населення. Отже, окреслений терміном «побор» 
податок фактично складався з відмінних платежів. Але з огляду на 
документальне оформлення їх сплати на рівні державної скарбниці — 
Скарбу—він, принаймні для Волині, частіш за все був єдиним. Зби
рання побору покладалося на власників, опікунів, посесорів чи адмі
ністрацію, які передавали її призначеному сеймом поборцю.

Водночас (можливо, як екстраординарнарні платежі) впрова
джувалися податки на державні та духовні маєтності1 2. В такому разі 
платежі збирав представник Скарбу, а не призначений сеймом побо- 
рця (наприклад, у 1570 р, — служебник підскарбія М. Ланчицький)3. 
Окрім того, в 1564 р. в Польщі було схвалено «підводний універсал», 
згідно з яким підводна повинність редукувалася в грошові платежі. 
Дані про збирання «підводних грошей» збереглися по Луцьку за 1564 — 
1569 рр.4 та Володимиру за 1569, 1570 та 1576 рр., але деякі, можливо, 
не в повному обсязі.

1 Там само.
2 Archiwum Główne Akt Dawnych (дал і— AGAD).-Archiwum Skarbu 

Koronnego.-Dział I.— № 31. —K. 160.
:ł Там само.
4 Крикун M. Г. Населення Луцька в 60-ті рр. XVI ст. / /  Минуле і су

часне Волині: Тези доповідей та повідомлень Волинської регіональної історико- 
краєзнавчої конференції. 26 — 28 верес. 1985 р. —Луцьк, 1985. — С. 232; Центра
льний державний історичний архів України, м. Київ (далі — ЦДІАУК). — Ф. 44: 
Вінницький ґродський суд. — On. 1. — Од. збер. 1. — Арк. 2 — 52, 328 — 338.
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Поширення на Волинь плати побору було для місцевої шляхти 

та адміністрації справою новою чи, скоріше, призабутою через її звіль
нення від сплати державних податків (правда, напередодні унії з во
линських маєтків вибиралося поголовне1) на початку XVI ст. З нови
ми, нетрадиційними для польських земель, проблемами зустрівся тут 
і Коронний Скарб. По-перше, на Волині не існувало більш-менш уніфі
кованої одиниці оподаткування, по-друге, переважна більшість етніч
но польських земель не знала таких спустошень і такої можливості 
приховування реальних розмірів податків. Регулярні татарські напа
ди спричинили триваліші за визначені поборовими універсалами термі
ни звільнення від сплати податків1 2. Менші можливості для контролю 
над повнотою збирання податків давала і наявність значної кількості 
розлогих латифундій.

Податкова реформа 1629 р. уніфікувала підставу вибирання по
датку, звівши його до диму. Новим податком обкладалися селяни, 
жителі міст, в тому числі і його єврейська складова, православне духо
венство, частково шляхта. На відміну від побору, який звільняв від 
сплати спустошені та погорілі протягом чотирьох років до часу його 
вибирання та новоосаджені маєтки, господарства чи будинки, подим
не вибиралося з усіх без винятку димів. Сама процедура передачі 
зібраного подимного ускладнювалася за рахунок збільшення числа 
посередників. Збирання податку покладалося безпосередньо на влас
ників чи посесорів приватних володінь чи представників (старших) 
самоврядування упривілейованих міст. Останні чи представники зем
левласника з числа підданих повинні були передати гроші призначено
му сеймиком поборцю в присутності представників ґродського уряду3.

Державна фіскальна документація складалася з кількох різнови
дів джерел. Приводом до вибирання податку був затверджений сей
мом поборовий універсал. Він визначав норми оподаткування для різ
них категорій населення чи поселень, умови звільнення від сплати та 
визначав поборців. При вибиранні податку створювалися спеціальні

1 Володимирський ґродський суд: Подокументні описи актових книг. — 
К., 2002.- С .  15, 51, 99.

2 ЦДІАУК. — Ф. 25: Луцький ґродський суд. — On. 1.- Од. збер 1.— 
Арк. 2 — 52, 328 — 338; Атаманенко В. Б. Свідчення про татарські напади на 
Волинь у луцьких ґродських книгах другої половини XVI ст. / /  Матеріали 
І-ИІ наук.-краєзнавчих конф. «Остріг на порозі 900-річчя» (1990—1992).— 
Остріг, 1992. —Ч. 1. — С. 13-14.

:ł Крикун М. Г. Подимні реєстри XVII ст. ... —С. 70.
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списки — поборові реєстри (їх необхідно відрізняти від створюваних у 
подальшому реєстрів-сумаріїв, для чого вживається термін «первинні»). 
Процес передачі зібраного податку в руки поборці супроводжувався 
творенням таких різновидів документації, як квити та рекогніції. Вони 
були тотожними за змістом і були реєстрами-розписки про віддачу та 
отримання податкових сум. Квити та рекогніції про сплату податку з 
волинських маетностей майже не збереглися. Вони могли містити як 
повністю узагальнену інформацію, тобто дані про грошову суму, виб
рану та сплачену з того чи іншого володіння, так і частково узагальнені 
свідчення, які вказували кількість підданих всіх категорій, з яких було 
взято податок. Всі збережені первинні поборові реєстри, які зберігаю- 
тьсяся у Скарбі Коронному припадають на 70 —80-ті рр. XVI ст. В 
окремих випадках вони збереглися у складі род инних архівів (напри
клад, реєстр Острозької волості 1604 р.1).

На основі первинних реєстрів поборці створювали підсумко
вий документ, сумаріуш. Він структурувався за маєтковими комплек
сами та повітами. До них дод авалися свідчення про осіб, які не сплатили 
податок. На основі територіальних підсумкових реєстрів скарбовими 
урядовцями створювалися загальнодержавні сумаріуші, які містили 
дані виключно по адміністративних складниках Речі Посполитої. Під
сумком діяльності поборці були не лише територіальні сумаріуші. На 
нього покладався обов'язок повного вибирання податків, тому в випад
ку їх несплати тими чи іншими платниками він повинен був ініціюва
ти судову процедуру з цього приводу у відповід ному ґродському уряді. 
Дальше стягнення побору покладалося вже на місцеву старостинську 
адміністрацію. |

Завданням Скарбу було й проведення ревізій та люстрацій дер
жавних маетностей. Люстрації (як джерело) поряд з фіскальними зав
даннями виконували функції правові та ревізійні. Але низька питома 
вага державних володінь на Волині суттєво знижує можливості ши
рокого територіального охоплення соціально-економічними досліджен
нями. Так, більш-менш значними за розмірами тут були тільки дві 
королівщини — Ковельське та Кременецьке староства.

Для Волині державні ревізії/люстрації («Ревізії замків») були 
започатковані у 1545 та 1552 рр. і мали завдання набагато ширші, ніж 
суто перевірка стану замків. Прямих та детальних свідчень про соціаль
но-економічний стан волинських латифундій в них небагато. Розшири-

1 Описи Острожчини другої половини XVI — першої половини XVII 
століття. — К.; Острог; Нью-Йорк, 2004. —С. 105—184.
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ти їх можна за допомогою свідчень по Ковельському староству, яке 
на час ревізії перебувало в руках королеви Бони. Описування Ковель- 
щинн відбувалося більш-менш регулярно —у 1556, 1590 та 1609 рр.1, а 
люструвалося воно у 1616 та 1628 рр.1 2 Кременецьке староство, крім 
«Ревізій» 1545 та 1552 рр.3, представлене також описанням 1563 р.4, а 
також ревізією 1548 р.5 В повному обсязі інформація волинських «лю- 
страційних» джерел під кутом зору дослідження соціально-економіч
ної історії не використовувалася. Перетворення Острожчини на корот
кий час на королівське володіння мало одним з наслідків створення 
нової адміністративної одиниці6. Це дає підстави вважати опис 1571 р. 
люстрацією — саме так його й називають сумаріуші документів Дер- 
манського монастиря7, хоча в тексті він названий інвентарем. Він був 
вписаний і зберігався у скарбових книгах Великого князівства Литов
ського, хоча Волинь вже входила до складу Польщі. До нашого часу 
зберігся лише фрагмент у вигляді випису з інвентаря, який стосував
ся духовних маетностей на території Острозької волості8.

До скарбових документів відносяться і так звані подавчі інвентарі, 
тобто описи маетностей, створювані при введенні в держання королівщи- 
нами нових посадовців. Дійшли вони дуже неповно, для кінця XVI сг. —

1 Проценко А. А. Актові книги ЦДІА УРСР у м. Києві як джерело до 
вивчення історії міст і сіл України / /  Друга республ. наук. конф. з архіво
знавства та інших спец. іст. дисціплін: Матеріали.— К., 1965. —Вип. 3 .— 
С. 83; Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела XVI —XVII ст. з історії 
Ковельщини / /  Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в 
історії України та Волині.— Луцьк, 2003. — С. 44 — 46.

2 Люстрації королівщин українських земель XVI —XVIII ст.: Матеріа
ли до реєстру рукописних та друкованих текстів. —К., 1999. — С. 227.

! Źródła dziej owe-Warszawa. — 1877. — T. 6.
■* Архив Юго-Западной России... —Ч. 7. —Т. 1. —С. 42—128.
1 AGAD. -  Dział 56. -  № К -  7.
(i I TAJ А УК. — ф. 25. — On. 1. —Од. зб. 14. — Арк. 8; Атаманенко В. Б. 

Остріг в адміністративному устрої Волині др. пол. XVI ст. / /  Матеріали 6-ої 
Острозької конференції «Остріг на порозі 900-річчя». 1995 рік.— Остріг, 
1996.-С . 8 - 9 .

7 ЦДІАУК, — Ф. 2072: Дерманський монастир. -  On. 1. — Од зб. 62.—Арк. 1.
и Inwentarz dóbr duchownych Ostrosgkich z roku 1571 / /  Muzeum Konstantego 

Świdzińskiego. —Warszawa, 1876. —T. 2. — S. 198 — 202; Гуцаленко T. Три найдавні
ші інвентарі Дерманського монастиря / /  Лавра. — 2000. — № 2. —С. 49; Луц В. 
Інвентарні описи Дерманського монастиря XVI — XVII століття в науково
му доробку Володимира Вуйцика / /  Волинська ікона: Дослідження та рестав
рація.—Луцьк, 2003. — С. 167 — 168; Описи Острожчини.. — С. 43 — 46.
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тільки для Луцька (за 1576, 1598 та 1600 рр.1). Володимирський замок 
та староство не могли бути для цього часу представленими цією катего
рією джерел, оскільки староство перебувало в руках представників 
однієї родини —В.-К. Острозького та, недовго, його сина Костянтина. 
Для другої половини XVI ст. це стосується також і Кременецького 
староства, яке перебувало в держанні кн. Збаразьких. Зберігся тільки 
подавчий інвентар Володимирського замку 1636 р., створений при 
введенні в посаду Г. Стемпковського по смерті попереднього старо
сти князя Ю. Заславського1 2.

Наступною категорією джерел статистичного характеру є доку
менти господарсько-правового призначення — інвентарні описи маєт
ків, які (як і люстрації) спрямовувалися на описання господарських 
одиниць3 та обов'язкову фіксацію правового статусу різних катего
рій населення. На відміну від люстрацій, які разом з інвентарями є 
джерелами найповнішими з точки зору обрахування кількості населен
ня, останні, на думку О. І. Барановича, є джерелами «найпевнішими» 
та найближчими до дійсності, оскільки створювалися для власних го
сподарських потреб і при контролі власника4.

Інвентарі могли зберігатися в особистих архівах волинського 
шляхетства, а їх копії часто вписувалися до актових книг місцевих 
судово-адміністративних установ — таким чином вже під час їх створен
ня та проведення відповідних маєткових операцій, які супроводжували
ся такого роду документами, вони тиражувалися. Якщо магнатські та. 
шляхетські архіви сильно постраждали, то актові книги Волині зберег
лися досить повно, особливо по Луцькому повіту5. Зважаючи на невели
кі розміри Володимирського повіту та ту обстаівину, що більше полови
ни його території займали володіння кн. Сангушків та Ковельське 
староство, які не могли бути широко представлені інвентарями в акто-

1 Кравченко В. М. Невідомі інвентарі Луцького замку 1598 та 1600 рр. / /  
Минуле і сучасне Волині...—Луцьк, 1985. —С. 224 — 227; Він же. Найдавніші 
інвентарі Луцького замку і староства (кінець XVI —початок XVII ст.) / /  
Архіви України. — 1986. — С. 19 — 26.

2 AGAD. — Dział 56. — № W —5; А т ам аненко В. Описово-статистичні 
джерела до історії Володимира і староства / /  Минуле і сучасне Волині та 
Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині. — Луцьк, 2004. — 
С. 6 - 8 .

:ł Баранович О. І. Залюднення України... —С. 5.
 ̂ Там само.— С. 5.
’ К овальский Н. П. Источниковедение истории Украины XVI — пер

вой половины XVII в .—Д., 1979.—Ч. 4. —С. 53.

320



сю ш ) тю&р&л (мммшжитот х^тжт&ру
вих книгах, ця територія може вважатися в даному відношенні нере
презентативною. Кременецькі ж матеріали дуже постраждали. З іншого 
боку, тексти власне інвентарів до актових книг вписувалися не завж
ди, а з кінця XVI — початку XVII ст. намічається тенденція до заміни 
вписання інвентарів просто записами про введення у володіння, для 
яких широко використовується діловодний термін «посесія». Зазна
чене вже відносно Володимирщини дуже часте випадання з актових 
книг описів магнатських володінь ставить питання про інформативні 
можливості інвентарів середніх та дрібних маетностей. За другу поло
вину XVI ст. вони збереглися досить повно1, але є, так би мовити, 
хронологічно розкиданими, а для статистичного дослідження, яким 
значною мірою є вивчення соціально-економічної історії, необхідна 
певна одномоментність спостережень і даних.

Інакше слід підходити до інвентарів магнатських володінь. По- 
перше, переважання на Волині крупного землеволодіння робить мож
ливим перенесення його господарських характеристик та параметрів 
на весь регіон. По-друге, відсутність для першої половини XVII ст. 
охоплюючих його повністю податкових матеріалів переносить центр дже
рельної ваги у вивченні цілого ряду соціально-економічних проблем, 
очевидно, на інвентарі латифундій. Певною мірою це знаходить під
твердження й у видозміні структури описово-статистичних документів 
у реальній джерельній базі. Вона проявилася у вже зауваженому не- 
збереженні поборових реєстрів та зменшенні інвентарів шляхетських 
маетностей, вписуваних до актових книг. З іншого боку, зростає кіль
кість описів магнатських володінь. В першу чергу, це стосується най
більших волинських землевласників кн. Острозьких та Заславських.

До часу створення подимних реєстрів 1629 р., тобто за першу 
чверть/третину XVII ст., було описано (в тому числі і на рівні сплати 
побору з цих маетностей) Острозьку волость у 1603 — 1604 рр.1 2, Степан- 
ську волость в 1614 р.3, Старокостянтинівську, Кузьминську, Базалій- 
ську, Шульжинську волості в 1615 р.1, Острозьку (частина О. Острозь-

1 А т ам аненко В. Б. Волинські інвентарі другої половини XVI ст. як 
історичне джерело / /  Наук, зап.: Острозька Академія. — Острог, 1998.— 
Т. 1 .-Ч . 2. — С. 16 -27 .

2 К овальский Н. Я. Акт 1603 года раздела владений князей Острож- 
ских как исторический источник / /  Вопр. отечеств, историографии и источ
никоведения. — Д., 1975.— Вып. 2 .— С. 113—137; Описи Острожчини... — 
С. 7 4 -102 , 105-184.

:ł Львівська наукова бібліотека НАН України. — Відділ рукописів,— 
Ф .  91: Радзиміньські. — № 39/ПІ — 1. — Арк. 1 — 106 зв.

321



.'/і Е  cAm/mamuh)

кого), Рівненську, Сатиївську, Остропільську, Дорогобузьку, Суразьку, 
Крупську, Звягельську, Полонську, Княгининську, Любарську, Лабунську, 
Берездівську волості в 1620 р.1 2, Острозьку (частина Я. Острозького) во
лость у 1621 р.3 4, Заславську волость у 1610, 1613, 1617, 1622 та ін. рр/ Для 
цього періоду, тобто першої чверті XVII ст., а здебільшого для десятиріч
чя з 1612 до 1622 рр., ці документи мають очевидне першочергове 
значення, тим більше з врахуванням люстрацій королівщин 1616 р.5 
Воно тим більше зростає в силу відсутності інших категорій джерел 
придатних для територіально широких соціально-економічних дослі
джень та наявності репрезентативної інформації, відсутньої в будь- 
яких інших, в тому числі й податкових, документах6.

Майже не використовуються в дослідженнях джерела, які мо
жна назвати документами внутрішньогосподарського обліку або по
точною обліковою господарською документацією. Однією з причин 
цього, очевидно, є їх поганий рівень збереженості по відношенню до 
більш-менш значних територій та нерегулярність (за сучасним ста
ном) навіть на рівні окремих маєтків.

У зв'язку з відсутністю спеціальних джерелознавчих досліджень, 
присвячених господарським документам XVI-nep. пол. XVII ст., цілий 
ряд пов'язаних з ними проблем так і не вивчені. Найважливішими з 
них, очевидно, є: генеза внутрішньогосподорських документів, їх стру
ктура, функції, стан збереженості, специфіка фіксації інформації, ме
тодика аналізу, евристичні перспективи тощо.

Як уже зазначалося, магнатські латифундії Волині сворювали 
умови для широкого впровадження господарської звітності та контро
лю в силу узалежнення шляхти і створенню розгалужених клієнтел 
через надання маєтків, адміністративних посад, службу при дворі7. 
Саме ведення господарства в великих, а часом —велетенських —ком -

1 Там само. —Арк. 110—164 зв.
2 Biblioteka Zakładu Narodowego іш. Ossolińskich PAN.-Dział rękopisów.— 

№ 3669/II; Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 
1620 року)/ Упоряд. І. О. Ворончук. — К.; Старокостянтинів, 2001. —С. 140 — 
391; Описи Острожчини... — С. 185 — 291.

Описи Острожчини... — С. 292 — 328.
4 Archiwum państwowe w Krakowie... — N° 64/22, 64/23, 64/24, 64/25, 

64/26, 64/28
1 Люстрації королівщин...— С. 194, 227, 242.
” Крикун М. Г. Чисельність населення... — С. 78 — 79.
' Dworzaczek W. Uwagi о genezie magnaterii // Magnateria polska jako warstwa 

społeczna.-Toruń, 1974. — S. 7.
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плексах полягало, перш за все, в передачі в заставу, чи оренду сіл або 
цілих ключів1, що тим більше вимагало відповідних звітності та контро
лю. Отже, можна говорити про те, що постійний документально фіксо
ваний внутрішньогосподарський облік був пов'язаний з утверджен
ням фільварково-панщинної системи. Дані обставини не могли не 
мати наслідком як урізноманітнення (якісний показник), так і збільшен
ня чисельності (показник кількісний) господарської, в першу чергу 
облікової, документації. Подібні документи поточного створення та 
використання не представляли, скоріш за все, і не заслуговували на 
тривале, більше за один чи кілька господарських циклів, зберігання. 
Якщо до цього додати дублювання їх свідчень в узагальнюючих матеріа
лах та ще й з нормативним значенням, то проблема збереженості 
господарської документації (звідси — і реконструкції и комплексів) ви
глядає дуже складною.

Чи не найчастіше залучаються до вивчення історико-економіч
ної проблематики архіви Сангушків, Любомирських, Замойських. Дже- 
релозначої характеристики дочекався архів Сангушків, до якого україн
ські дослідники досить часто звертаються1 2, там більше, що значна 
частина його документів стосується території Волині. Спираючись 
саме на архіви крупних землевласників, О. Баранович дав коротку 
характеристику господарської документації3.

Основною, визначальною рисою більшої частини внутрішнього
сподарських документів є облікове спрямування (бухгалтерський рі
вень обліку). Всі категорії таких документів часто містять свідчення, 
що стосуються одного чи кількох аспектів господарської діяльності. 
Так, інструкції не могли торкатися лише зернового господарства чи 
тваринництва і якщо цього не можна простежити на волинських мате-

1 Długosz J. Latyfundia Lubomirskich w XVII wieku (powstanie-rozwój-podziaty).- 
Opołe, 1997.- S .  11.

2 Ковальский H. П. Документальные источники по истории Великого 
княжества Литовского XV—XVIII вв. в архиве Сангушек / /  Материалы 
межреспубл. науч. конф. по источниковедению и историографии народов 
прибалтийских республик Союза ССР. Источниковедение. — Вильнюс, 
1978. —С. 35 — 41; Він же. Документы архива Сангушко как источники по 
социально-экономической истории Речи Посполитой XVI — первой полови
ны XVII в. / /  Узловые вопр. сов. славяноведения.— Ужгород, 1982.— 
С. 243 — 244; Він же. Документа родинного фонду Сангушків Краківського 
державного воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії 
України / /  Архіви України. — 1983. — № 3. — С. 60 — 63.

* Баранович А. И. Вказ. твір.
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ріалах, то публікації польських та.литовських археографів це підтвер
джують1. Такі складні з типологічної та інформативної точок зору 
джерела, як епістолярії, очевидно, в силу вузькопрагматичної спрямо
ваності, частіше присвячуються окремим питанням, а писані власника
ми маєтків до урядників носять розпорядчий характер1 2.

