
Петро ЧЕРНЕГА, Володимир ЛУШАЙ (Київ)

ПОА!ЛЛй: ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ 
ТА !СТОР!ОГРАФ!ЧНИЙ АСПЕ!<ТИ.

Поділля -  один з важливих історико-етнографічних регіонів України, що з'явився на по

літичній карті Східної Європи в добу середньовіччя у межиріччі Серету, Дністра та Дні

пра. Назва краю -  Поділля -  з'явилась як результат співставлення географічних реалій 

регіону з сусіднім Карпатським ареалом, тобто земля розташована по долу (по низу).

Дослідженням історико-етнографічних особливостей Поділля, зокрема, питаннями 

історико-етнографічного районування, історії зародження регіону тощо займалися В. 

Антонович, Я. Дашкевич, В. Кубійович, А. Пономарьов та ін. Аналізу й опису досліджень 

подільського краю приділили увагу Л. Баженов, О. Білецька, І. Борщак, М. Ковальський, 

В. Прокопчук та інші.

Визначальним моментом зародження регіону е його назва, щонайперше, фіксація її 

у документах та її збереження у пам'яті місцевого населення і мешканців сусідніх регіо

нів. Поділля як окрема земля з певними територіальними межами згадується у числен

них документах, зокрема, під назвами Подол, Подоле, Подолля у Х)і) ст. у значенні до

лішньої, нижньої частини Галицько-Руського князівства (Русі дольної)[46,166-167]. Про 

появу Поділля як регіону у 50-х -  60-х рр. XIV ст. свідчать хроніки Мацея Стрийковсько- 

го, Станіслава Дарницького, Маттео Віллані, Яна Длугоша, Биховця, Марціна Кромера, 

«Хроніка Литовська та Жмойтська", Густинський літопис, різні дипломатичні та актові 

джерела[7, 69-70]. На користь датування Поділля як самостійної землі у X)V ст. свідчить 

також і грамота предка численних «князів Подолі)" князя Олександра Коріатовича[54, 

6]. У 1434 р. Поділля втрачає свою цілісність і самостійність шляхом поділу на північно- 

західну та південно-східну частини і їх включення під назвами «Подільське воєводство" і 

«Брацлавське воєводство" до складу відповідно Речі Посполитої та Великого князівства 

Литовського. Після першого поділу Польщі Подільське і Брацлавське воєводства віді

йшли до Росії, у складі якої перетворилися на області, згодом у намісництва і у 1796 

р. у Волинську та Подільську губернії. Після закінчення громадянської війни 1918-1921 

рр. Подільську губернію було скасовано, а на її території створено Вінницьку (1932 р.) 

та Кам'янець-Подільську (Хмельницьку) (1937 р.) області Української PCP. Західні землі 

Поділля, що увійшли до складу Польщі, лише у 1939 р. були возз'єднані зі східними й 

утворили Тернопільську область[29,9,36].

Протягом століть територіальні межі Поділля зазнавали суттєвих змін. Хроніст XVI ст. 

А. Гваньїні широко окреслює кордони «краю Подільського" з півдня кордонами Молда

вії і Валахії, зі сходу «над рікою Доном при Меотійському озері, при морі Евксинському 

до самих татар Перекопських"[57, 61]. Протягом середини XV -  кінця XVtH ст. Поділля, 

зокрема, Подільське і Брацлавське воєводства, на півночі обмежувалося р. Горинь і 

межувало з Волинським і Київським воєводствами, на заході обмежувалося р. Серет, 

на півдні -  р. Дністер і кордонами Молдавії, на сході межувало з Київським воєвод

ством. Разом з тим, у XV)! ст. територію Поділля окреслювали лише територією на захо

ді р. Коропець, на сході -  землями між р. Мурафою і верхів'ям р. Південний Буг поблизу 

Хмільника, на півночі -  землями від верхів'я р. Серет поблизу Збаража до верхів'я р. 

Південний Буг, на півдні -  р. Дністер[54, 8].

