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ТЕМА: ІСТОРИКО - БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Мета:ознайомитись з одним з основних методів досліджень 

архітектурних пам’яток. 

Пошуки історичних матеріалів доцільно починати з вивчення наявної 

літератури, маючи на увазі два міркування. По-перше, багато документів, що 

зберігаються в архівах, вже опубліковані, що дозволяє не звертатися зайвий 

раз до рукописних оригіналів, часто мають важко і мають погану 

збереженість. По-друге, видані роботи можуть містити відомості, необхідні 

для раціональної організації пошуків ще не відомих джерел. 

Бібліографічні розвідки проводяться в наукових бібліотеках. Оскільки 

специфіка збору матеріалів по пам'ятниках архітектури вимагає звернення не 

тільки до сучасних публікацій, але також до старих і рідкісних видань, слід 

користуватися тими книжковими зібраннями, в яких найбільш повно 

представлена така література. Серед них перш за все бібліотеки деяких 

найбільших музеїв і гуманітарних вузів. Потрібну книгу в каталозі бібліотеки 

знаходять по її вихідних даних, що включає прізвище та ініціали автора, 

назву, місце видання, рік, а для багатотомних, що тривають або періодичних 

видань - номер випуску. У вихідні дані статті в журналі або збірнику входять 

назва даної роботи, назва видання, де воно поміщено. 

Труднощі пошуків літератури про пам'ятник виникає, коли дослідник 

або не володіє достатньо повними вихідними даними (у багатьох роботах 

минулого століття при посиланнях на використану літературу вказувався 

лише автор і в кращому випадку заголовок праці, іноді скорочений), або 

взагалі не знає про існування тієї чи іншої потрібної йому книги або статті. 

Це особливо часто трапляється, коли збираються відомості про спорудження 

маловідоме, що не увійшло в загальні праці з історії архітектури або 

краєзнавства. В цьому випадку використовуються різного роду 

бібліографічні довідники, консультації довідково-бібліографічних відділів 

наукових бібліотек, виноски на використані роботи, що містяться в наукових 



статтях по близькій тематиці. Часто доводиться часто переглядати періодичні 

видання, в яких найбільш ймовірно знаходження звісток про пам'ятник. 

Дослідника завжди цікавить отримання найбільш точної і не спотвореної при 

передачі інформації, як би «з перших рук». Таку безпосередню інформацію 

повідомляють нам справжні свідоцтва, сучасні або близькі фіксується в них 

подій, так звані історичні джерела. Історичними джерелами називають 

взагалі будь-які письмові документи або предмети, що відображають минуле 

людства і дозволяють його вивчати; історичним джерелом, як уже 

говорилося, є і сам пам'ятник архітектури. При бібліографічних та архівних 

роботах збираються джерела письмові, а також іконографічні, тобто 

образотворчі. Твори, в яких вміст джерел переказується, отримали назву 

історичних посібників. Їх значення для дослідника набагато нижче, ніж 

джерел. Нарешті, ті роботи, в яких проводиться аналіз джерел і на базі їх 

критичного зіставлення робляться певні висновки, відносяться до категорії 

історичних, або наукових, досліджень. Обов'язкова вимога, що 

пред'являється до наукових досліджень, - точна вказівка всіх використаних 

джерел та вичерпна аргументація висновків. 

Увага дослідника при вивченні літератури про пам'ятник має бути 

звернено насамперед на виявлення опублікованих джерел і на наукові 

дослідження, в яких в тій чи іншій мірі висвітлені питання історії пам'ятника. 

Однак і історичні посібники, до яких можуть бути віднесені багато опису 

краєзнавців, вся популярна література також не повинні випадати з поля його 

зору. У деяких випадках, коли в посібнику виявляється використаним 

недоступне нам або втрачене джерело, саме воно набуває для нас значення 

історичного джерела, хоча завжди менш достовірного, ніж джерело 

первинне. 