Прикладом зразкового ведення обліку урожаю (засів та ужи
нок за роками) може служити документація маєтків Радивилів3; збере
жена, щоправда, по їх литовським та білоруським володінням, вона 
не могла не вестися у їх Олицькій та Радивилівській волостях на Волині, 
та й у маетностях тутешньої маґнатерії. З матеріалів волинського похо
дження на сьогодні можна оперувати документацією, яка стосується 
успадкованих Замойськими маєтків князів Острозьких, хоча за рів
нем збереженості та різноманітністю вона значно поступається госпо
дарським документам Замойської ординації. Ці волинські документи 
містять свідчення про стан фільварків, їх розміри, структуру посівів 
тощо4. Використання та розподіл збіжжя після збору врожаю можуть 
бути реконструйовані на прикладі Голятинської маєтності кн. Сангуш- 
ків (1617 — 1618 рр.)5 та Старокостянтинівської волості (1644—1645 рр.)6. 
Елементи організації праці і структури виробництва можна підкоригу- 
вати, спираючись на облік врожаю в прилуцьких Колнятичах і Красно
му (тут відображаються і деякі інші аспекти господарської діяльності)7. 
Маєткова адміністрація повинна була здійснювати регулярний конт
роль за орендарями та селянами і фіксувати будь-які порушення з їх 
боку, як і надходження платежів і податків з їх боку. Такими є «Гро
шові прибутки з чиншевих маєтків»8, «Реєстр полотна» від рівненсь
ких орендарів9, реєстр худоби від орендарів10,! реєстр чиншів і поборів 
з Заславської та Новозаславської волостей і! їх витрати (1612, 1613,

1 Instrukcje gospodarcze dla dóbr magnackich i szlacheckich z XVII-XVIII 
wieku.-Wrocław, 1958.—T.l; lnstrukcijosfeodaliniąvaldąadministracijaj lietuvoje 
XVI1-XIX a.-Vilnius, 1985.

2 AG AD.—Archiwum Zamoyskich. — № 2899, —K. 22 — 23. (Далі —AZ); 
ЦДІАУК. —Ф. 2072: Дерманський монастир.— On. 1. —Од. зб. 62. —Арк. 233.

:ł Biblioteka PAN. — № 4335.- К .  5 -2 4 .
4 AZ. -  № 2672. -  К. 1 -  4; № 2696. -  К. 5; № 2738.

Archiwum wojewódzkie w Krakowie.-Archiwum Sanguszków. — № 79. — 
К. 5 -5 1 .

Там само. —№ 128.
7 ЦДІАУК.-Ф . 223: Колекція документів. Серія Б .-О п. l . -О д . зб. 612.
н Biblioteka PAN. -  № 4335. -  К. 75.
“ AZ. -  № 2525. -  К. 83 -  84.
10 AZ. — № 2521.- К .  8 6 -8 7 .
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1631 рр.)1 тощо. Ряд «контролюючих» селян документів фіксує неспла
ту ними подимщини, але також і потреби селянських господарств у 
одержанні допомоги худобою2.

Обліку фінансово-кредитних операцій та заборгованостей се
ред господарської документації належало дуже важливе місце. Поряд 
з розписками та фінансовими угодами вони могли супроводжувати 
різноманітні маєткові операції та служити однією з підстав створення 
відповідних частин інвентарних описів. Фінансова документація філь
варків використовувалася для контролю за діяльністю адміністрації з 
боку власників і була зручною в силу здебільшого узагальнюючого, а 
то й підсумкового характеру, при визначенні можливостей значних 
господарських комплексів. Такими, наприклад, є сумарій прибутків 
Залозецької волості князя Я. Вишневецького, «перцептаж» платежів, 
одержаних 1628 р. з володінь Замойських, в тому числі, й їх волинсь
ких маетностей, реєстр перцепти від їх волинського урядника, реєстр 
платежів з оренд, облік позичок з їх грошовим вираженням та плате
жів слугам3.

. Свідчення облікового характеру містяться також в джерелах, 
які стосуються судової справи. Знаходяться вони здебільшого в мате
ріалах судово-адміністративних установ. В першу чергу це стосується 
так званих «реєстрів шкод», які представляли собою документи судо
вого використання. Конкретні приводи їх створення могли бути 
різноманітними, але використання в судовому процесі було завжди 
однаковим — визначення заподіяних збитків для їх, перш за все, від
шкодування, а також, коли йшлося, наприклад, про спустошення від 
татарських нападів, про постановку питання про звільнення від спла
ти державних податків. Як обов'язкові в цих випадках процесуальні 
документи їх створення завжди відбувалося в присутності представ
ника відповідного уряду — возного та свідків. В судових установах «ре
єстри шкод» оформлялися як зізнання (реляція) возного. Вписання 
всіх категорій реєстрів, створюваних возними при виконанні своїх 
функцій до актових книг не було обов'язковим для них. Очевидно, 
рішення про це приймала зацікавлена особа, якій судовий викона
вець і був приданий. Про це свідчать згадки возних при здійсненні

1 Archiwum wojewódzkie... — № 64/24; № 64/25; № 64/29.
'2ЦДІАУК. —Ф. 256: Замойські. — Оп. 1. —Од. зб. 1.— Арк. 135— 135зв.; 

AZ. — № 2650.- К .  13.
’ Biblioteka PAN. — № 4327.- К . 20-20v.; A Z .-№  2521.-К . 15-46, 

4 7 -4 8 , 4 9 -5 0 , 135; № 2622.- К .  187; № 2770.
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реляції, що реєстр шкод залишено потерпілому1 чи обіцянки предста
вити їх при розгляді справи в суді під час прведення рочків* 2.

За змістом і відображуваними параметрами, реєстри шкод мо
жна поділити на такі групи: 1) що містять облік худоби, 2) які обліко
вують збіжжя, 3) що фіксують дані про худобу та збіжжя, 4) що 
реєструють втрати від татарських нападів. Перші три стосуються пе
реважно справ про наїзди.

Перша група реєстрів шкод представлена такими маєтками дру
гої половини XVI ст. (Луцький повіт): Дорогостаї, Озліїв, Ужинець, 
Чорнокалів, Хорлуп, Великий та Малий Русивль, Квасилів, Рудка та 
Минковщина, Полганів, Губче, Меречівка, Корчик, Бачманівка, Не- 
мирин, Мирутин, Свидники, Луків, Буремці та Підгайці, Підгайці, 
Порськ, Воскодави та Володимерець, Коршів, Великі та Малі Брюхови- 
чі, Косарів, Борухів, Романів, Невжин, Погорілиця, Терешів, Вишнів, 
Кошів, Несухоїжі, Мокрець, Баболин, Рудлів, Волничі, Береськ, Підлоз- 
ці, Сінне, Коростятин, Підлісці, Разничі, Брюховичі, Ставрів, Коснятичі, 
Блудів, Бородчичі, Горзвин, Несвіч.

Друга з виділених вище груп реєстрів шкод другої половини 
XVI ст. представлена такими маєтками (Луцький повіт): Дорогостаї, 
Холшгів, Кобче, Холопи, Випіків, Чаруків, села Корецькогго «князівст
ва» (Бабин, Головниця, Шестая, Повчини, Гвоздів, Мхарів, Підрубці, 
Сиші, Мужиловичі, Користь, Жолобне, Коритище, Горбаша, Холодків, 
Тожир, Полчини, Печибоди, Клецька, Багате, Косанів, Деражня, Дуп- 
линки, Соличів, Кутки, Крилів, Бесідки, Чорнокалів, Богдановщина, 
Погорілиця, Чорниця, Горбаша, Сторожів), Блудів, Вишків, Княгинин.

Найменшою кількістю документів та зафіксованих в них маєт
ків характеризується група, в якій відтворено втрати як худоби, так і 
збіжжя. За той же період є свідчення по таким поселенням: Кусків та 
Ленківці, Шупків, Ставок, Ситниця, Голоби та Угли, Брюховичі, Са
дів, Воротнів, Терешів.

До документів вищевказаних груп могли потрапляти і свідчен
ня про втрати інших категорій майна — одягу, знарядь праці, грошей 
тощо. У випадку створення реєстрів татарських спустошень, до них 
включалися переліки підданих, котрі потрапили в неволю. Таких до
кументів збереглося небагато. За другу половину XVI ст. в луцьких 
ґродських книгах їх тільки чотири і всі вони відносяться до 1578 р., 
коли відбувся один з найстрашніших татарських нападів на Волинь.

' ЦДІАУК.-Ф. 25.-О д . зб. ЗО.-Арк. 7 2 4 -7 2 5  зв.
2 Там само. —Од. зб. 31. — Арк. 1153 зв. — 1154.
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Стосуються вони маєтків П'янь, Одеради, Залав'я, Тучин, Хупків, 
Водиця Пустомит, Мошон, Бистричі, Старий Хупків, Білів (міс
то) ,Сморжів, Олишів, Дяків, Шостаків, Макотерти, Новий Став, Кол- 
дирів, Дерев'яне, Ярославичі, Княгинин, Городниця, Воротнів, Рома
нів. Не було внесено до актових книг реєстр спустошень сіл Шпанів, 
Підгайці, Гнідава, Посягва, Тайкур, Зденіж, Хорохорин, Клечани1. 
Подібні реєстри, безперечно, повинні були зберігатися в родинних 
архівах, оскільки були підставою для виклопотання податкових пільг, 
але й тут вони збереглися вкрай незадовільно. Відомо тільки два доку
менти такого типу, що стосуються латифундій найбільш часто потер
павшої від татарських нападів південно-східної Волині — волостей Ста- 
рокостянтинівської (1593 р.)1 2, Краснокорецької, Острозької, Полонсь- 
кої, Остропільської та Берездівської (1619 р.)3

В виняткових випадках до реєстрів шкод могли включатися так 
звані «рубежі нажаття збіжжя». Такі випадки пов'язані були з відмо
вою посесора чи урядника звітувати про свою діяльність. Так, загроза 
розгляду зловживань з боку бронницького урядника Малинських кн. 
М. Велицького призвела до його втечі з речами, майном, в тому числі 
і власників. Відсутність в даному випадку звітності мала наслідком 
опитування возним селян не тільки про завдані їм збитки, але й про 
фільваркові врожаї протягом урядування М. Велицького. Ці «рубежі» 
містять свідчення про врожай різних культур (жито, пшениця, яч
мінь, овес, гречка, горох, просо) за 11 років, тобто протягом 1564 — 
1574 рр.4

Розглянуті вище категорії джерел статистичного характеру є 
різноманітними з точки зору рівнів обліку, який вони представляють, 
характеру та якості інформації, рівня збереженості. Але вони під різ
ними кутами зору представляють в розпорядження дослідників свід
чення кількісного (а також описового, але високоструктурованого) 
характеру. Вони часто охоплюють значні за розмірами територіальні 
одиниці. Це визначає можливість застосування до них методів, які 
дають змогу ширших узагальнень.

1 ЦДІАУК. — Ф. 25.-О д . зб. 18. — Арк. 129.
2 Львівська наукова бібліотека... — № 27/11, 3.

Ворончук І. Демографічні наслідки татарського нападу на Красноко- 
рецьку волость на Волині / /  Осягнення історії. — Острог; Нью-Йорк, 1999. — 
С. 229 — 239; Ковальский Н. 77. Источниковедение и архивоведение истории 
Украины XVI — первой половины XVII в. — Д , 1978. — Ч. 2. — С. 61.

4 ЦДІАУК. — Ф. 25. — Од. зб. 15. — Арк. 111-114.
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С. Б. А бросимова

РОДИНА САХНО-УСТИМОБИЧІБ 
Б ДОКУМЕНТАХ 
ТАМІЛЬНОГО АРХІВУ

В своїй викладацькій діяльності професор Микола Павлович Ковальсь
кий приділяв достатньо уваги історії музейної справи1, практичним 
заняттям студентів-істориків в музеях України1 2. Автор цих рядків була 
свідком занять цього маститого вченого, які він проводив у відділі 
рукописів Дніпропетровського історичного музею, де вчив студентів 
основам архівної евристики, роботі з першоджерелами, великим знав
цем яких він був. Ефективності цих занятть безумовно сприяли й 
багатющі музейні колекції унікальних і різноманітних за видовою 
ознакою пам'яток писемності, передусім рукрписів XVI —XIX ст.3

1 Свого часу творча діяльність М. П. Ковальського була безпосередньо 
пов'язана з музейною справою: у 1959—1963 рр. він працював науковим 
співробітником, а згодом завідуючим відділом етнографії Українського держав
ного музею етнографії та художніх промислів АН УРСР у Львові. Див.: Микола 
Павлович Ковальський: Матеріали до біобібліографії. — Острог, 2002. — С. 17.

2 Див.: Ковальський М. П. Студенти-історики — в музеї [Про практику у 
Львові (в УДМЕХП) студентів історичного факультету Ужгородського уні
верситету] / /  Рад. студент (Ужгород). — 1961. — 20 лист. — № 46; Він же. Методи
ческие указания по изучению курса музееведения, (для студентов историческо
го факультета дневной, вечерней, заочной форм обучения). — Д., 1982; Ко
вальський М. I дипломнику допомагає музей [І. В. Бабушкіна] /  М. Ковальсь
кий, С. Ломаківська / /  Прапор юності. — Д., 1983.— 5 берез. — № 28 (6955).

:ł Огляд рукописного зібрання музею див.: Аляб'єв Б. Архів Дніпропет
ровського державного історичного музею / /  Наук.-інф. бюл. Архівного управ-
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Значна частина рукописного фонду Дніпропетровського історич

ного музею вже здобула вивчення й введення до наукового обігу, в 
тому числі в едиційних і камеральних виданнях1. Проте в музейній 
збірці залишається багато документальних комплексів, про які ще 
невідомо дослідникам. Один з таких музейних документальних компле
ксів репрезентуємо в даному повідомленні. Це —частина (фрагмент) 
фамільного (родового) архіву, що вміщує документи кількох генера
цій українського козацького роду Сахно-Устимовичів* 1 2.

Зазначимо, що значну частину музейної рукописної збірки скла
дають саме фамільні (родові) архіви козацької старшини та дворянс
тва України, в яких зосереджена цінна інформація, передусім генеа
логічного характеру3. На цінності фамільних архівів, як історичних 
джерел, неодноразово наголошували історики минулого і сучасні до-

ління УРСР. — 1961. — № 4. — С. 46 — 55; Мицик Ю. А. Документи Дніпропетров
ського історичного музею як джерело до вивчення історії України та Росії 
17 — 18 ст. / /  Архіви України. —1985. — № 5. — С. 58 — 61; Пам'ятки писемності 
в збірці Дніпропетровського історичного музею: Каталог музейної колекції 
актових джерел XVII — XIX ст.—Д., 1993. —54 с.

1 Див.: Пам'ятки писемності в збірці Дніпропетровського історичного 
музею: Каталог музейної колекції актових джерел XVIII — XIX ст. /  Упоряд: 
С. В. Абросимова, А. С. Журба. — Д , 1993; Абросимова С. В. До історії Нової 
Сербії (документи з архіву канцелярії Новосербського корпусу) /  С. В. Абро
симова, О. М. Чумак / /  Південна Україна. — Запоріжжя, 1996. —Вип. 2 .— 
С. 19 — 27; Абросимова С. В. Документи з історії українського козацтва в збірці 
Дніпропетровського історичного музею /  С. В. Абросимова, Ю. А  Мицик / /  
Там само. —1998. — Вип. 3. — С. 7 — 29; Абросимова С. В. Документи з особово
го архізу полтавського бургомістра Павла Руденка в зібранні Дніпропетров
ського історичного музею /  С. В. Абросимова, Ю. А  Мицик / /  Дніпропетр. 
іст.-археограф, зб. — Д , 2001. —Вип. 2. — С. 599 — 630; Абросимова С. В. Зимів
ник останнього військового писаря Івана Глоби (документи з архіву Дніпропет
ровського історичного музею) /  С. В. Абросимова, С. В. Могульова (Каюк) 
/ /  Історія та культура Подніпров’я ,—Д , 1998. — С. 30 — 47 та ін.

2 Дніпропетровський історичний музей (далі—ДІМ). — Ф .  23. — Спр. 19. — 
Арк. 454-458.

;і Див.: Абросимова С. В. Комплекс генеалогічних матеріалів Дніпропет
ровського історичного музею /  С. В. Абросимова, В. М. Бекетова / /  Перша 
заочна наук. конф. з питань генеалогії і біографістики, присвячена 160-річчю з 
дня народження О. М. Лазаревського.— Вінниця, 1994. —С. 7 — 10; Абросимова 
С. В. Геральдичні, сфрагістичні й генеалогічні дані в колекції рукописів та епісто
лярній спадщині академіка Д. Яворницького / /  Шоста наукова геральдична кон
ференція. Львів, 27—29 берез. 1997 р.: Матеріали. —Лв., 1997.—С. 3 —5.
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слідники1. Створення фамільних архівів козацької старшини Лівобе
режної України сучасні дослідники, зокрема відомий вітчизняний дже
релознавець Г. К. Швидько, пов'язують із соціально-економічцими 
процесами, що склалися в Україні після Визвольної війн# середцнц.
XVII ст. і прагненням козацької старшини інтегруватися в нові соці-, 
альні структури, довести свою шляхетність і закріпити здобуті зеїуїді. 
й привілеї1 2.

Пріоритет комплектування родових архівів в музеї належить, 
відомому українському історику, неперевершеному знавцю запорозь-

1 Див., зокрема: .Иконников В. С. Опыт русской историографии. — К., 
1892. — Т. 1.—Кн. 2 .— С. 1072— 1349; Ковальський М. Я. Документа родинного 
фонду Сангушків Краківського державного воєводського архіву як джерела 
з соціально-економічної історії України XVI —XVIII ст. / /  Архіви України.— 
1983. — № 3. —С. 60 — 63: Швидько А. К. Анализ источников по социально- 
экономической истории Левобережной Украины (вторая пол. XVII -  первая 
пол. XVIII в.). — Д , 1981. — С. 91 —105; Вона ж. Актовые документы по истории 
городов Левобережной Украины в фамильных архивных комплексах / /  Ак
туальные проблемы источниковедения и специальных исторических дисци
плин: Межвуз. сб. науч. тр. /  Под ред. Н. П. Ковальского. — Д , 1985.— 
С. 102—107; Вона ж. Место фамильных фондов государственных архивов в 
историческом краеведении (на материалах Левобережной Украины) / /  Тез 
докладов и сообщ. Первой Всесоюз. науч. конф. по ист, краеведению. Полта
ва, окт. 1987 г. —К., 1987. —С. 149—150; Вона ж. Отражение'эволюции 
общественного сознания в рукописных сборниках второй половины XVII —
XVIII вв. фамильных архивов Левобережной Украины / / ’Пробл. изученйя и 
использования памятников славяно-русской письйенности позднего средне
вековья: 4-е Уральские археограф, чтения. — Свердловск, 1989.— С. 81—87; 
Вона ж. Особенности фамильных архивных фондов и методика их анализа 
(на материалах Левббережной Украины) / /  Перестройка в ист науке и про
бл. источниковедения и спец. ист. дисциплин: Тез. докл. и сообщ. V Всесоюз. 
конф., 30 мая—1 июня 1990 г. —К., 1990. —С. 184—185; Вона ж. Джерела з 
історії Гетьманщини / /  Укр. археограф, щорічник. Нова серія. — К., 1992.—' 
Вип. 1. —С. 277; Вона ж. Фамільні архіви Гетьманщини: археографічний ана
ліз публікацій / /  Укр. археограф, щорічник. — К„ 2002.— Вип. 7. —С. 13 — 22; 
Журба О. /. Джерело до вивчення приватних архівів Волині першої половини
XIX ст. / /  Архіви України. — 1995. — № 4 — 6. -  С. 73 — 78; Псцова Л. 3. До історії 
родових і особових фондів землевласників Правобережної України XVI — 
поч. XX ст. / /  Укр. архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. — 
К., 1997.-Ч . 1 .-С . 101-106.

2 Див.: Швидько А. К. Актовые документы по истории городов Левобе
режной Украины XVII —XVIII веков в фамильных архивных комплексах / /  
Актуальные пробл. источниковедения и спец. ист. дисциплин: Межвуз. сб. 
науч. тр. /  Под ред. Н. П. Ковальского. — Д , 1985.— С. 102.
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'Pm m .iL /i а ш ю ж м т і о т ї ш
кої старовини академіку Дмитру Івановичу Яворниць^ому (1855 — 
1940)1, який порад ЗО років (1902—1933) очолював цей культурно- 
науковий заклад1 2,, - ь

Повертаючись до родового архіву Сахно-Усгимовичів, який збе
рігається в музеї, відзначимо, що в ньому зосереджені автентичні й 
копійні документи 1670—1902 рр., які відзеркалюють історію цього 
роду, його генеалогію, родинні стосунки, в тому числі юридичні, гос
подарчі та ін. За різновидами документів домінують атестати, патен
ти, абшити, універсали, укази, послужні списки, купчі, заповіти, різ
номанітні виписи та ін., що надійшли з різних канцелярій (полкової, 
Генеральної, Малоросійської колегії, Військової колегії, Київського 
губернського правління, Сенатської та ін.).

Заслуговує на увагу й історія надходження цих документів до 
музейної збірки. Інформація про це міститься в епістолярній спадщи
ні Д. Яворницького. Особливу увагу привертають листи до вченого 
його великих шанувальників — Юрія Якимовича Чуба, мешканця села 
Великі Кринки Кременчуцького повіту Полтавської губернії та його 
батька Якима Калениковича Чуба3. Енергійна, цілеспрямована люди
на, Юрій Чуб кохався в рідній історії, вельми цікавився історією запо
розького козацтва, розшукував, збирав і передавав віднайдені історичні 
пам'ятки Д. Яворницькому до музейної збірки. Ю. Чуб та його батько 
були особисто знайомі з Д. Яворницьким, неодноразово відвідували 
музей, привозили старожитності в дар музею. Цікавим є повідомлен
ня (1916 р.) Якима Чуба про те, що на хуторі Стрижака в Хорольсько- 
му повіті зберігаються старовинні олійні портрети українських геть
манів Б. Хмельницького, П. Полуботка та ін., а в Покровській церкві 
села Великі Кринки — мозаїчна ікона Миколи Чудотворця4.

