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УДК 027(=161.2)(443.61)«1929/2019»

Я. ЙОСИПИШИН, М. ПАЛІЄНКО*

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕКА 
ІМЕНІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ В ПАРИЖІ 
ЯК МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

(до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри 
та 90-річчя відкриття бібліотеки)

У статті розкрито історію заснування та особливості функціонування 
Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі за 90 років її діяль-
ності (1929–2019); визначено роль Бібліотеки у збиранні та збереженні дру-
кованих видань, артефактів і документів, пов’язаних із життям та діяльніс-
тю Голови Директорії та Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри 
(1879–1926); наголошено на значенні Української бібліотеки у промоції укра-
їнської культури у західному світі, консолідації української еміграції навколо 
ідей соборності і державності; доведено роль Бібліотеки як установи націо-
нальної пам’яті.

Ключові слова: Симон Петлюра; Українська бібліотека у Парижі; наці-
ональна ідентичність; культурна спадщина; місце пам’яті; Україна; Франція.

Симон Петлюра – одна із знакових постатей українського державо-
творення, визнаний лідер боротьби за українську незалежність. Відомий 
в історії державний, політичний і військовий діяч, і разом із тим – та-
лановитий публіцист, літературний і театральний критик. Багатогран-
ність його особистості яскраво проявилась у політичній, військовій, 
міжнародній діяльності, на ниві української культури та громадсько-
го життя, в особистих взаєминах із діячами національно-визвольного 
руху, послідовниками, політичними й ідеологічними опонентами. 

* Йосипишин Ярослава – доктор філософії, директор і голова Ради Україн-
ської бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі (Франція); 

Палієнко Марина Геннадіївна – доктор історичних наук, професор, завід-
увач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка.

 ПОДІЯ

© Я. Йосипишин, М. Палієнко, 2019



8

У календарі історичних по-
дій і пам’ятних дат, пов’язаних із 
С. Петлюрою, символічно виріз-
няється травень – місяць, у якому 
він з’явився на світ Божий у кві-
тучому українському місті Полта-
ві 22 (10) травня 1879 р., і 25 трав-
ня 1926 р. – день, коли трагічно 
обірвався його земний шлях у Ла-
тинському кварталі Парижа, на 
розі вулиці Расін та бульвару 
Сен-Мішель від куль, підступно 
випущених у спину С. Шварцбар-
дом. 

Від того часу Париж став од-
ним із знакових місць пам’яті, 
пов’язаних з життям, діяльністю 
та вбивством С. Петлюри. Тут, у 
шпиталі «Шаріте», до якого Го-
ловний Отаман був перевезений 
зі смертельними пораненнями з 

вулиці Расін, зупинилося його серце. 1942 р. каплицю лікарні було 
передано Українській греко-католицькій церкві, і сьогодні – в Церкві 
Св. Володимира Великого можна побачити пам’ятні таблиці з напи-

ПОДІЯ

Графічний портрет Симона Петлюри. 
Листівка видана товариством «Заграва» 
у Гайденау (Німеччина) до 20-ї річниці 
вбивства Головного Отамана. 1946 р.
Із зібрання Української бібліотеки 
імені Симона Петлюри в Парижі.

Місце вбивства Симона Петлюри на розі вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель
 у Парижі. Фотографія, опублікована у журналі «Тризуб» (1926 р., ч. 35).
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сами українською та французь-
кою мовами: «Симон Петлюра, 
голова Україн ської Народньої 
Респуб ліки, Головний Отаман 
Україн ських збройних сил, важ-
ко ранений – на вулиці Расіна в 
Парижі – ворогом української 
державности був перенесений 
до лічниці «Шаріте», в склад 
якої входила оця церква і тут 
помер 25 травня 1926 року». 

З часом до вулиці Расін, 
лікарні «Шаріте», Румунської 
православної церкви, у якій від-
співували Головного Отамана, та його могили на цвинтарі Монпарнас 
долучилось ще одне «місце пам’яті» – Українська бібліотека імені Си-
мона Петлюри, яка, на думку одного з його найближчих друзів та по-
літичних соратників В’ячеслава Прокоповича, мала стати «нерукотвор-
ним пам’ятником», консолідуючим українців навколо ідеї національної 
державності та промоції українських культурних цінностей у вільному 
світі.

Звертаючись до останніх років життя С. Петлюри у Парижі, куди 
він приїхав у жовтні 1924 р. разом із В. Прокоповичем, зазначимо, що у 
цей період він продовжував сповідувати ідеали боротьби за українську 
державність. Очолюючи Уряд УНР в екзилі, він намагався об’єднати 
розрізнені українські політичні сили в еміграції, активізувати закор-
донну політику, шукав підтримки у міжнародної спільноти. Він також 
розумів необхідність активізації культурної діяльності, наголошував на 
вагомому значенні популяризації української культури у світі, необхід-
ності знайомства європейської спільноти з її надбаннями. У першому 
числі заснованого у Парижі за його ініціативи та безпосередньої участі 
у жовтні 1925 р. українського тижневика «Тризуб» він писав: «Наша 
боротьба не закінчилася з відступом Уряду та Армії поза межі бать-
ківщини […] Ми уважаємо себе ні морально, ні ідейно не розбитими. 
Поки зберігається у нас ця відпорна сила, поки ми плекаємо її і дбає-
мо про її розвиток, доти ми уявляємо собою для ворога потенціяльну 
небезпеку, яка може стати для нього кожного часу і цілком реальною. 
Ми певні, бо дійсність щодня нашу певність стверджує, що Україна не 
помирилася з московсько-комуністичною окупацією і що вона, збері-
гаючи відпорну силу в собі, думає і дбає про знищення, коли слушний 
час прийде, окупантської влади, збираючи поки що необхідні для того 
засоби, передумови успішної боротьби. Ми, уявляючи собою органічну 
частину нашого народу, живемо одними думками, як і вся наша бать-

ПОДІЯ

Пам’ятна таблиця у Церкві 
св. Володимира Великого у Парижі 

про смерть Симона Петлюри 
25 травня 1926 р. у лікарні «Шаріте». 