Джерелам з вітчизняної історії, в яких певною мірою відображена також і 

історія будівельної справи, присвячена величезна література. Крім окремих 

книг цього ,вже минулого століття, були відведені багатотомні видання, що 

випускалися протягом багатьох десятків років, причому деякі видання, 



продовжують виходити. З першої половини позаминулого століття почали 

публікуватися роботи, спеціально присвячені опису пам'яток старовини, а 

також велика серія так званих історико-статистичних описів церков і 

монастирів. Чимало даних про твори старої архітектури розкидано в 

періодичній пресі, наприклад в «Журналі Міністерства народної освіти», в 

губернських і єпархіальних відомостях, а також в працях з географії та 

статистики. Особливо важливі для цілей реставраційного дослідження 

відомості про пам'ятки, які є у виданнях установ, що відали питаннями 

збереження та реставрації стародавніх споруд: «Известиях Императорськой 

археологической комисии», працях археологічних товариств.  

Результати бібліографічних досліджень по пам'ятнику архітектури 

прийнято оформляти у вигляді переліку переглянутої літератури і виписок. 

Перелік слід супроводжувати короткою анотацією, що характеризує ступінь 

інформативності кожної публікації для досліджуваної теми. Виписці в 

обов'язковому порядку підлягають місця з опублікованих джерел, а також 

найбільш істотної літератури, що відносяться до пам'ятника, що дає уявлення 

про стан пам'ятника в минулому, про ступінь його вивченості, про прийняту 

історико - художню оцінку і т.п. При виписках або цитуванні потрібно 

вказувати точні вихідні дані і номери сторінок. 

Окремо слід зафіксувати перелік опублікованого старого іконографічного 

матеріалу, а істотні по своїй інформативності зображення репродуковано. 

Історико-архівні дослідження. письмові джерела 

Перша і зазвичай найбільш трудомістка частина історико-архівних 

досліджень - пошук матеріалів, що зберігаються в різних архівах. Документи, 

що містять цінну інформацію з історії пам'ятника, можуть бути дуже 

різними. Перш за все, це справи, безпосередньо пов'язані зі зведенням, 

ремонтом або переробками будівлі: проекти, кошториси, підрядні договори 

на будівельні роботи або поставку матеріалів, клопотання про фінансування, 

звіти про витрачання коштів і т.п. Дані про будівельні роботи можуть бути 

знайдені в прибутково-видаткових книгах. На будівництво і освячення храмів 



зазвичай в органах церковного управління якої просять і видавалися дозволи, 

за якими встановлюються терміни будівництва. У ранній період відомості 

про найбільш значних спорудах заносилися в общерусские або місцеві 

літописі окремих міст чи монастирів. Нерідко монастирям видавалися 

грамоти на тимчасове звільнення від різних видів оподаткування на період 

будівельних робіт. Для більш пізнього часу можливо відображення фактів 

будівництва в особистому листуванні і мемуарах. 

Інша категорія документів - це ті, які містять свідчення про існування 

споруди. Іноді такі свідчення не виходять за межі простого згадки або 

найстислішій характеристики, але часом вони бувають досить докладні. 

Особливий інтерес представляють різного роду описи, які складалися при 

визначенні оподаткування, при передачі майна, при ревізіях, а в пізніше час-

при страхуванні. Слід мати на увазі, що описи архітектури будівель як такої в 

старовину робилися дуже рідко, і зазвичай доводиться мати справу або з 

описами землеволодінь , або з описами майна, причому в тих і інших може 

міститися більш-менш докладна, іноді непряма , інформація про існуючі 

будівлі, їх планування, типологічні риси. 

Нарешті, важливими можуть виявитися і документи, що не належать 

безпосередньо до пам'ятника, але проясняють ситуацію, в якій він 

створювався, обставини пізніших переробок, різного роду події, з ним 

пов'язані, зміни природного і архітектурного оточення і т.п. Таким чином, 

коло джерел, що підлягають виявленню, буває дуже широкий. 

Цілісний комплекс - фонд зазвичай охоплює діловодство існувало свого часу 

установи, іноді особи або сімейства ( «особисті» і «фамільні» фонди). Такі 

установи або особи в цьому випадку отримують назву «фондоутворювача». У 

великих централізованих архівах нараховуються сотні фондів. Кожен фонд 

крім назви, як правило, збігається з назвою фондоутворювача, позначений 

порядковим номером. Фонд має опис, а великі фонди іноді кілька описів, в 

яких перераховані окремі справи. Кожна справа - це документ або добірка 

документів з одного питання об'ємом від одного аркуша до сотень або навіть 



тисяч зшитих разом аркушів. Воно має порядковий номер і заголовок, що 

відображає його основний зміст, із зазначенням дати або крайніх дат входять 

до нього документів. Для його відшукання необхідно вказати: найменування 

архіву, номер і назва фонду, номер опису, номер справи, його повний 

заголовок, а також крайні дати (або дату), а при цитуванні документа - ще й 

номер листа (в архівних документах пронумеровані буває не сторінки , а 

листи), причому при позначенні зворотного боку аркуша до номера додається 

позначка «про». Часто опису фондів бувають рукописними, складеними 

сотню років тому і більше, написаними мають важко почерком, що 

додатково ускладнює пошукову роботу. 

