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О. І. ЖУРБА

ЖУРНАЛЬНИЙ ПЕРІОД
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ

(Харківські журнали 10–20-х рр. ХІХ ст.)

Серед здобутків сучасної історії української археографії – засвоєн-
ня її власного тематичного простору. Останнім часом на шляху до від-
новлення та вивчення перерваної історіографічної традиції чимало
зроблено для дослідження доробку видатних вітчизняних істориків і
археографів, спеціалізованих установ і товариств, місцевих і цент-
ральних архівів1. Цей екстенсивний напрямок історико-археографіч-
них студій іще далеко не вичерпаний, проте він уже нагромадив таку
“критичну масу”, яка вимагає застосування дисциплінарних проблем-
но-теоретичних підходів і водночас дозволяє вести мову про утверджен-
ня, конституювання в українській історіографії історико-археографіч-
них досліджень як окремої галузі археографії.

Однією з найменш “засвоєних” територій на ниві історико-архео-
графічних студій залишається українська журнальна археографія, яка,
на відміну від подібних досліджень наших російських колег над влас-
ною періодикою2, залишається своєрідною “незнаною землею”.

Між тим, часописи, що видавалися петербурзькими малоросами
або за їх участю, ще задовго до першого національного історичного
журналу, з кінця XVIII ст.3  приділяли значну увагу історичній про-
блематиці загалом та історії своєї  Батьківщини, зокрема. Інша річ, що
до “Киевской старины” повноцінної української спеціальної історичної
періодики не існувало, та й узагалі українська преса до початку XХ ст.,
як і інші структури національно-культурного життя, переживала
складний, перервний, далеко не органічний процес власного станов-
лення, позбавлення комплексу провінційності, виокремлення в само-
достатню сферу українського інтелектуального життя.

Вищенаведене певною мірою стосується й вітчизняної археографії,
що протягом  XIX ст. пройшла шлях від регіоналістичних студій окре-
мих провінцій Російської імперії до наукової дисципліни української
історичної науки.

Зазначені особливості розвитку української періодики відносно
першої половини XIX ст. привертають увагу до неї як до важливого
джерела історіографічних досліджень, зокрема щодо питань шляхів і
механізмів ґенези національної історичної науки.

© О. І. Журба, 2002
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Певною мірою українська періодика першої половини ХІХ ст.
була, звичайно, об’єктом окремих наукових досліджень, проте вони
здебільшого належали перу літературознавців та істориків журналіс-
тики4. В іншому випадку українські журнали розглядалися як джере-
ло дослідження регіонального варіанту російської суспільної думки5.
Останніми роками плідна робота в галузі історії української преси
ведеться Науково-дослідним центром періодики Львівської наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України6. Проте спеціальної праці,
присвяченої українській періодиці як синтетичному явищу україн-
ської культури, в тому числі як однієї з форм становлення національ-
ної історіографії, на жаль, іще не існує.

Предметом даної статті є розгляд української історіографічної си-
туації крізь призму ґенези української журнальної археографії. Така
дещо нетрадиційна постановка вимагає хоча б стислого представлення
власного бачення її загальних контурів, яке полягає в застосуванні ре-
гіоналістичних підходів, та розгляду історико-археографічної пробле-
матики не лише в історіографічному, а й більш загальному історико-
культурному контексті.

Щодо визначення кола об’єктів, які могли б репрезентувати яви-
ще “української журнальної археографії”, то до них у широкому онто-
логічному розумінні варто долучати найширше коло археографічної
продукції з історії українських земель у періодичних виданнях різного
походження, профілю, призначення та жанрів. У вузькому сенсі істо-
рико-культурних підходів “українську журнальну археографію” пред-
ставляють видання, розраховані безпосередньо на мешканців адміні-
стративно-територіальних утворень етнічно українських губерній Ро-
сійської імперії*. Вони свідомо включалися їх творцями в коло регіо-
нального історико-культурного життя, відображаючи рівень інтелек-
туального розвитку цього сегмента російської периферії, відбиваючи
пульс його ідейних шукань, у тому числі й еволюції історичної свідо-
мості та історіографічних смаків, формування нових вимог і уявлень
щодо ролі в цьому археографічної діяльності.

Провідне місце тут посідають такі видання: для Слобожанщини –
харківські часописи “Украинский вестник” (1816–1819), “Украинский
журнал” (1824–1825), альманахи “Утренняя звезда” (1833), “Моло-
дик” (1843–1844), для Новоросії – “Одесский альманах” (1831–1840),
газета “Одесский вестник” (з 1828 р.), “Записки Одесского общества
истории и древностей” (у 1844 р.), для Малоросії та Правобережжя
(“исследование и приведение в надлежащую известность всего, что
относится к бытию Киева и всей Южной Руси…”7) – альманах М. Мак-
симовича “Киевлянин” (1839–1850), для Правобережної України –
журнал В. Г. Анастасевича “Улей”(1811).

Початки ж української, точніше – малоросійської, журнальної ар-
хеографії варто шукати ще в працях славної когорти петербурзьких ма-

* У статті не розглядаються історичні та археографічні студії періодичних видань
підавстрійської України – як такі, що включені в цілком інший історико-культурний
простір, що вимагає окремого дослідження.
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лоросів, що не лише зайняли помітне місце серед столичних інтелектуа-
лів другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст., але й самі почали актив-
но використовувати пресу в ідейних і наукових баталіях свого часу,  в
яких історична та археографічна складові були не останнім “аргументом”8.

Вихідною складністю розгляду зазначеної теми є власне терміно-
логічне питання: що таке “українська журнальна археографія”? Кожен
елемент цього поняття вимагає суттєвого пояснення, викликає багато
непорозумінь та запитань. Це трапляється насамперед тому, що всі
три його складові позначають явища, яких іще не було в “готовому”,
сформованому вигляді на початку XIX ст.

