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Підсумки роботи з упорядкування документів фонду № 346 “крейн 
марк григорович (03.04.1907–17.10.1989) – вчений у галузі мате ма тики, 
член-кореспондент ан урср (1939)”, який зберігається в інституті архі-
вознавства національної бібліотеки україни імені В. і. Вернадського, зокрема 
представленого в ньому особистого листування вченого.
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у процесі становлення україни як незалежної держави відбуваєть-
ся критичне переосмислення багатьох сторінок її історії, в тому числі 
й історії української науки радянської доби. одним із актуальних за-
вдань стає всебічне вивчення відповідних джерельних комплексів, зо-
крема документів архівного фонду національної академії наук україни 
(далі – нан україни), що стає можливим лише за умови їх якісного на-
уково-технічного опрацювання. головним архівним підрозділом у сис-
темі нан україни є інститут архівознавства національної бібліотеки 
україни імені В.і. Вернадського (далі – іа нБуВ). одним із основних 
видів діяльності цієї установи, серед іншого, є формування особових 
архівних фондів видатних учених.

у червні 2012 р. в інституті було завершено формування особо-
вого фонду відомого українського математика, засновника одеської 
математичної школи, вченого зі світовим ім’ям, члена-кореспондента 
ан урср марка григоровича крейна (1907–1989). у фонді представ-
лено численні групи документів, які доповнюють висвітлення життя та 
діяльності вченого. Зокрема, значним за обсягом є особисте листування 
м. крейна, з якого зформовано 319 справ із 1118 документів за 1943–
1989 рр. мета даної статті полягає у тому, щоб на основі загального 
огляду особистого листування м. крейна встановити його походження, 
склад та інформативний потенціал. 

Формування особового фонду м. крейна припало на 105-у річни-
цю від дня народження вченого. у попередньому ювілейному 2007 році 
опубліковано статтю колективу авторів, учнів марка григоровича, під 
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назвою “марко григорович крейн: (до сторіччя від дня народження)”1. 
у статті викладено біографію марка григоровича, охарактеризовано 
кожен період життя та діяльності вченого, перераховано осіб, які мали 
вплив на формування його особистості, названо колег та учнів. Зокре-
ма, автори статті з’ясували, що м. крейн народився 3 квітня 1907 р. 
у м. києві у багатодітній сім’ї лісозаготівельника. основними щабля-
ми наукової кар’єри вченого були: захист кандидатської дисертації у 
1929 р. (науковий керівник – м. Чеботарьов, одеський університет), 
здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук без за-
хисту дисертації в 1938 р. (московський державний університет) та об-
рання членом-кореспондентом ан урср у 1939 р.

із 1934 р. вчений почав працювати в українських науково-дослід-
них установах – нді математики при Харківському університеті, пізні-
ше у м. києві очолював відділ алгебри і функціонального аналізу в ін-
ституті математики ан урср (до січня 1952 р.). В останні роки життя 
був консультантом в інституті фізичної хімії ан урср.

Викладацьку діяльність м. крейн розпочав із 1929 р. у донецькому 
гірничому інституті, згодом став професором одеського університету 
(посаду отримав у 1931 р., звання – у 1934 р.). Під час другої світо-
вої війни (1941–1944) він завідував кафедрою теоретичної механіки у 
куйбишевському індустріальному інституті (нині – самарський дер-
жавний технічний університет), за сумісництвом обіймав посади про-
фесора та завідувача кафедри авіаційного інституту. у грудні 1944 р. 
вчений переїхав до м. одеса, де викладав на кафедрі теоретичної ме-
ханіки одеського інституту інженерів морського флоту. З 1954 р. і до 
виходу на пенсію вчений завідував кафедрою теоретичної механіки в 
одеському інженерно-будівельному інституті (з 1957 р. – одеський 
гідротехнічний інститут). 

наукові здобутки марка григоровича отримали визнання в срср 
і за кордоном, його було обрано членом-кореспондентом ан урср 
(1939), членом національного комітету срср з теоретичної і приклад-
ної механіки (1952), асоціації математиків срср (входив до складу 
президії), московського, ленінградського, Харківського математичних 
товариств, американського математичного товариства та американ-
ської академії мистецтв і наук. 

на думку авторів статті, саме авторитет м. крейна послугував 
стимулом для науково-викладацької діяльності його близьких – брата 
селіма григоровича крейна, доктора технічних наук, професора Во-
ронезького державного університету, одного із засновників воронезь-
кої школи функціонального аналізу; дружини вченого, рахіль львівни 
ромен, яка понад 25 років викладала в одеському інституті інжене-
рів морського флоту; дочки марка григоровича ірми марківни, яка 
працює старшим науковим співробітником інституту кібернетики 
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ім. В. м. глушкова нан україни, онука олексія та правнука марка, 
теж математиків. Помер учений 17 жовтня 1989 р. у м. одесі.

