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Покликання і пристрасть
Віктора Страшка
Присвячено 70-річному ювілею одного з найстарших і найдосвідченіших
співробітників ЦДІАК України, м. Київ
Віктора Васильовича Страшка.
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Віктор Васильович Страшко уособлює цілу епоху в житті Центрального державного історичного архіву
України, м. Київ, а найбільше – відділу давніх актів. Робота в архіві –
його покликання, його пристрасть,
велика частина його життя.
Народився у 1940 р. в місті Києві, в роки Другої світової війни
пережив окупацію рідного міста фашистськими загарбниками, пізніше – закінчив середню школу і здобув середню медичну освіту. Вже
працюючи за фахом впродовж 1962–1969 років, не полишав мрії стати
істориком і весь свій вільний час присвячував навчанню на вечірньому
відділенні історичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Одразу після отримання диплому історика з
3 липня 1969 р. він перейшов на роботу в архівну систему. Із 3 січня
1972 р. і до сьогодні В. В. Страшко працює у відділі давніх актів Центрального державного історичного архіву України у м. Київ. Так на архівному небосхилі тихо зійшла і згодом яскраво засяяла нова зірка. І всі
ці роки і ми, його колеги, і історики-науковці, і дослідники-краєзнавці,
а також відвідувачі нашого архіву не перестають дивуватися різнобічності та глибині енциклопедичних знань корифея архівної справи.
За час роботи в архіві В. В. Страшко багато працював над описанням документів фондів (це і робота з документами ф. 51, Генеральна
військова канцелярія, і, передусім, складання внутрішніх описів до актових книг ф. 25, Луцького ґродського суду – більше десяти тисяч анотацій!), брав участь в упорядкуванні документів, підготовці виставок за
документами архіву, був співупорядником багатьох видань збірок до* Вовк Оксана Борисівна – начальник відділу давніх актів Центрального
державного історичного архіву України, м. Київ.
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кументів: “Селянський рух на Україні. Середина XVIII – перша чверть
XIX ст.” (К., 1978), “Селянський рух на Україні: 1569–1647” (К., 1993),
“Книга Київського підкоморського суду (1588–1644)” (К., 1991), “Реєстр Війська Запорозького 1649 р.” (К., 1995), “Київський центральний
архів давніх актів. 1852–1921. Збірник документів в двох томах. – Т. 1:
1852–1921” (К., 2002), “Національно-визвольна війна в Україні 1648–
1657: Збірник за документами актових книг”(К., 2008).
Його перу належить низка методичних розробок в галузі археографії, зокрема він є автором “Методичних вказівок по підготовці збірника “Селянський рух на Україні (1569–1647 рр.)” (К., 1982), “Методичних рекомендацій по складанню заголовків документів та позицій
хроніки при підготовці збірника документів “Селянський рух на Україні 1569–1647 рр.” Додаток до методичних вказівок” (К., 1986), “ Методичних рекомендацій по передачі текстів документів XVI–XVIII ст.”
(Київ–Львів, 1987), “Правил передачі тексту кириличних документів
XVI–XVIII ст. дипломатичним і популярним методами та Рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науковопопулярного типів” (К., 1992), “Методичних рекомендацій для складання подокументних описів до актових книг Правобережної України
XVI–XVIII ст.” (К., 2002).
В. В. Страшко для багатьох архівістів є Вчителем. Саме так – Вчителем з великої літери, людиною, яка свій досвід, свої знання і свою
наснагу до роботи, все, що мала найкращого, передавала іншим, вимагаючи у відповідь лише одного – відданості у служінні архівній
справі. Своїм учителем в архівній справі його вважають І. Б. Гирич,
В. М. Кравченко, Л. Я. Демченко, К. А. Віслобоков та ще багато інших
архівістів. Він і нині передає свій досвід новому поколінню архівістів
і, будемо сподіватись, ще численна плеяда працівників архівів буде вихована нашим Вчителем.
Активну участь бере Віктор Васильович і в громадському житті
архіву – жодна подія в колективі (веселе святкування чи тривіальне
прибирання території) не залишається без його участі. Працюючи в архівній системі понад 40 років, він не втратив юнацького ентузіазму, а
лише додав до нього життєвої мудрості і, притаманного лише йому,
іронічного гумору.
Посвящено 70-летнему юбилею одного из старейших и наиболее опытных
сотрудников ЦДИАК Украины Виктора Васильевича Страшко.
Ключевые слова: В. В. Страшко; 70-летний юбилей; архивист.
The article dedicated tj the to the 70-th anniversary of birthday of Viktor Vasy
lyovych Strashko, one of oldest and most experienced emloyee of Central State
Historical Archives of Ukraine in Kyiv City.
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