Змістовне дослідження й осмислення історії Поділля розпочалося наприкінці XV4I ст.,
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хоча їм передували ранні розвідки подільської старовини середньовічних літописців і 

хроністів, що заклали підвалини на цій царині, історіографія подільського краю розви

валася в межах напрямів європейської історіографії. Біля її витоків знаходилися цер

ковні та світські ерудити. Ранні історики ерудитського напряму розпочали роботу зі 

збирання, первинної джерелознавчої обробки та публікації документів, (х праці відзна

чаються цінними розвідками окремих проблем, постановкою важливих питань з історії 

Поділля, проте, окрім позитивних моментів, мають суттєвий недолік: викладений в них 

фактологічний матеріал часто не витримує джерелознавчої перевірки. Вагомий внесок 

у джерелознавчі студії Поділля вніс польський історик і перекладач Адам Нарушевич 

(1733-1796 рр.), автор 10-томної «історії польського народу [69]. Ним було проведено 

ретельний аналіз джерел, датовано і класифіковано низку грамот, що дає досліднику 

можливість використовувати його доробок у дослідженні середньовічної дипломатики 

регіону, його політичної історії. Проте відверта пропольська орієнтація католицького 

єпископа А. Нарушевича, його підходи до дослідження регіону дещо обмежують цін

ність його праці.

4 Подібною концепцією і викладом матеріалу була праця литовського історика Теодо- 

ра Нарбута (1784-1864 рр.) «Давня історія литовського народу[68], написана з проли- 

товських позицій у стилі генеалогічних трактатів зразка великокнязівського літописан

ня XV) ст. історик доводить історію династії Ягеллонів до смерті останнього великого 

князя литовського Сигізмунда)) Августа (1529-1572 рр.), оцінюючи династію Ягеллонів 

як виключно литовську. Слід наголосити, що Т. Нарбут одним з перших звернувся до 

однієї з ключових проблем дослідження Поділля, зокрема, проблеми Синьоводської 

битви 1363 р. Щодо проблеми приєднання Поділля до Великого князівства Литовсько

го то литовський історик вважав, що Коріатовичі отримали в уділ Поділля ще до битви з 

монголо-татарами на річці Синя Вода (1363 р.).

Наступний етап історіографії Поділля формують історики романтичного напряму. 

Досліджувані ними проблеми охоплюють хронологію найважливіших подій краю, його 

історико-географічні межі, генеалогію, церковне життя. Представником раннього ро

мантичного напрямку був автор «історії Російської держави"[30] М. Карамзін (1766- 

1826 рр.), який серед російських істориків першим згадує топонім «Прославія", що

правда, без уточнення його географічної локалізації, історик, що стояв на монархічних 

позиціях й одним із перших започаткував фальсифікацію історії Київської Русі й України, 

акцентував особливу увагу на історії правлячих сімей Росії і безпідставно стверджував, 

що королем Прославії є хтось з роду Рюриковичів. Дослідження М. Карамзіна містять 

числені хронологічні помилки. Проте, заслуговують на увагу спроби російського істо

рика виявлення генеалогічних зв'язків подільських князів Коріатовичів з правителями 

Московського князівства.

Отже, представники ранніх ерудитського та романтичного напрямків історіографії 

започаткували постановку і вивчення комплексу історико-географічних, династичних, 

політичних та хронологічних питань.

Аспекти регіональної політичної та династичної історії Закарпаття у контексті вивчен

ня діяльності подільського князя, мукачівського пана Федора Коріатовича, що ймовір

но заснував монастир на Чернечій горі поблизу сучасного м. Мукачево Закарпатської 

області, досліджували закарпатські історики ХУііі -  першої половини ХІХ ст. іоаникій 

Базилович (1742-1821 рр.)[3], Михайло Лучкай (1789-1843 рр.)[35], Іван Орлай (1771- 

1829 рр.), з яких перший ерудит, два останні романтики[19; 20]. Закарпатські історики 

другої половини ХіХ-першої третини XX ст. і. Дулішкович (1815-1883 рр.)[27], Ю.Жат-
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кович(1855-1920 рр.)[28], М. Кондратович(1878-1957 рр.)[32], В. Гаджега (1864-1938 

рр.)[15; 16] переважно також досліджували, відповідно з тривалою місцевою традиці

єю, питання просопографії Коріатовичів та переселення русинів за часів князя Ф. Ко- 

ріатовича.

