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ДЕЯКІ ДоКУМЕНтИ З ФоНДІВ ЦДІаК УКРаЇНИ 
ЩоДо ЛІКаРСЬКоЇ ДІЯЛЬНоСтІ 

МИХаЇЛа БУЛГаКоВа 

Публікуються документи з особової справи видатного письменника м. Бул
гакова часів його служби на посаді лікаря в установах Російського товариства 
Червоного Хреста (1916 р.).
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Фонди Центрального державного історичного архіву україни, м. київ 
(далі – Цдіак україни) містять чимало біографічних матеріалів про 
відомих киян, серед яких – видатний письменник михаїл афанасійович 
Булгаков (1891–1940). Серед численних документів, що відображають 
життя та діяльність майбутнього письменника та членів його родини – 
особова справа м. а. Булгакова з фонду 719, управління головно
уповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при арміях 
ПівденноЗахідного фронту.

Саме ці документи є серед небагатьох, що характеризують перші 
місяці лікарської кар’єри м. а. Булгакова. незважаючи на те, що згодом 
він свідомо відмовився від професії лікаря заради того, щоб повністю 
присвятити себе літературі, його перша професія відіграла величезну 
роль у формуванні особистості письменника, його життєвих принципів, 
а також знайшла відображення у творчості, починаючи від дебютних 
творів – “Белая гвардия” та “Записки юного врача” і закінчуючи окремими 
відголосками в уславленому романі “мастер и маргарита”. Професійне 
формування Булгаковалікаря відбувалося у скрутних умовах Першої 
світової війни, коли вчорашні студенти медичних закладів проходили 
суворі шпитальні та фронтові випробування, які гартували не лише 
професійні, але й особистісні якості медиків. Свідками цього важливого 
періоду у житті михаїла Булгакова є документи, подані у цій публікації.

* Путова Ганна Вадимівна – начальник відділу довідкового апарату та 
обліку документів Центрального державного історичного архіву україни, 
м. київ.
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1916 р., квітня 4. – Прохання м. а. Булгакова до завідувача медичної частини
російського товариства Червоного Хреста при арміях ПівденноЗахідного фронту

про надання йому посади лікаря в одній з установ Червоного Хреста.
ЦДІАК України, ф. 719, оп. 2, спр. 1169, арк. 1. 
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1916 р., червня 6. – Розпорядження виконуючого обов’язки завідувача медичної
частини управління головноуповноваженого Російського товариства Червоного 
Хреста при арміях ПівденноЗахідного фронту про призначення м. а. Булгакова

на посаду молодшого лікаря Самарського шпиталю.
ЦДІАК України, ф. 719, оп. 2, спр. 1169, арк. 2. 
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1916 р. – Посвідчення про службу м. а. Булгакова в установах російського
товариства Червоного Хреста.

ЦДІАК України, ф. 719, оп. 2, спр. 1169, арк. 23–24.

Публикуются документы из личного дела выдающегося писателя м. Бул
гакова времен его службы в должности врача в учреждениях Российс кого 
общества красного креста (1916 г.).

Ключевые слова: м. а. Булгаков; литература; медицина; Российское об
щест во красного креста; фонд. 

There is published the documents on the biography of writer M. Bulgakov 
stored in fonds of the Central State Historical Archives of Ukraine.
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