на жаль, відсутність на момент написання статті упорядкованого 
архівного фонду вченого, змусила її авторів спиратися переважно на 
власні спогади та відомості, отримані від його близьких та друзів. Без-
перечно, поява особового фонду м. крейна посприяє поглибленому ви-
вченню його життя та діяльності.

особливе значення для дослідження приватного життя вченого має 
блок особистого листування, який розподілено у його фонді на дві гру-
пи. З листів вченого сформовано 125 справ за 1952–1989 рр. Це пере-
важно автографічні та машинописні тексти листів, іноді чернетки теле-
грам. друга група, у якій зібрані листи до м. крейна, нараховує 194 
справи за 1943–1989 рр. тут поряд із рукописними та машинописними 
епістолами представлені комп`ютерні роздруківки, поштові листівки та 
телеграми.

марк григорович був всесвітньо відомим ученим, створив власну 
школу, яка виховала 20 докторів і близько півсотні кандидатів наук, 
підтримував постійні зв’язки з колегами та учнями, вченими – матема-
тиками та фізиками. географічні межі його листування охоплювали те-
риторію колишнього радянського союзу, а також країни Європи, азії 
та Північної америки. 

особливе джерельне значення мають листи, що свідчать про кон-
такти м. крейна з представниками наукової спільноти україни. Зокре-
ма, вчений листувався з директором інституту математики ан урср, 
академіком ан урср та академіком ан срср Ю. митропольським, 
академіком ан урср о. Парасюком, членом-кореспондентом ан 
урср В. дзядиком, професором Ю. далецьким, учнями марка гри-
горовича Б. коренблюмом, В. кошманенком, З. лейбензоном, а. маз-
ком, м. Пустовойтовим, г. саковичем. Більш жваво листувався з мар-
ком григоровичем його учень г. кац. Збереглося 6 листів від цього 
кореспондента за 1961–1965 рр.2 усі вищезгадані адресанти проживали 
на той час у м. києві.

Більш повно у листуванні відбито стосунки м. крейна з харків-
ськими математиками – академіком ан урср та ан срср о. Пого-
рєловим, членами-кореспондентами ан урср н. ахієзером та Й. ост-
ровським (2 листи марка григоровича та 12 листів кореспондента за 
1971–1984 рр.)3. до найближчого кола спілкування вченого належали 
його харківські колеги: і. овчаренко, від листування з яким збереглось 
28 листів за 1970–1984 рр., Б. левін – відповідно, 17 листів від ньо-
го та 1 лист-відповідь за 1959–1986 рр., Ю. любич (за 1959–1984 рр.) 
та Є. русаковський (за 1979–1981 рр.) – по 5 листів4. дуже скромно у 
фонді представлено листування між марком григоровичем та м. мар-
чевським і Ф. рофе-Бекетовим.
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у відносинах з професорами вищих навчальних закладів одеси 
м. крейн не обмежувався живим спілкуванням, а досить часто вда-
вався до епістолярного жанру. Збереглися його листи до Б. Ботука, 
В. Потапова, і. Прокоповича, м. рутмана, л. сахновича, м. Бродсько-
го, Ю. гінсбурга. З інших українських міст вченому писали професор 
В. лянце, о. Панков, м. маламуд, г. губрєєв. 

у листуванні відображено контакти марка григоровича з тогочас-
ними російськими вченими, зокрема, московськими математиками – 
академіками та членами-кореспондентами ан срср П. александро-
вим, В. Векслером, л. канторовичем, а. колмогоровим, Ю. лінником, 
л. сєдовим, Б. делоне, л. люстерником, а. марковим, д. меньшовим, 
професорами Б. левітаном, В. немицьким, м. Фрейдліним, г. Шило-
вим, а. Юшкевичем, а також м. аграновичем, л. грибовим, р. ісма-
гіловим, я. казавчинским, м. красносельським, м. масленниковим, 
м. наймарком, Ю. розановим, я. Шором, Ф. Франклем, 16 листів про-
фесора а. яглома за 1965–1986 рр., 13 – професора В. лідського за 
1958–1984 рр., 9 – Ф. Широкова за 1959–1966 рр.5 

серед адресантів та кореспондентів вченого фігурують імена ма-
тематиків ленінграда – академіків та членів-кореспондентів ан срср 
В. смірнова, л. Фаддєєва, о. александрова, о. ладиженської, пре-
зидента ленінградського математичного товариства с. лозинського, 
професорів В. Буслаєва, Б. Вулиха, а. Зільберглейта, і. ібрагімова, 
л. лойцянського, с. міхліна, а також В. Залгаллера, Ю. копилевича, 
л. коплієнка, н. нікольського, Ю. Фарфоровської. листування з про-
фесором м. Бірманом представлено 26 листами за 1961–1984 рр., з про-
фесором В. якубовичем – 21 за 1955–1981 рр., з л. коплієнком – 6 за 
1980–1984 рр.6