“Українське” в культурі, суспільній думці, історіографії кінця
ХVІІІ – перших десятиліть XIX ст. не є чимось самодостатнім, ут-
вердженим, автономним, скоріше тут можна говорити про різної ус-
пішності та динамізму спроби окремих українських регіонів формувати
своє особливе культурно-інтелектуальне обличчя в системі імперських
провінцій, орієнтуючись на відповідні столичні зразки, спираючись на
досвід місцевої історико-культурної традиції. За умов суттєвої відмін-
ності історичної долі та соціально-культурної ситуації різні українські
регіони того часу лише створювали інтелектуальні умови для усві-
домлення своєї взаємної етнокультурної близькості, спільності та
взаємозв’язку історичного минулого, на ґрунті яких зароджувалися
несміливі та ще досить незрілі уявлення про можливості майбутнього
суспільного “буття українського народу”. Тому, якщо спробувати зма-
лювати вектори тяжіння української журналістики (так само, як і
журнальної археографії), то найвизначнішим серед них буде той, що
пов’язує її з журналістикою російською, яка визначала форму і про-
блематику, стильові та художні особливості новонародженої україн-
ської преси. Як справедливо зазначав Ю. Луцький, “Початки україн-
ської періодики цілком обґрунтовано можна розглядати як регіональ-
не відгалуження в періодиці російській”9.

У той же час, намагаючися ставити та розв’язувати суспільно-по-
літичні, наукові, художні завдання на місцевому ґрунті, ці  майже на
сто відсотків російськомовні часописи започатковували власне укра-
їнську журналістику, формування якої розтягнулося на все XIX ст.
Що ж до першої його половини, то, як окреме явище місцевої культури,
особливо в порівнянні з місцем преси в суспільному житті столиць,
українська журналістика знаходилася в ембріональному стані. Справді,
за цей час лише два місцевих видання були в повному розумінні жур-
налами, та й ті виходили в одному місті протягом (якщо рахувати ра-
зом та не зважати на чотирирічну перерву між ними) лише десяти ро-
ків (1816–1825 рр.). До того на українських землях – журналістська
пустеля; опісля – купа альманахів 30-х – 40-х рр., які були неперіо-
дичними і короткотривалими, а тому з обережністю, певною мірою
штучно, зараховуються до зразків періодики*. Це регіональна культур-

* У найближчому числі нашого часопису планується надрукувати наступну статтю,
присвячену історичним та археографічним студіям на сторінках харківських альманахів
30-х – 40-х рр. ХІХ ст. (Ред.)
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на екзотика, на сторінках якої своєрідно відбивався процес становлен-
ня української регіональної історіографії, нагромаджувався досвід за-
стосування елементів археографічної праці та уявлень про її методи,
завдання, техніку.

За умов майже повної відсутності на початку ХІХ  ст. археогра-
фічної бази досліджень з української історії, місцеві часописи 10-х–
40-х рр. почали справу друкування та використання широкого кола
історичних джерел. Незважаючи на нерідко досить низький, “аматор-
ський” рівень археографічних публікацій, типовий, до речі, і для ар-
хеографічної журналістики столиць, українські журнали того часу
займають особливе, “неросійське” місце в історії вітчизняної археогра-
фії. Вони ставали своєрідним містком між глибокою рукописною
традицією (“рукописною археографією”), представленою численними
історичними збірниками ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.10, та фун-
даментальними серійними виданнями джерел з української історії,
здійсненими спеціалізованими історичними та археографічними уста-
новами імперії. Місток цей у вигляді української журнальної архео-
графії тримався досить короткий історичний час. Проте на ньому
встигли зустрітися два, як у звичайному віковому, так і в суто науко-
вому розумінні, покоління: останні представники “прежних изыскате-
лей малороссийской старины” (І. Квітка, О. Маркович, М. Марков,
М. Берлінський, В. Каразін, О. Шафонський), які власну, здебільшого
ними самими визнану, фахову некомпетентність компенсували на
полі історичних та археографічних студій палким соціально-етногра-
фічним становим регіональним патріотизмом та невтомною працею
збирачів і публікаторів, та перші професійні історики й археографи
України (І. Срезневський, М. Костомаров, М. Максимович, А. Скаль-
ковський), що робили початкові кроки у становленні української істо-
ріографії  новітнього часу та її  складової – археографічної справи.

Тому дозволимо припустити, що поняття “українська журнальна
археографія” позначає не лише вид публікацій історичних джерел, а й
сутність одного з етапів історії української археографії.

Остаточне “прощання з аматорством” в українській археографії по-
в’язане з її інституціоналізацією наприкінці 30-х — на початку 40-х рр.,
коли сам термін “археографія”, запозичений iз досліджень російських
істориків, почав зрідка вживатися в науковій практиці  дослідників
українських регіонів11, коли на зміну просвітницькому та романтич-
ному типу наукової творчості поступово приходив позитивізм, коли
розпочалося самоусвідомлення археографічної справи як окремої га-
лузі праці історика, що потребувало відповідної кадрової, наукової та
організаційно-фінансової підготовки.

Такі умови почали утворюватись у самій підросійській Україні за-
довго до появи спеціальних археографічних інституцій з формуван-
ням її першого університету. Професори, студенти, випускники Хар-
ківського університету складали коло освіченої публіки, з якої вихо-
дили творці та шанувальники культурно-наукової продукції місцевого
виробництва. Вони, за сприяння університетського керівництва, вико-
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ристовуючи досить ліберальні цензурні умови, опираючися на ідеї
просвітництва та романтизму, національно-культурного піднесення
після війни 1812 р., міцні контакти зі столичним інтелектуальним се-
редовищем, у перше десятиріччя вищого навчального закладу засну-
вали наукове товариство, налагодили книговидавництво, розпочали
видання журналів, де історична та археографічна проблематика посі-
дала не останнє місце. Тому висловлена в сучасній історіографії дум-
ка, що публікаційна діяльність (точніше – едиційна археографія) на
Україні в ХІХ ст. починається лише від 40-х рр., ігнорує процес ста-
новлення археографії як наукової дисципліни і водночас відображає
сучасний стан історико-археографічних досліджень12.