1 Про Д. І. Яворницького див.: Гапусенко І. М. Дмитро Іванович Явор- 
ницький. —К., 1969; Шубравська М. М. Д. І. Яворнйцький: Життя, фольклори
стично-етнографічна діяльність. — К., 1972; Шаповал І. М. В пошуках скар
бів. —Д , 1990; Він же. Козацький батько: Образ Дмитра Івановича Яворниць
кого у спогадах письменників, діячів культури і науки. — Кривий Ріг, 1998; 
Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. — Запоріжжя, 1997; Вона ж. Енциклопе
дист козаччини / /  Укр. іст. журн. — 2005. — № 4. — С. 4 — 46.

2 Про розшук, обстеження та дослідження Д. Яворницьким фамільних 
архівів див.: Эварницкий Д. И. К истории нашего края / /  Вести. Екатеринос- 
лав. земства. — 1904. — № 2 — 3.— С. 48 — 49.

3Д1М .-Ф . 10. —Арх-21666 —Арх-21679.
4 Там само.— Арх-21670.
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C. J6. c/łdftocHMofia

В 1920-ті рр. Ю. Чуб допомагав Д  Яворницькому досліджувати 
археологічні пам'ятки в Кременчуцькому окрузі, записував фолькло
рний і лексичний матеріал для «Словника української мови», над яким 
працював Дмитро Іванович1. Як і його батько, Ю. Чуб бажав «бути 
потрібною» для Д. Яворницького людиною1 2. Свого часу Ю. Чуб позна
йомився з відомим археологом і колекціонером К. Болсуновським 
(1838—1924), який мав приватний музей у м. Сквира на Київщині3. 
В останні роки життя К. Болсуновського Ю. Чуб матеріально підтриму
вав його, за що К. Болсуновський дозволив взяти з його музею те, що 
Ю. Чубу забажається. З колекції К. Болсуновського до Ю. Чуба пере
йшли оригінальні документи з історії українського козацтва з автогра
фами гетьмана К. Розумовського, бунчукових товаришів Я. Кулябки, 
А. Марковича, І. Миклашевського, В. Остроградського, С. Родзянка, 
переяславського полкового судді С. Безбородька та ін.

Завдяки Ю. Чубові до музейної збірки надійшов і фамільний 
архів Сахно-Устимовичів. Це сталося, ймовірно, у травні 1926 р., коли 
Ю. Чуб в м. Глобино (неподалік від Великих Кринок) побачив в церков
ного регента Андрія Васильовича Євтихієва (Сахно-Устимовича) «сотні 
історичних паперів», що зберігалися в церкві й які ще в дореволюцій
ний час розглядав М. Грушевський, копіював їх і мав намір забрати ці 
документи із собою, але власник йому «в цьому відмовив»4. А Євти- 
хієв (Сахно-Устимович) зберігав також і архів роду Сахно-Устимови
чів, який він передав Д  Яворницькому. У такий спосіб цей документаль
ний комплекс зараз зберігається в музейному зібранні.

Окрім того, в церкві села Устимівки (родинне село Сахно-Устимо
вичів) зберігався прапор Чорноморського козацького війська, що надій
шов від генерал-майора Олександра Васильовича Сахно-Устимовича 
(1824 —після 1902), одного з представників цього козацького роду. 
Висловимо припущення, що завдяки, в тому числі, й Олександру Васи
льовичу, збереглися архів та інші реліквії цього роду. Уродженець 
Полтавщини, вихованець Павлівського кадетського корпусу, О. Сах
но-Устимович розпочав службу 1846 р. в козацькому полку у Владикав-

1 Побачив світ тільки 1-й том словника; див.: Яворницький Д. /. Слов
ник української мови.—Катеринослав, 1920.— Т. 1: А-К.

2 ДІМ. — Відділ рукописів (далі —ВР). — Ф. 10. — Арх-21677.
Про К. В. Болсуновського див.: Кучерук О. С. Карло Васильович Болсу

новський / /  Археологія. — К., 1992. — № 3. — С. 114—122; Кулатова І. М. Міну- 
синська колекція К. Болсуновського у Полтаві / /  Музеї. Меценати. Колекції. — 
К.; Полтава, 2000. — С. 45 — 48.

'Д ІМ .-В Р .-Ф . 10. — Арх-21678.
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роття алхт-штшютічт
казі, а 1852 р. був переведений до Кубанського козацького війська, 
командував 22-м кінним полком, 1871 р. був призначений команди
ром Єйського кінного полку цього війська; брав участь у Кримській 
війні 1853— 1856 рр. й у війнах Російської імперії на Кавказі. 1876 р. 
пішов у відставку, оселився в м. Куринька Лохвицького повіту. 1902 
року мешкав у Владикавказу про що свідчить надпис на світлині, на 
якій зображений в усіх регаліях генерал-майор О. Сахно-Устамович1. 
Тут же зберігається й указ від 27.11.1876 р. про відставку О. Сахно- 
Устимовича, засвідчений 10.10.1878 р. пирятинським нотаріусом 
О. Пещанським* 2.

Родовий архів Сахно-Устимовичів, що зберігається в музеї, на
лічує 5 од. зберігання і містить комплекс різних за видом автентич
них і копійних документів, хронологічний діапазон яких охоплює пе
ріод з 1670 р. й до 1902 р., в тому числі заповіти засновника роду 
Устима Сахненка (Сахновича) 1727 р. та Петра Васильовича Сахно- 
Устимовича 1806 р.3 Багато документів стосується купівлі, продажу, 
обміну, застави ґрунтів та ін. Проте найбільш значна інформація з 
історії та генеалогії роду зосереджена в оригінальному документі, що 
має вигляд рукописного книжкового кодексу під назвою: «Древней
шие документы и доказательства о дворянском звании фамилии Са- 
хно-Устимовичев с присовокуплением гербовника, в  полности всех  из
ъяснений родословия»4. Кодекс був укладений нащадками Петра Васи
льовича Сахно-Устимовича і оправлений 27 січня 1821 р. в родовому 
маєтку —в селі Усіимівка5. Цей кодекс містить копії документів, що 
підтверджують шляхетність і права роду Сахно-Устимовичів на шля
хетство, зокрема «універсал» та «листи» Миргородського полковни
ка, майбутнього гетьмана Данила Апостола 1699, 1702, 1705, 1709, 1717 рр., 
«універсал» гетьмана Івана Мазепи 1704 р., універсал 1731 р. сина 
Д. Апостола — Павла Апостола, також Миргородського полковника, 
«добровільні записи» Івана Кузьменка 1670 р. та Якова Скоробагать
ка 1691 р. Відзначимо, що ці документи свого часу, ще на початку 
1890-х рр., бачив і вивчав відомий український історик, архівіст і архео
граф, визначний дослідник фамільних архівів козацької старшини

' Там само. —Ф. 23. — Спр. 19. —Арх-454.
2 Там само. — Арх-454. — Арк. 8.
4 Там само. ~  Арк. 14 — 15, 19 — 20.
4 Там само. — Арх-458. —Арк. 1.
•’ Про створення цього документа йтиметься нижче.
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Олександр Лазаревський (1834 Ч 1.902) \  якого передусім цікавили акти, 
що торкалися проблеми землеволодіння в Лівобережній Україні внаслі
док генеалогічних зв'язків Сахно-Устимовичів з Апостолами1 2. Взагалі 
О. Лазаревський ввів до' наукового обігу (опублікував) великий ком
плекс фамільних'архівів Сулим, Скоруп, Милорадовичів та ін., а та- 
ксіж Дослідив ці архіви в своїх генеалогічних працях («Очерки ста
рейших дворянских родов в Черниговской губернии» (1868), «Очерки 
малороссийских фамилий» (Русский архив. 1875—1876), «Люди Ста
рой Малороссии» (Исторический вестник, 1880; Киевская старина. 
1882—1893), «Описание Старой Малороссии» (у 3-х тт.) та ін. 4

Щодо фамільного архіву Сахно-Устимовичів, то особливу цін
ність в розглянутому музейному комплексі має гербовник під назвою: 
«Родословная и доказательства о дворянстве рода Сахненков Усти- 
мовичев»3. Самоназва документа — «родовідний розпис»4, оригінал якого 
був укладений не раніше 1801 р. (тому що найпізніший документ, на 
який посилаються упорядники, датується цим роком) й не пізніше 
січня 1821р., коли (як вже зазначалося вище) документи (точніше, 
їхні копії) були оправлені в кодекс. Щодо самої копії цього розпису, 
яка зберігається в музейному зібранні і яку ми розглядаємо тут, то 
вона (ця копія) була зроблена в діапазоні 1804 —січень 1821 рр., тобто 
не раніше 1804 р., тому що папір, на якому написана копія родовідно
го розпису, має водяний знак з цією датою (1804 р.)5

Укладачами родовідного розпису були Василь Дмитрович Сах- 
но-Устимович та його рідні племінники Василь Степанович і Григорій 
Степанович Сахно-Устимовичі. Вони досить ^відповідально підійшли 
до справи. Наведені факти вони підтверджують конкретними актовими 
документами, що мають великий ступінь засвідчувальної сили і на які 
упорядники посилаються в тексті (вказують назву документа, ім'я 
створювача, дату тощо). Ці дані дозволяють певною мірою ре-

1 Воронов В. І. О. М. Лазаревський як архівіст та архівознавець / /  Укр. 
архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи, —К., 1997. —Ч. 1.— 
С. 221-224.

2 А  Лазаревский]. К истории землевладения в Левобережной Малороссии 
(Сахно-Устимовичи и Апостолы) / /  Киев, старина. —1892. —№ 9. —С. 410 — 414.

3 ДІМ. — Арх-458. — Арк. 8 —14.
4 Там само.—Арк. 12 зв.

Окрім цього паперу, документа цього комплексу написані на гербово
му папері із датою 1803 р.
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пюжуї а/іхт- усттошчмз
конструювати склад фамільного архіву Сахно-Устимовичів1. Форму
ляр цього документа складається із суто генеалогічного розпису, 
родовідного древа і зображення родового герба (кольоровий малю
нок) з його описом, а саме: «Герб на светло-голубом поле представля
ет сердце, накрест пронзенное саблею и стрелою, сверху сердца ко
рона, наверху оной рука, держащая саблю»1 2. Таким чином, герб від
дзеркалює військову службу і воєнну доблесть представників цього 
роду, історія.якого, міцно пов'язана з Миргородським полком, що був 
утворений у 1648 р. і займав середню частину теперішньої Полтавської 
області3. Проте його територія неодноразово змінювалася. Так, 1667 р. 
до Миргородського полку були приєднані 5 лівобережних сотень Чи
гиринського полку, в тому числі й Власівська сотня, до якої належали 
предки Сахно-Усщмовичів. До ліквідації Гетьманщини,у 1764 р. Мир
городський полк складався з 15 сотень, а на час ліквідації полків як 
адміністративно-територіальних одиниць у 1782 р. — з 11 сотень. У 
1784— 1796 рр. територія цього полку входила до складу Київського 
намісництва. Щодо сотенного містечка Власівки, то воно у 1764 р. 
відійшло до Новоросійської губернії4.

Саме прізвище представників цього роду зазнало певної транс
формації. Спочатку це був антропонім Сахненко, потім — Сахненко- 
Устимович, й тільки з 1791 р. (грамота від 11 жовтня 1791 р.) пред
ставники цього роду стали іменуватися Сахно-Устимовичами.

Головним для Сахйо-Устимовичів завжди була військова служ
ба. Можливо, це їхній предок — Миргородський полковник Сахнен- 
ко-Лісницький згадується в числі прихильників гетьмана І. Виговського 
(1657—1659) після його поразки у 1658 р.5

Як зазначається в родоводі, предки Сахно-Устимовичів до 1678 р. 
мешкали в «українському місті Чигрині» (Чигирині), згодом їхній наща
док став городиським сотником, а син останнього — власівським сотни
ком. Родовідний розпис починається з «Іустина Софронієва сина (за 
старовиною, Іустима Сахненка)», рід якого під час битви при Чигири-

1 Генеалогічний розпис містить заголовки 47 конкретних документів із 
фамільного архіву Сахно-Устимовичів. Окрім того, тут згадуються ще й різ
новиди документів (але без конкретного заголовку), якими користувалися 
укладачі генеалогічного розпису.

2 ДІМ .-Арх-458.~Арк. 8.
:і Див.: Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648 —1941 рр.): 

Довідник з історії адміністративно-територіального поділу. — Полтава, 2002. — 
С. 22 -2 3 .

4 Там само. —С. 23.
5 Там само. — С. 22.
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ні у 1678 р. частково загинув, а частково був взятий у полон. Остання 
чверть XVII ст. — це безперервні напади татар на Україну (особливо 
на Лівобережжя і Слобожанщину), на південно-східних землях якої 
проходили російсько-турецькі війни1. Під час першої російсько-туре
цької війни 1676—1681 рр. Устим Сахненко також попав у полон 
(1678 р.), але йому вдалося повернутися на батьківщину й продовжи
ти службу, зокрема у 1704— 1705 рр. він був сотником у Власівській 
сотні Миргородського полку й за службу отримав у власність хутір 
Купеватий (Куп'єватівський). Сотник Устим згадується в «Компуті» 
(реєстрі, списку) Миргородського полку 1723 р., що був складений 
внаслідок перепису козацьких дворів і козаків1 2. У літньому віці Устйм 
Сахненко покинув світське життя й відправився у Мотронинську 
пустинь, де й упокоївся в цій запорозькій святині — Мотронинському 
монастирі. В родовідному розписі він названий одним із засновників 
і начальником цього монастиря.

Устим Сахненко та його сини служили під керівництвом мирго
родського полковника Данила Павловича Апостола (1654— 1734) — ви
значного військового і політичного діяча, гетьмана України (1727 — 
1734), який 44 роки утримував полковницьку булаву (1682—1727)3. 
Чверть століття очолював Миргородський полк батько Данила Апос
тола—Павло Єфремович Апостол (1618— 1678). Наступником Д. Апо
стола на полковницькому уряді став у 1727 р. наймолодший із синів 
гетьмана —Павло Данилович Апостол (? — 1736).

Устим Сахненко був одружений з донькою городиського сотника 
Якова Скоробагатого і мав 4-х синів: Василя, Дмитра, Назара та Івана,

1 Див.: Заруба В. М. Османська експансія в Україні останньої чверті 
XVII століття / /  Гуманіт. журн. — 2001. — № 1-2. — С. 63 — 73.

2 Швидько Г. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р. — Д., 2004. — 
С. 248. Тут також поміж «товариства рядового можнійшого, з діда и отца ко
заки» відзначений Устим Сахнович, що має 2-х синів Івана та Семена, які 
мешкают в одному дворі й по черзі відбувають службу. Див.: Там само. — С. 85.

:і Про Д. Апостола див.: Дзира Я. Данило Апостол / /  Гетьмани України: 
Іст. портрети. — К., 1991. —С. 207 — 213; Герасименко Н. О. Данило Апостол— 
гетьман Лівобережної України / /  Укр. іст. журн. — 1992. — № 3. — С. 92—102; 
Вона ж. Данило Апостол / /  Володарі гетьманської булави: Іст. портрети. — К., 
1995. — С. 524 — 533; Вона ж. Данило Апостол / /  Історія України. — 2000. — № 5; 
Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба. — К., 2004. — 288 с.; Геть
ман Данило Апостол, його роль і місце в історії України: Матер, наук, читань. 
Полтава; Великі Сорочинці, 4 лют. 2005 р. —Полтава, 2005.— 112 с. В остан
ньому виданні див.: Бібліографію праць, присвячених Д. Апостолу: Мокляк В. 
Апостол Данило: (матеріали до бібліографії) / /  Там само. —С. 93 — 97.
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між якими, за заповітом («духовним записом») від 29.10.1727 р. Устим 
Сахненко розподілив свою власність. Наприкінці XVIII — на початку 
XIX ст. (за документами) до родового домену Сахно-Устимовичів нале
жали: с. Устимівка, сл. Устимівка, сл. Гарасимівка, сл. Кахнова (при 
урочищі Саксагань в Новоросійській губ.), сл. Кам'яниста (в Новоросій
ському пов. Новоросійської губ.), хутори: Куп'сватівський, Петраше- 
вий, Устимовича (в Кременчуцькому пов.). Сахно-Устимовичі зазна
ли певних земельних втрат в зв'язку з утворенням Нової Сербії1. Де
тального висвітлення в генеалогічному розписі здобула тяжба Сахно- 
Устимовичів за село Аврамівку, яке надійшло у спадок Андрію та 
Петру Васильовичам Сахно-Устимовичам від їхньої матері Марії Яківни 
(уродженої Апостол). Проте, ще за часів дитинства Марії Яківни, коли 
помер и батько (1717 р.) і опікуном став вітчим—миргородський полко
вий осавул Семен Іванович Ґалаґан, це село по смерті останнього 
відійшло до рангових маєтків й згодом було подаровано графові Оле
ксандру Андрійовичу Безбородькові. Внаслідок тривалої судової тягани
ни за Марією Яківною Апостол (у заміжжі Сахненко-Устимович) зали
шилися в Аврамівці тільки двір та декілька селян. Все це вона запові
ла доньці (у заміжжі за Дем'яном Твардовським).

В «Компуті» Миргородського полку 1723 р. поміж «піших и 
веема зубожалнх» козаків Шишацької сотні Миргородського полку 
значиться Назар Сахненко1 2, який згодом став власівським священи
ком, про що свідчать документи середини XVIII ст.

Старші сини Усгима — Василь та Дмитро Устимовичі також зга
дуються в історичній літературі, як значкові товариші і власники ху
торів у Власівській сотні Миргородського полку3. Назар та Іван Сахнен- 
ки не залишили нащадків. Й тому генеалогічний розпис вміщує інфор
мацію стосовно двох гілок роду: від Василя Устимовича та Дмитра 
Устимовича.

Перший син Устима — Василь Устимович Сахненко почав службу 
у 1711 р. рядовим в Миргородському полку. Цього часу йшла російсько- 
турецька війна 1710 — 1713 рр. і здійснено Прутський похід (1711 р.). 
1722 року, коли відбувся Перський похід російської армії, Василь Сах
ненко-Устимович здобув чин значкового товариша. Він також брав 
участь у дністровській (1733 р.), хотинській (1739 р.) та інших кам-

1 Д ІМ .-В Р .-Ф . 23. — Спр. 19.— Арх-458. — Арк. 13.
2 Там само. — Арк. 161.

Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної України 50-х 
років XVIII ст.: Каталог населених пунктів. — К., 1990. —С. 46.

337



С. 36. сУЩоеммова

паніях1; 1766 рм у чині військового товариша, був звільнений від слу
жби й до смерті мешкав у родовому селі Устимівці; був одружений (у 
1731 р.) з Марією Яківною Апостол, яка була донькою осавула 
Миргородського полку Якова Васильовича Апостола (рідного племін
ника гетьмана Данила Апостола) та Євдокії Василівни Лагоди1 2. Василь 
Устимович Сахне'нко мав двох синів—Андрія та Петра. Також в тексті 
генеалогічного розпису зустрічається згадка про доньку Василя Усти- 
мовича (на жаль, без імені), яка одружилася з титулярним радником 
Дем’яном Твардовським.

Андрій Васильович Сахненко-Устимович відзначився на канце
лярській службі, спочатку в канцелярії Миргородського полку (1741 — 
1746), потім в Генеральній військовій канцелярії (1746 — 1751), де він 
був військовим канцеляристом (за «Словником» В. Ломиковського— 
«ccindidatus omnium dignitatum»). Ця посада, що вважалася першим 
щаблем служби для козацької еліти, передбачала, наявність шляхет
ного походження та освітнього цензу3.

По ліквідації сотенно-полкового устрою Андрій Васильович обій
мав посаду земського та повітового судді Остапівського та Градизького 
повітів і хорольського повітового скарбника (1782—1785), мав чин 
бунчукового товариша (1782) та колезького асесора (1784). Мешкав 
також в Устимівці. Андрій Васильович мав двох синів: Максима та 
Прокопа.

Як і його батько, Максим Андрійович Сахненко-Устимович при
служився канцелярській справі на посаді колезького канцеляриста в 
Малоросійській колегії (з 1778 р.), згодом став стряпчим в Кролевецько- 
му повіті (1782—1784), хорольським повгґовйм скарбником (1785 — 
1792). По відставці, що відбулася у 1792 р., Максим Андрійович засі
дав в хорольському повітовому суді (1794—1797). Він мав 4-х синів:

1 Про участь українських козаків, в тому числі і Миргородського полку, 
в різних походах зазначеного періоду див.: Репай О. А. «Тривожні» походи 
лівобережних полків у 1736—1739 роках / /  Гуманіт. журн. —1999. — № 3. — 
С. 29 — 35; Швидько Г. Участь Данила Апостола в канальних походах козаків в 
першій чверті XVIII ст. / /  Гетьман Данило Апостол, його роль і місце в історії 
України: Матер, наук, читань. Полтава; Великі Сорочинці, 4 лют. 2005 р .— 
Полтава, 2005. — С. 21—26.

2 Модзалевский В. А. Малороссийский родословник. — К., 1908. — Т. 1: 
А - Д . - С .  8 - 9 .

:і Джиджора І. До історії Генеральної військової канцелярії / /  Джиджо- 
ра І. Україна в першій половині XVIII віку. — К., 1930. — С. 110—118.
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Павла, Петра, Андрія та. Андріяна, які на момент створення родовідного 
розпису були малолітніми й навчалися вдома.

Другий син Андрія Васильовича Сахненка-Устимовича — Про- 
кіп Андрійович, як і його брат, одночасно з останнім, у 1778 р. всту
пив у статську службу до Малоросійської колегії; у 1782—1786 рр. 
обіймав посаду секретаря чернігівської гражданської палати; 21 серп
ня 1786 р. призначений хорольським городничим, а 8 лютого 1799 р. 
був переведений на таку ж саму посаду до Кременчука. 1793 р. Прокіп 
Андрійович здобув чин надвірного радника. На момент укладання ро
довідного розпису він мав лише одного малолітнього сина Андріяна.