історію Поділля у контексті споконвічної приналежності подільських земель до Поль

щі досліджували представники польської школи романтизму початку XIX ст. Польські 

історики-краєзнавці, вихідці з середовища духовенства і шляхти, активно включили

ся у краєзнавчі й історико-регіональні студії. Кам'янецький ксьондз, доктор теології 

Вавжинець Марчинський (1779-1845 рр.), досліджуючи історію Поділля, користувався 

першоджерелами із записами Юрія Коріатовича про створення власного суду і надан

ня вольностей і земель мешканцям Кам'янця[67]. Історик і археограф, автор роботи 

«Поділля, Волинь, Україна, картини місць і часів» Олександр Пшездзецький (1814-1871 

рр.), аналізуючи історію Поділля XIV ст., ввів до обігу джерела з середньовічної історії 

Поділля[70]. Відомий історик, професор ігнатій Данилович (1787-1843 рр.) зібрав важ

ливі джерела з історії та етногафії Поділля[62; 63]. Польсько-литовські історики Міхал 

Балинський (1794-1864 рр.) і Тімотеуш Липинський (1797-1856 рр.), автори змістовної 

тритомної праці «Давня Польща»[61], провели важливу роботу зі збирання, досліджен

ня та систематизації документального матеріалу, що висвітлюють суспільно-політичне 

й економічне життя Поділля. Отже, польські історики-краєзнавці здійснили помітний 

внесок у вивчення середньовічної історії Подільської землі, виявили і ввели до науко

вого обігу низку важливих джерел.

У другій половині ХіХ ст. романтична історіографія розгалужується і збагачується 

новими ідеями і підходами, розширюється проблематика історичних досліджень Поді

лля . Історики другої половини ХІХ -  початку XX ст. головну увагу акцентують на вивченні 

історико-географічних, політико-правових аспектів, а також розробляють й просопо- 

графічні, династичні, хронологічні, конфесійні питання тощо.

У контексті романтичної течії слід згадати істориків православної конфесії, зокрема, 

поділлєзнавців. Православні історики, зокрема, архієпископ Митрофан Сімашкевйч 

(1842-1902 рр.)[55] та протоієрей Мойсей Доронович (1855-1894 рр.) здійснили до

сить змістовне дослідження церковної історії Поділля[26].

Життя Поділля вивчали українські, польські та російські історики не лише з позицій 

романтизму. У другій половині ХІХ ст. набуває поширення позитивістський метод, який, 

однак, не призводить до заміщення романтичних тенденцій в історіографії. На цей пе

ріод припадає формування вітчизняної української школи, пов'язаної з іменами ро

мантика В. Антоновича і позитивіста ІУІ. Грушевського. Українська школа історіографії 

зазнає еволюції у процесі ідеологічного тиску й тісного взаємозв'язку з російською і 

польською історіографічними школами, результатом чого є розширення спектру до

сліджуваних проблем, джерельної бази тощо. В методологічному відношенні україн

ські, польські та російські історики мали певні розбіжності, натомість, були близькими 

і сповідували головно помірковано романтичні ідеали та використовували позитивіст

ський інструментарій.

Видатний український історик, корифей вітчизняної історіографії В. Антонович, пред

ставник народницько-романтичного напрямку в українській історіографії, який орга

нічно сприйняв елементи позитивістської методології, у роботі «Нарис історії Великого 

князівства Литовського до смерті великого князя Ольгерда»[1 ] подав початкову історію 

литовського князівства на основі аналізу літописів, іноземних джерел, документів Ли

товської метрики, хронографів із петербурзьких і московських архівів. Видатний вче
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ний першим в українській історіографії датував битву на р. Синя Вода 1362 р., вважа

ючи її ключовою щодо приєднання земель Поділля до великого князівства Литовсько

го. Слід відзначити й першість дослідника у вивченні проблеми й визначенні історико- 

географічних особливостей Поділля.

Наукова діяльність видатного вченого суттєво вплинула на розвиток вітчизняної істо

ричної науки, набула розвитку запропонована ним регіональна проблематика у вигляді 

поділлєзнавчихстудійН. Молчановського, М. Грушевського, М. Дашкевича. Настанов

лення молодих вчених, учнів В. Антоновича, певний вплив справили праці К. Стадниць- 

кого та С. Смольки.

Н. Молчановський у праці «Нарис повідомлень про Подільську землю до 1434 р."[42], 

що стала першим ґрунтовним дослідженням політичної історії краю, використав ши

року джерельну базу, зробив спробу датування Синьоводської битви під 1351 р. чи 

1362 р., історико-географічних меж Подільської землі періоду середньовіччя, дослідив 

питання початкового політико-правового статусу Поділля, зокрема, надання Поділля 

Спитку з Мельштина.

