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ВСТУП

Хрестоматія, яку Ви тримаєте в руках, створена з метою погли-
блення та закріплення знань з історії одного з історичних регіонів 
України ― Слобожанщини / Харківщини, здобутих з підручників та 
наукової літератури, шляхом вироблення навичок самостійного ана-
лізу явищ локальної історії за історичними джерелами.

Документи або проблемно-тематичні блоки документів розміще-
но за хронологічним принципом. У невеличкому вступі до них наве-
дено коротку характеристику подій, яким вони присвячені, дані про 
походження документа, автора. В разі необхідності додано словник, 
в якому розкрито значення маловідомих сучасному читачеві термі-
нів та понять. завершується публікація списком запитань та завдань 
для самостійного опрацювання текстів. Ми намагалися обмежити 
кількість пропонованих документів з метою надати можливість сту-
дентам, всім бажаючим організувати всебічне їх вивчення під час се-
мінарських занять або самостійної роботи. публікуючи повні тексти 
документів або великі фрагменти, ми зважали на їх значимість для 
розкриття теми, багатоплановість. якщо документ наводиться по-
вністю, ми зберігали його автентичну назву, або назву, використану 
при публікації. при публікації частини тексту, крім офіційних доку-
ментів, законодавчих актів, заголовок надано нами. 

Деякі документи виявлені нами в архіві та вперше введені до іс-
торичного обігу (Док. 24), а деякі взято з газет, публікацій ХІХ–ХХ ст., 
які не доступні рядовому читачеві (Док. 10, 12–15, 17–20). Частина 
із наведених у хрестоматії текстів публікувалися у збірках докумен-
тів ХІХ–ХХ ст. Останні використовуються переважно істориками-про-
фесіоналами, деякі є бібліографічною рідкістю, а тому залишаються 
поза увагою широкого читацького загалу. У хрестоматії представлено 
історичні джерела, що охоплюють історію Слобожанщини від ХІІ ст. 
до сучасності, актові та наративні. Вони представляють різні аспек-
ти суспільного життя: політичне, соціально-економічне, культурне. 
Головну увагу приділено тим темам та проблемам, які залишаються 
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мало відомими широкій громадськості, приміром, діяльності міських 
дум та земств регіону на рубежі ХІХ–ХХ ст., особливостям формуван-
ня самосвідомості міського і сільського населення, еліти та рядових 
мешканців краю, повсякденному життю, сприйняттю та ставленню 
до знакових історичних подій.

 Більшість документів друкуються мовою оригіналу. але частина 
текстів перекладені нами українською мовою з метою полегшення 
сприйняття змісту тими читачами, що не є фаховими істориками, але 
потребують відповідної підготовки з огляду на їх майбутню профе-
сійну діяльність: політологами, соціологами, культурологами. Для 
збереження максимальної автентичності змісту та з метою допомог-
ти зануритися в атмосферу тієї чи іншої доби у дужках наведено тер-
міни, що використовувалися в текстах XVI–XX ст. 
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