З м. крейном підтримували зв’язок вчені з інших міст росії: ака-
демік ан срср і. Векуа, професори В. іврій, Й. іохвідов, П. собо-
левський, Ю. неймарк, а також т. азізов, г. Вайникко, л. Зеленко, 
П. кучмент, а. левін, р. романовський, г. рубінштейн, Б. трахтенброт, 
м. Хайкін, В. Хацкевич. Збереглось 10 листів професора а. Штрауса за 
1958–1977 рр.7

серед адресантів та кореспондентів вченого – визначні математики 
інших союзних республік: академік ан азербайджанської рср З. Ха-
лілов, академіки ан Вірменської рср н. арутюнян (6 листів мар-
ка григоровича за 1962 р.), м. джрбашян та а. Шагінян, президент 
ан грузинської рср м. мусхелішвілі, академік ан грузинської рср 
В. купрадзе, академік ан Брср Ф. гахов, академік ан узбецької рср 
Х. рахматулін, член-кореспондент ан мрср і. гохберг (6 листів від 
кореспондента за 1957–1969 рр.) професори д. аллахвердієв та е. Цит-
ланадзе, м. гамкрелідзе, і. Фельдман. В описі представлено 16 листів 
вченого з молдови а. маркуса за 1976–1984 рр. та 12 листів вірмен-
ського математика а. нерсесяна за 1981–1985 рр.8



огляди джерел та документальні нариси104

Значний документальний масив становлять листи колег та учнів 
марка григоровича. З Єревана вченому писали В. яврян (19 листів за 
1971–1986 рр.) та Ф. меліка-адамян (9 листів за 1968–1986 рр.), з куй-
бишева – г. любарський (7 за 1945–1963 рр.), з житомира та немиро-
ва – м. Шмульян (6 за 1953–1965 рр.), з Баку та Берліна – П. джонас 
(5 за 1981–1986 рр.), з криму – а. кужель (5 за 1958–1980 рр.), з ле-
нінграда – Є. Поліщук (5 за 1978–1986 рр.), з невстановленого місця – 
В. старжинський (5 за 1956–1961 рр.)9 та ще 43 кореспонденти.

також у фонді представлене листування м. крейна з зарубіжними 
математиками, зокрема з угорськими – т. андо, я. Богнаром та акаде-
міком ан угорщини, іноземним членом ан срср Б. секефальві-над-
ем (17 листів кореспондента за 1960–1983 рр. та 14 відповідей марка 
григоровича за 1963–1979 рр.)10.

З м. крейном листувались математики ндр г. Баумгертель, 
р. кюхне, г. Хейніг, у. кюхлер. Перспективним предметом досліджен-
ня є листування м. крейна з г. лангером, що складається з 230 листів 
ганса куртовича за 1960–1988 рр. та 23 листів марка григоровича за 
1960–1977 рр., яке відображає еволюцію взаємин між ними від фор-
мату “учень-учитель” до щирої дружби, що додатково підкреслюється 
листом ельтке лангер, дружини ганса куртовича11.

марк григорович намагався налагодити контакти з вченими інших 
європейських країн: д. митриновичем (сербія), професором З. Чау-
шеску (румунія), П. девайлдом (Бельгія), Х. сноо (нідерланди), про-
фесором м.-л. мазуре (Франція).

досить широко представлені епістолярні контакти м. крейна з ма-
тематиками північноамериканського континенту. серед адресатів і ко-
респондентів марка григоровича із сШа були: г. Вайдом, г. каліш, 
дж. гарнет, д. кларк, П. кусіс із університету каліфорнії; П. лакс, 
г. маккін, л. ніренберг з нью-Йоркського університету; дж. ровняк 
та м. розенблюм з університету Віргінії; л. де Бранж з університету 
Перд`ю; р. дуглас з університету нью-Йорка; П. дюрен з універси-
тету мічігана; г. ландау з гарвардського університету; л. маркус з 
університету міннесоти; дж. стемпфлі з університету індіани; е. Хю-
ітт з університету штату Вашингтон, а. мелкман з “IBM”. Зберегло-
ся незначне за обсягом листуванням між м. крейном та професором 
університету рокфелера м. кацом (4 листа м. кацу та 3 – від нього 
за 1975–1979 рр.), професором стенфордського університету р. Філіп-
сом (відповідно 4 листи за 1972–1979 рр. та 5 листів за 1973–1987 рр.), 
професором Вісконсінського університету і. Шенбергом (3 листи 
за 1972–1974 рр. та 5 листів за 1958–1979 рр.), співробітником “Bell 
Laboratories” д. слепяном (6 та 8 листів за 1975–1981 рр.)12. З листів 
канадських вчених, серед яких З. коварік з університету макмасте-
ра, і. гальперін, Б. Херві Ч. дейвіс з університету торонто, порівняно 
більше представлені в описі документи останнього – 5 листів за 1969–
1984 рр.13
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результатом контактів м. крейна з вченими країн азії є поодинокі 
листи ся до Шина, Юань-Юнг тзенга, кван Чао-Чі, тієн Фанг-тзенга 
(кнр), професора к. ісекі (японія), Хоанг Хиу дионга (В’єтнам) та 
лист м. крейна П. Вонгу (кнр).

