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Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківсько-
го монастиря XVII-XVIII ст. / Упорядники: Юрій Мицик, Інна Тара-
сенко. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України, 2015. – 174 с.

Щойно у Києві видруковано другий том із серії «Документальна спадщина 
монастирів Гетьманщини». Він повністю присвячений публікації актових документів 
XVII–XVIII ст. з унікальної збірки «книги-архіву» Свято-Преображенського 
Максаківського монастиря на Чернігівщині, що нині зберігається в Інституті 
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У додатках 
вміщена й низка актів, скопійованих в ЦДІАУК.

 Доктор історичних наук Юрій Мицик та кандидат історичних наук Інна Тарасенко 
впорядкували дуже важливий для історії Придесення та України масив документів 
– королівські привілеї, гетьманські універсали, листування гетьманів, полковників, 
представників козацької старшини, купчі й дарчі записи, тестаменти тощо. Кожен 
з них,  може, й не несе потужного інформаційного потенціалу. Але зібрані в одному 
томі документи деталями, подробицями додають чимало нового для тих, хто глибоко 
вивчає історію Гетьманщини, міст та сіл Чернігово-Сіверщини. Так, скажімо, збірка 
документів дає відповідь, хто у певні часи займав сотницький уряд у Мені (про 
прізвища деяких сотників дізнаємося вперше). Історики публікують акт продажу 
млина у Батурині Оленою Чечель, яка була дружиною полковника Дмитра Чечеля, 
оборонця гетьманської столиці. З книги дізнаємося про його синів. До речі, на 
Борзнянщині нині успішно господарюють-фермерують два брати Чечелі, які, схоже, 
є нащадками славного українського роду. 

В оприлюднених документах Свято-Преображенського Максаківського монастиря 
подається чимало інформації, згідно з якою можна визначити час заснування, буття 
багатьох населених пунктів округи (дослідники можуть знайти у книзі близько 100 
згадок про села, містечка краю). Крім того, завдяки упорядникам маємо чимало 
додаткового фактажу про майже 500 відомих та маловідомих персон регіону.

Велике значення має опублікована збірка документів й для вивчення церковної 
історії. Ю. Мицик, І. Тарасенко засвітили чимало біографічних подробиць з життя 
церковних ієрархів, дали багато матеріалів про майновий стан, динаміку змін кордонів 
обителі.

Збірник документів побудовано за предметно-хронологічним принципом, містить 
іменний та географічний покажчики, додатки. Переважна більшість документів 
публікується вперше.
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