Брат Андрія Васильовича Сахненка-Устимовича Петро Васильо
вич перебував з 1757 р. на військовій службі, у 1775 р. здобув чин 
значкового товариша й у 1785 р. за станом здоров'я був звільнений 
від служби із чином військового товариша. Мешкав в родовому селі 
Устимівці. Він мав 4-х синів: Гаврила, Івана, Андрія та Василя. На 
момент укладення родовідного розпису молодший син — Василь Пет
рович був ще занадто молодий, в службу не вступив і перебував вдо
ма. Старший син - Гаврило Петрович служив у Новоросійській губерн
ській канцелярії, у 1781 р. став канцеляристом, а 1783 р .—губернсь
ким реєстратором. Через два роки (1785) він звільнився і був призначе
ний каптенармусом у лейб-гвардії Преображенський полк, де прослу
жив до: 1793 р. В цьому ж полку (й також каптенармусом) служив і 
його брат—третій син Петра Васильовича Андрій Петрович Сахнен- 
ко-Устимович. Проте його служба була недовгою (1792—1793). Він 
звільнився (у чині поручика) через хворобу й згодом посів місце губе
рнського секретаря в Кременчуку.

Особливо відзначився на ратній службі другий син Петра Васи
льовича Сахненка-Устимовича Іван Петрович, який розпочав службу 
у 1775 р. сержантом. Його особистий героїзм яскраво виявився під 
час російсько-турецької війни 1787— 1791 рр , у морських та сухопут
них битвах, зокрема у вересні 1787 р. та у липні —грудні 1788 р. під 
Очаковом, на флагманському фрегаті «Олександр». За участь у битві 
під Кінбурном 1 жовтня 1787 р. Іван Петрович був нагороджений 
чином підпоручика, а за мужність і відвагу при штурмі Очакова 
6 грудня 1788 р. здобув чин поручика і золотий хрест «для ношения в 
пет лице на лент е с черными и желтыми полосами и с умалением при 
том тремя годами срока положенного для заслуженая ордена военно
го » 1. В цій битві Іван Петрович був поранений і у 1790 р. у чині капіта-

1 Д ІМ .-В Р .-Ф . 23. — Спр. 19. — Арх-458. — Арк. 11.
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на пішов у відставку, оселився в Хорольському повіті. Його заслуги і 
енергійна натура не залишилися поза увагою суспільства. У 1794 р. 
місцеве дворянство обрало Івана Петровича засідателем до земського 
суду, а у 1799— 1800 рр. він засідав підсудком у хорольському повіто
вому суді.

На цьому закінчується генеалогічний розпис гілки Василя Усти- 
мовича Сахненка-Устимовича.

Другий син Устима Сахненка — Дмитро Устимович Сахненко- 
Устимович перебував на службі в Миргородському полку у чині значко
вого товариша з 1724 р. до 1755 р., брав участь у багатьох походах і 
російсько-турецькій (1735— 1739 рр.) та інших війнах, зокрема в Сула- 
цькому (1726 р.), Очаківському (1737 р.), Дніпровському (1738 р.), Хо
тинському (1739 р.) походах, командував караулом на кордоні з Поль
щею. Він мав 4-х синів: Пилипа, Степана, Олександра і Василя. Про 
старшого сина —Пилипа Дмитровича Сахненка-Устимовича в генеа
логічному розпису немає інформації щодо його служби і чинів. Зазна
чено тільки, що він мав 4-х синів: Павла, Степана, Михайла і Семена, 
які мешкали «на наследственных им именіях Новороссійской губерній 
и уезда в селеній Ми шурином Роге»'.

Другий син Дмитра Устимовича — Степан Дмитрович Сахнен- 
ко-Устимович — перебував на регулярній військовій службі в дніпровсь
кому пікінерському полку, у чині поручика; брав участь в російсько- 
турецькій війні 1768— 1774 рр., й у 1769 р. попав у полон, з якого не 
повернувся. По ньому залишилися 2 сини: Василь та Григорій.

Василь Степанович Сахненко-Устимович розпочав службу 1777 р. 
в межовій експедиції Новоросійської губернії й у чині вахмістра був 
звільнений у 1783 р. і продовжив службу значковим товаришем в 
Миргородському полку; у відставку вийшов 1787 р. в чині корнета. 
Його рідний брат Григорій Степанович Сахненко-Устимович служив 
полковим канцеляристом в Миргородському полку; 1783 р. здобув 
чин значкового товариша.

Третій син Дмитра Устимовича — Олександр Дмитрович Сахнен
ко-Устимович перебував на військовій службі; здобув чин підпоручи
ка. Синів у нього не було, а лише дві доньки: Катерина Олександрів
на, яка одружилася з поручиком Павлом Захаровичем Діздаревим 
(Діздарьовим)1 2, та Марія Олександрівна, що була одружена із земсь
ким пйсарем Хорольського повіту Яковом Степановичем Скосирем.

1 Там само. — Арк. 11 зв.
2 Ймовірно, рідний брат Петра Захаровича Діздарева (Діздарьова) — 

колезького асесора, секретаря і товариша головного судді Контори опікунст
ва іноземних поселенців у Катеринославі (поч. XIX ст.); див.: Фонд «Контора
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Останній син Дмитра Устимовича Сахненка-Устимовича — Ва

силь Дмитрович служив у 1758—1783 рр. в канцелярії Миргородсько
го полку, спочатку полковим канцеляристом; у 1763 р. здобув чин 
значкового, а у 1779 р. — військового товариша; брав участь у російсь
ко-турецькій війні 1768— 1774 рр. У відставку вийшов 1783 р. в чині 
поручика.

Наприкінці родовідного розпису його укладачі зазначили, що 
рід Сахненків-Устимовичів завжди вважався «в числе благородного 
малороссийского дворянства» і, на підставі поданих до Київської дво
рянської комісії документів («доказательств»), рід був вписаний у шосту 
частину родовідної книги (дворян Київської губернії). Саме прагнен
ня, потреба і бажання довести свою шляхетність і право на дворянс
тво ініціювали створення цього родовідного розпису.

Таким чином, в родовідному розписі, що зберігається в музеї, 
здобули більш-менш повне висвітлення представники від першого до 
четвертого поколінь роду Сахно-Устимовичів, тому що, як зазначалося 
вище, оригінал цього документа був укладений не пізніше 1821 р., ймо
вірно, все ж таки десь у 1801 — 1804 рр. Його (оригінал) підписали 
нащадки Устима Сахненка, які на початку XIX ст. мешкали в Хороль- 
ському повіті Полтавської губернії (були поміщиками). Це, зокрема, 
його онуки: колезький асесор Андрій Васильович, військовий това
риш Петро Васильович, поручик Василь Дмитрович; а також правну
ки: надвірний радник Прокіп Андрійович, титулярний радник Мак
сим Андрійович, поручик Гаврило Петрович, капітан Іван Петрович, 
губернський секретар Андрій Петрович, корнет Василь Степанович.

Інформацію про репрезентантів цього роду подибуємо й в інших 
джерелах. Зокрема, «Опис» Київського намісництва 1781 р. містить 
інформацію про Сахно-Устимовичів як власників хуторів в Хорольсь- 
кій та Городиській сотнях Миргородського полку* 1. За даними пізнішого 
«Опису» Київського намісництва 1787 р., серед землевласників зга
дується декілька представників роду Сахно-Устимовичів: в Хорольсько- 
му повіті селом Попівкою володів (спільно з прапорщиком Капніс-

опекунства новороссийских иностранных поселенцев» 1781 —1857 /  Сост.: 
Н. Л. Юзбашева, Д. Ю. Мешков. — Д.; К., 1997.—Т. 1: Аннотированная опись 
дел 178— 1818 гг. — С. 242; Абросимова С. В. Катеринославська класична гімна
зія: учні першого десятиріччя / /  Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та 
маловідомі сторінки: Наук, щорічник. — Д., 2006. — Вип. 3. — С. 136.

1 Описи Київського намісництва 70 — 80 років XVIII ст. — К., 1989.— 
С. 129-139.
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том) бунчуковий товариш Устимович1. В тому ж повіті, хутором при 
Ромоданівському шляху володів хорольський скарбник Андрій Усти
мович1 2. Він же володів ще одним хутором поблизу урочища Петрашев- 
ського3. Родовим селом Устимівкою в Городиському повіті на той час 
володіли земський писар Андрій Устимович і поручик Олександр Усти
мович4. Військовий товариш Василь Устимович був землевласником в 
хуторі Купеватому та в селі Крутки Городиського повіту5. Ще один 
представник роду — військовий товариш Степан Устимович мав ґрунт 
у селі Прилипка Золотоніського повіту6.

Як бачимо, представники цього роду прислужилися військовій 
службі й статській справі, зокрема в сотенних, полкових та Генераль
ній канцеляріях тощо. Серед представників цього роду були й декаб
ристи. Так, син згаданого тут Максима Андрійовича Сахно-Устимо- 
вича Петро був декабристом, членом таємного «Кавказького товари
ства»5 і прадідом майбутнього генерала армії УНР, активного учасни
ка гетьманського перевороту 1918 р. Олександра Сахно-Устимовича6.

Окрім того, нащадки Сахно-Устимовичів захоплювалися пра
цею на землі, садівництвом, городництвом тощо. Так, вже на початку 
XX ст. Василь Васильович Устимович в своєму маєтку в Кременчуцько
му повіті створив унікальний рукотворний ландшафт — парк, який (за 
оцінкою сучасників) міг порівнятися з найкращими парками Західної 
Європи7.

Внаслідок шлюбних зв'язків Сахно-Устимовичі породичалися з 
представниками багатьох українських та іноземних родів, в тому числі 
з Апостолами, Ґалаґанами, Твардовськими, Лагодами, Скосирями, 
Скоробагатими, Діздаревими та ін. Зокрема, Іван Васильович Сахно- 
Устимович одружився із грузинською княгйнею Людмилою Яківною 
Орбеліані, котра була рідною сестрою лохвицького маршалка, учас-

1 Там само. —С. 265.
2 Там само. С. 269.

Там само. —С. 268.
4 Там само. —С. 275.
5 Там само. —С. 256.
,ł Там само. —С. 266.
7 Потульницький В. Світогляд українського лівобережного панства у 

другій половині XIX століття / /  Київ, старовина. — 2000, — № 4. — С. 35, 38.
6 Про Олександра Сахно-Устимовича див.: Скоропадський П. Спога

д и .-К ;  Філадельфія, 1995.- С .  102, 141, 152.
7 Халимон О. Полтавська школа садівництва і городництва та її парк / /  

Полтав. краєзнавчий музей: 36. наук. ст. 2004 р. — Полтава, 2005. —С. 429.
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ника Кримської війни, князя Володимира Яковича Орбеліані1. Це по
дружжя мало двох синів: Валеріана та Василя Сахно-Устимовичів, які 
були членами Лохвицького товариства сільських хазяїв (за списком 
від 1.01.1905 р.). Валеріан Іванович мешкав у селі Ждани Лохвицького 
повіту, а Василь Іванович —у с. Семенівка Хорольського повіту.

Аналіз родовідного розпису та інших документів із фамільного 
архіву Сахно-Устимовичів, що зберігаються в музейному зібранні, 
свідчить про високий рівень насиченості цього рукописного комплексу 
даними генеалогічного, конкретно-історичного, антропонімічного, дже
релознавчого і архівознавчого характеру. Ці дані віддзеркалюють тери
торіально-адміністративні, соціальні, економічні процеси, котрі відбува
лися в Україні, передусім на території Гетьманщини, у XVIII ст. Родовід
ний розпис яскраво демонструє зміни в соціальній структурі й менталь
ності представників козацької старшини та їхніх нащадків, які змушені 
були інтегруватися в нові соціальні обставини. У додатку публікують
ся декілька документів (універсалів) із фамільного архіву Сахно-Усти
мовичів.

ДОДАТОК

№ 1.
Універсал Миргородського полковника 
Д. Апостола.-Сорочинці. 21.06.1702 р.

Его царского пресветлаго величества войска запорожского
Миргородскій полковник Данило Апостол.

Вам воитове и всем посполитым модем села Аврамовки приказуєм и 
неиначеи мети хочем, вбысте як в роботизнах так и в инших обыклих повын- 
ностях были послушними пану Якову Василіевичу, братаничеви нашему неина
чеи, але власне так, як и предсым отдавалисте всякое послушенство небожчику 
пану Василію Лагоде, тестеве его, которое абисте и вышереченному братани
чеви нашему а небожчиковому зятеви теперь отдавани и повторе пилно прика
зуєм. Дан в Сорочинцах июня 21 д. 1702 року.

На подленном тако:
Звышменованный полковник Миргородскій.

М. П.
Д1М.—Арх-458.—Арк. 2—2 зв.

1 Див.: Орбелиани-Булатникова Г. Не предадим забвению древний род. 
-Д .,  2006.- С .  2 0 -2 1 .
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№ 2. Універсал гетьмана І. Мазепи.
Батурин. 13.01.1704 р.

Его царского пресветлаго величества Войска Запорожского
гетман Іоан Мазепа.

Всем и кождому, кому колвек о том ведати надлежит, особливе выслан
ным нашим на той стороне Днепра для отбыраня пчолынои десятины бываю- 
чим, сим уневерсалным писанем нашим ознаимуем. Иж з певных респектов 
откриваючи мы гетман ласкою нашою пана Устима Сахненка сотника власов- 
ского уволняем его пасеки на том боку Днепра с пчолами будучими от даваня 
роковой обиклои десятины, под такою еднак кондицією, дабы он при своих 
пасеках чужих пчол не утаевал и не заборонял от даваня десятинной повынно- 
сти, а естлибы мело на его тое перевестися чтоб утаевал чужіє пчолы, то не 
толко од тоеи пасеки леч и от уряду сотницкого будеть отдален.

Дан в Батурине генваря 13-го року 1704.
На подленном тако:
Звышменованный гетман рукою власною.

М. П.
Д1М.—Арх-458.—Арк. 2 зв.

№ З.Універсал Миргородського полковника 
Д. Апостола.“Старий Костянтинів. 22.07.1705 р.

Его царского пресветлаго величества войска запорожскаго
Полковник миргородскій Данило Апостол*

Всем, кому бы о том ведати належало, так тепер, яко и на потомній 
часы а особливе старшинствуечим в Уласовце городище и Крилове зо всеми 
тамошнимы обывательми, ознамуем. Иж предкладал нам пан Устим Сахнен- 
ко, теперишній сотник Уласовскій, же кут Капьеватовскій, лежачій от доро
ги, що идеть з Уласовки до Крилова аж по речку Цибулник, не меет своего 
власного господаря и призвоитиго наследника, и просил нас, абы за ведомом 
нашим обнявши кут оный владел иным так, як бы власным купленным кгрун- 
том; яко теды пустовскіи / . . . /  лежачій добра, некому инному в полку нашом 
належить ведати и диспоноваты тилко нам, яко господареви по милости бо- 
жои и реиментарскои того миргородского полку, так уважаючи давній знач
ній в Войску Запорожском прислуги помененного пана Устима Сахненка, 
сотника Уласовского, а приохочаючи его до дальних таковых же верных и 
щирых услуг, кут оный Капьеватовскій, яко пустовщину, позволяем ему обня
ты и так власне держаты и владеты в часы потомній, якобы мел за гроши. В 
чом абы оному пану Устиму Сахненку и его наследником од якои старшины
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и теперь и потом не деялася / . . . /и  кривжене. Сим нашим уневерсалом велце 
жадаєм. Дан в таборе под Старым Костянтиновом июля 22 дня 1705 року. 

На подленном тако:
Звышменованный полковник Миргородскій.

М. П.
ДІМ. —Арх-458. —Арк. 3.

N° 4. Універсал Миргородського полковника 
Д. Апостола.-Сорочинці. 29.07.1709 р.

Его царского пресветлого величества войска Запорожского
Полковник миргородскій Данило Апаостол.

Вам атаману аврамовскому и воитови тамошнему зо всем тогож села 
посполитими людьми, доброго узйчивши здоровья, ознамуем. Иж пан Яков 
Апостол, знатній товарищ полку нашего, прекладал нам о том, же вы под его 
державою достаючи одиного послушенства отдавати не хочете. Прето, яко 
таковое самовольство сурово вам гонимо, так пилно и грозно чрез сей лист 
наш всем приказуєм: обыкновешем во всем ему без жадной /зпреки/ послу
шенство отдавалисте и ни в чом неотмовлялисте, якои воле и росказаню 
нашему в сем уневерсале нашом віраженному, абы было задосить учиненно 
повторе и подесяте грозно вам всем приказуєм и неиначей меты хочем. Дан 
в Сорочинцах июля 29 дня 1709-го року.

На подленном тако:
Звышменованный полковник Мигородскій.

М. П.
ДІМ —Арх-458—Арк. 3 зв.

№ 5. Універсал Миргородського полковника 
Д. Апостола. Сорочинці. 27.08.1717 р.

Его царского пресветлаго величества войска Запороского 
полковник Миргородскій Данило Апостол.

Вам, пану сотникове хорольскому, атаманови городовому з товарист
вом и воитови тамошнему зо всем посполитством, особливе лднак атаманове 
села Аврамовки и воитови тамошнему зо всеми жителями тамошними и всем, 
кому колвек о сем теперь и напотомные часы ведати будеть потреба, ознай- 
муем. Иж будучи перед нами овдовелая жена покойного братанича нашего 
пана Якова Апостола з дитиною, по нему, небожчику, позосталою, просила 
нашего себе призренія, дабы мощно ей свободне на тих всех угодіях, кото
рыми покойный муж ей владел, прожити и тым всем, що небожчик заживал,
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без жадного препятствія користоваты. Прето мы тому прошенію ей панеи 
Якововои, давши месце и респектуючи на услуги мужа ей барзе и теж на 
осиротещю дитину уважаючи, яко оную з позосталою дитиною под нашу 
беремо протекцію, так и вам всем старшине зо всеми тоеи сотне жителями о 
сем обьявляючи, пилно меты хочем и приказуєм, абы тоеи овдовелои милого 
братанича нашего жене нехто з вас жадного не в чом утиску и обиженя а в 
заживаню добр по небожчику позосталих перепони чинити не важился. Ав- 
рамовскіе теж жители, як за живота предчасы покойному пану Якову около 
работизн его господарских отдавали послугу, так и посмерти неотменно жене 
его тоеж послушенство во всем без жадного сопротивленья попрежнему 
жебы отдавали, пилно и грозно приказуєм и неиначей мети хочем. Дан в 
Сорочинцах августа 27 д. 1717 року.

На подленном тако:
Звышменованный полковник Миргородскій.

М. П.
На мар/г/инесе сего подленного документа написано тако: такоже и 

тіе люде городовые хорольскіе, якіе слухали покойного пана Якова без вся- 
каго отмаганья и отговоров теперь жене его належную послугу в чом потре
ба укажеть доволе нашои конечне жебы отдавали грозно приказуєм.

ДІМ.—Арх-458—Арк. 3 зв.—4 зв.

№ 6. Універсал Миргородського полковника 
П. Апостола.-Кременчук. 5.03.1731 р.

Ея императорскаго величества войска Запорожского
полковник миргородскій Павел Апостол.

Вам пану сотнику власовскому Михаилу ,Майбороде з старшиною и 
воитови с посполством предъявляем. Иж сего марта 4 дня была нам челом 
Марія Яковувна Апостоловна, жена Василів Устименка, просячи для вспар- 
тья дому ея тако ваго нашего респекту. Теды мы прошенію ея давши у себе 
место а барзеи ведаючи покойного отца ей Якова Апостола, бывшаго асааули 
полкового миргородского, верне роненные в войску службы, приказуєм з 
полученія сего нашего уневерсалу определиты з посполства двох человек 
средних а третого можного, которые повынны недожадных тяглостеи мес- 
ких быть не претягани, кроме отдачи на консистентов не уволняются, име- 
ють оные трое человек со всяким своим должным повьіновеніем послушен
ством отдавать и належать к дому ея, Марій Яковлувны Апостоловны, коман
дирски жадаєм и приказуєм. Дан в Кременчуце 1731 году марта 5 дня.

На подлинном тако:
Звышменованный полковник Миргородскій рукою влас ною.
Д1М.—Арх-458.—Арк 4 зв.—5.
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А. Є. Атаманенко

УКРАЇНСЬКА ЗАРУБІЖНА НАУКА 
Б НАУКОВОМУ ПРОЦЕСІ 

США ТД КАНАДИ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX сг.: 

ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Протягом останніх років з ’явилися дослідження, пов'язані з вивчен
ням української зарубіжної історіографії, в тому числі й другої полови
ни XX ст. В працях В. Потульницького, В. Ульяновського, О. Яся, 
Л. Сакади, Р. Пирога, М. Палієнко, В. Головка та багатьох інших розкри
то різні аспекти історіософії та методології української зарубіжної 
історіографії, діяльність деяких наукових установ, періодичних ви
дань, стан зарубіжних архівів тощо1. Але доробок вчених діаспори,

1 Потульницький В. А. Українська і світова історична наука: Рефлексії 
на межі століть / /  Укр. іст. журн. — 2000. — № 1.—С. 3 — 21; № 2. —С. 27 — 47; 
№ 3. — С. 22 — 44; №4. — С. 20 — 37; Пиріг Р. Г. Грушевськознавство: стан і пер
спективи розвитку / /  Укр. іст. журн.— 1996. — № 5. — С. 71—83; Сакада А  
Діяльність істориків українського зарубіжжя в обороні імені М.С. Грушевсько- 
го / /  Укр. іст. журн. —1996. — № 6. —С. 38 — 50; Головко В. В. Історіографія 
кризи історичної науки. —К., 2003. —227 с.; Ясь О. Державницький напрям в 
українській історіографії першої третини XX ст.: становлення, формування, 
вплив / /  Історія укр. середньовіччя: 36. наук, пр.: У 2-х ч. — К., 1995.—4.1 .— 
С. 111 — 133, Він же. Державницький напрям української історіографії та його 
інтелектуальна спадщина / /  Історіографічні дослідження в Україні. — К., 1999. — 
Вип. 7. — С. 287 — 313; Він же. Українська зарубіжна історіографія 1945—1991 рр.:
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які зробили суттєвий внесок у вивчення різноманітних проблем у 
різних галузях історичної науки, на жаль, сьогодні ще має багато 
недосліджених аспектів. Зокрема, варто з'ясувати, якими були: мотива
ція діяльності українських істориків поза Україною, умови наукової 
праці українських дослідників (які для різних поколінь вчених протя
гом другої половини XX ст. були дуже різними), відтворення діяльно
сті наукових установ та аналіз їх видань, встановлення внеску україн
ських вчених в діаспорі у процес введення української національної 
історичної науки до світової.

