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Олег ЖУРБА

ЖУРНАЛЬНИЙ ПЕРІОД
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ

(ХАРКІВСЬКІ АЛЬМАНАХИ 30–40-х рр. ХІХ ст.)*

Розвиток харківської періодики 30-х – початку 40-х рр. пов’язаний
з виходом низки місцевих альманахів, які в прямому розумінні не були
періодичними виданнями, проте за наявних цензурних умов, що
утворилися після скасування  у 1826 р. ліберального цензурного статуту
1804 р. і прийняття нового закону, який позбавляв університети права
цензурувати місцеву друковану продукцію та ускладнював процес від-
криття журналів значними бюрократичними перепонами, вони об’єктив-
но виконували суспільні, науково-пізнавальні, художньо-естетичні, про-
світницькі функції видань журнального типу. Окрім того, створення на
українських землях періодичного видання стикалося не лише з матері-
альними проблемами, а насамперед із відсутністю достатньої кількості
місцевих авторів. І зовсім не випадково харківські альманахи цього часу
рясніють іменами запрошених до них російських, насамперед москов-
ських і петербурзьких, авторів або українців, які мешкали в обох столицях
імперії.

Одним з перших харківських альманахів стала “Утренняя звезда”,
що вийшов у двох книгах (відповідно у 1833 та 1834 рр.) під редакцією
І. Петрова та за активної участі Г. Квітки-Основ’яненка. Симптоматично,
що при компонуванні свого видання редактор уперше застосував прин-
цип мовного розподілу, зібравши до першого випуску твори, писані ро-
сійською мовою, а до другого – українською (причому провідні автори
альманаху І. Срезневський та Г. Квітка-Основ’яненко подали свої твори
до обох). “Утренняя звезда” мала традиційний для альманаху характер
літературного збірника доби романтизму і позначена мотивами захисту
існування літературної української мови, увагою до народної творчості,
публікаціями зразків фольклору тощо. На жаль, власне історична
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проблематика та археографічні публікації в альманасі відсутні. Проте
невеличка примітка його видавця до статті І. Срезневського “Отрывки
из записок о старце Григории Сковороде” дещо пояснює причини, які
ускладнювали та навіть унеможливлювали, як це сталося в даному
випадку, публікацію на сторінках часопису історичних джерел: “Здесь
следуют два письма Сковороды к священнику... Иакову Правицкому. Но
издатель по старинной орфографии не нашел удобным поместить оные.
Должно заметить, что правописание, или правильнее сказать постановка
литер в письме у Сковороды отличалась тем, от принятого вообще пра-
вила, что он не употреблял вовсе букв: “ъ”, “ь”, сокращал слова, поставляя
сверху титлы, словотитлы и другие уменьшенные буквы”1 . Палеографіч-
ні спостереження І. Петрова свідчили не лише про його особисту недо-
статню підготовленість у справі друкування джерел, навіть не тільки про
відчуту ним потребу вироблення й засвоєння певних правил перекоду-
вання їх з рукописного тексту до друкованого, але й про те, що підвищені
вимоги до археографічної справи на початку 30-х рр. (діяльність Архео-
графічної експедиції, праці П. Строєва, К. Калайдовича, гуртка М. Ру-
мянцева, журнальна археографія московських та петербурзьких видань
тощо) не дозволяли вдумливому видавцеві вільно поводитись із джере-
лами, друкуючи їх на власний розсуд або наводячи у переказі.

Останнім значним альманаховим виданням у Харкові став “Моло-
дик”, що виходив за редакцією І. Бецького у 1843–1844 рр. і був задума-
ний як справжнє періодичне видання, але, витримавши лише чотири ви-
пуски, став “лебединою піснею” харківської доби “українського націо-
нального відродження”, знаменуючи зустріч двох генерацій своїх діячів,
одна з яких представлена в альманасі іменами харківських просвітителів
В. Каразіна та Г. Квітки, що пішли з життя на початку 40-х рр., немовби
передаючи естафету, своїм наступникам – науковцям-професіоналам
М. Костомарову та І. Срезневському.

Як джерело дослідження стану археографічної справи представляють
інтерес і розглядаються насамперед третій та четвертий томи “Молодика”
(двом першим притаманний літературно-етнографічний характер).

Харківський “Молодик” – найяскравіший вияв українського роман-
тизму в його синкретичному журнальному варіанті. Справді, альманах
став місцем зустрічі прозаїків і поетів, етнографів і фольклористів, істо-
риків і філологів, причому не лише місцевих. Серед його авторів – М. По-
годін, А. Фет, А. Дельвіг, Ф. Глинка. Проте, головний ідейний зміст ви-
значався творами українських письменників, для яких характерним було
властиве українському романтизмові тужіння за минулим козацьким –
“золотим віком” та загубленою славою предків: “Постій козаче, не біжи! //
Ось глянь на хрест! Читай чия могила! // Останнього се гетьмана Кири-
ла! // Присядь же, брате, потужи!”2  (вірш був написаний 1832 р. у Моск-
ві). Але серед настроїв безнадії, суму за втраченим минулим, чуємо й
нотки стриманого оптимізму, туманні сподівання на відродження козаць-
кого духу: “Молодова, розгульнова // счастья не забыть // Славу гордую
былова // в землю не зарыть!”3 . Але загалом, як зазначав Ю. Луцький
відносно таких історико-літературних настроїв, властивих харківським
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романтикам 30-х рр.: “Для таких... література була відголосом минулого,
а не прологом до майбутнього”4 .

Оптимістична історична перспектива розвитку місцевого краю в пра-
цях авторів альманаху пов’язана не стільки з романтичним захопленням
етнографічно-історичною спадщиною, скільки з повсякденною працею
сучасників на ниві просвітництва, виробництва, торгівлі, благоустрою,
мистецтва. Проте, романтичне сприйняття минулого накладало відбиток
і на відчуття сьогодення, коли безмежний місцевий патріотизм рукою
Г. Квітки-Основ’яненка малював надто райдужні, рекламні картини
становища і перспектив розвитку губернського міста: “Да, город Харьков
отличен от многих губернских городов. Взгляните на него хоть слегка,
хоть со всею внимательностью; прелесть! улицы ровные, чистые, прямые;
публичные заведения великолепны; частные дома красивы, милы; мага-
зины накоплены всякого рода товарами, вещами в изобилии и беспре-
станно сменяющимися новейшими, изящнейшими; не успеет что явиться
в Петербурге, уже привезено в Харьков и продано. Училища, театр, гости-
ный двор, различные художественные заведения... чего в нем нет!.. По-
смотрите на этого молодца, на этого франта между городами, посмотрите
на Харьков в праздничный, торжественный день, – чудо!..”5 .

Така турбота про свій край, залюбленість у нього, у поєднанні із до-
сягненнями місцевої освіти, зростанням суспільного інтересу до минув-
шини, формуванням елементів модерної української культури, яка через
обстоювання мови та історико-етнографічної специфічності поступово
починала долати свою провінційність (звернімо, до речі, увагу на згадку
у вищенаведеній цитаті з Г. Квітки про Петербург як взірець, у даному
випадку, комерційних успіхів) та усвідомлювати свою самобутність, –
все це й викликало появу “Молодика”. Як уже зазначалося, третій і че-
твертий випуски альманаху майже повністю присвячені місцевій істо-
ричній та археографічній проблематиці (за винятком белетристичного
розділу четвертого випуску). При цьому видавець намагався чітко роз-
різнити дослідження та публікації джерел (тобто виділити археографічну
діяльність як особливу галузь історико-наукових студій), що певним
чином відбилося на структурі видання. Більш чітко й обґрунтовано це
зроблено у четвертому випуску, де другий розділ під назвою “Наука”
включав історичні дослідження, представлені творами М. Берлинського,
а третій – “Материали для истории Малороссии” – являв собою зібрання
археографічних публікацій. Менш послідовно такий розподіл між істо-
рико-дослідницькими працями та власне публікаціями джерел відчутний
у третьому випуску, який складався лише з двох розділів: “Наука и мате-
риалы” (представлено історико-етнографічні статті та великі за обсягом
добірки джерел) та “Смесь” (невеликі за обсягом, часом з коментарями,
археографічні публікації). Таким чином, в українській регіональній жур-
налістиці з’явився окремий археографічний відділ, де зосереджувалися
цікаві, але “сирі” джерельні матеріали, що чекали на своє подальше ви-
користання.