Харківські часописи “Украинский вестник” та “Украинский журнал”
відігравали помітну роль у інтелектуальному житті регіону переддека-
бристської доби. Вони сприяли пробудженню в освіченої публіки
інтересу до суспільно-політичної, літературно-мистецької, наукової
проблематики, стимулювали суспільну думку, формували громадян-
ську позицію, часом досить близьку до декабристської. Це передусім
стосується “Украинского вестника” (редактори – вихованці харків-
ського університету та його викладачі Р. Гонорський і Є. Філомафіт-
ський), що в огляді преси в “Московском телеграфе” за 1827 р. був
названий кращим з усіх журналів, які виходили у провінції13. Обидва
харківські журнали користувалися підтримкою місцевих і навіть сто-
личних авторів. Із ними співпрацювали Г. Квітка-Основ’яненко, В. Ка-
разін, О. Льовшин, П. Гулак-Артемовський, І. Вернет, Д. Каченовський,
В. Маслович, А. Нахімов, В. Раєвський, В. Цих та багато інших. Ре-
дактори харківських часописів цілком усвідомлювали свою культур-
но-освітню місію і тому дуже вимогливо ставилися до журнальної
праці. Так, редактор “Украинского журнала” О. Склабовський писав
про відчуття власної відповідальності перед читацьким загалом14.

У своїх програмних статтях одним з найголовніших завдань вони
проголошували всебічне вивчення місцевого краю. “Украинский вест-
ник” закликав “здешних писателей, дабы они сообщали свои сочине-
ния – постарались сколько можно открывать все сведения, касающиеся
здешнего края, которые могли бы... остаться в неизвестности”15. Схо-
жою була й програма О. Склабовського: “Конечно, для русского все
русское приятно, но еще приятнее то, что ближе к нам по месту, ха-
рактеру и самому названию. Так, например, для жителя Украины, как
ни занимательны все российские журналы, но он без сомнения с боль-
шей охотою и любопытством читал бы такие, которые принадлежали
бы собственно Украине”16.

Своєрідна, багато в чому схожа і спільна естетична позиція обох
журналів, хоча й суттєво ускладнювала реалізацію задекларованого
регіоноцентризму, але й унеможливлювала виродження його у квасний
патріотизм. У статті Р. Гонорського “Нечто о нашей живописной прозе
и о нынешнем состоянии русской словесности вообще” щодо редак-
ційної відмови друкувати твори місцевих авторів давалася досить
жорстка відповідь: “При нынешнем состоянии нашей словесности
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лучший иностранный отрывок, удачно переведенный, приятнее и по-
лезнее дюжины толстых и безвкусных подлинников… Благоразумный
почитатель нашей живописной прозы мог бы сказать то же самое и о
нашей словесности, т. е. провинциальной, украинской. Он этим показал
бы, что у нас еще нет верного вкуса, но вместе признал бы в нас
стремление к приобретению оного; и мы остались бы благодарны ему
за его к нам внимание”17. Беручи до уваги, що на початку ХIХ ст.
історичні розвідки ще вважалися різновидом красного письменства
(згадаймо хоча б дискусію навколо “Истории” М. Карамзіна18), то по-
дібний підхід, який поділяв і О. Склабовський, поширювався й на
ставлення редакторів і до тогочасної місцевої історіографії. Можна
припустити, що саме він призводив до того, що рівень розробки україн-
ських історичних сюжетів, авторами яких були здебільшого місцеві
“изыскатели малороссийской старины”, що компонували свої твори
здебільшого на некритичному використанні літописних матеріалів,
перестав задовольняти видавців, які в “Украинском вестнике” вже з
1817 р., а в “Украинском журнале” від самого початку почали віддавати
перевагу численним перекладам творів античних істориків, літерато-
рів, громадських діячів (Саллюстій, Тит Лівій, Цицерон), розглядові
сюжетів з античної історії (Пунічні війни, життя Сократа), історії Росії
(статті М. Карамзіна, Г. Успенського), що не зовсім відповідало редак-
торським деклараціям.

Власне археографічних публікацій у звичайному сучасному акаде-
мічному розумінні у харківських журналах майже не було. Проте для
періоду зародження археографії це й не дивно. У російській історіо-
графії уявлення про наукові норми археографічної діяльності почали
формуватися досить пізно, у 30-х рр. ХІХ ст., на ґрунті як вітчизняної
традиції публікації джерел, так і внаслідок засвоєння європейського
досвіду, – і представлені у працях П. Строєва та студіях Петербурзької
археографічної комісії19. До того часу поширеними формами едиційної
роботи столичних журналів ставали: вільні перекази історичних дже-
рел, статті-публікації (де джерела органічно включалися та розчиня-
лися в авторському тексті), публікації-примітки, повноцінні археогра-
фічні публікації в тексті самого твору20.

Саме з цієї причини відсутність такого роду археографічних пу-
блікацій не позбавляє харківські журнали значення об’єкта дослід-
ження історії археографії. Це обумовлено структурою самого предмета
історико-археографічних досліджень, яка включає не лише власне пу-
блікаційну, але й евристичну та камеральну галузі, джерелознавчі
проблеми відбору та використання історичних джерел, аналіз їх сус-
пільних функцій, співвідношення із загальними ідейно-культурними
та історіографічними процесами21.

В “Украинском вестнике” видрукувано 8 матеріалів з історії Ук-
раїни, з яких 7, що стосуються подій ХІV–ХVІІІ ст., уміщені в журналі
за 1816 р.22  Вони присвячені насамперед козацькому періоду і спира-
ються передусім на козацькі літописи. Лише одна стаття за 1817 р.
ґрунтується на свідченнях давньоруських літописів і висвітлює ранній
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київський період української історії23. Таке співвідношення тематико-
хронологічних пріоритетів досить типове для слобідського і малоро-
сійського варіанту української регіональної історіографії зазначеного
часу. За географічним охопленням усі матеріали першої групи відно-
сяться до історії Гетьманщини, хоча серед їх авторів власне малоросів
немає: двоє (молодий доктор права, випускник Харківського універ-
ситету М. Грибовський та піонер вивчення історії Слобожанщини
І. Квітка24) міцно пов’язані родинним корінням та творчою професій-
ною діяльністю з Харківщиною, а директор чернігівської гімназії
М. Марков25, росіянин за походженням, опинився в Малоросії у служ-
бових справах. Тобто, малоросійська проблематика не була привнесена
до харківського часопису полтавськими або чернігівськими дослідни-
ками-аматорами, нащадками гетьманської старшини, а вже від початку
формування історичних студій на Слобожанщині стала їх власною
визначальною рисою.