Зрозуміло, що в форматі статті частину питань лише буде постав
лено, з тим, що детальніші відповіді на них можуть дати майбутні 
дослідження. На нашу думку, рівень включення української історіогра
фії в світовий історіографічний процес значною мірою визначається 
сприйняттям і оцінкою (в тому числі й у рецензіях) творчості вчених, 
українських (україномовних та іншомовних) видань, взаємодією з 
неукраїнськими інституціями українських наукових установ, викладан
ням історії України та інших курсів з українознавства в університе
тах різних країн. Встановити місце української зарубіжної історіогра
фії допомагає й аналіз індивідуального та колективного членства в 
американських, канадських, європейських історичних та славістич
них асоціаціях, а також представництво української історіографії у 
наукових конференціях, симпозіумах, наміжнародних історичних та 
славістичних конгресах. Кожна з названих наукових проблем вима
гає докладного монографічного дослідження, тому метою цієї розвід
ки є загальне окреслення деяких із них.

Українські науковці в еміграції та діаспор^ усвідомлювали потребу 
розвитку наукової історіографії і обговорювані проблеми та завдан
ня, що перед нею стояли. Серед завдань, які ставилися перед україн
ською зарубіжною історіографією її представниками, потрібно розріз
няти загальнонаукові та конкретні, викликані тогочасними наукови-

проблема поколінь та організація дослідницької праці / /  Спец. іст. дисциплі
ни: питання теорії та методики. —К., 2000. —Число 5. Історіограф, досліджен
ня в Україні. — Вип. 10: 36. наук. пр. на пошану акад. НАН України В. А. 
Смолія. — С. 352 — 391; Він же, Українська зарубіжна історіографія 1945—1991 
рр. у світлі рефлексій її репрезентантів / /  Ейдос. Альманах теорії та історії. — 
К., 2005. —Вип. 1. —С. 333 — 357; Палієнко М. Українські архівні осередки в 
Північній Америці / /  Спец. іст. дисципліни: питання теорії та методики. — К., 
2001. —Вип. 6(7): 36. наук. пр. та спогадів пам'яті відомого вченого-історика, 
д-ра іст. наук, проф. Володимира Сергійовича Замлинського: У 2-х ч. — Ч. 2. — 
С. 253 — 265; Сакада А. «Український історик»: Генеза, тематика, постаті.— 
Нью-Йорк; К., 2003. —328 с.; іл та ін.
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ми потребами. Серед загальних, першочерговою називалася необхід
ність об'єктивної історичної науки, особливо в умовах її фальсифіка
ції в СРСР та вивчення історії України на Заході. Багато разів з різних 
причин наголошувалося на кризі української історіографії на різних 
етапах її розвитку. Серед актуальних для певного періоду розвитку 
науки завдань можна відзначити потребу створення українського не
залежного фахового історичного журналу в діаспорі (не пов'язаного 
з партійними, релігійними та ін. впливами) (А. Винар), українського 
історичного товариства (Л. Винар, О. Оглоблин), українознавчих ка
федр в американському університеті (О. Пріцак), англомовних укра
їнознавчих видань (О. Пріцак) тощо. Крім того, були завдання (на 
жаль, часом нереалізовані) підготувати бібліографію історії України, 
як загальну, так і поточну (Л. Винар, 1969), атлас історії України (пе
рший виданий Українським Історичним Товариством у 1980 р.), слов
ник українських істориків, енциклопедію історії України тощо (А. Ви
нар). Як бачимо, ці завдання значною мірою були пов'язані з потре
бою інтеграції українського наукового життя до наукового процесу 
країн поселення та світового, виведенням української науки на міжна
родний рівень. В той же час відзначимо, що частина цих завдань 
лише останнім часом почала розв'язуватися українськими материкови
ми дослідниками (Енциклопедія історії України, словник «Українські 
історики XX століття», бібліографії), а частина все ще вимагає розв'я
зання (зокрема, підготовка історичного атласу України).

В історіографії існує традиційний поділ українознавчих уста
нов в діаспорі на такі основні категорії: 1) українські наукові устано
ви і товариства; 2) українсько-американські, українсько-канадські нау
кові установи. У 2005 р. А Винар уточнив такий поділ, поділивши 
установи, що існували по Другій світовій війні: 1) Українські наукові 
установи, які мають свої власні статути, свої плани діяльності та свої 
наукові серійні або несерійні видання; 2) Українські високі школи — 
університети; 3) Українознавчі наукові центри, які діють при амери
канських і канадських університетах; 4) Професійні українські органі
зації, які займаються академічною і науковою діяльністю; 5) Координа
ційна надбудова українських наукових установ — Світова Наукова Рада 
Світового Конгресу Українців1. Типологія А Винара дозволяє більш

’ Винар А. Дослідження української наукової діяспори: вибрані проб
леми / /  Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія»: Іст. науки. — Острог; 
Торонто; Нью-Йорк, 2005. — Вип. 5: Матер. Першої міжнар. наук. конф. «Укр. 
діаспора: пробл. дослідження» /  Відп. ред.: І. Пасічник, А. Винар; ред. 
А. Атаманенко. — С. 26 — 27.
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точно охарактеризувати діяльність інституцій. Головна відмінність між 
ними, на нашу думку, пов'язана із засобами фінансування та звітності.

Установи першої категорії почали формуватися в міжвоєнний 
період і функціонують до сьогодні. Вони мали власні установчі Доку
менти, часто — серійні видання, бюлетені для інформування членів, їх 
керівні органи підзвітні загальним зборам. До них відносимо Україн
ське історично-філологічне товариство в Празі, Українську вільну ака
демію наук (УВАН) в Європі, США, Канаді, Наукове товариство 
ім. Шевченка (НТШ) в Європі, США, Канаді, Австралії та інших краї
нах, Українське історичне товариство (УІТ) (США, Європа, Канада), 
Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. Липинського (СІНА), 
науковий осередок отців Чину св. Василя Великого в Римі та ін. Члена
ми кожної з цих установ (іноді — кількох одночасно) були й історики. 
Крім того, в УВАН від 1945 р. діяла секція Передісторії та ранньої 
історії України з допоміжними науками1, пізніше були утворені Історична 
секція та Секція Античної історії. В НТШ— від відродження у 1947 р. 
діяла Історична комісія (під керівництвом Б. Крупницького), пізні
ше — Історично-філософічна секція. Більшість істориків різних поко
лінь (в тому числі членів інших установ) від 1963 р. об'єднав журнал 
«Український історик» та Українське Історичне Товариство, яке було 
створене у 1965 р. Фінансування їх пов'язане з пожертвами українсь
кої громади. Час від часу вони могли мати ґрадти від державних інсти
туцій, які були переважно короткотривалими і призначалися на кон
кретну ціль (напр., кількарічній грант УВАН в США.від фундації Фор
да на видання серійних «Annals» та деяких книжкових проектів). В 
діяльності українських наукових установ, на жаль, не обходилося без 
конфліктів (як між дослідниками, так і між установами), які мали 
різні суб'єктивні причини і, зрозуміло, гальмували наукову працю. 
Але підрахунок кількості та аналіз змісту виданих досліджень, в тому 
числі не україномовних, проведені наукові конференції та інші захо
ди (в т.ч. й з неукраїнськими науковими інституціями) розширюють 
уявлення про характер їхньої діяльності, що виводить сприйняття та
ких установ за межі т. зв. «наукового ґетта».

До українських навчальних закладів, які, природно, виконують 
і наукові (дослідницькі, видавничі) функції, належить Український 
вільний університет (УВУ) (Відень, Прага, Мюнхен), Український ка
толицький університет в Римі та ін. їх праця сприяла введенню ук-

1 Українська Вільна Академія Наук за перше півріччя її існування. / /  
Бюл. УВАН. — Авсбурґ, 1946. — №7 (Липень). — С. 1. — (На правах рукопису).
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раїнського наукового життя до європейського (через публікації та, 
конференції) наукового світу. Зокрема УВУГ незважаючи на складні т 
моменти та часом висловлену критику1, зробив поважний внесок у 
підготовку українських наукових кадрів. Серед студентів УВУ в повоєн
ний період були громадяни різних країн, в тому числі й неукраїнсько
го походження* 2, дипломи УВУ як і інших українських університетів 
діаспори визнаються в світі. Видання, що публікують українські навча
льні заклади поза Україною, виходять в різних мовах, що поширює 
українознавство в іншомовному середовищі. Функціонування цих ус
танов відбувається переважно за рахунок пожертв української громади, 
хоча вони були офіційно визнані урядами країн розміщення3і часом 
мали від останніх додаткове фінансування.

До категорії українознавчих наукових і навчальних центрів, що 
діють при американських та канадських університетах, відносяться 
Український науковий інститут Гарвардського університету (Harvard 
Ukrainian Research Institute, Кембридж, США), Канадський Інститут 
українських студій Альбертського університету (Canadian Institute of 
Ukrainian Studies, Едмонтон, Канада), Українознавча програма Іліной- 
ського університету (Урбана-Шампейн, США), українознавчі (іноді 
профільовані) кафедри в університетах. У 1968 р. було засновано кафед
ри історії України, української мови та літератури в Гарвардському 
університеті, які в 1973 р. було об'єднано в рамках Українського науко
вого інституту.

У відділеннях славістики канадських університетів від повоєн
них років викладалися українська мова та література4, а Альбертсь-

’ М ит рович К. До статті проф. О .  Пріцака —«Сучасність», Ч. 4, 1967 / /  
Сучасність. —1967. —№ 11(83), листоп. — С. 90 — 91.

2 Янів В. Роля й завдання Українського Вільного Університету в сучасно
му (інавгураційна доповідь ректора) / /  Янів В. Студії та матеріяли до новішої 
української історії /  3 передм. Н. Полонської-Василенко. — Мюнхен, 1970.— 
С. 233-234.

3 Зокрема УВУ 16 вересня 1950 р. був офіціально визнаний приватним 
університетом Баварським урядом, що було підтверджено в 70-х роках. Див.: 
Янів В. Український Вільний університет / /  Енцикл. українознавства. Слов
никова частина /  Гол. ред. В. Кубійович. — Париж; Нью-Йорк, 1980. — Т. 2(9). — 
Ствп. 3418 — 3419; Yaniv V. Ukrainian Free University / /  Encyclopedia of Ukraine 
/  Ed. by Danylo Husar Struk. — Toronto, 1993. — Vol. V. St —Z. — P. 382 — 384.

4 Наприкінці 40-x років кафедру української мови було відкрито в 
Саскачеванському університеті, від 1957 р. — в Альбертському університеті, з 
1962 —в Манітобському університеті, пізніше —в інших. Див.: М арунчак М. 
Історія українців Канади. — Вінніпег, 1991.—Т. 2. — С. 321—324.
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кий університет в 1971 р. став першим в Канаді у систематичному 
викладанні української історії. В департаменті історії викладалися чо
тири семестрові курси, що охоплювали різні періоди історії України: 
1. Антична й середньовічна Україна; 2. Україна у ранні новітні часи 
(XVI —XVIII ст.); 3. Україна в XIX ст.; 4) Україна в XX ст.1 І хоча при 
цьому не було засновано спеціалізованої кафедри, їх викладання мало 
важливе значення для поширення вивчення української історії в інших 
університетах Канади.

У 1976 р. в Альбертському університеті було засновано КІУС, 
який функціонує переважно як дослідницька установа і багато ро
бить у дослідницькій та видавничій сферах. В 1979/80 рр. було відкрито 
кафедру українознавства в Торонтському університеті, пізніше — інші 
кафедри. Ці установи є підзвітними адміністрації своїх університетів1 2, 
а їхнє функціонування відбувається або завдяки пожертвам української 
громади (УНІГУ), або поєднанню таких пожертв з державними дотація
ми (КІУС та ін.), що уможливлює різні форми праці і цілком вписується 
в харитативні традиції західного суспільства.

Розглядаючи створені наукові осередки такого типу, варто згада
ти проекти — нереалізовану кафедру українознавства в Міннесотсько- 
му університеті (Міннеаполіс), яку планував відкрити відомий україн
ських помолог, засновник української колекції в Дослідницькому центрі 
імміграційної історії цього університету проф. О. Грановський3, та 
українознавчу кафедру в Колумбійському університеті (Нью-Йорк), 
над творенням якої сьогодні працюють українські дослідники та про
фесор Колумбійського університету, колишній голова Міжнародної 
асоціації україністів Марк фон Гаґен. |

Серед українських наукових громадських об'єднань у розвитку 
історичної науки важливе місце посідає також згадане вище Україн
ське історичне товариство, яке в 1965 р. об'єднало представників різ
них поколінь дослідників, різних наукових інституцій, а також видає 
журнал товариства «Український історик»4. Створене на зразок

1 A u сяк-Руди u цьки й /. Від автора «Між історією і політикою» / /  Сучас
ність. -  1975.-№  12(180), г р у д -С . 118.

2 Винар А. Дослідження української наукової діяспори... — С. 27.
Лист М. Чубатого до О. Пріцака від 15 квітня 1970 р. (авт. копія) / /

The Immigration History Research Center (Minneapolis). — Granovsky Olexander. — 
Box 3 .-P . 2.

4 Про УІТ та УІ див.: Винар А. Як було створене Українське Історичне 
Товариство: замітки засновника / /  Укр. історик. — 2005. — Т. 42. — Ч. 2 — 4 (166 — 
168). —С. 11—49; А т ам аненко А. Українське історичне товариство: 1965 —
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Американської історичної асоціації, Польського історичного товариства 
тощо — національних фахових історичних об’єднань, воно намагало
ся продовжувати наукові традиції попередніх об'єднань українських 
дослідників — Празького історично-філологічного товариства, Україн
ського наукового товариства в Києві та ін. Протягом понад 40-літньої 
діяльності членами УІТ були майже всі провідні українські історики 
на Заході1.

До професійних організацій, діяльність яких пов'язана з науко
вим життям (в т.ч. безпосередньо з дисциплінами гуманітарного профі
лю), відноситься Українська американська асоціація університетсь
ких професорів, заснована у 1961 р.

Функції координаційного органу українських наукових установ 
виконує створена в 1978 р. Світовим конгресом українців Світова нау
кова рада* 1 2. її почергово очолюювали керівники різних українських на
укових інституцій — першим був голова НТШ Ярослав Падох, сього
дні — президент УІТ Любомир Винар. Ідея академічного координацій
ного органу сягає до 1924 р., коли в Празі було створено Український 
академічний комітет під керівництвом Олександра Шульгина. Під час 
т. зв. Ді-Пі періоду3 (1945—1952)4 в Центральному Представництві укра
їнської еміграції в Німеччині (ЦГТУЕН) під керівництвом Дмитра Доро
шенка діяв Відділ культури і освіти, який також намагався координува
ти працю наукових установ, щоправда, з перевагою УВАН5.

2005 / /  Там само. —С. 50 — 89; Калакура Я. «Український історик» в обороні 
національних традицій української історіографії / /  Там само. —С. 90 — 107; 
Винар А. Український історик: 40 років служіння науці. 1963 —2003.— Нью- 
Йорк; Острог, 2003. —422 с.; Сакада А. «Український історик»... — 328 с. та ін.

1 Дані базовані на матеріалах Архіву УГГ в Кенті, США (ф. «Членські 
анкети»).

2 Винар А. Світова наукова рада при СКУ: 1998 — 2005 (Огляд діяльности) 
/ /  Наук. зап. Нац. ун-ту "Острозька академія": Іст. науки... —Вип. 5. — С. 108.

л Назва походить від англійського D isplaced Persons — переміщені осо
би. Термін є усталеним в світовій історіографії, див.: W ym an М. DP. Europe's 
Displaced Persons, 1945—1951. —L; Toronto, 1989. —257 p.

4 Про цей період розвитку української науки див.: Wynar L  Ukrainian 
Scholarship in Exile: The DP Period, 1945—1952 / /  Ethnic Forum. — 1988. — Vol. 
8. — № 1. —P. 40 — 72; та окремо: Wynar L  Ukrainian Scholarship in Postwar 
Germany, 1945 — 52 / /  The Refugee Experience: Ukrainian Displaced Persons 
after World War II /  Ed. by V. Isajiw, Yu. Boshyk, R. Senkus. — Edmonton, 1992. — 
P. 311-337 та ін.

д А т ам аненко А. «Бюлетень Української Вільної Академії Наук» за 
1946 рік як джерело до вивчення розвитку української історичної науки в 
діаспорі / /  Укр. археограф, щорічник. Нова серія. — К.; Нью-Йорк, 2002.— 
Вип. 7 . - С. 141.
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' •. Крім українських наукових установ, в яких велися українознавчі
дослідження, українці працювали також в американських чи європей
ських совєтознавчих інституціях, а деякі з них створювали чи очолюва
ли. Серед них — Інститут для вивчення СРСР (Німеччина, 1950— 1972) *, 
який д іяв при американській фінансовій підтримці та мав українознавчі 
публікації «Ukrainian Review» та «Українознавчий збірник», інститути 
для совєтських студій при деяких американських університетах. На 
нашу думку, потребує з'ясування мотивація такої праці. Не вважає
мо, що її треба оцінювати виключно в рамках «заробляння хліба насущ
ного» чи необхідності відповідності «науковим потребам Нового рві- 
ту в умовах конфронтації з Радянським Союзом», що призводило до 
праці «в межах совєтологічних та політологічних студій»1 2. На нашу 
думку, швидше варто говорити про використання українськими дослід
никами совєтологічних установ з метою можливості поширення знань 
про Україну та її стан у складі Радянського Союзу в світі. Між тим, їх 
праці мали не лише політологічний (чи совєтологічний) характер, істо
рики переважно друкували фахові дослідження (з наголосом на проб
леми України у складі СРСР), а частина співробітників таких установ 
в США чи Канаді мала політологічну (чи іншу) освіту. Серед українсь
ких дослідників, що співпрацювали в різний час в Інституті для вивчен
ня СРСР — Наталія Полонська-Василенко, Володимир Кубійович, Петро 
Курінний, Борис Мартос, Іван Мірчук, Панас Феденко та ін.3 
1955 року через незгоду з деякими сторонами діяльності Інституту, з 
нього вийшли деякі науковці на чолі з відомим українським літературо
знавцем Юрієм Бойком-Блохіним і заснували Незалежну асоціацію 
дослідників совєтської теорії і практики в національних проблемах.

У США та Канаді Інститути для вивчення СРСР або територій 
Східної Європи стали створюватися в кін. 50-х —на поч. 60-х рр. В 
подібних установах працювали — політолог та історик церкви Богдан 
Боцюрків, директор Інституту совєтознавства та східноєвропейських 
студій в Карлетонському університеті (Оттава), історик Михайло Пап, 
директор Інституту совєтознавства та східноєвропейських студій в 
Джон Керол університеті4 (University Heights, Cleveland, Ohio) та ін.

1 5 лёт Института По изучению истории и культуры СССР (1950 — 
1955). — Мюнхен. 1955.-39 с.

2 Ясь О. Українська зарубіжна історіографія 1945— 1991 рр. ... — С. 348.
3 5 лет Института по изучению... — С. 24 — 25.
4 Про Інститут та М. Папа див.: The 25“' Anniversary of the Institute for 

Soviet and East European Studies. 1961 — 1986.— Cleveland, 1986. —20 p.
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Політолог та історик Стефан Горак заснував і кілька років був прези
дентом Асоціації для дослідження національностей в СРСР та Східній 
Європі (The Association for the Study of the Nationalities of the USSR and 
Eastern Europe), а також заснував і був головним редактором її жур
налу «Nationalities Papers», який видається до сьогодні, але за редакці
єю неукраїнських вчених. І нарешті, до внеску у дослідження Украї
ни на міжнародному форумі можна вважати діяльність заснованого 
відомим (на той час молодим) українським істориком Л. Винарем 
Центру дослідження етнічних публікацій (Кентський державний уні
верситет, Огайо, США) та п'ятнадцятирічне (1980—1995) видання за 
його редакцією журналу «Ethnic Forum», де друкувалися студії з історії, 
соціології, демографії, історії преси тощо різних етнічних груп в США 
та інших багатоетнічних країнах, в тому числі й українців.