Розглянемо “наукові” розділи останніх випусків “Молодика”. 8 із 11
позицій розділу “Наука и материалы” третього випуску репрезентують
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українську історичну (3) та археографічну (5) проблематику. З них лише
один матеріал присвячений Слобожанщині та Харкову (“Основание
Харьковского коллегиума”), два – Гетьманщині (“Завещание генераль-
ного обозного И. Ломиковского” та “Переписка по поводу измены Ма-
зепы”), два – ранній історії Правобережжя (статті М. Костомарова “Пер-
вые войны малороссийских козаков с поляками” та “Русско-польские
вельможи”). Дві публікації не мали безпосереднього відношення до
історії України, але свідчили про археографічний рівень тогочасних
харківських публікаторів (“Подлинная бумага, почерка последней по-
ловины ХVII ст. ...” – надрукована В. Каразіним, та, ймовірно, його ж
“Библиотека государей в ХVII ст.”). Ще одна стаття В. Каразіна – “Взгляд
на украинскую старину” – мала програмний, концептуальний характер
не лише стосовно заселення Слобожанщини, формування тут інститутів
“подчинения, собственности, гражданственности”, особливостей її інкор-
порації до імперських структур у порівнянні з Гетьманщиною, ролі цент-
ральної влади у бурхливому поступі харківського регіону, внеску видат-
них місцевих діячів у розвиток краю. Вона продемонструвала один з ран-
ніх виявів джерелознавчої та археографічної рефлексії в українській
регіональній історіографії. Стаття В. Каразіна є важливим джерелом до
розгляду його багаторічної евристичної археографічної праці задля
збирання, колекціонування та опрацювання історичних джерел. Говорячи
про необхідність визначення впливу центральної влади на Україну, він
зазначав, що робить це по пам’яті, бо “после пожара, который истребил
большую часть моих бумаг, многотрудно собранных в течение 55 лет, не
могу я хронологически определить постепенности влияния российского
правительства на Украину”6.

В. Каразіну належить одне з найцікавіших спостережень щодо ме-
тодів подальшого вивчення регіональної історії, в якому відчуваються
глибокий песимізм, зневіра у можливостях різного типу джерел надати
дослідникові достовірне знання: “Но где уловит он это давно прошед-
шее?.. Тщетно желал бы он вопросить архивы, их нет; или они представят
ему лишь судебные дела, достойно покрытые вековою пылью. Тщетно
обратится он к старшому поколению. Оно не может ему ничего сказать:
обычаи изменяются, как изменяются покрои платья. Никто не обращал
особливого внимания на это изменение”. На думку автора, лише художнє
відтворення “некоторых черт бывшей Украины” здатне донести до на-
щадків, зберегти вірне обличчя минулого Вітчизни: “Благодарим нашего
повествователя о старине Григория Федоровича Квитку, передавшего нам
из нея многое в его малороссийских романах. Он живописно представ-
ляет нам былое”. Але й художня реконструкція минулого не могла задо-
вольнити В. Каразіна, який розумів її обмеженість для наукового історич-
ного пізнання: “Но романы будут подозрительны историкам, по тому са-
мому, что они романы. Зная участие, принимаемое в них воображением
сочинителя, историк вправе сомневаться и во всем”7 .

На що ж опертися? Які джерела є найдостовірнішіми, на думку од-
ного з патріархів слобідської антикварної історіографії? Відповіді не-
має, – лишаються самі сумніви, – роздоріжжя. Літописна традиція не
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задовольняє, оскільки занадто загальна, некритично-міфологізована; міс-
цеві архіви або відсутні, або там безліч дрібних адміністративно-судових
справ, які не створюють цілісної картини історичного розвитку, призво-
дять до її здрібнення; художнє відображення минулого (в тому числі й
наріжний камінь українського романтизму – народна пісенна творчість)
не гарантує сталого наукового знання.

Не надто засмучуючись невирішеністю означеної проблеми, В. Ка-
разін надав “Молодику” переважну більшість історичних джерел, що
були видрукувані на сторінках його третього випуску. Серед них, без сум-
ніву, до каразінських публікацій належать дві з розділу “Наука і матері-
али” (вони підписані): “Духовное завещание И. Ломиковского” та “Под-
линная бумага почерка последней половины ХVII ст...”, а також три з
розділу “Смесь”: “Письмо А. Палицына к В. Каразину”, “Письмо к изда-
телю с приложением писем Г. Сковороды”, “Речь” В. Каразіна 1802 р.
про відкриття харківського університету. На В. Каразіна як найвірогід-
нішого видавця вказують авторські та редакторські примітки до його
статті “Взгляд на украинскую старину”, які стосуються таких публікацій
джерел: “Цены провианту в Харькове в 1732 г.”, “Копии с протоколов
дворянства й купечества пред основанием императорского харьковского
университета 1802 г. сентября 1 дня”, “Выписки из писем архитектора
Алферова”, “Условия помещика с учителем за 40 лет назад” (всі вони
увійшли до розділу “Смесь”), та “Основания харьковской коллегии...” (з
розділу “Наука и материалы”). Окрім того, до його археографічного до-
робку, ґрунтуючись на згадках самого В. Каразіна про власну працю “в
архивах московских и здешних”, а також на властиву лише йому серед
інших авторів “Молодика” подібну глибоко краєзнавчу проблематику,
можемо, зрозуміло – гіпотетично, долучити: “Данное письмо”, “Запись
Сологуба” (“Смесь”), ”Библиотека государей в ХVII ст.”, “Переписка по
поводу измены Мазепы”. В підсумку кількісний внесок В. Каразіна у тре-
тій випуск “Молодика” є вирішальним: з 11-ти позицій “Науки и мате-
риалов” йому належать 6, а з 14-ти публікацій “Смеси” – 10. З них 15 –
це різного виду археографічні публікації.

Найбільш складною за архітектонікою є стаття-публікація, присвя-
чена огляду історії харківського колегіуму8 . Створена на основі дослід-
ження архівних документів з його бібліотеки, вона складається з трьох
нерівних частин: власне розвідки-публікації, нарису “О библиотеке
коллегиумской’” (з історії книгозбірні, про її найбільших жертводавців,
список найцінніших книг) та “Списка ректоров и префектов”. Дослід-
ження охоплює період від заснування закладу (1726 р.) до 1821 р. і міс-
тить цінні відомості про його матеріально-фінансовий стан, навчальні
програми, зміни в статусі. Проте головна увага приділена ролі насамперед
верховної російської влади та знатних вельмож, а також місцевих церков-
них діячів у справі матеріального забезпечення, меценатства, опіки та
підтримки колегіуму. До тексту статті входять 10 археографічних публі-
кацій. Це передусім Височайші укази Анни Іоанівни 1731 р. (про запро-
вадження в колегіумі класів філософії, богослов’я, слов’яно-грецької та
латинської мов) та Олександра I (про нагородження за ініціативою канц-
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лера М. Румянцева кращих учнів колегіуму відповідними медалями,
1811 р.), уривок з інструкції Катерини ІІ 1765 р. слобідсько-українському
губернатору, зокрема про введення у колегіумі класів французької та ні-
мецької мов, математики, малювання, географії, інженерства, геодезії та
артилерії та виділення на ці потреби відповідних коштів; п’ять листів
від князів Голіциних – Михайла (1730 р.) та його племінника Олександра
(1794, 1795, 1801, 1802, 1804 рр.) до харківських єпископів або до
керівництва колегії, а також лист М. Румянцева 1804 р. до О. Голіцина
стосовно передання дарунків харківській колегії. Всі вони повідомляють
про щедрі меценатські пожертви цих вельмож освітньому закладу (гро-
шові внески, картини, медалі, скульптура, книги). З елементів наукового
оформлення ці публікації супроводжують вказівки на матеріал, характер
видання (з копії чи з оригіналу друкується), місце зберігання, опис пе-
чаток. Окрім того, в тексті розвідки багато посилань на такого ж виду
джерела з архіву колегіуму, що наведені автором у вільному переказі.

До історії освіти та культури Слобожанщини мають відношення ще
кілька археографічних публікацій В. Каразіна. Чільне місце серед них
посідає комплекс джерел з історії заснування Харківського універсітету:
“Речь, говоренная Августа 31 дня в собрании харьковского дворянства –
депутатом его, коллежским советником В. Н. Каразиным, испросившим
Высочайшее соизволение на основание в Харькове университета” та “Ко-
пия с протоколов дворянства и купечества пред основанием Император-
ского Харьковского университета, 1802 год, сентября 1 дня”. Ці джерела
свідчать про значні зусилля, яких докладала місцева громада задля ство-
рення в місті вищого навчального закладу, про увагу, виявлену їхніми
нащадками до витоків високої освіти та інтелектуального життя краю. З
огляду на археографічне оформлення цей комплекс позбавлений будь-
яких його елементів (окрім заголовків). Це суцільний текст без комен-
тарів, приміток, передмови, визначення зовнішніх особливостей джерел,
легенди.