у цілому, листування із видатними вченими, колегами та друзями 
є цінним джерелом з історії формування наукових інтересів м. крей-
на, вказує на його ставлення до наукової та викладацької діяльності, 
професійних обов’язків, а також його особисті взаємини із окремими 
представниками тогочасної наукової спільноти.

особливу інформативно цінну групу складає сімейне листуван-
ня марка григоровича. Воно представлене листами до нього батька 
г. крейна, інших родичів – а. крейн, м. та с. Фельдблюм, друзів сім’ї 
м. інгельського, і. Шкурович, а також відповідями вченого. Збереглись 
листи до м. крейна від його братів: 13 – від селіма григоровича, а 
також 5 листів і 2 телеграми від михайла григоровича14.

Персональні дані деяких адресантів та кореспондентів м. крейна 
не вдалося встановити у повному обсязі. серед них: Б. сільвер, до яко-
го збереглося 28 листів за 1972–1984 рр., та гулд, листування з яким 
представлено 6 листами вченого за 1967–1972 рр.15

на основі стислого огляду блоку листування особистого характеру 
архівного фонду м. крейна можна стверджувати, що в цілому воно дає 
уявлення про приватне коло спілкування марка григоровича, до якого 
належали його колеги по роботі, однодумці в площині наукових інтер-
есів, учні, друзі сім’ї, родичі. географічні межі цього кола охоплювали 
срср, країни соціалістичного табору та північноамериканського кон-
тинету, меншою мірою – Західної Європи та азії.

В епістолярній спадщині м. крейна існують певні лакуни. так, 
сімейне листування вченого представлено фрагментарно, не повністю 
вдалося встановити його датування, що не дозволяє сповна простежити 
життя марка григоровича в родинному колі на основі наявних в описі 
матеріалів. така ж проблема існує щодо листування з колегами-науков-
цями, де відсутні листи марка григоровича періоду 1943–1951 рр.

у кількісному співвідношенні в загальному масиві документів 
переважають листи, адресовані м. крейну, що також простежується 
у листуванні з окремими особами. Зокрема, по десять та більше лис-
тів до вченого збереглося від і. овчаренка, м. Бірмана, В. якубовича, 
В. явряна, Б. левіна, а. маркуса, а. яглома, с. крейна, В. лідського, 
а. нерсесяна, і. островського, а. Штрауса. Вийнятком є лише листу-
вання з Б. сільвером, представлене 28 листами марка григоровича за 
1972–1984 рр.

найповніше у фонді представлено інформацію про двосторонні вза-
ємини м. крейна з г. лангером та Б. секефальві-надем. листування з 
першим нараховує 253 документи. не зважаючи на те, що листів марка 
григоровича вдесятеро менше, ніж г. лангера, і вони не репрезентують 
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період 1978–1988 рр., наявне листування є перспективним у плані до-
слідження еволюції взаємин між вченими. листування з другим пред-
ставлено 31 документом. Хронологічна прогалина у відповідях марка 
григоровича охоплює 1960–1962 рр. та 1980–1983 рр.

таким чином, можна стверджувати, що особовий архівний фонд 
м. крейна, який зберігається у іа нБуВ, містить цінну документну 
інформацію з різноманітних аспектів його життя та діяльності. незва-
жаючи на згадані вище інформативні лакуни, особисте листування вче-
ного разом з іншими цінними документами, представленими у фонді, 
є в цілому репрезентативним джерельним комплексом для подальшого 
ґрунтовного вивчення професійних інтересів та приватного життя фон-
доутворювача.
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итоги работы по упорядочению документов фонда № 346 “крейн марк 
григорьевич (03.04.1907–17.10.1989) – ученый в области математики, член-
корреспондент ан усср (1939)”, который хранится в институте архи вове-
дения национальной библиотеки украины имени В. и. Вернадского, в част-
ности представленной в нём личной переписки учёного.
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There are published the results of the arrangement of the documents of fond 
№ 346 “Krein Mark Hryhorovych (03.04.1907–17.10.1989) – the scientist in the 
mathematics; the correspondent-member of Academy of Sciences of USSR (1939), 
that stored in the Institute of Archival Science of National Library named after V.I. 
Vernadskyi, namely his personal correspondence.
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