Значення, яке видавці “Украинского вестника” надавали історичній
проблематиці, підкреслювалося тим, що його перший номер відкри-
вався великою статтею анонімного автора “Гетьман Хмельницький”,
події в якій були доведені до 1650 р.26 Публікація тривала у четверто-
му числі, де було обіцяно її продовження, проте воно не з’явилося, ма-
буть, через те, що до редакційного портфелю потрапили інші розвідки,
рівень яких більше відповідав вимогливому смаку видавців.

Питання щодо джерел нарису залишається відкритим. Автор об-
межився лише глухими згадками про використання ним стародавніх
рукописів та іноземних текстів. Характерним для стилю твору було
намагання популяризувати, осучаснити згадувані події (генеральна
старшина називається генералами, Б. Хмельницький постає не гене-
ральним писарем, а секретарем реєстрового війська, союзник козаків
Тугай-Бей – перекопським губернатором), занадто драматизувати їх
(змова поляків з Барабашем з метою “умертвить всех запорожских ка-
заков”), зобразити історію того часу як боротьбу бурхливих “страстей”,
доброго та злого начал, що повинно було стати, на думку автора, по-
вчальним уроком для наступних поколінь. У підходах до трактування
козацької історії домінують історіографічні ідеї й кліше доби Просвіт-
ництва. У патетичному та урочистому вступі автор так мотивує звер-
нення до цього персонологічного сюжету: “Чувство признательности
к великим заслугам людей, жертвующих своему отечеству, какое бы
оно ни было: Рим, Греция, Китай или Турция, – проникает всякого
беспристрастного, когда взор их останавливается на подвигах героя-
патриота”27. Звернімо увагу: прагнучи знайти для Б.Хмельницького
місце в пантеоні всесвітніх героїв, тобто вписати таким чином україн-
ську історію у глобальний історичний контекст, автор не відчував під-
порядкованості, включеності українського історичного процесу в істо-
рію Росії, що в тому чи іншому варіанті властиво переважній більшос-
ті українських істориків того часу. У тому ж таки вступі діяння коза-
ків порівнюються із подвигами давніх греків та римлян: “Не видите ли
вы в каждом истинном казаке Геракла?”. Для автора заслуги козаків
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перед Батьківщиною та їх історична місія ще далеко не вичерпані і не
обмежуються лише минулим: “И в новом положении вещей козаки
явили себя достойными своих предков. Недавно видели знамена их раз-
вевающиеся на берегах кичливой Сены”. На думку історика, Б. Хмель-
ницький та козацтво стали невід’ємною частиною історичної свідо-
мості малоросів, їх національного характеру: “При имени Хмельниц-
кого какой малороссиянин останется хладнокровен и не приведет себе
на мысль тысячу воспоминаний?”. Діяння козацького гетьмана, в уяв-
ленні письменника початку XIX ст., виконували важливу виховну
роль – вони ставали прикладом самовідданого служіння Вітчизні,
докором лінивим та безвідповідальним: “Воззовем из мрака прошед-
ших времен мужа, отдавшего всего себя на пользу Отечества: пусть он
будет вечной укоризной беспечных и твердым назидателем бодрых!”.

Для нарису “Гетьман Хмельницький” характерна відсутність будь-
якого засудження чи критики козацького устрою. Навпаки, тут зроб-
лений наголос на цілковитій можливості поєднання козацьких тради-
цій з історичними реаліями початку ХIХ ст. у руслі засвоєння про-
світницьких цінностей: “Добрый гений народов дал умам другое на-
правление: он восхотел, чтобы крепкий дух козаков смягчился добро-
детелями наук – и Малороссия озарилась светом учения”28.

Немовби продовженням попередньої статті, а водночас і прихова-
ною полемікою з нею став великий нарис М. Грибовського під назвою
“Исторические замечания о Малороссии от смерти Богдана Хмель-
ницкого до Полтавской битвы”, побудований на докладному переказі
тогочасною російською мовою насамперед літопису Г. Граб’янки. Сам
автор щодо джерел свого твору обмежився глухою вказівкою, що мав
у розпорядженні три рукописи і одне друковане видання про Малоро-
сію, і, хоча він виявив значні розбіжності між ними щодо деяких сю-
жетів, далі таких констатацій (хоча б на рівні зіставлення текстів)
справа не рушила29. Просто, працюючи з джерелами, М. Грибовський
вважав цілком достатнім спиратися на так званий “здоровий глузд”,
щоб власними зусиллями без вагань визначити достовірність інфор-
мації та оприлюднити її, укладаючи літописні відомості в суцільний
текст власного твору. Як і в попередній статті, самостійне значення
має тут лише авторський вступ до розвідки. У ньому, віддаючи належ-
не “незабвенному нашему Хмельницкому”, М. Грибовський перекону-
вав читачів, що сам козацький лад, суспільно-політичний устрій Геть-
манщини вже від початку був шкідливий для неї, не відповідав духові
часу: “Образ ея правления не соответствовал более духу времени”. І
лише “оставя гибельную мечту самостоятельной вольности, она обрела
постоянное счастие; и благоденствие ее с тех пор возрастало  и воз-
растает под сильною державою Великих Монархов”30. Стаття М. Гри-
бовського вигідно вирізняється  від нарису “Гетман Хмельницкий”
стилем та мовою написання. Тут майже немає повчальних сентенцій,
чисельних визнань у патріотизмі, автор намагається бути суворим
фактографом, відмовляючись від власних інтерпретацій та осучаснення
історичних фактів. Його мова стримана, більш конкретна, позбавлена
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зайвої патетики, зовні наближається до характеристик наукової мови.
Загалом твір є звичайною компіляцією, одним із зразків “археогра-
фічної” історіографії свого часу, коли автор, навіть цитуючи декілька
разів без жодних посилань літописні уривки, здебільшого вдається до
вільного переказу змісту наративних джерел.