Велике значення для включення української історіографії в світо
ву мали серійні, періодичні видання та монографії, що видавалися 
різними установами, в т.ч. чужомовні1, хоча в цілому в багатоетнічно
му суспільстві США та Канади від 70-х років XX ст. більше значення 
мав характер, ніж мова видання (хоча, зрозуміло, що англомовні праці 
були доступнішими для англомовного читача). Серед них — як науко
ві, так і науково-популярні. Ми не ставимо за мету докладний аналіз 
цих видань, що потребувало б комплексного монографічного дослі
дження, а розглядаємо їх лише в контексті виконання функції ознайом
лення з українознавчими науковими дослідженнями та введення їх 
до міжнародного наукового репертуару. Таку функцію виконували 
видання УВАН у США «Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences» 
(видавався від 1951 p.); журнал УГГ «Український історик» (видавався 
від 1963 р., опубліковані в ньому статті та матеріали, не зважаючи на 
переважаючу україномовність, згадувалися в «Revue des etudes Sims» 
(Institutd'etudesSlavs, Paris), реферуються в «HistoricalAbstracts», «America: 
History and Life» та «Bibliography ofSlavic and East European Studies»)', серійні 
видання Українського наукового інституту Гарвардського універси
тету «Harvard Ukrainian Studies» (видаються від 1977 р.); Канадського 
інституту українських студій «Journal of Ukrainian Studies» (видається з 
1976 р.) та ін. Серед видань іншого —загального—типу «The Ukrainian

1 Про видання з історії України, що були видані англійською мовою до 
2000 р., див.: Wynar В. 5. Ukraine. A Bibliographic Guide to English-Language 
Publication. — Englewood: Ukrainian Academic Press, 1990. — ХПІ, 406 p.; Wynar B. S. 
Independent Ukraine. A Bibliographic Guide to English-Language Publication, 
1989— 1999. —Englewood: Ukrainian Academic Press, 2000.—XIV, 552 p.
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Quarterly» (орган Українського Конгресового Комітету CIILA, заснова
ний в 1944 р. М. Чубатим), «The Ukrainian Review» (орган Асоціації україн
ців у Великій Британії) та ін.

Сьогодні в Україні написано низку праць, присвячених вивчен
ню ролі тих чи інших періодичних видань у житті діаспори, але, на 
нашу думку, цей напрям потребує подальшого активного досліджен
ня. Окремої праці потребує й докладний аналіз монографічних публіка
цій з історії, виданих українськими науковими установами. Зауважи
мо лише, що КІУС від заснування у 1976 р. до сьогодні видав близько 
140 наукових монографій різними мовами, частина яких пов'язана з 
різними аспектами історії України. УІТ в кількох видавничих серіях 
(«Грушевськіяна», «Монографії», «Мемуаристика» та ін.) та поза ними 
видав десятки наукових досліджень та джерельних публікацій. Бібліо
графія історичних досліджень, виданих УВАН у США та Канаді, НТШ 
в різних країнах, УНІГУ також містить десятки позицій історичних та 
історіографічних монографій. Крім того, заслуговує на увагу роль пуб
лікацій з історії України на сторінках міжнародних славістичних жур
налів, та тих, що були пов'язані з вивченням Центральної та Східної 
Європи. Публікації українських науковців (і це були не лише представ
ники т. зв. «молодшого» покоління) не лише реферувалися міжнарод
ними реферативними журналами, а й активно використовувалися в 
спеціальних дослідженнях1.

Для введення української науки в неукраїнське наукове життя 
важливим було членство українських вчених в неукраїнських історич
них та славістичних асоціаціях. Відомо, наприклад, що В. Кисілевського 
було обрано почесним членом Канадської Асоціації Славістів1 2, але 
зрозуміло, що серед українських дослідників було багато інших чле
нів неукраїнських наукових асоціацій. Вивчення цього питання дасть 
можливість з'ясувати ще один аспект наукової діяльності українсь
ких істориків в діаспорі. Важливим є факт афіліації Українського істо
ричного товариства з Американською історичною асоціацією (American 
Historical Association (AHA))3 і конференції в межах її сесій, а також

1 Наприклад, в вищезгаданій монографії канадського дослідника 
М. Ваймана, присвяченій Ді-Пі періоду, є неодноразові посилання на відповідні 
публікації українських дослідників. Див.: Wyman М . DP. Europe's Displaced 
Persons, 1945 —1951.—L.; Toronto, 1989.

2 Успіх нашого члена / /  Бюлетень для членів УІТ. — Рік перший. — Ч. 8: 
Серпень 1967. —С. 1. —(На правах рукопису).

5 Наукові конференції УІТ в Нью-Йорку / /  Бюл. для членів УІТ. — Рік 
п'ятий. —Ч. З (31): Третє чвертьріччя 1971. —С. 1—2, —(На правах рукопису).
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власні конференції товариства в рамках Американської славістичної 
асоціації (A merican Associationfor the Advancement of Slavic Studies1 — AAASS)1 2.

У березні 1970 p. в Денвері відбулася перша конференція УГГ в 
рамках Американської славістичної асоціації. З українських дослідників 
ній брали участь Б. Винар, Л. Винар, Л. Биковський, Б. Боцюрків, 
Д. Струк, К. Біда, М. Пап, С. Горак, Д  Штогрин та ін. Серед інших 
питань на ній обговорювалася роль українських університетських цент
рів для опрацювання університетських підручників та монографій з 
української історії, літератури тощо3.

В 1971 р. в Нью-Йорку УГГ вперше взяло участь у 86-й кон
венції Американської Історичної Асоціації. В офіційній програмі кон
венції було відзначено участь членів УГГ О. Барана, Б. Боцюркова, Л. 
Винара, С. Горака, В. Гуцула, В. Дмитришина, О. Пріцака та І. Шев
ченка. Українській історичній проблематиці було присвячено кілька 
наукових сесій, в яких брали участь і члени УГГ. Зокрема, відбулася 
спільна сесія АНА й УГГ з доповіддю Б. Боцюркова про інтелектуаль
ний фермент в сучасній Україні. Окрема сесія, якою керував І. Шев
ченко, була присвячена унікальності українського Запорозького Вій
ська. Доповідачами були О. Баран, О. Пріцак та А. Камінський. Комен
тував доповіді відомий знавець української тематики з Гарвардського 
університету Е. Кінан. Ризькому миру в оцінці російської, україн
ської та польської сторін було присвячено ще одну з сесій, на якій 
українську сторону представляв В. Дмитришин. Сесію «Досвід у націо
налізмі — зразки та вияви» було зорганізовано С. Гораком. З україн
ських науковців в ній взяв також участь В. Гуцул з доповіддю «Украї
на — запізнений націоналізм»4. В рамках конвенції відбулася й окрема 
конференція УГГ, в якій взяли участь М. Антонович, Б. Боцюрків, 
І. Витанович, С. Горак, Т. Гунчак, О. Домбровський та Я. Падох.

1 Назва перекладається як «Американська асоціація для підтримки сла
вістичних досліджень».

2 Річний з'їзд Славістичної Асоціації в Денвері / /  Бюл. для членів УГГ. — 
Рік четвертий. — Ч. З (27): Третє чвертьріччя 1970. —С. 2.

п Винар А. Після Денверської конференції УІТ / /  Там же. —Рік п'я
тий.—4.2 (ЗО): Друге чвертьріччя 1971. —С. 1—3. Резюме деяких доповідей 
опубліковано: Матеріали Денверського з'їзду АААСС і Конференції УІТ / /  
Укр. істор и к .-1971.-Т . 8 .-Ч . 1 -2 (2 9 -3 0 ) .- С .  137-141.

4 Винар А. УГГ і з ’їзд Американської Історичної Асоціації в Нью-Йорку / /  
Бюл. для членів УІТ.— Рік шостий. — Ч. 1(33): Перше чвертьріччя 1972.— 
С. 1 —3. — (На правах рукопису).
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І. Каменецький та М. Ждан прислали свої коментарі. Ця конферен
ція сприяла обміну поглядами з неукраїнськими істориками, а крім 
того, українські науковці, які представляли різні концепції українсь
кої наукової політикиу намагалися знайти спільний знаменник. Й ініціа
тива УІТ щодо організованої участі українських істориків в неукраїнсь
кій науковій конвенції, на думку багатьох її учасників, була дуже 
корисною. ' ’ с '•  ̂ < ;

Українські наукові установи, в першу чергу ті,1 що діяли при 
американських та канадських університетах, хоч не входили до скла
ду громадських неукраїнських наукових організацій, якими були АНА 
та AAASS (але їхні співробітники часто особисто були їх членами), 
організовували в університетах наукові зустрічі різних рівнів, в яких 
брали участь представники різних українських наукових установ та 
науковці неукраїнського походження. Зокрема, неодноразово конфе
ренції з участю дослідників неукраїнського та українського походження 
організовував Канадський Інститут Українських Студій, Український 
Науковий Інститут Гарвардського Університету та ін. установи. Часто 
матеріали конференцій публікувалися окремими збірниками1 або в 
рамках серійних видань.

Окремий наголос варто зробити на участі представників різних 
поколінь українських зарубіжних істориків у міжнародних історич
них та славістичних конгресах, в яких у складі радянських делегацій 
брали участь також українські материкові дослідники, що часом спону
кало до наукових дискусій1 2. В Міжнародних історичних конгресах 
брали участь М. Чубатий, Я. Рудницький,. І. Лисяк-Рудницький, 
Б. Кентержинський, Т. Мацьків, І. Каменецький, П. Феденко, Л. Бі- 
лас, Б. Осадчук та ін. «Західні» українські історики представляли універ
ситети, в яких працювали, виступали з доповідями, брали участь у 
дискусіях. Деякі із зарубіжних українців могли представляти одночасно 
кілька установ: наприклад, Ольга Войценко, учасниця Міжнародного

1 Одним із таких збірників є Rethinking Ukrainian History /  Ed. by Ivan 
L. Rudnytsky with the assistance of John-Paul Himka. — Edmonton, 1981. — 268 p.

2 Див. зокрема: Горбач О. На V Міжнароднім Конгресі Славістів у 
Софії / /  Сучасність. — 1963. — № 12, груд. — С. 69 — 77; Білас Л. Дванадцятий 
Міжнародний Конгрес істориків (29.8 — 5.9.1965. Відень) / /  Сучасність. —1965. — 
N° 12, груд. — С. 70 — 81; Войценко О. XIII Міжнародний Конгрес історичних 
наук і подорож по Україні 1970. —Вінніпег: УВАН в Канаді, 1970.— 40 с. (Се
рія: Літопис УВАН); [Я. Т.] Українська участь у XIII Міжнародному Конгресі 
Істориків / /  Укр. історик. — 1970.—Т. 7 .—Ч, 4(28). —С. 134— 136 та ін.
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історичного конгресу в Москві 1970 р.г одержавши запрошення до уча
сті як член Канадської Історичної Асоціації, офіційно представляла та
кож УВАН у Канаді1. Щодо міжнародних історичних конгресів існує 
література поза Україною, але до сьогодні з'ясування ролі українських 
зарубіжних дослідників в їх діяльності ще докладно не з'ясована.

Як бачимо, навіть стислий огляд кількох аспектів розвитку ук
раїнської зарубіжної історіографії показав, що нею зроблений поваж
ний, ще достатньо не досліджений і, відповідно, не оцінений, внесок 
у розвиток української національної історіографії. Переважно науко
ва творчість та діяльність істориків відбувалася в досить складних 
умовах, але існування українських наукових інституцій, наукових пуб
лікацій (монографій, статей в українських та національних (американ
ських,, канадських) виданнях), українське представництво в системі 
західної історичної освіти та наукових установ, співпраця з неукраїнсь
кими істориками у міжнародних та національних історичних та славі
стичних асоціаціях, виключає сприйняття української зарубіжної істо
ріографії як маргінезованої в країнах поселення. Подальші дослідження 
дозволять розкрити різні аспекти розвитку української зарубіжної 
історіографії, що утворюватиме ґрунт для якісного зростання дослі
джень.

1 Войценко О. XIII Міжнародний Конгрес історичних наук... —С. б.
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К. А. Марков

ЮР*ОДГШСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МОРАЛЬ 
(НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ)

Наиболее крупными регулятивными системами в обществе являются
право и мораль. Достаточно хорошо известны описанные в учебниках 
по праву четыре формы их взаимоотношения, поэтому нет нужды 
останавливаться на их характеристике. Гораздо более интересно и 
важно остановиться на взаимоотношении морали и юридической от
ветственности, как одного из важнейших компонентов права. Тем 
более это важно, что начинающие изучать на первом курсе предмет 
«теории государства и права» студенты бездумно заучивают положе
ния о позитивной и негативной юридической ответственности и несут 
груз этих убеждений с собой в практическую деятельность. Достаточно 
сказать, например, что в популярном среди студентов учебнике 
О. Ф. Скакун «Теория государства и права» говорится о том, что в 
юридической науке имеется двухаспектное понимание юридической 
ответственности в позитивном (или поощрительном) аспекте, 
предполагающем поощрение за исполнение полезных для общества 
и государства вариантов поведения и негативном (или охранительном) 
аспекте, предполагающем наказание за правонарушение1. В первом 
случае, и это отмечено у О. Ф. Скакун, речь идет о нравственно-

1 Скакун О.Ф. Теория государства и права.—X., 2000. —466 с.
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сознательном отношении к исполнению обязанности, во втором —о 
юридической характеристике последствий неисполнения обязаннос
тей. То есть, по сути, здесь идет речь о соотношении определенных 
аспектов права и морали. Поскольку вопрос этот имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение, в нем стоит разобраться 
глубже.

Особенности и специфика нравственной и правовой регуля
тивных систем проявляются не столько в том, что они предшествуют 
или запрещают, а прежде всего в том, как они это делают, то есть в 
способах обеспечения этих предписаний. Именно потому и надо со
поставлять нравственную и правовую ответственность, что через от
ветственность в первую очередь и проявляются способы реализации 
правовых и нравственных правил.

В то же время надо учитывать, что в реальной жизни различные 
виды социальной ответственности настолько тесно переплетаются друг 
с другом, что границы между ними становятся практически невиди
мыми. Именно поэтому юридическая наука должна качественно об
особлять юридическую ответственность, поскольку при всей близости 
права к другим системам социального регулирования правовые 
категории не должны в них растворяться.

Прежде всего, и главным образом, юридическая ответственность, 
в отличие от нравственной, основывается на возможности применения 
к правонарушителю государственного принуждения. Нравственные 
нормы обеспечиваются общественным одобрением или осуждением 
соответствующего поведения. Правовые же нормы связываются не 
только и не столько с общественным одобрением или осуждением 
соответствующего поведения, как с применением государственного 
принуждения в случаях, когда субъект не выполняет того или иного 
предписания.

Конечно, реализация юридической ответственности должна опи
раться на моральные аспекты. То есть речь идет о том, что юридиче
скую ответственность следует оценивать с точки зрения её соответ
ствия моральным критериям. Иными словами, являются ли правовые 
цели и средства, их обеспечивающие, справедливыми с позиции об
щества. Если это так, то мы тогда говорим о действенности морали и 
права, их единстве. Но именно государственное принуждение является 
той специфической особенностью, которая отличает юридическую 
ответственность от моральной.

Подобный подход позволяет создать достаточно твердую основу 
для того, чтобы не смешивать эти два вида ответственности и в то же 
время не противопоставлять их друг другу.
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Однако в юридической литературе, особенно в литературе учеб

ной1, часто встречается упоминание о перспективной (или положи
тельной) и ретроспективной (негативной) юридической ответствен
ности. Причем, что интересно отметить, о позитивной юридической 
ответственности упоминается вскользь, но в то же время как о явлении 
необходимом. Поскольку автор данной статьи является противником 
данной точки зрения, имеет смысл более подробно показать, как в 
понятии позитивной юридической ответственности происходит 
смешение нравственных и правовых аспектов данной категории.

Для начала следует отметить, что само понятие позитивной юри
дической ответственности было продиктовано идеологическими сооб
ражениями периода 60-х гг. В тот период это понятие зародилось как 
признак развитого социализма. Утверждалось, что появление новых 
общественных отношений при социализме выдвигает на первый план 
позитивное содержание ответственности, в том числе и юридической* 2. 
По мнению ряда авторов, позитивная юридическая ответственность 
наступала не в результате невыполнения требований правовых норм, 
а наоборот, тогда, когда эти требования выполнялись. «Реализация 
юридической ответственности есть исполнение юридической обязан
ности»,—писали они3. Сторонники такой позиции полагали, что ин
дивиды несут ответственность за порученное дело с полной отдачей, 
с осознанием своего правового долга, необходимости неуклонно и 
добровольно исполнять свои обязанности, и такое отношение, по их 
мнению, свидетельствовало о перерастании Социалистических в ком
мунистические общественные отношения. \

Прежде чем говорить об искусственности конструкции пози
тивной юридической ответственности, следует, на наш взгляд, оста
новиться на анализе наиболее употребляемых терминов, таких как 
ответственность и обязанность, чтобы понять, как происходит подмена 
одних понятий другими.

Следует подчеркнуть, что термин ответственность трактуется 
многовариантно. Например, в одних случаях говорится о необходи
мости отвечать за свои поступки. При этом в подобную фразу можно 
вкладывать как нравственный смысл, так и юридический. В других 
случаях этот термин используется для характеристики нравственных

' См.:Теорія держави і права /  За заг. ред. В. В. Копейчикова. — К. 2003.
2 Косолапов Р., Марков В. Свобода и ответственность /  Р. Косолапов, 

В. Марков.-М., 1969.-С7 68.
•’’Советское государство и право.—1981. —№ 10.— С. 29.
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качеств человека. Как о безответственном, говорят о человеке, дающем 
легкомысленные обещания, не приходящего на назначенные им лич
ные встречи и т. д. Часто термин ответственный используется для 
обозначения должностного лица, на которого возложены определен
ные служебные обязанности. О нем говорят «ответственный работ
ник», вкладывая в этот термин нравственное значение.

Точно также имеет несколько значений и термин «обязанность». 
Его можно употреблять в нравственном смысле, когда человек говорит, 
что он чувствует себя, например, обязанным за оказанную ему услугу. 
Но также использовать и в правовом смысле, где юридическая обя
занность—это установленная нормами права мера необходимого по
ведения.

Поэтому, когда сторонники позитивной юридической ответст
венности говорят, что она представляет собой определенной внут
реннее состояние индивида, его отношение к порученному делу, свое
му настоящему и будущему поведению, они говорят, по сути, о морали, 
сознании, чувстве, категориях, которые не являются правовыми. В 
этом случае происходит смешение нравственных и правовых явлений. 
Таким образом, сторонники позитивной юридической ответственности 
оперируют нравственными оценочными категориями, приписывают 
юридической ответственности качества, присущие не праву, а нрав
ственности и применяют, таким образом, к юридической ответст
венности характеристики, свойственные другим правовым понятиям 
(таким, к примеру, как правосознание).

Следует также отметить, что нравственные категории сами по 
себе лишены юридического содержания и, следовательно, нравст
венное отношение личности к порученному делу, каковое лежит в 
основании понятия позитивной юридической ответственности, не мо
жет рассматриваться в качестве самостоятельного основания юриди
ческой ответственности. А тем более отождествляться с ней. Смешение 
нравственных и правовых категорий, подмена их и привела в конечном 
результате к появлению понятия позитивной юридической ответст
венности, которая появляется без правонарушения.

Поскольку же юридическая ответственность возникает при на
рушении норм права, и отрицать этого нельзя, сторонники позитивной 
юридической ответственности заговорили и о «негативной» (ретро
спективной) юридической ответственности. Они предложили, таким 
образом, рассматривать юридическую ответственность в двух аспек- 
тах-позитивном и негативном.
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Однако произошла еще большая путаница, поскольку правовое 
положение субъекта нарушающего правовые предписания (негативная 
юридическая ответственность) и соблюдающего их (позитивная юри
дическая ответственность) неодинаково. Тем более следует подчерк
нуть, что в юридической науке состояние соблюдения правовых пред
писаний (правопослушание) давно закреплено в понятии правомерного 
поведения. Таким образом, в результате происходит подмена юриди
ческих понятий, придание одинакового терминологического обозна
чения противоположным юридическим понятиям (позитивная юри
дическая ответственность — правомерное поведение). И вообще нель
зя признать состоятельным утверждение, что юридическая ответст
венность наступает как в случае нарушения, так и соблюдения пра
вовых предписаний.

Сторонники позитивной юридической ответственности, по суш, иг
норируют то обстоятельство, что чувства ответственности у индивида—это 
морально-психологическое внутреннее состояние человека. Оно ха
рактеризует состояние человека как социальной единицы, опреде
ляет мотивацию его поступков, но это внутреннее состояние человека 
может иметь правовое значение только через поступки этого индивида, 
поскольку для закона, как подчеркивал К. Маркс, важно только пове
дение, а не образ мыслей, которые не выразились в соответствующих 
поступках1.

Если стоять на позиции признания позитивной юридической 
ответственности, то придется признать еще одно негативное послед
ствие такого подхода. Говоря о традиционном понимании юридической 
ответственности как о негативном сторонник^ позитивной трактовки 
добиваются, таким образом, отрицательного восприятия её принуди
тельного свойства. Тем самым подчеркивается в первую очередь, преу
величивается её предупреждающее и воспитательное значение и от
водится на второй план её охранительное предназначение. Таким об
разом, получается, что юридическая ответственность несет регуля
тивные, а не охранительные функции, а это отождествляет её с пра
вовой нормой. Следовательно, смешение нравственных и юридических 
качеств в определении юридической ответственности приводит к раз
мыванию четких правовых определений, ведет к подмене одних поня
тий другими.

Подобная же путаница происходит и в том случае, когда сме
шиваются понятия обязанности и ответственности. Ряд ученых в конце

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. —Т. 1. — С. 14.
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70-х гт. заговорили о том, что в праве закреплена обязанность (дол
женствование) каждого субъекта вести себя правомерно и что там 
же закреплена потенциальная возможность для каждого претерпевать 
неблагоприятные юридические последствия в случае нарушения пра
вовой нормы, что было названо ими «статутной ответственностью»1. 
Эти авторы, обосновано отвергая идею позитивной юридической от
ветственности, заявили, что юридическая ответственность входит в 
состав правового статуса личности не как особый вид ответственности, 
а как обязанность субъекта права соизмерять свое поведение с пред
писаниями, содержащимися в норме права.

Однако и здесь, как в случае с позитивной юридической ответ
ственностью, происходит смещение нравственных и юридических кри
териев. Потому что в первую очередь люди понимают под обязанно
стью присущее личности внутреннее качество совершить какой-либо 
положительный поступок в пользу другого лица. Если же говорить о 
юридической обязанности, возложенной на субъекта, то при ее вы
полнении или невыполнении субъект обладает определенной свободой 
воли. У него имеется выбор варианта поведения. В случае же невы
полнения юридической обязанности на субъекта налагается юриди
ческая ответственность.