Молодий М. Грушевський, озброєний позитивістською методологією, акцентував 

увагу на необхідності нагромадження історичного фактажу. Видатний вчений детально 

займався розробкою проблем історії краю, зокрема, історико-географічних меж краю, 

датування (під 1363 р.) та локалізації Синьоводської битви, правового статусу раннього 

Поділля, датування перших документів щодо діяльності князів Коріатовичів тощо, іс

торик також розглядав питання приналежності Теребовельщини до Поділля, та іденти

фікації «Прославії», відкинувши можливість ототожнення «Прославії" з Брацлавщиною. 

[18] Дослідження М. Грушевського дали поштовх науковій розробці низки проблем з 

історії Поділля.

Слід згадати також роботу Миколи Дашкевича (1852-1908 рр.) «Нотатки з історії 

Литовсько-Руської держави'^21], в якій дослідник вступив у жорстку полеміку з В. Ан

тоновичем, зокрема, щодо дати Синьоводської битви, помилково датованої вченим 

1351 р.

З іменами В. Антоновича, М. Грушевського, а також Ю. Сіцінського, пов'язані перші 

археологічні розвідки та дослідження фортифікаційних споруд Поділля. Зокрема, Ю. 

Сірійський виконав докладну археологічну карту подільських земель і дослідив замкову 

архітектуру Поділля[52; 53].

Значний внесок у розробку проблем поділлєзнавства здійснили представники поль

ської історіографії. У 20-х -  40-х роках ХІХ ст. в польській літературі склалася «українська 

школа", представниками якої були письменники-українофіли С. Вітвицький, О. Гроза, 

М. Гославський, С. Гбщинський, Б. Залеський, Т. Падура. Молоді романтики цікавилися 

історією, побутом, фольклором українського народу[7, 12]. історія Поділля вивчалася 

у польських академічних колах. Щонайперше слід виділити Казимира Стадницького 

(1808-1886 рр.) і його роботу «Сини Гедиміна- великі володарі Литви"[73]. Вчений ви

користав італійську, угорську та польську хроніки, що суттєво розширило джерельну 

базу дослідження. Також заслуговує на окрему увагу робота Станіслава Смольки «іс

торичні нариси", в якій на тлі політичної історії Польщі висвітлена також історія Поділь

ської землі[72]. Окрему увагу польський дослідник приділив проблемі статусу раннього 

Поділля, що викликала жваву полеміку в українських, польських та російських наукових 

колах, історію краю, аналіз васапьно-ленних зв'язків раннього Поділля вивчали також 

Анатолій Лєвіцький -  робота «Повстання Свидригайла"[66] і Антоні Прохаска -  «Поді

лля -  лен Корони"[71].
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Представники російської історичної науки також виявляли зацікавленість історі

єю Поділля. Зокрема, О. Барбашев[4; 5], М. Владимирський-Буданов[11; 12], М. 

Любавський[36], Ф. Леонтович[34] особливу увагу звернули на розробку васапьно- 

ленного питання, збагативши історичну науку власним, часто заангажованим, бачен

ням проблеми.

У XX ст. історіографію Поділля було суттєво розширено за рахунок досліджень етно

логічного, археологічного й нумізматичного плану. З'явилися праці з історії будівництва 

фортифікаційних споруд регіону, було здійснено масштабні археологічні обстеження 

подільських земель тощо.

У XX ст. вагомий внесок у дослідження історії Поділля здійснили радянські вчені, які, 

через панування марксистсько-ленінської методології, зосередили головну увагу на 

вивченні соціально-економічних процесів. З-поміж масиву літератури радянської доби 

про Подільську землю лише одиничні дослідження базувалися на ґрунтовній джерелоз

навчій базі, з залученням європейських джерел, зокрема, польських, угорських та ін. У 

цьому контексті слід виділити праці О. Шахматова[60], В. Пічети[45], В. Пашуго[43], Я. 

Дашкевича[21; 22; 23], М. Ковапьського[31], Ф. Шабульдо[59], М. Тихомирова[56].

У 30-х -  50-х рр. XX ст. з низки об'єктивних і суб'єктивних причин практично припи

нилися вітчизняні студії середньовічної історії Поділля, зокрема, археологічні, етногра

фічні, краєзнавчі, архітектурні тощо.

З 1950-х років пожвавлюються поділлєзнавчі студії. Змістовні археологічні дослі

дження подільських земель, дослідження фортифікаційної архітектури здійснили М. 