В. Каразіним міг бути оприлюднений документ з історії приватної
освіти на Харківщині – “Условие помещика с учителем за 40 лет назад”.
Це угода між учителем-німцем та місцевим поміщиком терміном на 1 рік
щодо навчання дітей останнього в зимові місяці та виконання вчителем
навесні посади садівника, з докладним перерахуванням функцій та обо-
в’язків сторін. З археографічних особливостей відзначимо намагання пу-
блікатора передати особливості мови та пунктуації оригіналу, а також
його позначку про те, що джерело видрукуване з чернетки, власноруч
написаної поміщиком. Ані про місце зберігання, ані про історію надход-
ження документа до колекції публікатор не повідомляє. Так само прихо-
ваним за криптонімом “К” залишилося й прізвище поміщика, однієї із
сторін договору.

Комплекс із трьох документів, пов’язаних між собою іменем відомого
слобожанського просвітителя, архітектора О. Паліцина, що у 80–90-ті
рр. ХVІІІ ст. очолював гурток прогресивної інтелігенції, представлений
зразками його поетичної та епістолярної творчості: листом до В. Каразіна
від 4.06.1799 р., віршем, присвяченим Г. Державіну, та уривками з чоти-
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рьох листів місцевого архітектора Алферова до своїх друзів (можливо,
до О. Паліцина) за 1809–1810 рр. про подорож та навчання мистецтву в
Парижі (у примітках до каразіновської статті “Взгляд на украинскую
старину” Алферов представлений видавцем “Молодика” І. Бецьким як
вихованець та нащадок О. Паліцина). В публікаціях відсутні елементи
археографічного опрацювання, якщо таким не вважати мораліте у про-
світницькому дусі після листів Алферова про користь для Батьківщини
таких, як він, самовідданих працівників.

Найцікавішим комплексом археографічних публікацій третього ви-
пуску “Молодика” були “штудії” В. Каразіна та І. Срезневського над ру-
кописною спадщиною Г. Сковороди: відповідно “Письмо к издателю” та
“Выписки из писем Г. С. Сковороды”. При цьому праці поєднано не лише
тематично: І. Срезневський відштовхувався у своїх дослідженнях від пу-
блікації В. Каразіна, постійно на неї посилався, продовжував, розширю-
вав та поглиблював проблематику, запропоновану його попередником.

Згадаймо, що “сковородинська” проблематика була започаткована
ще на сторінках перших харківських журналів, але то були здебільшого
спогади про філософа та вільні перекази його ідей і думок. Тепер же ви-
сувалося завдання вивчення текстів його творів, для чого слід було про-
вести копітку евристичну працю, якнайповніше виявити обсяг доробку
Г. Сковороди, найдокладніше його описати (галузь камеральної архео-
графії), підготувати умови для наукової публікації творів ученого (еди-
ційна ділянка археографії).

“Письмо к издателю” В. Каразіна – це фактично археографічна
передмова до публікації листа Г. Сковороди до М. Ковалинського від
26.09.1790 р., де зазначено, що видання зроблено з копії, виготовленої
самим В. Каразіним при відправленні більш ніж півстоліття тому листа
адресату, і що, копіюючи лист Г. Сковороди, він намагався зберегти не
лише правопис, але й почерк оригіналу. Саме тому дехто із сучасників
уважав цю копію автентичним листом Г. Сковороди. Але історія доку-
мента на цьому не закінчилася. Він зник з паперів В. Каразіна й випадково
потрапив йому до рук через 50 років від харківського архиєпископа. За
змістом лист Г. Сковороди містить його власноручний перелік своїх
творів, що стало відправною точкою дослідження І. Срезневського.

Автор “Выписок из писем Г. С. Сковороды” ставив перед собою два
завдання – скласти повний список творів філософа та, як більш віддале-
ний проект, – “полное собрание писем, как сокращенный перечень, если
не всех, то по крайней мере главных его мыслей”9 . Для виконання пер-
шого з них І. Срезневський фактично використав археографічний метод:
він видрукував уривки з листів Г. Сковороди, де той згадував свої твори,
та згрупував їх за трьома категоріями. Перша – ті, що наводить Г. Сково-
рода у листі, оприлюдненому В. Каразіним, друга – виокремлені з інших
листів та відомі в рукописних списках, третя – ті, які ще не відомі І. Сре-
зневському. Всі публікації уривків з листів (окрім чотирьох на сторінці
241), хоча сам автор статті зовсім не обумовлює правил археографічної
публікації, старанно виконано, із додержанням особливостей сковоро-
динської орфографії (збережено надрядкові літери, скорочення та по-
милки автора).
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Для другої категорії творів українського філософа дослідник склав
своєрідний реєстр з переліком і описом відомих йому списків та із зазна-
ченням місця їх зберігання та зовнішніх особливостей (маргіналії та різна
кількість пісень у віршованих списках).

Досконале знання рукописної спадщини Г. Сковороди дозволило
І. Срезневському виступити із суворою критикою статті про Г. Сковороду,
надрукованої в журналі “Телескоп”. Її об’єктом стало надто вільне повод-
ження автора з текстами творів філософа, які при звірці з оригіналами
виявилися або перекрученими, або самочинно приписаними перу Г. Ско-
вороди. Такий “романтизм” у підході до джерел, до речі – дуже властивий
самому І. Срезневському у його літературно-фольклорно-історичній
творчості 1830 – початку 1840-х рр., знайшов з його боку рішуче засуд-
ження й підкреслював те принципове значення, якого набувала архео-
графічна діяльність за умов засвоєння молодим поколінням науковців
позитивістського типу наукової творчості.

Культурно-освітній блок археографічних публікацій на сторінках
третього випуску “Молодика” представлений також двома документами
з московських архівів: “Подлинная бумага, почерка последней половины
XVII столетия (найдена между делами Аптекарского приказа, которые
сохранились в архиве Медицинской конторы)” та “Библиотека государей
в XVII столетии”. Вони не мають безпосереднього відношення до укра-
їнської історії: в першому джерелі йдеться про необхідність додаткових
заходів для впорядкування діяльності щойно (1682 р.) відкритих за на-
казом царя двох московських богаділень на зразок того, як це робиться
“во всех государствах Европейских”, – це своєрідна доповідна записка
до вищих інстанцій, які невідомий автор переконував всіляко підтримати
цю богоугодну справу та сприяти, сказати б сучасною мовою, заповненню
законодавчих прогалин, для чого конче потрібним визнавалося прий-
няття кількох царських указів; другий документ (1696 р.) – це довгий
список книжок Посольского приказу, що “с давнего времени хранится…
и до которых никакого дела нет”, який був поданий як додаток до доповіді
государям Петру та Іоанну з проханням за непотрібністю передати їх “в
царскую книгохранительную палату”. Але за царським наказом усі зга-
дані книжки мали бути заново переписані й зберігатись на старому місці,
причому додатково наказувалося переписати старі книжки з Малоро-
сійського приказу і також здати їх на зберігання до Посольського приказу.
Книжки класифікувалися за мовою, розмірами, терміном зберігання, ви-
значалися “книжкові колекції” цього зібрання (книжки з Верхньої дру-
карні, боярина А. Матвєєва, ніжинська колекція македонського архи-
мандрита Діонісія, книги з “Мастерской палаты”); навіть, як у кожній
книгозбірні, називалися свої боржники (кн. Голіцин не повернув 17-ти
книжок).

Досить неорганічно, на перший погляд, поєднані з українознавчими
публікаціями та дослідженнями російські матеріали добре “працювали”
на загальнопросвітницьку ідею, яку наполегливо втілював у слобідський
інтелектуальний простір сам публікатор В. Каразін, для якого місцева
історія та дійсність були природними складовими буття російського:
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“Блажен уже стократно ежели случай поставил меня в возможность сде-
лать малейшее добро любезной моей Украине, которой пользы столь
тесно сопряжены с пользами исполинской России”10. Висловлене 1802 р.
дає можливість не лише кращого розуміння мотивів комплектування
першого в Україні–Слобожанщині цілісного історично-археографічного
видання, в якому каразінський доробок був визначальним, а в археогра-
фічному плані домінуючим, але й спонукає до постановки принципових
питань ідейних особливостей початкового етапу як української журналь-
ної археографії, так і становлення відповідної історичної дисципліни за-
галом. Історичні джерела, як бачимо, компонувалися В. Каразіним до
публікації не за належністю їх до українського історичного процесу, а за
ідейними переконаннями автора, який, озираючи 40-річний період роз-
витку місцевої освіти та культури, у просвітницькому захваті писав у
тому ж “Молодику”: “мы стремимся к европейской образованости на кры-
льях ветра…”11. Тобто історія Слобожанщини та Малоросії уявлялася ним
навіть не як регіональний варіант загальноукраїнської, а, насамперед,
загальноросійської чи навіть всесвітньої історії. За  влучними спостере-
женнями І. Лисяка-Рудницького, В. Каразіна слід “зараховувати до по-
роди предтеч та піонерів, які не усвідомлюють далекосяжних наслідків
своєї діяльності, чи до Колумбів, які не знають, до якого нового материка
вони відкрили шлях. Не слід ототожнювати його ідейних позицій ані з
традиційним лівобережним державництвом – автономізмом, ані з “хар-
ківськими романтиками”, які вже були людьми чергового покоління. На-
справді ж він був духовним сином раціоналістичного просвітництва
XVIII ст., яке прийшло спізнено до Східної Європи”12 .