Короткий огляд минулого від Володимира Великого до початку
ХІХ ст. зроблено у статті І. Квітки “О Малой России”. Серед джерел
нарису автор побіжно згадував польський літопис Кохановського та
історію війн Карла ХІІ та Петра І (вірогідніше йдеться про твори
Вольтера). Проте основні джерела та метода укладання історичного
твору були традиційними для українського історика-аматора другої
половини ХVІІІ – початку ХІХ ст. Це – авторизований, нерідко пере-
кручений, переказ козацьких літописів з численними сентенціями у
просвітницькому дусі. При цьому підвищений інтерес І. Квітки до
джерел виявився ще й у тому, що під час розповіді про бурхливі події
малоросійської історії він спеціально акцентував увагу читачів на долі
місцевих архівосховищ після ліквідації посади гетьмана: “Все грамоты
от царей и императоров жалованные гетманам, также все дела и
бумаги по их управлению – как не принадлежавшее к Малороссийской
коллегии отправлены в Императорский кабинет – и потому самые
списки их в здешнем крае очень редки”31.

Головну увагу в творі приділено характеристиці правління україн-
ських гетьманів, починаючи від Б. Хмельницького. На думку автора,
багато з них були людьми недостойними. На заваді їх “зрадницьким”
планам стояли лише “верные подданные царя и истинные сыны Оте-
чества – генеральные и полковые старшины”32. Проте така “неславна”
інтерпретація історії Малоросії не влаштовувала регіональне патріотич-
не та водночас вірнопідданське почуття автора, нащадка відомого стар-
шинського роду Слобожанщини. Тому він шукав і знаходив “утешение
[для] любящих свою отчизну” в тому, що все ж таки “два человека,
носившие булаву гетманскую, представляют себя в пример истинных
заслуг и преданности государем – Хмельницкий и Скоропадский!”33.

У нарисі коротко, в загальних рисах викладено уявлення автора
про виникнення й оформлення козацької верстви та її військової
організації. На його думку, козацтво з’явилося в середині ХVI ст. на
Волині та прилеглих територіях. Король С. Баторій, зрозумівши їх ко-
ристь як захисту від південної загрози, запропонував козакам створити
правильне військо, якому була дарована автономія і значні земельні
масиви на кордонах королівства. Проте, навіть таке легітимізоване ко-
зацтво зазнавало образ і утисків з боку поляків, що ставало причиною
його боротьби за реалізацію власних прав і вольностей.

У полеміку з І. Квіткою з питань походження козацтва, застосу-
вання та співвідношення термінів “Україна” та “Малоросія”, на про-
хання редакторів “Украинского вестника”, вступив відомий краєзна-
вець чернігівець М. Марков. Предметом дискусії стало твердження
І. Квітки в нарисі “О Малой России”, що після Люблінської унії поля-
ки стали називати Лівобережжя Україною, а Правобережжя – Малою



64 СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Росією34. Як з’ясувалося з пізнішої заяви І. Квітки, формального при-
воду для дискусії не було, бо справа полягала у друкарській помилці.
Треба було, за поясненням І. Квітки, надрукувати навпаки: Правобе-
режжя звалося Україною, а Лівобережжя Малоросією, бо саме таке
він вичитав у польській “Історії” Горецького35.

Джерельна база, на яку спирався в цій дискусії М. Марков, значно
більша і достовірніша, ніж у його опонента. Це дало йому можливість
розгорнути перед читачем справжнє дослідження української істори-
ко-географічної термінології. Посилаючись на видання візантійських
істориків Стріттера, М. Марков стверджував, що  поняття “Малая
Россия” вживалося ними ще в першій половині ХV ст. для позначення
“отторженных от России земель”36. Спираючись на ґрунтовне знання
польських картографічних, документальних, наративних джерел,
М. Марков провів глибоке вивчення цього питання в польській тради-
ції. Він писав: “Сколько я не видал грамот польских королей от самого
времени соединения Литвы с Польшею и сколько ни читал их разных
конституций – нигде не встречал оного (названия Малороссии. –
О. Ж.), равно как и в летописях их и в землеописаниях. Почему и
заключаю, что поляки вышеозначенные наши области называли
вообще просто Русью, а часто по воеводствам. Я имею одну польскую
книгу, печатанную 1728 года во Львове, – сочинение иезуита Каспера
Несецкого, где включены все распоряжения королей польских о наших
областях, им доставшихся... и тут не видно, чтоб поляки которым-
нибудь нашим областям под их зависимостью бывшим давали название
Малороссии”37. Початок вживання цього терміна М. Марков пов’язував
з повстанням Б. Хмельницького, посилаючись на знаменитий геть-
манський універсал 1648 р. із закликом до народу приєднатися до його
війська під Білою Церквою, на зразки листування Б. Хмельницького з
російським царем 1653 р., на аналіз змін у титулатурі російського і
польського монархів. М. Марков слушно зауважував, що спочатку тер-
мін “Малоросія” охоплював обидва береги Дніпра, а після Андрусів-
ського перемир’я 1667 р. він закріпився лише за Лівобережжям38.

Термін “Україна”, на думку автора, найтісніше пов’язаний з ви-
никненням і  розселенням козацтва, яке утворилося внаслідок приму-
сового переселення на початку ХVI ст. владою Польщі та Литви меш-
канців захоплених ними руських земель на пониззя Дніпра, Бугу,
Дністра задля захисту кордонів: “Почему и кажется, что название
Украины могло произойти само по себе тогда, как показались казачьи
селения в пустых местах у края государства – без всяких о том акт-
ных распоряжений”39. На підтвердження своєї думки М. Марков наво-
див опис німецького атласу, виданого у середині ХVI ст. в Аугсбурзі,
де зазначено, що “Украиной называлась не одна левая сторона Днепра,
но и правая, – где только жили козаки; и на карте обе сии части на-
званы вообще Украиной или Козацкими землями”40.