В случае же реализации юридической ответственности за на
рушение нормы права у субъекта нет свободы выбора. Поэтому гово
рить о том, что у правонарушителя есть особая обязанность претер
певать неблагоприятные юридические последствия есть подмена од
ного понятия другим. Это опять таки смешение понятий, поскольку 
создается впечатление, что правонарушитель чувствует обязанность 
быть подверженным каким-то формам и видам государственного при
нуждения.

Введение в структуру правового статуса личности понятия от
ветственности, как обязанности претерпевать неблагоприятные по
следствия нарушения норм права, есть попытка ввести в право не
свойственную ему общую обязанность подчинения праву. Такую обя
занность может наложить только мораль, поскольку юридическое пред
писание соблюдать право лишено смысла.

Таким образом мы видим насколько тесно переплетены такие 
фундаментальные ценности человеческого общества, как право и мо
раль. Эти две системы социального регулирования взаимообусловлены 
и находятся в постоянном взаимодействии. Каждая из них обладает

‘ Кучинский В. А. Личность, свобода, право. — М., 1978.
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только ей присущими свойствами, смешение которых ведет к оши
бочным теоретическим выводам. Именно в результате такого смеше
ния и появилась конструкция «позитивной юридической ответствен
ности», которая до сих пор так и не имеет четкого теоретического 
обоснования и не востребована практикой. Точно так же и не признано 
большинством ученых и положение о «статутной» юридической от
ветственности. Все попытки опробовать эти теоретические положения 
в юридической практике не дали желаемых результатов, скорее нао
борот, что лишний раз свидетельствует о необходимости четкого раз
граничения морали и права и невозможности замены одних понятий 
другими.

366



А. А. Литовченко

ПРАВОВІ ІДЕЇ М.К.РЕРІХА 
У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ 

МІТКНАРОДНО-ПРАВОВО! 
ОХОРОНИ КУЛЬТУРНИХ 

ЦІННОСТЕЙ

ІУЇикола Павлович Ковальський, видатний вчений, вчитель, мисли
тель, був для нас, студентів історичного факультету Дніпропетровсь
кого державного університету, а потім кому пощастило, і його аспіра
нтів, носієві енциклопедичних знань, скарбницею педагогічного до
свіду і людяності. Широта його наукового кругозору, глибина творчо
го пошуку, глобальність наукового доробку—все це спадщина, яку 
він залишив, і яка має належно зберігатися як культурне надбання 
для нинішнього і майбутніх поколінь. Все це були відмітні риси непе
ресічної постаті Миколи Павловича, які у повній мірі втілювалися у 
його невтомній праці, у спілкуванні з колегами, студентами, аспіран
тами. Та й цього мало, щоб сказати, яку роль зіграв Микола Павлович 
у житті кожного з нас. Він був і залишається натхненником творчих 
ідей і пошуку, взірцем вченого, вчителя, людини.

Від античності до сьогодення проблема збереження і захисту 
культурної спадщини людства постає як одна з найбільш актуальних 
гуманітарних проблем. Початки формування концепції міжнародно- 
правової охорони культурних цінностей історично визначилися у 
зв'язку з формуванням доктрини «права війни». Терміни «право зброй-

© Литовченко Л. А., 2007
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них конфліктів», «право війни» і.тепер широко використовуються у 
правовій літературі, хоча сучасне міжнародне право визнає вразли
вість, зокрема, визначення «право збройних конфліктів» та внутріш
ньої побудови цієї галузі1. З 50-х рр. XX ст. норми, зокрема, гаазького 
права щодо обмеження способів та методів ведення воєнних дій, а 
також захисту культурних цінностей на випадок збройного конфлікту 
увійшли невід'ємною частиною міжнародного гуманітарного права.

Важливо зазначити, що проблема міжнародно-правової охоро
ни культурних цінностей, культурної спадщини людства значно шир
ша від проблеми захисту культурних цінностей лише у період зброй
них конфліктів. Концептуальний підхід щодо виокремлення спеціаль
ної галузі в системі міжнародного права — міжнародного права охоро
ни культурних цінностей —був сформульований В. І. Акуленком і 
В. В. Максимовим1 2, а наукові дослідження названих та інших вітчизня
них вчених з цієї проблеми вплинули на усвідомлення правознавця
ми «існування в міжнародному праві окремої галузі — правової охоро
ни культурних цінностей або міжнародного культурного права»3.

Вже до кінця XIX ст. світовою правовою думкою були сфор
мульовані важливі положення щодо захисту культурних цінностей 
під час воєнних конфліктів. Це, зокрема, принципи поважання культур
них цінностей як невідновлюваних надбань цивілізації; виявлення доб
рої волі кожного народу щодо захисту культурних цінностей у разі 
збройного конфлікту; повернення стороною, що чинила загарбання 
чи окупацію чужої території чи держави, всіх культурних цінностей 
країні їх походження за належністю. Будо запропоновано правило 
щодо охорони культурних цінностей держави, що зазнає воєнне втру
чання чи окупацію зі сторони збройних сил держави, яка чинить таке 
втручання, а також правило щодо збереження культурних цінностей 
стороною, яка чинить окупацію, в інтересах окупованої території (дер
жави, штату) у разі їх можливого незаконного чи небезпечного перемі
щення. Такому розмаїттю ідей ми завдячуємо мислителям середньо-

1 Международное право: Учеб, для вузов /  Отв. ред.: Г. В. Игнатенко, 
О. И. Тиунов.-М ., 2001 .-С . 19.

2 Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей /
B. І. Акуленко, В. В. Максимов / /  Юрид. енциклопедія. — К., 2001. —Т. 3. — С. 
670-671.

3 Мельничук О. Всесвітня культурна та природна спадщина як складо
ва концепції загальної спадщини людства / /  Право України. — 2003. — № 12. —
C. 94.
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віччя А Джентілі, Ґ. Ґроцію, Е. Ваттелю, видатним вченим, серед яких 
Ф. Ф. Мартенс — автор проекту Брюссельської декларації про закони 
і звичаї війни (1874)1.

Основними рисами конвенцій і положень, прийнятих Першою 
(1899) і Другою (1907) Гаазькими конференціями миру, а також міжна
родних договорів Версальської системи стало виокремлення культур
них цінностей як об'єкта міжнародно-правової охорони у період зброй
них конфліктів. Нормами названих документів заборонялися руйнуван
ня, знищення, бомбардування, загарбання культурних цінностей та 
місць їх зосередження; конфіскація об'єктів приватної власності мир
ного населення та власності церковних, освітніх, художніх і наукових 
установ на тимчасово окупованій території. Встановлювалося прави
ло вирізнення історичних пам'яток спеціальним охоронним знаком. 
Встановлювалася норма про відповідальність командування та особо
вого складу армій воюючих сторін за всі ворожі дії під час воєнного 
конфлікту, а держави — учасники конвенції були зобов'язані відшко
дувати збитки у разі порушення Положення про закони і звичаї сухо
дільної війни (1907).

Міжнародними договорами Версальської системи встановлюва
лися принципи повернення загарбаних культурних цінностей краї
нам їх походження за належністю, співробітництва держав у справі 
повернення культурних цінностей. Згідно з першим принципом, було 
визнано право кожного народу на культурні цінності, які становили 
його культурне надбання (спадщину), причому право вимоги щодо 
повернення культурних цінностей застосовувалося незалежно від того, 
чи були вони загарбані ворожою державою під час окупації, чи були 
відчужені державою, до складу якої у мирний час входили іноетнічні 
території. Встановлювалась обов'язковість повернення культурних цін
ностей за належністю, яке (повернення) мало здійснюватися, з однієї 
сторони, у повному обсязі, з іншої сторони, з урахуванням збережен
ня художніх, наукових та інших колекцій за «полюбовною згодою» 
договірних сторін. Договорами передбачалися також різні форми між
народної матеріальної відповідальності. Реалізовувалося право дер
жав і приватних осіб на реституцію культурних цінностей.

Слід наголосити, що у документах Гаазьких конференцій миру 
та договорах Версальської системи правові норми щодо захисту куль-

1 Литовченко Л. А  Від Гаазьких конференцій миру до Версальської 
системи міжнародних договорів: початок становлення міжнародно-правової 
охорони культурних цінностей / /  Наук. вісн. Юрид. академії Міністерства 
внутрішніх справ. — 2004. — № 3. — С. 120 — 132.
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турних цінностей були лише частиною цих міжнародно-правових актів 
і мали ознаки підпорядкованості. Так, у Положеннях про закони і 
звичаї суходільної війни 1899 та 1907 рр. норма про заборону загарбан
ня, руйнування чи умисного пошкодження історичних пам'яток, худож
ніх і наукових творів, будівель, що служать цілям науки й мистецтв, 
підпорядковувалася основній нормі про поважання приватної власності 
та її недоторканості з боку окупаційних військ чи держави, яка чи
нить окупацію. У такому разі виявляється сенс первинного віднесен
ня міжнародно-правових норм захисту культурних цінностей до міжна
родного права в період збройних конфліктів. Водночас слід підкреслити, 
що ці правові норми вперше в історії міжнародного права виокреми
ли культурні цінності як об'єкт міжнародно-правової охорони.

Перша’світова війна засвідчила недосконалість Гаазьких конвен
цій 1899 і 1907 рр. щодо захисту культурних цінностей. Нагальною 
гуманітарною потребою поставала розробка й прийняття спеціальної 
конвенції про захист культурних цінностей у разі воєнного конфлік
ту. Крім того, визначилася тенденція щодо визнання необхідності між
народно-правової охорони, збереження й захисту культурних цінно
стей не тільки у воєнний, а також у мирний час.

Прикладом дій, спрямованих на вирішення цієї проблеми стала 
підготовка Голландським археологічним товариством у 1918 р. доповіді, 
яка містила заклик до укладання спеціальної конвенції про міжнарод
но-правове регулювання охорони пам'яток історії та мистецтва під 
час війн. Проект цієї конвенції був направлений різним державам. 
Зміст його відрізнявся новими ідеями. Передбачалося здійснення необ
хідних заходів з охорони культурних цінностей ще у мирний час, що 
могло б забезпечити їх захист під час війни. Ставилося питання про 
те, що збереження окремих культурних пам'яток під час війни може 
бути забезпечене за умови збереження їх довкілля. Відтак, пропонува
лося оголосити демілітаризованими цілі міста, в яких були зосереджені 
значні нерухомі пам'ятки культури (Рим, Париж, Флоренція, Венеція, 
Брюгге). Такі міста могли б використовуватися і як сховища для рухо
мих культурних цінностей1 [7, с. 85].

Отже, характерною рисою міжвоєнного періоду виявилося роз
ширення предмета міжнародно-правової охорони культурних цінно
стей від суто їх захисту як об'єктів власності громадян, установ та 
держави до збереження й охорони культурних цінностей, як спеціаль-

1 Богуславский М. М. Международная охрана культурных ценностей. — 
М., 1979.- С .  85.
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ного об'єкта охорони, у мирний час й забезпечення їх захисту на 
випадок збройного конфлікту.

Помітним кроком концептуального осмислення проблеми збере
ження і захисту культурних цінностей постає Договір про захист ху
дожніх і наукових закладів та історичних пам'яток, відомий як Пакт 
Реріха (1935 р.), який став першим міжнародно-правовим актом, прий
нятим на регіональному рівні і спеціально присвяченим охороні куль
турних цінностей.

Миколі Костянтиновичу Реріху (1874— 1947) — відомому худож
нику і мислителю-гуманісту належить видатна роль у справі збережен
ня культурної спадщини людства. Він народився у Санкт-Петербурзі 
в сім'ї крупного юриста. З дитинства захоплювався історією та архео
логією. 1893 р. М. К. Реріх поступив одночасно на юридичний факуль
тет Петербурзького університету і в Академію художеств, відвідував 
також лекції на історико-філологічному факультеті, вивчав етногра
фію і філософію, особливо цікавився археологією. В Академії худо
жеств він обрав майстерню А І. Куінджі, якого називав не тільки 
вчителем живопису, але й усього життя1.

Творча біографія М. К. Реріха відзначається багатогранністю: 
самобутній художник, автор наукових культур о з нав чих статей, філо
соф, археолог, колекціонер, мандрівник, педагог. 1909 року за підтрим
ки видатних російських художників В. В. Мате, М. П. Кондакова, 
І. Є. Рєпіна він був удостоєний звання академіка Російської Академії 
художеств. У 1900-х рр. М.К. Реріх розгорнув активну діяльність щодо 
захисту пам'яток давньоруської архітектури, їх реставрації, досліджен
ня та пропаганди, брав участь у роботі численних комісій, звертався 
до урядових установ — все це з метою привернути громадську увагу 
до цінностей вітчизняного мистецтва і культури в цілому.

У 1916—1918 рр. М. К. Реріх проживав у Карелії, куди його 
було направлено для лікування від тяжкої хвороби. З 1918 р.г вимуше
но відрізаний від батьківщини, він починає переїжджати з однієї євро
пейської країни в іншу разом з персональною виставкою полотен. 
Протягом 1920 —1923 рр. М.К. Реріх з успіхом демонструє свої картини 
у десятках міст Америки. Вже на початку 1921 р. в Чикаго за його 
участю створюється Спілка художників «Cor Ardens» («Палаюче сер
це»), тоді ж у Нью-Йорку М.К. Реріх заснував Інститут об'єднаних 
мистецтв, а роком пізніше було засновано міжнародний художній

] Алехин А. Д. Николай Константинович Рерих (к 100-летию со дня 
рождения). —М., 1974. —С. 8.
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центр культурного співробітництва «Corona Mundi» («Вінець світу»)1. 
1*7 листопада 1923 р. у Нью-Йорку з ініціативи шанувальників від
крито музей імені М. К. Реріха, основу якого склали 315 полотен 
художника. Цей музей працює понині, активно пропагуючи творчий 
доробок митця.

Наприкінці 1923 р. М. К. Реріх разом з сім'єю відправляється в 
експедицію до Індії та Центральної Азії у пошуках забутих духовних 
цінностей, пам'яток давньої філософії та мистецтва, а 24 липня 1928 р. 
засновує Гімалайський інститут наукових досліджень («Урусваті») у 
долині Кулу (Пенджаб). Помер М. К. Реріх 13 грудня 1947 р., і лише 
у 1957 р., згідно з заповітом, його син Юрій привіз у Росію велику 
колекцію картин і витворів тибетського релігійного мистецтва.

У правовій літературі високо оцінені громадська діяльність й 
ідеї мислителя1 2. Однією з провідних сторін творчої й громадської діяль
ності М. К. Реріха було віддане служіння справі збереження, захис
ту, популяризації надбань світової культури. Ще з лихоліття російсь
ко-японської війни (1904—1905) він обстоював ідею про прийняття 
спеціальної міжнародної угоди щодо охорони пам'яток культури під 
час війн. Цю ідею він висловив у доповіді в Російському архітектур
ному товаристві, а під час Першої світової війни, у 1914 р., звертався 
до урядів Росії, Франції й США з вимогою виступити з протестом 
проти варварського руйнування культурних цінностей армією Німеччи
ни3 4. Глибоко вражений подіями Першої світової війни, тзнйне, у 1930 р., 
він писав: «Ми оплакуємо бібліотеку Лувена і неповторну красу соборів 
Реймса та Іпра. Ми пам'ятаємо багато скарбів приватних зібрань, які 
загинули під час світових сум'ять, але ми не хочемо вписувати слова 
ворожості. Скажімо просто — «Зруйновано людською помилкою і від
новлено людською надією». Але все ж згубні помилки, в тій чи іншій 
формі, можуть бути повторені, і нова кількість пам'яток людських 
подвигів може бути знову зруйнована. Проти цих помилок варварст
ва ми мусцмо вжити заходів» [19, с. 139].

1 Кузнецов В. Рерих: философ и мистик, художник и поэт / /  Рерих Н. К. 
Семь великих тайн космоса: Соч. — М., 2001. —С. 5.

2 Акуленко В. I. Охорона пам'яток культури в Україні (1917 — 1990): 
Монографія.—К., 1991. —С. 251; Богуславский М. М. Указ, твір. —С. 86 — 93; 
Галенская Л. Н. Музы и право: Правовые вопросы международного сотруд
ничества в области культуры.^Л., 1987. — С. 183; Александров 3. Пакт Рериха 
и международная охрана памятников истории и культуры. — София, 1978.

3 Богуславский М. М. Указ. твір.— С. 86.
4 Рерих Н. К. Знамя Мира / /  Рерих Н. К. О Вечном... — М., 1991. — С. 139.
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Подвижництво щодо охорони рам'яток культури було лейтмо

тивом в сієї, діяльності М. К. Реріха1. Він послідовно обстоював ідею 
про охорону культурних цінностей як у разі воєнних конфліктів, так 
і в мирний час, вважав, що заходи з охорони пам'яток культури не 
можуть бути обмеженими національними інтересазуш однієї держави, 
а повинні усвідомлюватись людством у світовому вимірі. Ці основні 
ідеї великого мислителя, а також ідея міжнародного мирного догово
ру в ім'я захисту культурних надбань людства були втілені у правові 
терміни доктором міжнародного права і політичних наук Паризького 
університету Г. Г. Шклявером, членом Постійної палати міжнародно
го правосуддя у Гаазі, віце-президентом Інституту міжнародного пра
ва, професором Сорбонни Альбертом Жоффр де Лапраделем. Саме 
до Г. Г. Шклявера звернувся М. К. Реріх з проханням підготувати 
проект міжнародного договору. Так, 1929 року музей імені М. К. Реріха 
у Нью-Йорку опублікував проект міжнародного договору, який, за 
словами його ідейного натхненника, «охороняє всі скарби мистецтва 
і науки під міжнародно визнаним прапором, ... який поважатиметься 
як міжнародна нейтральна територія»1 2. Разом з проектом було надруко
вано звернення М. К. Реріха до урядів усіх держав із закликом запобіг
ти повторення руйнівних війн. Він запропонував укласти міжнарод
ний договір — Пакт Миру, який після опублікування різними мовами 
одразу набув всесвітню підтримку й визнання. М. М. Богуславський 
зазначив, що у 1930-х рр. Пакту Реріха було присвячено 275 публіка
цій на різних мовах світу3.

У преамбулі Проекту міжнародного договору з охорони мистець
ких і наукових закладів, місій, колекцій (Проект Пакту Реріха) та у 
Відозві М. К. Реріха визначені основні цілі й суспільна значимість 
цього акту. Загальною метою названого договору є міжнародно-правове 
забезпечення у відносинах між націями та державами ідеї миру й 
доброзичливості у сфері загальнолюдських інтересів, до яких нале
жать поважання й охорона культурних цінностей. «Людство прагне 
до миру різними шляхами», — писав М. К. Реріх у Відозві й зазначав 
що «це творче діяння виражає нову еру»4. У Проекті Пакту Реріха

1 Рерих С. И. Слово об отце / /  Рерих Н. К. О Вечном ... - М., 1991.—С. 7. 
* Відозва М. К. Реріха / /  Україна в міжнародно-правових відносинах-К.,

1997. — Кн. 2: Правова охорона культурних цінностей /  Відп. ред.: Ю. С. Шем- 
шученко, В. І. Акуленко. — С. 456-457.

3 Богуславский М. М. Указ. твір. — С. 86, 181.
4 Відозва М. К. Реріха... — С. 456.
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питання забезпечення миру й доброзичливості у відносинах між на
ціями постає як основний контекст щодо питання про врегулювання 
міжнародно-правової охорони культурних цінностей. Охорона останніх 
під Прапором Миру має виступати як об'єднуючий фактор у прагненні 
й забезпеченні миру. У преамбулі Проекту Пакту Реріха йдеться та
кож про мотиви, що мають сприяти укладенню цього міжнародного 
договору: по-перше, про «священний обов'язок» договірних сторін 
«сприяти моральному добробутові їхніх націй та успіхові мистецтв і 
наук» в ім'я загальнолюдських інтересів; по-друге, усвідомлення того, 
що «заклади, призначені для освіти молоді, мистецтв і наук, станов
лять суспільну скарбницю всіх націй світу»1.

Преамбула Проекту Пакту Реріха містить посилання на міжна
родно-правові акти, які постали фундаментальною підставою для підго
товки та наступного укладання спеціального міжнародного договору 
про охорону культурних цінностей. Міжнародно-правові акти—джере
ла даного проекту—умовно поділяються на три групи. До першої на
лежить Договір про заборону війни як засобу національної політики 
(Пакт Бріана-Келлога), підписаний 27 серпня 1928 р. у Парижі, який 
засуджував агресивні війни й головною метою якого було врегулюван
ня міжнародних спорів або конфліктів мирними засобами. Підписан
ня цього багатостороннього міжнародного договору спонукало 
М. К. Реріха висунути ідею про укладання Пакту Миру, відповідно 
до якого культурні цінності мали знаходитися під охороною міжнарод
но визнаного Прапору Миру. До другої групи відносяться міжнародні 
акти, правові норми яких регулювали гуманітарні питання під час 
збройних конфліктів — Женевська конвенцій 22 серпня 1864 р., Під
сумковий акт Гаазьких конференцій від 29 липня 1899 р. і 18 жовтня 
1907 р. У зв’язку з цим доречно зазначити, що міжнародно-правова 
охорона культурних цінностей усвідомлено популяризувалася 
М. К. Реріхом як одна з найважливіших загальногуманітарних проб
лем у мирний і особливо у воєнний час. Отже, культурні цінності як 
частина гуманітарних цінностей, за думкою М. К. Реріха, мали бути 
забезпечені правовим захистом у разі збройного конфлікту. До тре
тьої групи джерел відносяться міжнародні акти, які містять правові 
норми щодо захисту й охорони культурних цінностей — Положення 
про закони і звичаї суходільної війни від 18 жовтня 1907 р., зокрема,

1 Проект міжнародного договору охорони мистецьких і наукових закла
дів, місій, колекцій (Проект Пакту Реріха) / /  Україна в міжнародно-правових 
відносинах... — С. 453.
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стаття 27 (додаток до IV Гаазької конвенції); Головний акт Конфе
ренції в Берліні 26 лютого 1885 р., який унормував право на особливу 
опіку щодо наукових експедицій; стаття II Конвенції Жермен-ан-Лей 
від 10 вересня 1919 р., яка підтверджувала названі постанови Голов
ного акту Конференції в Берліні 1885 р. стосовно спеціального захи
сту, унормованого щодо обладнання і колекцій наукових місій1.