Згадаймо, що “Молодик” з’явився на схилі романтичної культури в
Росії і був рупором тих самих романтиків, літературні та фольклорні пра-
ці яких складали основу альманаху і від яких виразно відрізнялися пи-
сання та публікації В. Каразіна, створені на ґрунті архаїстичного про-
світницького світогляду та наукового дискурсу. Віддаючи належне ро-
мантичній культурі та сформованому нею типу наукової творчості у спра-
ві пробудження, а точніше – формування, національної свідомості, утво-
ренню народницького напрямку у вітчизняній історіографії, залученню
значного масиву нетрадиційних для того часу джерел, демократизації нау-
кової творчості та суспільної думки, варто зазначити серед його суттєвих
ознак не лише оформлення, постання концепції модерної української іс-
торії чи історіографії (в документах кирило-мефодіївців), але й нездат-
ність створити у власних межах відповідний інструментарій для вирі-
шення накреслених завдань (неувага та досить вільне поводження з пи-
семними історичними джерелами, навмисна белетризація історичного
твору, широкі можливості для авторської фантазії, що межує з фальси-
фікацією). Важко не погодитись із критичною частиною висновку В. Крав-
ченка щодо місця знакового видання харківських романтиків – альма-
наху І. Срезневського “Запорожская старина” – в українській історіо-
графії: “Те, що можна було в ній знайти нового, дуже часто виявлялося
недостовірним; те, що було достовірним, частіше за все виявлялося не
новим”13. Із ще більшими підставами цей висновок стосується питання
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про становлення української археографії, по відношенню до якої, роз-
глядаючи саме дисциплінарний аспект, романтична історіографія,
немовби міняючись у часі із просвітницьким раціоналізмом, властиво
ставала анахронізмом, долати який “приходилося” “інтелектуальному
епігону ХVІІІ ст.”14  В. Каразіну, археографічні публікації якого ставали
прямими попередниками початку процесу інституціоналізації зазначеної
дисципліни новим поколінням істориків наприкінці 30-х – у середині
40-х рр. ХІХ ст. на ґрунті засвоєння позитивістського типу наукової ді-
яльності (йдеться про утворення спеціалізованих регіональних інститу-
цій історичного та археографічного профілю).

Окрім значної кількості матеріалів з історії освіти та культури, ви-
різняються археографічні публікації, присвячені видатним особам віт-
чизняної історії початку ХVІІІ ст. Проте, якщо “Переписка по поводу
измены Мазепы” була комплексом наративних джерел переважно полі-
тичного характеру, то “Духовное завещание генерального обозного Ивана
Ломиковского” яскраво характеризувало економічний потенціал госпо-
дарства генеральної старшини.

Перша публікація є комплексом із шести листів, що охоплюють час
від 10 лютого по 25 квітня 1708 р. За змістом він присвячений: першим
відомостям про “зраду” І. Мазепи, що дійшли до вищої влади через ох-
тирського полковника Ф. Осипова, а до нього – від І. Іскри та В. Кочубея
(лист Ф. Осипова до царевича Олексія від 15.02. 1708 р.; лист царевича
Олексія до кн. О. Меншикова від 25.02.; копія листа Ф. Осипова до
кн. О. Меншикова від 10.02.); спростуванню І. Мазепою доносів на нього
(лист І. Мазепи до О. Меншикова від 24.02.); наказу Петра І про заареш-
тування Іскри, Кочубея та Апостола за несправедливий донос та спробу
державного злочину (лист Петра І до І. Мазепи від 01.03.); повідомленню
про результати допитів із застосуванням тортур Кочубея та Іскри (лист
графа Г. Головкіна до О. Меншикова від 25.04.). Автори й адресати листів,
як бачимо, представлені вищими посадовими особами імперії, Слобо-
жанщини та Гетьманщини. Широким є географічне охоплення місць
укладання листів: Охтирка (листи №1, 3), Преображенське (№ 2), Фастів
(№ 4), Москва (№ 5), Вітебськ (№ 6).

Археографічній методиці листів властиві риси, притаманні не лише
подібним виданням того часу, але й нинішнім публікаціям. Проте своє
головне завдання, як він його бачив, – донести до читача зміст ретро-
спективної інформації, а також автентичність тексту джерела, – видавець
“Молодика” (а саме він, І. Бецькой, в цьому випадку, як, мабуть, і в ба-
гатьох інших, виступав публікатором джерел, що їх надав В. Каразін)
реалізував досить успішно. Власне археографічне кредо, суто прагматич-
не за призначенням, сформульоване ним коротко й афористично: “Все
сии письма напечатаны совершенно в том виде, в каком оне доставлены
издателю”15. І справді, відсутність спроб осучаснити тексти початку
XVIII ст. при публікації (старанно збережено правопис, скорочення, на-
віть авторські помилки) свідчать про усвідомлення археографом істо-
ричного джерела не лише як носія певної інформації, але й як культурно-
історичного феномена з його неповторними внутрішніми та зовнішніми
особливостями.
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Архаїчність археографічної методики, тобто наявність рис, які роб-
лять публікацію “Писем…” спорідненою із зразками видань історичних
джерел, притаманних представникам антикварної історіографії, вияви-
лась у низці прийомів археографічної едиції. Публікатор оминув будь-
які згадки про місце зберігання джерел, що друкувалися, хоча їхній
характер переконує, що вони могли бути серед тих паперів, які В. Каразін
виявив у столичних архівах. Відсутня зовнішня і внутрішня критика
листів. Археограф жодною мірою не стурбований “вписанням” своїх
джерел у будь-який спосіб до контексту доби, що ним висвітлюється:
немає ані передмови, ані коментарів, ані смислових приміток, – читачу
(науковцю чи аматору) немов би пропонується самому, без зайвого мо-
ралізаторства просвітницької історіографічної традиції, зануритись у
реалії того часу й самостійно зробити свій висновок або винести присуд.

Серед елементів археографічного оформлення публікації (за відсут-
ності інших) привертають увагу заголовки, укладання яких доцільно роз-
глядати як прототип камеральної галузі археографії, що має своїм зав-
данням створення документальних джерел другого документального
рівня16. Публікація має два ступені заголовків: той, що стосується всього
комплексу, та заголовки до кожного листа. Перший з них неадекватно
відображає зміст комплексу: мова тут іде не стільки про “зраду” І. Мазепи,
в яку російська влада ще не вірить, скільки про справу Кочубея та Іскри
та розправу над ними. Можливо, правда, що такий зсув акцентів відбувся
задля привернення уваги потенційного читача, є своєрідним журналіст-
ським прийомом на догоду смакам тогочасної публіки. Щодо заголовків
кожного надрукованого листа, то в них зазначалися лише його автор та
адресат, але зміст джерела, дата та місце створення не наводилися. При
всій недосконалості та неповноті сфери заголовка в археографічних пу-
блікаціях того часу (в “Молодику”, зокрема), вона утверджувалася в ка-
ноні археографічної едиції як її обов’язковий елемент (у розглядуваному
нами комплексі “Писем…” заголовки до самих листів навіть виділено го-
тичним шрифтом).

“Духовное завещание генерального обозного Ивана Ломиковского”,
надруковане в альманасі за поданням В. Каразіна, – важливе джерело з
історії українського господарства, соціальних відносин, генеалогії,
історичної географії. Документ складається з трьох частин – власне
заповіту, “Реестру всех добр моих в Украине северной страни лежачих”
та “Реестру певних должников, которие мне виновати зостают”.

Археографічні погляди публікатора, реалізовані в “Завещании И. Ло-
миковского”, не зазнали суттєвих змін порівняно з іншими публікаціями
“Молодика”, проте деякі новації все ж присутні. Насамперед це численні
підрядкові примітки – своєрідний словник, де незрозумілі тогочасному
читачеві звороти ділової української мови початку XVIII ст. та звичайні
українізми перекладалися російською, а для слів іноземного походження
подавалися готичним шрифтом німецькі відповідники.