Допомогти організації пошуків потрібних матеріалів може знання 

характеру старого діловодства в частині, що стосується будівництва і 

утримання будівель. Тільки в цьому випадку вдасться досить швидко 

визначити підлягають вивченню фонди. Потрібно врахувати, що одним і тим 

же питанням займалося зазвичай кілька установ, що зберігали у себе і 

отримані листи, і копії (за старою термінологією «відпустки») відісланих. 

При ліквідації установ незавершені справи передавалися установам-

наступникам, що може дещо розширити хронологічні рамки документів, що 

входять до фонду. 

Переважна більшість збережених даних відноситься до будівництва або 

ремонту казенних і церковних будівель, що вимагало дотримання 

обов'язкової канцелярської процедури. З відносно великою повнотою дійшли 

до нас документи від XVIII ст., Особливо його останньої чверті, і наступного 

століття. До цього часу в основному склалася система не тільки центральних, 

а й місцевих (губернських) установ, що проіснувала з деякими змінами до 

1917 р. 

Будівництвом  казенних будівель в цілому по країні в різний час відали 

Сенат, Міністерство внутрішніх справ і Головне управління шляхів 

сполучення і публічних будівель. За низкою відомств була збережена 

самостійність у вирішенні питань будівництва. Крім того, контроль за 



зведенням казенних будівель покладався на губернатор, в розпорядженні 

яких були відповідні відділи. Справами по будівництву церков і каплиць 

відали Синод і місцеве єпархіальне начальство. У фондах всіх цих установ і 

відкладалися документи про будівництво, включаючи подаються до 

апробації проекти і технічні звіти. В середині XIX ст. виділилася група справ 

з питань збереження та реставрації пам'яток старовини і мистецтва, 

виробництво яких велося під загальним наглядом департаменту загальних 

справ Міністерства внутрішніх справ (для цивільних будівель) і духовного 

відомства (для культових будівель). Все сказане є лише грубу схему: 

установи, що відали будівництвом, мали в своєму складі різні відділи, їх 

склад і функції змінювалися, змінювалася процедура розгляду проектів. 

Приватне будівництво було регламентовано в набагато меншому ступені, і 

документи про нього рідко можна знайти в фондах державних установ. 

Виняток становить будівництво в Петербурзі і Москві, де зведення будь-яких 

будівель знаходилося під контролем спеціальних комісій про будову.. 

Важливий етап в організації пошуку документів - виявлення всіх 

установ, так чи інакше пов'язаних зі зведенням або змістом пам'ятника, і, 

відповідно, їх фондів. Зарадити цьому може вивчення самих справ, тому 

рекомендується починати їх перегляд з головного фондообразователя. Крім 

того, необхідно буває виявити ті відбувалися в минулому зміни 

адміністративно-територіального поділу, які могли торкнутися пам'ятника, 

що дозволяє правильно орієнтувати пошуки документів у місцевих архівах. 

Фонди різних установ розподілені між державними архівами по відомій 

системі, що-полегшує їх знаходження. Так, в одному з найбільших архівів 

країни-Російському державному архіві давніх актів (РГАДА, Москва) 

зосереджені фонди центральних установ Росії до XIX в., А також фонди 

місцевих установ до початку XVIII ст., Основні монастирські фонди і деякі 

особисті фонди особливо значущих прізвищ (Голіцини, Демидови і ін.). У 

Російському державному історичному архіві (РГИА, С.-Петербург) 

зберігаються фонди вищих і центральних установ Росії з початку XIX до 



початку XX в. У Російському державному військово-історичному архіві 

(РГВІА, Москва) сконцентровані справи центральних і місцевих військових 

установ царської Росії, що включають цінні матеріали по старовинним 

російським містам. Діяльність центральних установ СРСР відображена в 

фондах Центрального державного архіву (ЦМАМ, Москва). Матеріали з 

історії окремих міст і губерній зберігаються у відповідних обласних і міських 

архівах. 