Проект Пакту Реріха складається, окрім преамбули, з чотирьох 
статей. Частиною 1 статті І означено перелік охоронюваних об'єктів 
під час воєнних дій, до яких відносяться освітні художні й наукові 
установи, художні й наукові місії, персонал, майно й колекції таких 
установ і місій. Отже, у названій статті широко сформульовано поняття 
об'єктів охорони, яке відзначається узагальненістю й універсальністю. 
По-перше, це культурні цінності, представлені у формі наукових та 
художніх колекцій; по-друге, центри зосередження культурних цінно
стей — освітні художні й наукові установи, художні й наукові місії; по- 
третє, персонал названих установ і місій, який забезпечує їх функціо
нування, а також майно установ і місій. Останнє постало як новітня 
правова норма щодо міжнародно-правової охорони культурних цін
ностей.

Важливою новелою є запропоноване правило щодо визнання 
нейтрального статусу названих об'єктів міжнародно-правової охоро
ни, які мають перебувати «під опікою та повагою з боку воюючих». 
Частиною другою цієї статті визначено, що опіка й повага вищезазна
чених установ і місій буде здійснюватися на всій території, що знахо
диться під суверенітетом договірних сторін «без будь-якої різниці від 
державної належності будь-якої окремої установи чи місії»1 2. Необхід
но звернути увагу на те, що у зазначеній статті Проекту нейтральний 
статус культурних цінностей обумовлюється як постійний, а відтак, у 
разі воєнного конфлікту воюючі сторони повинні здійснювати опіку 
і повагу щодо культурних цінностей. Поняття нейтралітету, зауважу
вав М. М. Богуславський, може бути пояснено на основі міжнарод
но-правових норм, які на той час визначилися завдяки V та XIII Гаа
зьких конвенцій 1907 р. стосовно нейтралітету підчас ведення суході
льних та морських війн. Згідно з цими нормами, воюючі сторони 
повинні були забезпечити недоторканність об'єктів з нейтральним 
статусом3. Слід також додати, що ідея М. К. Реріха про нейтралітет

1 Проект міжнародного договору... — С. 454.
2 Там само.
3 Богуславский М. М ..Указ. твір. — С. 87.
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культурних цінностей, втілена у правову форму, є відображенням 
усвідомлення пріоритету гуманітарних цінностей над політичними та 
іншими обставинами, що призводять до різного роду збройних кон
фліктів і значних втрат невідтворюваних культурних скарбів.

Інша нова ідея щодо захисту й охорони культурних цінностей 
знайшла своє відображення у частині першій статті другої Проекту. 
Встановлювалося правило обов'язкової реєстрації кожною з договір
них сторін на вибір у Постійній палаті міжнародного правосуддя в 
Гаазі, Міжнародному інституті інтелектуального співробітництва в Па
рижі (орган Ліги Націй) чи в Освітньому департаменті Панамерикан
ського союзу у Вашингтоні переліку «закладів, колекцій та місій, су
спільних чи приватних, що їх бажано взяти під особливу опіку, визна
чену цим Договором»1. Частиною другою цієї статті встановлювало
ся, що зареєстровані у такий спосіб заклади, колекції та місії корис
туються правом «на особливу повагу та опіку з боку воюючих дер
жав і народів усіх Високих Договірних Сторін» під відмітним прапо
ром (червоне коло з трьома кружками всередині на білому тлі)1 2. Нор
ма Проекту Пакту Реріха про реєстрацію кожною з договірних сто
рін переліку національних культурних цінностей у міжнародних закла
дах з метою здійснення останніми особливої опіки й захисту націона
льного культурного надбання пізніше була конкретизована й затвер
джена в Гаазькій (1954 р.) Конвенції про захист культурних цінно
стей у випадку збройного конфлікту. Пунктом 6 статті 8 цієї конвен
ції встановлено: «Спеціальний захист надається культурним ціннос
тям внесенням їх до «Міжнародного реєстру культурних цінностей, 
що перебувають під спеціальним захистом». І^е внесення здійснюється 
тільки відповідно до положень даної Конвенції та за додержання умов 
Виконавчого Регламенту»3.

На випадок вчинення будь-якого ворожого акту проти захисту 
і поваги, що надаються мистецьким й науковим установам, колекціям 
і місіям, згідно з частиною першою статті III Проекту Пакту Реріха, 
встановлювалося право апелювати через посередництво своєї держа
ви до міжнародного закладу, де названі культурні цінності були зареєст
ровані. Цей міжнародний заклад, відповідно до частини другої статті 
III, має право передати свій протест до відома всіх високих договір-

1 Проект міжнародного договору... — С. 455.
2 Там само.

Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного 
конфлікту / /  Україна в міжнародно-правових відносинах... — С. 85—101.
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них сторін, які можуть вирішити скликати Міжнародний комітет судо
вого слідства з цієї справи; вироки цього комітету мають бути опубліко
вані. Склад і функції зазначеного комітету судового слідства мали 
бути врегульовані спеціальною угодою1. Коментуючи дану правову 
норму Проекту, М. М. Богуславський слушно Зауважив стосовно між
народного комітету судового слідства, який, за думкою авторів Пак
ту, мав бути створений не як постійно діючий орган, а для розгляду 
конкретного випадку, тобто як комітет ad hoc. Зважаючи на назву, 
цей комітет мав бути скликаний з метою встановлення лише факту 
порушення. Відтак, М. М. Богуславський робив висновок про те, що 
автори пакту не виключали можливості договірних сторін використову
вати різні способи розв’язання спорів й до правопорушника могли 
бути застосовані загальні норми про міжнародно-правову відповідаль
ність. Певну розпливчастість формулювання статті III Проекту 
М. М. Богуславський пояснював недосконалістю норм міжнародного 
права про міжнародну відповідальність1 2.

Статтею IV Проекту договору передбачалося зобов'язання дого
вірних сторін посилити за допомогою засобів внутрішнього законодав
ства охорону (захист) мистецьких й наукових закладів, колекцій, мі
сій н& відповідних територіях зазначених об'єктів, як національних, 
так й іноземних. У цій статті, так само як і в статті І, застосовано 
принцип національного режиму стосовно об'єктів, що знаходяться на 
території держави і належать іноземним особам3. Цим самим було 
введено правило однакового статусу культурних цінностей, національ
них чи приналежних іншим державам, щодо їх охорони кожною дер
жавою на своїй території, оскільки, за ідеологією авторів Пакту, куль
турні цінності є надбанням усього людства. Зазначене правило, визнане 
міжнародним співтовариством, застосовується нині як принцип міжна
родного культурного співробітництва, коли відбувається обмін вистав
ками, музейними колекціями і експонатами тощо.

Характеризуючи значення Проекту Пакту Реріха, важливо під
креслити, що він був підготовлений як міжнародно-правовий доку
мент універсального характеру, спеціально призначений для забезпе
чення засобами міжнародного права охорони й захисту культурних 
цінностей у мирний час та на випадок збройних конфліктів. Таку

1 Проект міжнародного договору... — С. 454.
2 Богуславский М. М. Международная охрана культурных ценностей. — 

М., 1979.- С .  88.
1 Проект міжнародного договору...— С. 455.
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відмінність Проекту Пакту Реріха відмітили М. М. Богуславський, 
П. Ф. Бєліков, та інші дослідники1.

Норми Проекту Пакту Реріха про повагу до культурних цінно
стей, освітніх, наукових та мистецьких установ, місій та їх персоналу, 
про спеціальний захист й охорону під Прапором Миру, що мають їм 
надаватися, про нейтралітет зазначених об'єктів міжнародно-право
вої охорони значно розширили предмет міжнародного права. Вперше 
було сформульовано й нормативно визначено поняття міжнародно- 
правової охорони й захисту культурних цінностей як об'єкта охороню- 
ваних суспільних відносин у сфері культурної, наукової й освітньої 
діяльності. У Проекті Пакту Реріха втілені суспільно цінні ідеї про 
необхідність забезпечення миру й доброзичливості у відносинах між 
націями та державами, співробітництва щодо запобігання руйнівних 
війн як необхідних умов усунення загрози руйнування й знищення 
пам'яток культури; це й ідея про цивілізаційний характер пам'яткоохо- 
ронної діяльності, а саме про те, що заходи з охорони культурних цін
ностей не можуть бути обмеженими інтересами кожної окремої нації 
чи держави, а мають бути усвідомлювані світовим співтовариством.

Важливою ідеєю великого гуманіста була ідея відмічати пам'ят
ки культури, музеї, місця зосередження культурних цінностей «Пра
пором миру», який захищатиме культурні цінності подібно до прапо
ру з Червоним Хрестом, що охороняє шпиталі під час воєнних подій. 
Прапор, запропонований художником, - це біла полотнина, на тлі 
якої у червоному колі три поєднані амарантові сфери як символ вічності 
та єднання1 2. З приводу оприлюднення Проекту міжнародного догово
ру з охорони мистецьких і наукових закладів, цпсш, колекцій М.К.Реріх 
писав, що «Прапор Миру» («Знамя Культурі», «Страж Мира», «Но
вое Знамя», «Страж культурных сокровищ») «будет почитаем, как 
международная нейтральная территория; это Знамя должно бьпъ под
нято над музеями, соборами, библиотеками, университетами и прочими 
культурными центрами»3; «подобно Красному Кресту, Знамя в значи
тельной мере может призывать человеческое сознание к охранению 
того, что, уже по свойству своему, уже принадлежит не только на
ции, но всему миру и является действительной гордостью человечес-

1 Богуславский М. М. Указ, твір. —С. 88 — 89; Він же. Пакт Рериха и 
защита культурных ценностей / /  Сов. государство и право. —1974. — № 10. — 
С. 111 — 115; Беликов П. Ф. Пакт Н. К. Рериха по охране культурных ценнос
тей / /  Николай Рерих. Жизнь и творчество. — М., 1978.

2 Відозва М.К.Реріха... — С. 456 — 457.
Рерих Н. К. Знамя Мира / /  Рерих Н. К. О Вечном... — М., 1991. —С. 139.
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ня до спеціальних каталогів усіх культурних скарбів світу. Він писав: 
«Так же как Международный Трибунал Справедливости в Гааге, так 
же как идея почтового всемирного союза, так же как Красный Крест, 
в существе своем наш Пакт и Знамя не представляют никаких между
народных затруднений. Наоборот, Пакт призывает к еще одному со
трудничеству. Зовет к осознанию и к каталогированию религиозных, 
художественных и научных ценностей и к поднятию культурного 
взаимоуважения»1 2.

Проект цієї універсальної міжнародної угоди було передано до 
Ліги Націй, зокрема її органів: Міжнародної ради музеїв, а після схва
лення цією радою до Міжнародної комісії з інтелектуального співробіт
ництва. Але керівні органи Ліги Націй — Рада і Асамблея — не доклали 
достатніх зусиль для реалізації угоди у міжнародно-правових відноси
нах. В умовах розпалювання фашистськими державами Німеччиною 
та Італією, а також Японією вогнищ Другої світової війни така недороб
ка авторитетної міжнародної організації мала б розцінюватися як знач
ний прорахунок. Протидію проходженню цієї угоди чинила Німеччи
на. Не підтримав угоду і СРСР, який у той час запроваджував у себе 
тотальне знесення історико-архітектурних пам'яток і розпродаж за 
демпінговими цінами на аукціонах Заходу творів мистецтва, антик
варіату, бібліотечних, музейних і архівних фондів3.

1929 року в Нью-Йорку, а 1931 року в Парижі та бельгійському 
місті Брюгге були створені постійні комітети Пакту Реріха. З метою 
вироблення плану пропаганди ідей Пакту, особливо серед молоді, 
у серпні 1931 р. ум. Брюгге відбулась перша міжнародна конферен
ція Пакту Реріха, а вже у серпні 1932 р. у тому ж місті було скликано 
другу міжнародну конференцію, яка прийняла рішення про створен
ня спеціальної установи — фонду імені Реріха для сприяння поширен
ню і запровадження в життя ідей Пакту, а також визнання його як

1 Рерих Н. К. Конвенция Знамени Мира / /  Рерих Н. Твердыня пламен
ная.—Рига, 1991. —С. 250.

2 Там само. — С. 251.
Акуленко В. Міжнародно-правові аспекта проблеми повернення куль

турних цінностей, втрачених під час другої світової війни / /  Повернення 
культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи: Матер, над. 
семінару «Пробл. повернення нац.-культ, пам'яток, втрачених або переміще
них під час другої світової війни». Чернігів, верес. 1994. — К., 1996. — Вип. 6. — 
С. 50; Він же. Охорона пам'яток культури... — С. 122—149; Богуславский М. М. 
Международная охрана культурных ценностей... —С. 92.
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міжнародно-правового документу. Однією з важливих ідей, що обгово
рювалися на цих конференціях, була ідея міст-музеїв, які мали бути 
безумовно визнані (тобто без посилання на воєнну необхідність) недо
торканними у разі воєнних конфліктів. Згадуючи про ці події, 
М. К. Реріх писав, що тоді до цієї ідеї холодно поставилися Берлін і 
Лондон, а вже 1940 р. здійснювалися руйнівні бомбардування цих 
міст. На початку Другої світової війни великий мислитель звертав 
увагу світової громадськості на небезпеку, що реально нависла над 
такими історичними містами як Рим та Афіни1.

Третя міжнародна конференція Пакту Реріха почала робоїу у 
Вашингтоні 17 листопада 1933 р. і рекомендувала урядам всіх дер
жав підписати Пакт Реріха. У цій конференції взяли участь представни
ки 36 держав, у тому числі офіційні делегати 27 держав1 2. Незабаром, 
16 грудня 1933 р. VII Міжнародна Конференція американських дер
жав (Панамериканського союзу), що проходила у Монтевідео, у своїй 
резолюції рекомендувала «урядам Америки підписати, якщо вони ще 
не зробили цього, «Пакт Реріха», який був укладений з ініціативи 
«Музею Реріха» у Сполучених Штатах і метою якого є утвердження 
вже створеного і такого, що отримав популярність прапора, для того, 
щоб, використовуючи його, зберегти у будь-який час, коли їм загро
жує небезпека, всі нерухомі як державні, так і у приватному володін
ні пам'ятки, які складають культурне надбання народів».

На середину 1930-х рр. у різних частинах світу М. К. Реріхом і 
його сподвижниками було створено більше вісімдесяти культурно-ос
вітніх товариств, що започаткували широкий всесвітній громадський 
рух. Серед цих товариств була міжнародна громадська асоціація Ліга 
Культури, завданнями якої були популяризація Пакту Реріха і фор
мування суспільної свідомості щодо охорони культурних цінностей.

15 квітня 1935 р. у Вашингтоні, в присутності президента США 
Франкліна Рузвельта, США і 20 країн Латинської Америки — членів 
Панамериканського союзу—підписали Договір про захист установ, 
що служать цілям науки і мистецтва, а також історичних пам'яток 
(Пакт Реріха) або Вашингтонський Пакт про те, що скарби культури 
мають поважатися і користуватися захистом під час війни й у мир
ний час. Прийнятий на регіональному рівні, Пакт Реріха за своїми 
ідеями, принципами, об'єктом правового регулювання має загально
людське значення. В основу Пакту були положені загальногуманітар-

1 Рерих Н. К. Договор / /  О вечном... — М., 1991, —С. 154.
2 Богуславский М. М. Указ. твір. — С. 90.
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ні принципи: 1) нейтралітету під час воєнних конфліктів і поваги до 
історичних пам'яток і установ, що служать цілям науки і мистецтва; 
2) поваги до історичних пам'яток та їх захисту у мирний час; 3) екстери
торіальності щодо поширення права захисту історичних пам'яток і 
установ, персоналу установ; 4) заперечення дискримінації історичних 
пам'яток і установ з огляду на їх державну приналежність; 5) невикори
стання у час воєнних конфліктів історичних пам'яток і установ у воєн
них цілях; 6) відкритості для підписання Пакту щодо держав, які його 
не підписали, але можуть підписати чи приєднатися у будь-який час; 
7) введення визнаних багатостороннім договором міжнародно-право
вих норм у внутрішнє законодавство кожної держави, яка підписала 
Пакт чи приєдналася до нього.

Пакт Реріха складає структурну (основну, центральну) частину 
Договору. Сам же Договір має класичну побудову: преамбулу, в якій 
вказуються підстави та цілі укладання даного договору; основну части
ну—статті 1—5, саме Пакт Реріха; заключну частину —статті б —8, в 
яких встановлюється порядок приєднання п іш и х  держав до Договору 
і денонсації Договору.

Пактом Реріха конкретно окреслено об'єкт міжнародно-право
вої охорони на основі визначених принципів: це історичні пам'ятки; 
музеї; установи, які служать цілям науки, мистецтва, освіти і культу
ри; персонал означених установ. Поняття «історичні пам'ятки» та «уста
нови, які служать цілям науки, мистецтва, освіти і культури» вжива
ються у широкому смислі. Як вже говорилося, «історичними пам'ят
ками» назване культурне надбання народів, незалежно від державної 
приналежності та форми власності (державної чи приватної). Понят
тя «музеї» як «установи, які служать цілям науки, мистецтва, освіти і 
культури» також ужиті в широкому значенні як центри зосереджен
ня, не лише зберігання та експонування, культурних цінностей. Така 
ідея виявляється значною у процесі розвитку доктрини міжнародно
го права охорони культурних цінностей. Як значну гуманітарну ідею 
слід вважати віднесення до об'єктів, що охороняються міжнародним 
правом, персоналу культурних установ, центрів зосередження культур
них цінностей.

Важливою ідеєю, втіленою у практику міжнародно-правових 
відносин, що постає як норма у статті четвертої Договору (Пакту 
Реріха), є створення списку пам'яток і установ, щодо яких забезпе
чується міжнародно-правовий захист, передбачений Договором. Такі 
списки мають складатися і поновлюватися кожною із держав, що 
підписали чи приєдналися до Договору, а Панамериканський союз, у
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межах якого було підписано Договір, зобов'язувався надавати повну 
інформацію кожній стороні щодо змісту списку та будь-яких змін у 
ньому.

Традиція відмічати примітними розпізнавальними знаками па
м'ятки, будівлі, місця їх зосередження, що була зафіксована як норма 
у статті 27 Положення про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаа
зька конвенція, 18 жовтня 1907 р.) та статті 5 Конвенції про бомбарду
вання морськими силами під час війни (IX Гаазька конвенція, 18 жовт
ня 1907 р.), була розвинена у Пакті Реріха. Так, у статті 3 цього докумен
ту дано посилання на об'єкт міжнародно-правової охорони та спосіб 
ідентифікації цього об'єкту засобом використання відмітного прапо
ру, описаного і затвердженого цією статтею («червоне коло, усереди
ні якого на білому тлі розташовані три червоних кулі»). Статус куль
турних цінностей, що мали знаходитися під охороною такого прапо
ру, більш докладно було визначено у Проекті Пакту Реріха 1929 р.

Договір про захист установ, що служать цілям науки та мистец
тва, а також історичних пам'яток (Пакт Реріха) став першим в історії 
міжнародно-правових відносин концептуально новим документом, 
який закріпив принцип збереження і захисту культурних цінностей 
як один з пріоритетних гуманітарних принципів міжнародного права. 
Цим документом, який перекреслив дискримінаційний підхід до дер
жав і народів та їх культурного надбання з позиції доктрини про 
«цивілізовані та нецивілізовані народи», було здійснено вагомий вне
сок у досягнення універсальності міжнародно-правового регулюван
ня охорони культурних цінностей. З нагоди підписання Договору 
М. К. Реріх писав: «Не устанем твердить, что, кроме государствен
ного признания, нужно деятельное участие общественности. Куль
турные ценности украшают и возвышают всю жизнь от мала до 
велика. И потому деятельная забота о них должна быть проявлена 
всеми. ... Теперь правительства подают нам мощную руку помощи. 
Мы понимаем эту поддержку как великую возможность новых дости
жений. Пакт не должен остаться на полке законохранилищ»1. Дого
вір був ратифікований Бразилією, Чилі, Домініканською Республі
кою, Гватемалою, Колумбією, Кубою, Мексикою, Сальвадором, США 
і Венесуелою і постав єдиною міжнародною угодою про охорону куль
турних цінностей, що була прийнята до початку Другої світової вій
ни2. Пакт Реріха був підтриманий у країнах Європи, Америки, Азії.
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Особливо актуальною була така підтримка напередодні війни, не втра
тила вона своєї сили і значення й після.

1950 року Комітет Пакту Реріха у Нью-Йорку направив Генераль
ному директору ЮНЕСКО копію Пакту разом з матеріалами по історії 
міжнародного громадського руху на його підтримку1. Ідеї Пакту Рері
ха постали міцним підгрунтям при розробці Конвенції про захист 
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, яка була при
йнята ЮНЕСКО 14 травня 1954 р. Конвенцію і однойменний Прото
кол до неї 1954 р. підписали' 56 держав, у тому числі й Україна. Прин
цип захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 
пов’язує цю Конвенцію з Гаазькими конвенціями 1899 і 1907 р. та 
Пактом Реріха 1935 р., які водночас є її джерелами.

Богуславский М. М. Указ. твір. — С. 92.
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