Як і в інших археографічних матеріалах “Молодика”, в “Завещании...”
до самої публікації були включені елементи опису почерку (текст, писа-
ний “несколько дрожащею рукой”) та зовнішнього вигляду джерела (“да-
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лее невозможно разобрать за ветхостью”). Незрозумілі або зіпсовані міс-
ця тексту публікатор позначив крапками. Проте дбайливе ставлення до
особливостей правопису початку XVIII ст., намагання досягти автентич-
ності при його друкуванні (збереження скорочень, відсутність спроб ада-
птувати текст до розуміння сучасного читача-нефахівця) не завадили
археографу досить вільно поводитися з текстом “Завещания...” як із ці-
лісним документом. Останню частину реєстру боржників з, відповідно,
обліком і обставинами самих боргів публікатор, вважаючи, мабуть, їхній
перелік задовгим, монотонним та малоцікавим для читачів журналу,
просто вирішив не друкувати, обмежившись лише короткою анотацією
(по суті, тут маємо справу з елементом регестів-заголовків, але не до всьо-
го джерела, а для його частки): “За тем следует описание долгов шинкарей
его и других на аренде содержавших его имение”17.

Окремий тематичний комплекс, що фрагментарно висвітлював
соціально-економічні стосунки на Слобожанщині XVIII ст. та розвиток
господарства регіону, представлений невеличкими публікаціями джерел:
“Данное письмо”, “Запись Сологуба”, “Цены провианту в Харькове в 1732
году”. Як і попередні зразки журнальної археографії “Молодика”, їх
об’єднує транслітераційна методика передавання тексту, а також неуні-
фікованість, випадковість, стриманість у археографічному оформленні.
Їхні заголовки побудовані за різними критеріями і не зорієнтовані на
подання необхідної досліднику наукової інформації; якщо перший ак-
центував увагу на виді джерела, а другий – на його авторстві, то лише
останній заголовок адекватно відображав сам зміст документа. Означені
публікації не мали легенд, а також будь-яких коментарів та приміток до
тексту. Лише в “данном письме” містяться коротенький опис зовнішнього
вигляду (на гербовому папері з червоною сургучною печаткою), а також
невеличка передмова до публікації джерелознавчого характеру – автор-
ське пояснення побудови цього виду джерела. При цьому, “данное пись-
мо”, що підтверджувало від вищої місцевої влади права на придбані землі,
за спостереженнями публікатора, схоже на формуляр малоросійських
гетьманських універсалів і є немовби їхньою копією18 . В суто методич-
ному археографічному аспекті згадані публікації маловартісні. І “Запись
Сологуба” (це – приватноправовий акт у формі “долговой крепости” між
колишнім охтирським полковником И. Пересветовим та мешканцем
Батурина Сологубом, який за свій борг у 6 крб., що був не в змозі повер-
нути, забов’язувався жити в свого кредитора та працювати на нього за
одяг і харчі протягом п’яти років), і “Цены на провиант” (це витяг у ви-
гляді таблиці з рапорту харківської полкової митної канцелярії) є суціль-
ним текстом видрукуваних джерел, позбавленим елементів археографіч-
ного оформлення.

Дві невеликі публікації історичних джерел у третьому випуску “Мо-
лодика” (не враховуючи вже згадуваної статті І. Срезневського про
Г. Сковороду) не охоплені колом каразінського зібрання. Перша нале-
жить самому видавцеві альманаху, І. Бецькому, який подав дві взаємо-
пов’язані епіграфічні пам’ятки першої половини XVIII ст., присвячені
відомому церковному діячеві, духівнику Петра І, настоятелю Москов-
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ського Благовіщенського собору, представнику однієї з найвідоміших
слобідських родин Т. Надаржинському, який наприкінці життя став чен-
цем охтирського Троїцького монастиря під іменем Товія, де пізніше і був
похований у збудованій ним же церкві. Публікація включає велику вір-
шовану епітафію на надгробку та напис у монастирській церкві, що за-
свідчують роль Товія як її фундатора. Між ними – невелика ремарка пу-
блікатора, який у стилі аматорів-антикварів межі століть висловлював
сподівання, що оприлюднені ним матеріали стануть у пригоді при укла-
данні біографії видатної для історії краю особистості.

Наступна публікація – “Предания из века Екатерины Великой: ма-
териалы для истории” – є вільним переказом П. Корсаковим оповідей,
які він на початку кар’єри чув від своїх колишніх начальників графів
П. Завадського та О. Васильєва про службовий злет Д. Трощинського та
роль у цьому Катерини ІІ. За жанром публікація наближена до спогадів
і в цьому розумінні є унікальною для “Молодика”. В ній представлені, з
одного боку, образ справедливого монарха, який протегував своїм тала-
новитим, старанним, чесним підданим, яким такі чесноти допомагали
досягати службових висот та матеріального достатку. Саме таким пред-
ставлений в оповіді П. Корсакова і її герой, що яскраво втілював у собі
близький авторові та його сучасникам місцевий регіональний просвіт-
ницький патріотизм і політичну  проімперську свідомість. Репрезентую-
чи службовий шлях Д. Трощинського як вершину можливого й бажаного
для освіченої людини з українських етнічних теренів імперії, П. Корсаков
з гордістю писав: “Малоросия и Украина подарили матери своей России
многих государственных сановников”19. Публікація “Предания…” стала
однією з перших спроб творення так званої усної археографічної бази
вітчизняної історії в Україні (тобто запису і друкування спогадів та свід-
чень сучасників подій). До того ж, вона виразно вирізнялася серед ана-
логічних тогочасних публікацій тим, що її автор-публікатор усвідомлю-
вав, а тому й поставив і, як для свого часу, досить коректно вирішував
питання достовірності інформації такого роду джерел для укладання май-
бутнього історичного твору (саме це, судячи з назви, було одним з мотивів
публікації). Маючи у своєму розпорядженні чимало переказів такого
штибу, він відібрав до друку ті, вірогідність яких можна було перевірити
даними писемних джерел: “В последствии имел я два случая проверить
истину слова двух покойных графов бумагами, доставшимися после Д.
Н. Трощинского одной близкой ему особе”20 .

Наприкінці третього випуску “Молодика” розташовувався своєрід-
ний матеріал під назвою “Объяснение литографических снимков”, який,
з огляду на проблематику нашого дослідження, можна сприймати як
неусвідомлену видавцем спробу пошуків нових можливих археографіч-
них методик. Заголовок публікації, як і в багатьох інших випадках, не
зовсім адекватно відображав її сутність. Це, скоріше, не пояснення до знім-
ків, а, власне, вони самі з коротенькими коментарями, а часом і без них.
Зрозуміло, що мотиви використання такого надто коштовного та усклад-
неного для непідготовленої публіки способу друкування джерел були
далекими від завдань археографічної справи, якими вони тоді уявлялися.
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Проте, власне копія історичного джерела або його фрагмента, а, точніше,
зразки почерків видатних історичних осіб, що тісно пов’язані з минулим
краю, мали справляти значне емоційне враження, бути додатковим під-
твердженням автентичності джерел, що друкувалися в “Молодику”, та
сумлінності його авторів. При такому підході публікація, природно, на-
бувала також рис музейної експозиції. Вона налічує 20 номерів, розта-
шованих у певному тематичному порядку, відповідно до службової ієрар-
хії. Насамперед – це зразки почерку представників вищої імперської та ду-
ховної влади: лист Петра І до ієрея Т. Надаржинського від 03.03.1708 р.;
лист Петра І до П. Бестужева від 25.02.1716 р.; факсиміле ростовського
митрополита Димитрія 1708 р. (помилково до цієї групи потрапив зразок
підпису генерального обозного І. Ломиковського з його заповіту від
1714 р.); підпис графа М. Румянцева з його листа до князя О. Голіцина
від 1804 р.; підпис князя О. Голіцина з його листа до харківського коле-
гіуму 1801 р.

Другу тематичну групу складають зразки підписів вищих посадових
осіб Гетьманщини і Слобожанщини: гетьманів Б. Хмельницького, І. Ско-
ропадського, І. Мазепи; полковника М. Милорадовича; бригадира Ф. Шид-
ловського від 1708 р.; Генерального судді І. Чорниша; наказного гетьмана
П. Полуботка з його листа до полковника М. Милорадовича від 1723 р.

Третя група представлена факсиміле видатних просвітителів, насам-
перед слобожан: О. Паліціна з листа до В. Каразіна 04.07.1799 р.; І. Риж-
ського; В. Каразіна з листа до видавця “Молодика” 1842 р.; Г. Сковороди;
Г. Квітки-Основ’яненка; І. Котляревського.

За географічною ознакою факсиміле відносяться до історичних дія-
чів Слобожанщини (11 зразків) та Гетьманщини (9). Причому, якщо сло-
божанці тут здебільшого представлені діячами науки, культури та освіти,
то видатні постаті малоросійської історії – насамперед відомими полі-
тичними персонажами. Такий географічний поділ практично зберігається
і в інших археографічних та історичних матеріалах альманаху, вимальо-
вувалася картина уявлень про історію українських земель, що складалася
у свідомості харківських діячів.