Крім цього існує ряд цінних архівосховищ, створених в порівняно 

пізній час на основі не діловодства, а збиральної діяльності. У пошуках 

потрібних матеріалів велику допомогу надають видані довідники, серед яких 

особливе значення мають путівники по архівах, а також зведений покажчик 

особистих фондів (1 має тим більше значення, що їх розподіл між окремими 

архівами в найменшій мірі підпорядковане чіткій системі. При знайомстві з 

особистими фондами слід звертати увагу на фонди не тільки власників 

пам'ятника, а й дослідників, які його могли в минулому вивчати. 

Наступна операція, яку належить вчинити з виявленим документом, - його 

прочитання. Прочитати старий рукописний текст далеко не завжди просто, і 

це справа вимагає спеціальних навичок. Від дослідника, який читає старий 

документ, потрібне знання основ палеографії - допоміжної історичної 

дисципліни, що вивчає як прийоми старого письма, так і взагалі зовнішні 

ознаки письмових джерел. Для російських текстів найбільш важкими для 

прочитання вважаються тексти, написані скорописом кінця XVII - початку 

XVIII ст. 

Прочитаний текст нерідко вимагає перекладу на сучасну мову. Так, 

потрібні для дослідника матеріали особистого листування кінця XVIII - 

початку XIX ст. можуть виявитися написаними по-французьки. Мова древніх 

вітчизняних документів - це теж не сучасну російську мову, хоча іноді він 

досить зрозумілий сучасному читачеві. Тому старі документи нерідко 

доводиться переводити. 

Коли документ прочитаний, необхідно буває переконатися в його надійності 



як джерела, або, як кажуть, піддати його джерельній критики. Перш за все 

слід оцінити його справжність в сенсі дійсною приналежності того часу, на 

яке, здавалося б, вказує його зміст. З цієї точки зору перевірці піддаються 

матеріал, на якому написаний текст, зокрема водяні знаки на папері, а також 

склад чорнил, написання букв. Це - так звана мала, або зовнішня критика 

джерела. Вона буває особливо потрібна при незрозумілому походженні 

рукописи, що не входить в комплекс документів, одноразово відклалися в 

ході діловодства. У сумнівних і принципово значущих випадках необхідно 

звертатися до консультацій фахівців. «Велика», або внутрішня критика 

оцінює не зовнішні ознаки тексту, а його зміст, ступінь компетентності та 

об'єктивності його упорядника. Основне завдання в цьому випадку-

встановити, ким, коли і з якою метою складено той чи інший документ, а 

також піддавався його текст подальшої правки або спотворень. Внутрішня 

критика передбачає зіставлення змісту повідомлення з іншими джерелами, а 

в разі досліджень, що проводяться по пам'ятнику, - не тільки з джерелами 

письмовими, а й з даними натурного вивчення самої споруди. Тільки 

залучення всієї сукупності джерел дозволяє не тільки з максимальною 

повнотою висвітлити цікавий для нас історичний факт, але і оцінити 

специфічну роль кожного окремого документа. 

Проведені в архівах дослідження письмових джерел оформляються у 

вигляді переліку переглянутих описів фондів і одиниць зберігання, а також у 

вигляді виписок. Виписувати необхідно всі частини тексту, що мають 

відношення до теми досліджень, з можливою повнотою. Досвід показує, що 

багато деталей, що можуть, на перший погляд, здатися несуттєвими (опис 

рухомого та нерухомого майна, що знаходиться в будівлі, і т.п.), нерідко при 

подальшому аналізі здатні дати найцінніші непрямі вказівки на складні для 

аспекти дослідження. При часткової виписці з документа необхідно точно 

записати його заголовок, вказати адресата, підпис і т.п., так як тільки в цьому 

контексті цитований текст може бути правильно зрозумілий. Виписки треба 

робити, відзначаючи окремо кожен лист рукописи або його оборот, для того 



щоб в подальшому можна було вибірково цитувати потрібні уривки тексту з 

точним зазначенням місця. 
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