Так само, як і інші кореспонденти-історики “Украинского вестни-
ка”, М. Марков майже не використовував у своїй праці точного циту-
вання історичних джерел, що унеможливлює віднесення її до виду
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статей-публікацій з елементами едиційної археографії. Проте його
дослідницькому стилю притаманна велика увага до історичних доку-
ментів і матеріалів, вміння не лише використовувати їх як літературну
основу для захоплюючої та повчальної розповіді про історичне минуле,
але й здібність зіставляти, групувати, певною мірою тлумачити джерела.

Якщо історичні праці на сторінках “Украинского вестника” не
багаті на публікації власне джерел, то значно більше тут міститься ві-
домостей щодо евристичної ділянки археографічної справи, причому
не лише випадкових відомостей, прихованих в авторських текстах суто
історичних праць і тому не обтяжених рефлексією з приводу значен-
ня і ролі пошуку та збирання історичних джерел. Яскраве підтверд-
ження цього – спеціальний лист до видавців І. Квітки. Він не великий,
проте складний за структурою і видом: це лист-спогади, лист – архео-
графічна публікація, лист-заклик. Автор згадував про те, як 1775 р.
він відгукнувся на численні звернення сенатора Г. Теплова до різних
малоросійських чинів з проханням надсилати до нього записки з іс-
торії Малоросії та рідкісні речові пам’ятки. І. Квітка зазначав, що, за
його інформацією, ніхто не відповів на листи знатного вельможі. Про-
те він сам надіслав Г. Теплову пропозицію передати “Журнал о делах
Малороссийских до гетмана Б.Хмельницкого”, що він мав у власному
зібранні. Далі в листі І. Квітки до видавців друкувався повний текст
листа-відповіді Г. Теплова до нього від 1 грудня 1775 р., у якому той
не лише погоджувався прийняти згаданий “Журнал”, але й висловлю-
вав власне ставлення до різних типів історичних джерел, до найваж-
ливіших, на його погляд, проблем малоросійської історії. Він вважав
недостатньо достовірними чисельні писані історії, тому, що вони “не
сочинены такими людьми, которые сами все видели, но которые раз-
ных писателей много читали древних и новых и соображали из оных
то, что ближе к истинности подходит”41. Проте, на думку Г. Теплова,
речові пам’ятки, особливо медалі та монети, “неоспоримо часто утвер-
ждают истинность времен и действий, а паче правительств тех земель,
в которых они найдены”. При цьому він підкреслював, що йому бай-
дуже, з якого матеріалу виготовлена знайдена річ – чи то із золота, чи
то із заліза, головне, “чтобы я знал, где та вещь или монета найдена и
с обстоятельствами”42.

Пославшись на відсутність вільного часу, сенатор коротко виклав
перед І. Квіткою свій погляд на одну з найважливіших, на його думку,
проблем малоросійської історії: заселення краю до Рюрика. Він вва-
жав невірною, бездоказовою як точку зору про пустельність краю до
того часу, так і гадку про те, що він був заселений скіфами та сармата-
ми від Чорного до Балтійського морів, та, спираючись на наявні мо-
нетні скарби, включав Малоросію до зони впливу Римської імперії.
Для остаточного з’ясування цього питання Г. Теплов звертався через
свого українського кореспондента до місцевого освіченого суспільства
по допомогу у справі збирання як речових, так і писемних джерел з
історії Малоросії. Друкуючи лист сорокарічної давнини, І. Квітка пе-
реадресовував цей заклик своїм сучасникам, людям початку XIX ст.
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Невеличка стаття-публікація І. Квітки вперше вводила до наукового
обігу джерело з історії евристичної археографії в Україні.

Цілу концепцію розвитку “Украинского вестника” як історичного
та археографічного журналу та регіональної історичної журналістики
взагалі виклав у листі до редакції М. Марков, до якого та звернулася за
відгуком на статтю І. Квітки “О Малой России”. Він запропонував, щоб
Харківський учбовий округ (тобто керівництво університету) “порадел
наполнить ваш журнал сведениями, какие на сей предмет (історія
краю. – О. Ж.) случайно кому откроются – или по особенному чьему-
нибудь старанию – о исследованиях и изысканиях”. Саме вітчизняні
журнали здатні, на думку автора, об’єднати зусилля ентузіастів для
пояснення місцевої історії, з якої складається історія регіонів, що утво-
рюють історію всієї країни: “Тогда, конечно, можно было бы надеяться,
что история Малороссийская скорее объяснится и откроется, нежели
как это было доселе – и обогатит собою общую историю Российскую”43.
М. Марков вважав, що саме журнали зможуть виконати роль осередку
історичних регіонознавчих студій, “открыть поприще и средства изыс-
кательным умам сделать известнейшим состояние сего края в древ-
ности”44. Журнал “Украинский вестник”, як бачимо з його змісту за
1816 р., мав усі можливості перетворитися на такий центр історичних
та археографічних студій, проте, як зазначалося вище, вже з наступно-
го року кількість матеріалів з історії України різко скоротилася, а в
останні два роки видання часопис зовсім припинив їх друкування.

Після невеликої як для провінції перерви у Харкові в 1824–
1825 рр. виходив ще один університетський часопис під редакцією
О.Склабовського – “Украинский журнал”. Попри гучно задекларовану
регіоноцентричність видання (“все что касается до исторических из-
вестий, земледелия, торговли, промышленности, других достопамят-
ностей Южной России и собственно так называемой Украины – преи-
мущественно в нем будет помещено”45), тут вміщувалися насамперед
статті релігійно-етичного характеру, численні переклади античних ав-
торів, літературна критика. Матеріали краєзнавчого та українознавчого
змісту представлені подорожніми описами різних міст: Кременчука,
Гадяча, Феодосії, великою рецензією на поему К. Рилєєва “Войнаров-
ский”, а також першою в українському літературознавстві статтею-ог-
лядом стану та історії української мови і поезії вчителя чернігівської
гімназії І. Кульжинського. Останній палко захищав народну пісенну
творчість від зверхнього, насмішливого ставлення до неї, відстоював її
художньо-естетичні достоїнства, виголошував свій намір зробити до-
кладний огляд малоросійських пісень, закликав надсилати до нього їх
кращі зразки. І. Кульжинський порівнював українських бандуристів з
легендарним Оссіаном, називав їх “бардами нации”, розширюючи ро-
зуміння поняття нації до етнічного смислу46. Стаття чернігівського
вчителя, надрукована в “Украинском журнале”, звучить своєрідним
маніфестом раннього українського романтизму.