З наведених знімків більшість – зразки підписів (13) та фрагменти
текстів (4). І лише деякі, щоправда невеликі, надруковані повністю (3).
8 із 20 знімків зроблено з джерел, оприлюднених у третьому випуску
“Молодика”, а 12 репрезентують писемні матеріали, повний зміст яких
лишався для читачів альманаху невідомим. При цьому лише в поясненні
до двох знімків вказано місце зберігання або шлях надходження джерел
до видавця. У чотирьох зазначено, що документи супроводжуються пе-
чатками.

Звичайно, такі несистематизовані, розпорошені, часом випадкові еле-
менти археографічного оформлення (описування) не дозволяють твер-
дити про сталу методику такого типу видання документів, а свідчать лише
про його народження та стихійні спроби певним чином упорядкувати їх
(що, до речі, значною мірою й було реалізовано). Окрім того, появу еле-
ментів публікації джерел у вигляді літографічних знімків варто розгля-
дати не лише з огляду на покращання естетичного боку видання, але й
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крізь призму зрушень наукового дискурсу історичних студій 40-х рр. у
бік позитивізму, з його уявленням про досяжність достовірного історич-
ного знання на ґрунті всебічного й прискіпливого вивчення масиву різ-
номанітних, насамперед писемних джерел, систематичне, планове й фун-
даментальне видання яких було розпочате саме тоді стараннями Київ-
ської археографічної комісії стосовно Правобережжя, Одеського това-
риства історії і старожитностей – для Південної України й О. Бодян-
ського у Московському товаристві історії і старожитностей – російських,
насамперед відносно Малоросії. “Молодик”, який трохи випередив перші
публікації цих поважних інституцій, не безпідставно, хоч і з певними
застереженнями (бо мав не лише історичний та археографічний характер,
але й літературно-етнографічний), міг би претендувати на аналогічну
роль відносно Слобожанщини. І, справді, “найтриваліший” з усіх укра-
їнських альманахів 30–40-х рр. він був ще й “найархеографічнішим” з
них: його історичні та археографічні матеріали у третьому випуску
складали майже 90 %, у четвертому – 35 % друкарської площі, а в запла-
нованому й проанонсованому п’ятому випуску, який так і не побачив світ,
мав складати майже 100 %21 . Щоправда, в останньому випадку слід
зауважити, що тут ішлося лише про ті матеріали, які вже були підготов-
лені видавцем до друку. Окрім того, І. Бецькой запрошував до співпраці
й місцевих літераторів, сподіваючися з часом перетворити “Молодик”
на цілковито українське видання, в якому “самые произведения изящной
словесности в нем помещаемыя, представляли в художественной форме
изящный мир Украины, ея историю, чтобы все издание, предпринятое
вначале с этой единственной целью (курсив автора. – О. Ж.), отличалось
русскою народностию, блеском украинского колорита, носило бы в себе
не одни внешние признаки местности, но и внутренние, чего в прочим
вдруг достигнуть было невозможно, и что остается на будущее время
несбыточным…”22 .

Як бачимо, україноцентризм задуму “Молодика”, побудований на
усвідомленні народної самобутності краю, був тісно пов’язаним з ідейним
проектом “великої руської нації”, до якого цілком пасував регіональний
етнографічний слобожанський патріотизм, зрощений романтичним сві-
тоглядом місцевих діячів.

Залучення до поняття “народ” його найнижчих верств, на вивчення
творчості яких зрештою й були спрямовані дослідницькі зусилля роман-
тиків, дозволяло значно розширити уявлення про географію власне ук-
раїнської історії. Її об’єктом, хоча й маргінальним, у “Молодику”, як час-
тина нової етнічно усвідомлюваної України (поряд із Малоросією та Сло-
божанщиною), все впевненіше  виступало Правобережжя, причому не
лише як полігон козацько-польських війн, але й край, що потребує вив-
чення історії національно-релігійних та суспільно-політичних, соціаль-
них, культурних та інших відносин (у третьому випуску цей напрямок
репрезентують статті М. Костомарова “Первые войны малороссийских
козаков с поляками” та “Русско-польские вельможи”). Отже, збирання під
“дахом” “Молодика” сюжетів з історії різних українських земель підго-
тувало ґрунт для засвоєння й сприйняття української національної само-
ідентифікації деякими письменниками російських регіональних історій.
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Проте, стати суто українським “за колоритом” літературним або істо-
рично-археографічним часописом, як того палко бажав І. Бецькой, “Мо-
лодику” не судилося. Відповідаючи на жорстку критику на адресу альма-
наху анонімних прихильників українського письменства, близьких, ма-
буть, до кола харківських романтиків, відносно друку в українському
збірнику “произведений северных муз”, І. Бецькой нарікав на непідго-
товленість до такого видання місцевої публіки, культурно зорієнтованої
на російське красне письменство: “…издавать книгу для одной губернии* ,
помещая в ней статьи, интересные только для жителей оной…, было бы
делом весьма полезным в частности, но вместе и весьма разорительным”.
Таку ж відповідь дістали й ті критики, що радили видавцеві взагалі по-
лишити друкування літературних творів і перетворити альманах на
зібрання матеріалів з історії України–Слобожанщини, тобто надати йому
виключно археографічного та історичного характеру: “книга, где заклю-
чались бы одни исторические, до Украины относящиеся материалы, ко-
торые и в печати не избавились бы от пыли, их теперь покрывающей, не
нашла бы себе читателей… Большинство читателей предпочитают чтение
легкое, не требующее предварительного учения… и издавать книгу для
одной губернии… или для 10 человек, занимающихся ея историею, было
бы делом весьма разорительным. Почему издатель и решается допустить
в “Молодик” и такие статьи, которые бы удовлетворили общим требова-
ниям  (курсив автора – О. Ж.) читающей публики, не только украинской,
но и других провинций, и которые бы, так сказать, обеспечивали поме-
щение статей, имеющих частный… интерес.

Главными же, по внутренней цели издания, остаются по прежнему
местные статьи, относящиеся к истории и статистике Украины, материа-
лы, памятники старины, биографии замечательных людей, лучшие про-
изведения изящной словестности на малороссийском языке”23.

Отже, гостро постала дилема: або, як того прагнули нечисленні діячі
української культури, літератури, науки (історії насамперед), утверджу-
вати її “самість”, виокремитися, навіть зовнішнім примусовим чином із
загального російського культурного простору, відірватися від нього, тво-
рити власний культурний материк (це ті, хто вимагав від І. Бецького
закрити альманах для “северных муз” і навіть перетворити його, що для
нашої теми особливо важливо, на виключно українське історично-ар-
хеографічне видання), або погодитися з точкою зору освіченого, в тому
числі й насамперед, місцевого суспільства, для якого українська культура,
література, історична наука з її археографічною галуззю, – це лише, хай
навіть близький та рідний, але лише місцевий “колорит” в єдиній “рус-
ской народности”, саме через яку воно (те суспільство) й було спроможне
сприймати (тобто не лише чуттєво засвоювати, але й уважати своєю, міс-
цевою, рідною) прояви зародків українського національного інтелекту-
ального життя.

Саме тому, як підкреслював І. Бецькой-видавець, зацікавлений у ши-
рокому розповсюдженні альманаху, забезпечити в тих умовах успіх про-
вінційного видання, в тому числі фінансовий, можна було лише долучаю
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чи матеріали, що задовольняли б “загальні” вимоги освіченої публіки.
Більше того, лише “вписування” української позафольклорної культури
у загальноросійський контекст могло дати їй можливість власного ста-
новлення. Українська проблематика, на переконання І. Бецького та бага-
тьох місцевих діячів, мала лише “приватний” суспільний інтерес, на від-
міну від загального, якому протиставлялася, але, водночас, частину якого
репрезентувала.

Звернімо увагу на те, що згадані програмні настанови з’явилися у
післямові “От издателя” в останньому, четвертому томі “Молодика” як
своєрідна саморецензія на третій том, що немовби самовільно відхилився
від визначеного напрямку та самотужки, зненацька перетворився на пер-
ше суто українське історично-археографічне фундаментальне видання
на Слобожанщині, яке, переростаючи звичайні для попереднього часу
форми журнальної археографії, сигналізувало про настання нового етапу
розвитку дисципліни, пов’язаного з утвердженням спеціалізованих ар-
хеографічних інституцій на підросійських українських землях.