Брайчевський[9], М. Раппопорт[50], Є. Пламеницька[44], і. Винокур[10]. Характерною 

особливістю цих праць було синтезне тлумачення наративнихта археологічних джерел. 

У цей час з'являються також узагальнюючі праці, дослідження соціально-економічної та 

політичної історії всього східноєвропейського регіону, розвідки історико-географічно, 

історико-етнографічного, етнологічного, археографічного, просопографічного, генеа

логічного плану. Щонайперше слід згадати багатотомну «Історію міст і сіл УРСР"[29], 

що стала результатом багаторічної колективної праці сотень дослідників й досі не втра

тила актуальності. Підготовка томів, присвячених Вінницькій, Тернопільській та Хмель

ницькій областям, призвела до потреби відновлення в регіоні наукових і громадських 

краєзнавчих товариств і осередків. Протягом 1970-1980-х рр. розширюються й міц

ніють поділлєзнавчі студії, як матеріально так і за рахунок розробки окремих аспектів 

поділлєзнавчої тематики, зокрема, міжнародного становища регіону, адміністративно- 

територіального устрою, просопографії, товарно-грошового обігу, монетної справи. 

Окремої уваги заслуговують дослідження з археографії та джерелознавства. Вивчення 

і опис джерел розвивалися в рамках тенденцій, започаткованих у 1920-х роках.

Наприкінці радянської доби у вітчизняній історіографії починають застосовувати між

дисциплінарні підходи, що знайшло змістовне продовження у новітній вітчизняній істо

ріографії. З'являються дослідження етнологічного, історико-етнографічного, історико- 

краєзнавчого, демографічного плану, допоміжних історичних дисциплін тощо. У дано

му контексті слід згадати праці А. Пономарьова[47;48], О. Мальченка[39], В. Любченка 

[37] та багатьох інших. У вітчизняній історіографії продовжується наукова розробка 

актуальних проблем поділлєзнавства Я. Дашкевичем[24; 25], Л. Войтовичем[14], О. 

Русиною[51], Ю. Мициком[41], В. Михайлівським[40], Ф. Шабульдо [58] та багатьма 

іншими. Розширюється спектр досліджень на рівні регіональних обласних студій, більш 

детальними і багатогранними стають дослідження краю, серед яких слід виділити праці 

Л. Баженова[2], В. Прокопчука[49], О. Білецької [6; 7] та інших.
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На окрему увагу заслуговують дослідження істориків діаспори. Щонайперше слід ви

окремити історико-етнографічні студії В. Кубійовича, особливо його нарис про Поділля 

у «Енциклопедії українознавства»[33], і джерелознавчі дослідження І. Борщака[8].

Значний внесок у вивчення джерел історії краю зробили сучасні польські вчені, які 

продовжили розробку проблематики своїх попередників, зокрема, васально-ленного 

статусу Поділля (Ю. Галецький)[64], битви на р. Синя Вода та її вплив на історичний 

розвиток регіону (С. Кучинський)[65] тощо. Слід відзначити високий рівень опрацюван

ня польськими вченими архівного матеріалу, використання широкого й різноманітного 

кола джерел, що позитивно позначилося на науковому рівні конкретно історичних до

сліджень та їх джерельної бази.

Таким чином, Поділля сформувалося як історико-етнографічний регіон в середині 

XIV ст. З кінця XVIII ст. розпочалося активне дослідження історії Подільської землі пред

ставниками ерудитського та романтичного напрямку історіографічної науки. У другій 

половині XIX ст. розпочинається новий етап у розвитку історіописання подільського ре

гіону, що пов'язано з науковою діяльністю В. Антоновича та формуванням вітчизняної 

школи історіографії.

Праці радянської доби переважно характеризуються недоліками, що випливали з 

ідеологічних настанов правлячого режиму, зокрема, політичною загостреністю, схема

тизмом, тенденційним відселекційованим підбором і оцінкою фактичного матеріалу, 

недостатністю аргументації, поверховістю узагальнень. Разом з тим, здобутки радян

ської історіографії не дають підстав до однозначно негативної оцінки, адже досліджен

ня історії Поділля в цей період набули суттєвого розширення. Наприкінці 1980-х років 

розпочинається інтенсифікація поділлєзнавчих досліджень на основі нових концепту

альних підходів, а саме об'єктивного вивчення історії Поділля, що знайшла змістовне 

продовження у новітній вітчизняній історіографії.
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