Значно скромніше “Украинский журнал” репрезентував українські
історичні студії. Про причину цього писав сам видавець уже в середи-
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ні 1824 р.: “Среди присланных статей не нашел ни одной, которая со-
держала бы в себе какие-нибудь известия об Украине или вообще о
Южной России”. Між тим, на його думку, кожному, хто любить свій
край, особливо близьке все, що його стосується: “исторические извес-
тия, топографические и другого рода описания, изображения характе-
ров, нравов, обыкновений, привычек, занятий, увеселений, даже со-
брание песен малороссийских и объяснения на оные”. А. Склабовський
гаряче радив місцевим авторам, “чтобы занятие сими предметами
предпочесть стишкам или прозе о предметах в тысячи уже книгах из-
ложенных и ясно и приятно. Обыкновенное, всем уже известное труд-
но сделать новым и занимательным, а что ново, и при том касается
нашей родины, то уже для нас занимательно”47. Як би там не було, але
нечисленні історичні українознавчі праці “Украинского журнала” ма-
ли симптоматичні відмінності від подібних в “Украинском вестнике”,
автори якого репрезентували компілятивну, напівлітописну, “архео-
графічну” історіографію з її досить вільним, заснованим на так звано-
му “здоровому глузді” споживацьким ставленням до використання
джерел. Праці авторів “Украинского журнала” відомих істориків
М. Берлінського та О. Маркевича не вирізнялися глобалізмом, не спи-
ралися на літописну традицію, вони скоріше фрагментарні, не праг-
нуть узагальнень, їх завданням ставало оприлюднення, введення до
наукового обігу нових історичних джерел, неспішне будування стій-
кого фундаменту до майбутніх історичних студій.

Твір М. Берлінського про знахідку давньоруського скарбу на київ-
ських пагорбах являє собою лист дослідника до ректора Харківського
університету В. Джунковського з повідомленням про це відкриття. Го-
ловним завданням праці стала атрибуція речових пам’яток, яку М. Бер-
лінський проводив ґрунтовно й майстерно. Він докладно змальовував
обставини знахідки скарбу, подавав його ґрунтовний перелік, опис
кожної речі (розміри, вага, матеріал, зовнішній вигляд, написи, ма-
люнки) та їх зображення. Склад скарбу, який містив здебільшого по-
суд, у тому числі золотий і срібний, дослідник порівнював з аналогіч-
ними знахідками біля Ольвії, Херсонесу, Пантікапею. У грецькій при-
належності пам’яток переконували також відповідні написи, які М. Бер-
лінський переклав церковнослов’янською мовою та порівнював їх із
написами мозаїк вівтаря Софійського собору в Києві. Спираючись на
тогочасні знання з історії руського мистецтва та ремесла, дослідник
зробив висновок про належність скарбу добатиївим часам. Як бачимо,
суто археологічна проблематика зосередила в собі частину археогра-
фічних студій (публікація тексту написів, їх переклад, спостереження
за почерком, джерелознавчі прийоми атрибуції пам’ятки), сприяла
збагаченню цієї роботи48.

Найвагомішою археографічною працею, видрукуваною у харків-
ських журналах 20-х рр., стала публікація О. Маркевича, здійснена ним
анонімно49. Тут видано 9 джерел: 4 гетьманські універсали (два – І. Ско-
ропадського, по одному І. Мазепи і Ю. Хмельницького) та 5 листів
офіційного й особистого характеру (2 – гетьмана І. Скоропадського до
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А. Маркевича, 3 – до Я. Маркевича від його приятелів). Хронологічні
рамки публікації охоплюють 1661–1753 рр. Вона висвітлює соціаль-
но-економічні відносини, політичні та родинні стосунки, культурні ін-
тереси козацької старшини.

“Малороссийская старина” О. Маркевича стала першою сповна
археографічною публікацією на сторінках українських журналів. Тут
слід зауважити, що українська (точніше малоросійська) журнальна
археографія, на наш погляд, бере свій початок від “Російського мага-
зину” Ф.Туманського (1792–1793), проте, як і багато інших елементів
українського національно-культурного життя, історична журналістика,
та й журналістика взагалі, розвивалася надзвичайно перервано, і за-
значений часопис не справив безпосереднього впливу на процес ста-
новлення практики археографічної діяльності українських журналів
10-х–40-х рр.  ХІХ ст.50 Водночас включення цього часопису до пред-
метного кола української історіографії та журналістики викликало рі-
шуче заперечення російських колег51.

Рівень археографічної методики праці О. Маркевича позначений
дуже дбайливим ставленням публікатора до передачі тексту джерел.
Хоча сам він не вважав за необхідне викладати та обґрунтовувати
визначені ним принципи публікації, їх розгляд свідчить, що тут за-
діяний так званий транслітераційний метод, коли дослідник намагався
якомога точніше (слово в слово) зберегти первісний, автентичний
вигляд тексту: він передавав тогочасний правопис та граматику, напи-
сання літер “∆”, “i”, “ψ”, “  ” застосовував, не переводячи на звичну чи-
тачеві арабську цифірь, кириличні дати, не розкривав при публікації
скорочень, до яких вдавалися тогочасні діловоди та приватні особи,
вживав надрядкові знаки.