Відповідно до власних виголошених програмних принципів І. Бець-
кой побудував четвертий випуск альманаху. Суттєву допомогу, за його
власною згадкою, надавав йому при укладанні малоросійського відділу
М. Костомаров. Структура четвертого випуску стала немовби компро-
місом між побудовою перших двох, насичених літературними творами
російських та українських авторів, та третім, розглянутим нами науковим
історично-археографічним випуском. Остання книжка “Молодика” син-
тезувала літературну та історико-наукову проблематику. При цьому в
белетристичному розділі, як і передбачав видавець, писання українських
авторів Є. Гребінки та Я. Щоголіва вміщені в оточенні творів О. Пушкіна,
М. Лермонтова, Ф. Глинки, П. В’яземського, В. Бенедиктова та інших ро-
сійських літераторів. Проте, розділи “Наука” та “Материалы истории Ма-
лороссии” містили публікації виключно з української (точніше малоро-
сійської) історії.

Розділ “Наука” складався із значного за обсягом уривку з твору М. Бер-
линського (1764–1848) “Историческое обозрение Малороссии и города
Киева”, що охоплював час від Вічного миру до Полтави. Чому і чим ця
праця (точніше, її фрагмент), написана ще на межі XVIII та XIX ст. під
суттєвим впливом просвітницьких ідей, привернула до себе увагу хар-
ківських романтиків через 40 років після створення? Гадаємо, “винуват-
цем” тут можна вважати сам сюжет уривку (гетьманування І. Мазепи),
осмислення якого ставало важливим завданням не лише романтичної
історіографії, але й суспільної свідомості того часу. Написана з відмінних
від традиційних козацько-старшинських позицій, праця М. Берлин-
ського була поглядом на минуле Гетьманщини очима насамперед міщан-
ської верстви, що знайшло відображення у виборі автором сюжетів та
проблематики твору, які, поряд з традиційними офіційними кліше від-
носно мазепиної “зради” та моралізаторства з цього приводу, надавали
можливість досить широко висвітлити культурно-меценатську та соці-
альну політику гетьмана. Окрім того, видавцям “Молодика”, – а публі-
катором праці М. Берлинського, вірогідно, був М. Костомаров, якого
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І. Бецький згадував як свого головного наукового співробітника стосовно
малоросійської проблематики24 , – співзвучним було уважне ставлення
автора до джерел (різноманітність тематичного репертуару, високий рі-
вень їх наукового використання), його прагнення відійти від літописних
форм, надати власному твору наукового характеру.

У контексті історико-археографічних підходів публікація уривку
праці М. Берлинського набувала дещо незвичного, новаторського для ар-
хеографічної практики того часу ракурсу ретроспективної історіографіч-
ної археографії. Якщо завданням оприлюднення історичних джерел за-
звичай було, і здебільшого залишається досі, одержання інформації про
давні події, то в даному випадку, окрім цього, публікатор створював дже-
рело до пізнання історії вивчення минулого, розкриваючи перед читачем
не лише захоплюючі картини переломного для Малоросії періоду, але й
лабораторію одного з оригінальних його інтерпретаторів. При тому, що
уривок з “Исторического обозрения…” вміщений без будь-яких архео-
графічної обробки і коментарів, так би мовити у первісному, “автентич-
ному” вигляді, його публікатор надзвичайно уважно, навіть акцентовано
поставився до докладного відтворення наукового оформлення рукопису
М. Берлинського. Воно складалося з чисельних, змістовно насичених
приміток, що поділялися на такі тематичні групи: досить докладні поси-
лання на використані джерела і літературу; пояснення топографічного
характеру, які стосуються насамперед архітектурних реалій Києва; істо-
ричні коментарі, серед яких особливу увагу привертає огляд “преиму-
ществ” малоросійського шляхетства і духовенства25. Серед джерел осо-
бливе місце посідали матеріали, надані автору його київським приятелем
П. Симоновським, серед яких не лише власне рукописна історія остан-
нього, але й окремі матеріали його архівного зібрання. М. Берлинський
широко залучав джерела з київських офіційних сховищ: “Известия о
последних переменах, произшествиях и публичных в Киеве строениях,
собраны большею частию из определений и указов, как в губернском,
так и в городском киево-подольском архивах хранящихся”26. Серед опу-
блікованої літератури привертає увагу використання фундаментальної
праці М. Чулкова “Историческое описание российской коммерции”,  що
також засвідчувало утвердження в малоросійській історіографії початку
ХІХ ст. нової, міської проблематики. Такий джерелознавчо орієнтований
підхід М. Берлинського до історіописання був пов’язаний не лише з його
соціальними симпатіями, які змушували доводити “законність їхніх [мі-
щанських. – О. Ж.] претензій посиланнями на численні архівні джере-
ла”27 , але й значним зростанням загального рівня наукових вимог до істо-
ричного письменства на початку ХІХ ст.

Така, можливо несвідома, актуалізація праці М. Берлинського в
іншому історіографічному контексті пов’язана, на нашу думку, з певною
типологічною спорідненістю історіографічних студій початку століття
та в його 40-ві рр. і в плані методологічних переорієнтацій, і в розумінні
формування нових вимог до стандартів проблематики та джерельної бази
історичних досліджень. Напевно, саме така ситуація й спонукала видав-
ців “Молодика” видрукувати фрагмент твору останнього представника
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славетної когорти “прежних изыскателей малороссийской старины”, ви-
ступити з ретроспективним археографічним виданням пам’ятки мало-
російської історіографії.

Розділ “Материалы для малороссийской истории” в четвертому ви-
пуску “Молодика” включав дві досить розлогі джерельні публікації. Це
“Статейный список российских послов к Малороссийскому гетману Де-
мьяну Игнатовичу. 1671. Авг. 17 дня” та “Реестр малороссийским делам
старых и новых лет. (Найден между бумагами Преосвященнаго Митро-
полита Евгения, им же выписан в Москов[ском] Архиве вед[омства] Ино-
стр[анной] Коллегии)”. Перше джерело потрапило до видавця від знаного
бібліографа В. Анастасевича. Хто саме надав матеріали з паперів Є. Бол-
ховітінова, в публікації не зазначено, хоч і в цьому випадку цілком мож-
лива участь того ж В. Анастасевича, оскільки він свого часу тісно спів-
працював з київським митрополитом у справі видання його знаменитих
словників духовних і світських письменників28 . Непрямим підтверджен-
ням цього є тотожність оформлення обох публікацій, з властивою ним
відсутністю будь-яких елементів археографічного оформлення.

Обидві публікації дещо близькі за хронологічним (відображали події
другої половини ХVII ст.), географічним (Малоросія) та певною мірою
проблемним охопленням (російсько-українські стосунки). “Статейный
список” присвячений відносинам царського уряду з адміністрацією
Д. Многогрішного у зв’язку із майбутніми польсько-російськими пере-
говорами, в центрі яких була доля Києва, що за Андрусівським переми-
р’ям мав відійти до Речі Посполитої. А “Реестр малороссийским делам
старых и новых лет” являв собою зведення змісту справ з Московського
архіву іноземних справ, що стосуються насамперед освітніх, релігійних,
книжкових контактів російських світських і релігійних владних і куль-
турних центрів з київськими просвітніми і церковними осередками з 1649
по 1755 рр.

В історико-археографічному плані в останньому випадку маємо спра-
ву з одним із ранніх видань регестів, описів справ, що досить рідко стають
об’єктами уваги, в тому числі журнальної археографії.

Досить специфічні за змістом, важкі для читання й розуміння, такі,
що не відносилися до минулого Слобожанщини, археографічні публікації
четвертого випуску “Молодика”, при всій їх науковій значимості, навряд
чи викликали широкий інтерес освіченої публіки та сприяли зростанню
популярності видання. Можливо, саме їх мав на увазі І. Бецькой, що був
змушений виправдовуватися перед читачами, незадоволеними занадто
науково історичним нахилом альманаху29 .

Попри необхідність маневрувати, враховувати читацький рівень,
духовно-культурну моду, специфіку інтересів і освітньої підготовки міс-
цевої публіки, яка не була в захваті від перевантаження двох останніх
номерів альманаху історичними матеріалами, І. Бецькой остаточно не
відмовився від продовження своїх археографічних проектів. У заплано-
ваному, але так і не випущеному п’ятому томі альманаху він планував
опертися насамперед на матеріали, які були передані йому, на той час, –
уже покійними, В. Каразіним та Г. Квіткою. Серед тих, хто співпрацював
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з видавцем над підготовкою історичного та археографічного розділів на-
ступного “Молодика”, названі В. Анастасевич та сам І. Бецькой. М. Кос-
томаров на той час уже переїхав до Києва і слідів його участі в заплано-
ваному виданні немає. Таким чином, в організаційному й кадровому від-
ношенні видавець залишився сам на сам зі своїми планами, що, мабуть,
також вплинуло на його рішення припинити випуск альманаху.

З огляду на проблематику не випущеного видання, то вона майже
ідеально відбивала не стільки коло інтересів й еволюцію історичної сві-
домості, в тому числі самоідентифікацію історіографічного, регіональ-
ного та національного характеру авторів і читачів історичної преси
1840-х рр., скільки досить адекватно відображала зацікавлення і згадані
вище параметри історичного світосприйняття попереднього покоління
місцевих українсько-слобідських інтелектуалів, праці яких мали скласти
(якщо судити за кількістю назв, проектованих публікацій) переважний
масив історичного матеріалу. Справді, в проекті п’ятого “Молодика” доб-
ре помітно, що предметом абсолютної більшості різноманітних дослід-
жень і археографічних публікацій мала стати лише Харківська губернія.
В тематичному плані переважають розвідки з історії освіти – 3 позиції
(“Матеріали для історії Харківського університету”, “Історія товариства
наук при Харківському університеті”, “Історія харківського інституту
благородних дівчат”), книжкової справи – 3 (“Огляд періодичних видань,
що видавалися у Харкові”, “Повна бібліографія книг, що вийшли в Хар-
кові”, “Реєстр статей про Малоросію, що будь-коли були надруковані в
періодичних російських виданнях”), краєзнавства – 2 (“Історія міста
Охтирки та її собору” невідомого автора та “Географічний, статистичний
та топографічний огляд харківської губернії, створений за рукописними
зошитами О. Шафонського та В. Каразіна”). Почесне місце мали посісти
меморіальні матеріали, присвячені пам’яті Г. Квітки (біографія письмен-
ника, зразки листування, вірші) та В. Каразіна (матеріали до його біо-
графії, в тому числі кілька листів, добірка творів). Цікавими обіцяли бути
публікації документів з родинних (поміщицьких) архівів, які роздобув
сам видавець (архів Н. Надаржинської в селі Янкові та Н. Осипової в
селі Каплунівці). Надзвичайний інтерес становив комплекс листування
Лазаря Барановича, переданий В. Анастасевичем. Важко лише за назвою
зрозуміти склад таких публікацій: “Наказы, грамоты на имения, до 50
писем замечательных исторических лиц в Украйне времен Петра Пер-
ваго”, “Реестр козацких дел”. Попри неможливість предметного аналізу
згаданих праць, своєрідний анонс І. Бецького дав можливість викорис-
товувати його як важливе джерело до вивчення української регіональної
археографічної думки 1840-х рр. Підкреслимо, що ці матеріали не були
враховані свого часу у спеціальному проекті, присвяченому проблемам
історії археографічного планування30.

Вивчення харківського етапу становлення української археографіч-
ної журналістики, на нашу думку, дозволяє не лише заповнити певні ла-
куни в історії археографічної справи як історико-культурного явища,
глибше зрозуміти механізми виокремлення сфери публікації історичних
джерел як самостійного й самоусвідомленого етапу та галузі діяльності
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представників слобідської історіографії, окреслити їхні здобутки та спе-
цифіку взаємодії, але й по-новому підійти до визначення місця історіо-
писання в тому сегменті духовно-культурних процесів на українських
землях Російської імперії, що за вже усталеною традицією маркуються
терміном “перший етап українського національного Відродження”.

Загальним для таких уявлень стало переконання, що “на початку
національного Відродження українців важливе, якщо не головне місце,
займала історіографія”31 або що “історіографія... – один з найвагоміших
серед політичних, культурологічних та емоційно-психологічних факто-
рів... українського національного Відродження”32. Не наважуючися на
такого роду глобальні висновки, все ж зазначимо, що вивчення історич-
ного й археографічного репертуару “Молодика” змушує якщо не запе-
речувати, то суттєво коригувати вищенаведені постулати.

“Молодик”, на наш погляд, є цілком репрезентативним джерелом для
такої операції. Синкретичність змісту (кращі літературні, фольклорно-
етнографічні, історіографічні надбання початку 1840-х рр.), представ-
ницький склад авторів, певна хронологічна протяжність виходу, яка до-
зволяє говорити про коректність такої вибірки для характеристики
якісних ознак явища, – все це дає підстави для аналізу альманаху як,
певною мірою, підсумкового проекту “першого етапу національного Від-
родження”.

Українське літературне й фольклорне начиння чотирьох випусків
“Молодика”, представлене іменами Т. Шевченка, Г. Квітки, О. Чужбин-
ського, Є. Гребінки, О. Бодянського, М. Костомарова, Я. Щоголіва,
М. Петренка, – кращих нових сил молодої української літератури, ство-
рене на ґрунті засвоєння народної мови і духовної культури, вже тоді
впевнено виходило за межі адміністративно-територіального районуван-
ня українських земель, живлячись етнографічними уявлення про “укра-
їнське”, байдуже – чи то в категоріях “місцевого колориту” великої росій-
ської нації, чи то самодостатнього народного організму.

Історіографічна ж, у тому числі й археографічна, продукція альма-
наху творена здебільшого зусиллями “інтелектуальних епігонів ХVIII ст.”
(В. Каразін, М. Берлинський, Є. Болховітінов, В. Анастасевич), які іден-
тифікували себе і свою працю виключно в категоріях “регіонального”
(українсько-слобідський та малоросійський варіанти загальноросійської
історіографії). Справа тут не лише в ідейному “відставанні” від літера-
турних процесів. Навіть першим крокам молодого М. Костомарова
властиві саме такі підходи, що заважає бачити в ньому за тих часів укра-
їнського національного, а не регіонального російського історика. Запіз-
нення історіографічного “відродження” від літературно-етнографічного
обумовлено значною мірою технологією праці історика, який завжди
стикається з локальними об’єктами, природними кордонами яких ви-
ступають, як правило, межі адміністративно-територіальних утворень,
створених, до речі, з урахуванням історичних традицій. Залежно від істо-
рико-культурної ситуації та творених нею ідеологем, він здатний впису-
вати їх у певний ретроспективний історіографічний контекст. І саме тому
існування в суспільній думці різних ідейних програм дозволяє включати
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студії з історії тих самих локальних об’єктів до різних національно-істо-
ріографічних традицій. Саме тому навряд чи навіть відносно другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ ст. варто конструювати моделі розвитку укра-
їнської історичної науки і визначати ступінь її зрілості за принципом
непримиренної опозиції до тогочасної російської історіографії33.

Просвітницький універсалізм та регіональний місцевий патріотизм,
самоідентифікація власної творчості як місцевого варіанту писання ро-
сійської історії дозволяють включати історичний та археографічний до-
робок харківських альманахів, регіональної української журнальної ар-
хеографії загалом до загальноросійської історіографічної ієрархії.

Водночас його вивчення і використання представниками нової ге-
нерації інтелектуалів закладало основу для переосмислення регіоналіс-
тичних просвітницьких історичних досліджень у романтичних категоріях
спільності української етнічної минувшини, створення національної
моделі української історії, що вперше закарбувалася у програмних
маніфестах кирило-мефодіївців. Значно пізніше, вже у ХХ ст., на тому ж
ґрунті виник іще один міф – про виняткове місце історичних студій в
“українському національному Відродженні” другої половини ХVІІІ –
першої половини ХІХ ст.

Виходячи з цього, навряд чи можна поділити думку провідних су-
часних дослідників української історіографії про “співпадіння основних
етапів розвитку українського національного Відродження та його важ-
ливої складової частини історіографії”34. Спостереження за українським
історіографічним процесом другої половини ХVІІІ – першої половини
ХІХ ст., невід’ємною складовою якого була й археографічна діяльність,
свідчать скоріше про певну ідейну асинхронність його розвитку з роллю
й місцем літературно-фольклорної складової процесу “національного
Відродження”.

Що ж до власне місця в українській журнальній археографії харків-
ських альманахів, то за кількісними параметрами їхній внесок у опри-
люднення історичних джерел є цілком зіставимим з періодикою Ново-
росії, петербурзькими журналами, орієнтованими значною мірою на
читачів Малоросії та Правобережної України. Вони ставали своєрідним
містком між глибокою вітчизняною традицією рукописної історичної
книги й історичних збірників джерел та інституціоналізацією археогра-
фічної справи, пов’язаної або з утворенням спеціалізованих історичних
та археографічних установ для українських регіонів імперії, або з сер-
йозним археографічним розробленням українських історичних сюжетів
у російських столицях. У цьому контексті глибокий спад в історії укра-
їнської періодики, що намітився після припинення “Молодика”, призвів
до досить тривалого занехаяння слобідської історичної проблематики в
українській історіографії. Репертуар археографічних праць, зміст подаль-
шого планування цієї роботи дозволяють розглядати “Молодик” як не-
вдалий проект інституціоналізації археографічної діяльності на Слобо-
жанщині, а сам альманах – як своєрідну інституцію, школа якої позна-
чилася на розвитку української археографії в цілому.
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Історичні та археографічні студії з історії України
у харківських альманахах 30–40-х рр. ХІХ ст.
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