Публікація О. Маркевича не містила будь якого історичного та
джерелознавчого пояснення, вступу або передмови дослідницького
характеру. Автор, що заховався за криптонімом “М”, не подавав навіть
свідчень про місце зберігання джерел (хоча відомо, що вони походять
з його власного архіву), не говорячи вже про опис зовнішнього вигляду,
палеографічні, сфрагістичні та філігранологічні особливості. Історик
не зробив найменшої спроби інтерпретувати наведені ним джерела,
вони видрукувані тут немовби як самоцінні пам’ятки минулого, як
носії безсумнівно достовірної інформації про нього. Невеличкі під-
рядкові примітки О. Маркевича зустрічаються лише 5 разів. Вони в
більшості випадків розкривають ступінь родинних стосунків корес-
пондентів та осіб, що згадуються у джерелах, а одного разу пояснювали
зміст скорочення “К.М.” у титулі Ю. Хмельницького. Підрядкові при-
мітки в “Малороссийской старине” мали подвійний характер. Окрім
О. Маркевича, їх робив також редактор часопису О. Склабовський,
які, якщо виходити із характеру приміток (їх усього три), стосувалися
не побутових та генеалогічних пояснень (як у публікатора), а змісту
та історичного контексту, в якому виникли джерела. Він спирався в
цьому на дані “Истории Малой России” Д. Бантиша-Каменського, на-
магаючись, наскільки дозволяла така форма, вписати зазначені в дже-
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релах події та згадуваних осіб до тогочасної історії. Вони відносилися
до сюжету про “зраду” І. Мазепи, особу полковника Г. Ґалаґана та йо-
го відносини з гетьманами.

Публікації історичних джерел в “Украинском журнале” у порівнян-
ні з “Украинским вестником” свідчили про характерні тенденції подо-
лання в український історіографії літописної традиції, про те, що час
прагматичного, утилітарного ставлення до джерел минув, що читач та
письменник вже не задовольнялися їх звичайним компілюванням у
повчальні тексти сучасних літописів, що час істориків-аматорів, не
здатних втілювати у свої праці прийоми критики джерел, сплинув.

Харківські журнали першої чверті XIX ст., відображаючи стан
місцевого духовного життя, ставили перед собою завдання вдоскона-
лення та виховання літературних та мистецьких смаків, формування
суспільної позиції та історичної свідомості провінційної освіченої
публіки, беручи за взірець столичні та європейські науково-культурні
часописи. Ці видання з їх різноманітною краєзнавчою проблематикою
намагалися стати осередками дослідження історії місцевого краю,
згуртувати навколо себе любителів старожитностей з колишньої Геть-
манщини та Слобожанщини. Останній обставині варто приділить осо-
бливу увагу в контексті регіоналістичної специфіки процесів україн-
ського духовно-культурного життя того часу, невід’ємною складовою
якого були історичні студії. Серед історичної проблематики харків-
ських журналів абсолютну перевагу мали розвідки з історії Геть-
манщини, а серед їх авторів-істориків були вихідці Лівобережжя та
його мешканці. Через це, будучи місцевими органами, слобідські часо-
писи набували загальноукраїнського звучання, їхнє значення не обме-
жувалося виключно адміністративно-територіальними кордонами. Це
підтверджується й наявністю серед видрукуваного в журналах, що-
правда не історичного характеру, “південноукраїнських” матеріалів та
кореспондентів. Та цю “загальноукраїнськість” навряд чи слід пере-
більшувати. Скоріше вона є географічною характеристикою, а не оз-
накою усвідомлення історико-етнічної єдності народу, минуле якого
стало згодом спеціальним предметом студіювання представників на-
родницького напрямку української історіографії та оспівування пись-
менниками романтичної школи. Спричинювалося все це й тим, що
Харківський учбовий округ, яким керував відповідний університет,
обіймав усі підросійські українські землі (крім Правобережжя) та
значні власне російські регіони південної частини імперії. Саме тому
харківські журнали, які виходили під егідою місцевого університету,
за своїм статусом “мали бути” “загальноукраїнськими”, залучаючи
до участі та співпраці інтелектуальні сили з інших регіонів, пред-
метом різноманітного вивчення та огляду яких ставала не лише Сло-
божанщина.

Водночас, не може зігноруватися роль харківських журналів у
становленні національної історіографії та археографічних студій.
Справа не обмежувалася лише організаційною стороною. Слобідські
часописи “віднайшли” і широко репрезентували на своїх сторінках
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проблематику, звернення до якої, – незважаючи на специфіку її
сприйняття та засвоєння різними варіантами української регіональної
історіографії52, – сприяло пробудженню та згуртуванню історичної
пам’яті різних регіонів України (Правобережжя, Лівобережжя,
Півдня, Слобожанщини). Йдеться, зрозуміло, про історію козацтва та
козацьку добу в цілому, що займала провідне місце серед історичних
матеріалів журналів. Що ж до археографічних “заслуг” харківських
часописів першої чверті XIX ст., то вони визначалися їх пріоритетом
у справі започаткування видання історичних джерел на українських
землях, оскільки історіографічна спадщина другої половини ХVIII –
початку XIX ст. існувала тут майже виключно в рукописній традиції і
приречена бути оприлюдненою та введеною до наукового та суспіль-
но-культурного обігу через багато десятиліть після створення. Симп-
томатичним у цьому зв’язку є те, що лише “петербурзькі” малороси
В. Рубан, Ф. Туманський, Я. Маркевич, М. Антоновський спромоглися
видрукувати в останній чверті ХVIII ст. свої історичні твори та архео-
графічні публікації саме в російській столиці. Пріоритет же цієї спра-
ви на українських теренах належить харківським часописам.

Історичні та археографічні студії з історії України
у харківських журналах першої чверті ХІХ ст.
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Ж. В. БАРЧУК

ПАТЕНТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В СИСТЕМІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

СТАТУС, ФУНКЦІЇ, ПОТЕНЦІАЛ

На різних історичних етапах у суспільстві формувалося певне ін-
телектуальне середовище – більш чи менш сприятливе для розвитку
технологічних процесів. Його елементом, у свою чергу, було певне ін-
формаційне середовище – умови розвитку інтелектуальних зв’язків,
передавання й використання повідомлень (інформації). Водночас ін-
формаційне середовище як елемент інтелектуального середовища ні-
коли не відігравало такої важливої ролі, як наприкінці XX та початку
XXI століть1.

Науково-технічна революція створила глобальний інформаційний
простір, у якому володіння інформаційними ресурсами перетворюється
на головний фактор геополітичної конкурентності. Саме ця закономір-
ність визначила як актуальні завдання функціонування у незалежній
Україні територіальних патентних фондів (ТПФ) як основного інфор-
маційного фундаменту інноваційних процесів у країні.
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