Сучасне фото.
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ківщина. Доки цей «унісон» переживань має місце, доти моральний дух 
наш, як бойців, уявляє величезну динамічну силу, знищуюча вибухо-
вість якої залежатиме від всієї попередньої організаційно-підготовчої 
праці в тому напрямку»1.

Розбудовуючи українське політичне життя в умовах перебування 
Уряду УНР в еміграції, С. Петлюра усвідомлював також непересічне 
значення заснування української бібліотеки як національного культур-
ного центру, який мав не тільки збирати й зберігати українські книж-
ки та періодику, видання з української проблематики різними мовами, 
документальні свідчення боротьби за Українську державність, але й 
об’єднати українців навколо державницької ідеї, продемонструвати єв-
ропейському світові цінність української культурної спадщини, підвес-
ти його до розуміння необхідності вирішення українського питання в 
політичній площині. 

17 січня 1926 р. він писав щодо цього на шпальтах «Тризубу»: 
«Наше місце в Європі […] ми – європейці. Європейці територіально, 
фізично, психічно, європейці своїм світоглядом, своїми традиціями, що 
їх полишили нам у спадщину минулі покоління. По Західній Європі 
розкидано стільки слідів наших безпосередніх і міцних зв’язків з Захо-
дом, що їх обірвала на якийсь час тяжка історична доля України. Отже, 
цілком природно, що відроджена до нового життя Україна одразу звер-
нула очі на Захід. Обличчям на Захід!»2.

С. Петлюра визнавав, що перед українською еміграцією стоять 
важливі завдання не лише у політичній, але й культурній площині. На 
його переконання, еміграція повинна була опанувати європейські мови, 
перейнятися «наскрізь західноєвропейською культурою, її духом, за-
своїти все те цінне, що дає сучасне життя європейське, наука, техніка. 
Засвоїте те все глибоко, щоб потім понести на рідну землю, віддати їй, 
і стати речниками нових, живих і тривких взаємин з Заходом»3.

Особливо важливим було те, що С. Петлюра усвідомлював недо-
статність лише сприйняття та розуміння європейських цінностей, він на-
голошував на необхідності повноцінної інтеграції українських надбань 
у багатогранну європейську культурну палітру і вбачав у цьому одне з 
найважливіших завдань української еміграції. «Але напитися тільки са-
мим води живої безпосереднє з криниць європейської культури – це не 
все», – писав він у «Тризубі». Не менш важливим, на його думку, завдан-
ням було ознайомлення Заходу з «нашими здобутками, з тим, що внесла 
Україна свого в царині науки, літератури, мистецтва в скарбницю загаль-
нолюдського духу. Ми повинні здобути своє місце в Європі!»4.

Одним із ключових елементів української культурної дипломатії в 
Європі, на думку С. Петлюри, мало стати заснування української бібліо-
теки в Парижі, яка могла не лише об’єднати еміграцію і надати нового 
імпульсу збереженню та вивченню національної культурної спадщини, 
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але й сприяти позитивному ставленню до української національної ідеї 
ширших європейських кіл. Однак, як вже відзначалося вище, реалізу-
вати цей проект Головному Отаманові не судилося – 25 травня 1926 р. 
його життя трагічно обірвалося внаслідок пострілів С. Шварцбарда на 
вулиці Расін.

Продовжуючи розвивати ідею С. Петлюри про необхідність засну-
вання Української бібліотеки у Парижі, В. Прокопович писав на сторін-
ках «Тризубу»: «Нарешті входимо ми в сім’ю культурних народів, нав’я-
зуються живіші зв’язки між європейською й українською наукою. І само 
собою виступає на чергу денну питання, як відповідно репрезентувати 
перед Європою українську культуру. Таким завданням мала б служити 
Українська Бібліотека в Парижі»5. І далі наголошував: «В Парижі повин-
на бути Бібліотека імени Симона Петлюри. Повинна бути, щоб молодь 
наша, беручи в Сорбонні досвід віків, переймаючись досвідом європей-
ським, вчилася з його ідей, з його життя, з його смерті любові діяльної до 
рідного краю […] А Захід бачив, як ми шануємо своїх людей великих»6.

Рішення про створення бібліотеки і музею, у яких було б зібрано 
усе, що торкалося життя та діяльності Голови Директорії УНР, було 
ухвалено Комітетом вшанування пам’яті С. Петлюри в Парижі вже у 
червні 1926 р. До складу Підготовчого комітету із заснування бібліо-
теки увійшли В. Прокопович, І. Косенко, О. Удовиченко, О. Шульгин 
та І. Рудичів, а його діяльність 
розгорнулась в одній з кімнат 
готелю за адресою 19, рю де 
Ґобелен (19, rue des Gobelins) у 
13-му окрузі Парижа, де у той 
час містилося бюро Генеральної 
ради Союзу українських емі-
грантських організацій та Су-
дової комісії в справі процесу 
С. Шварцбарда. Для бібліотеч-
ної праці тут було відведено ку-
точок із невеличким столиком і 
шафою для книжок7.

Наприкінці 1927 р. Бібліо-
тека, чи власне «бібліотечна 
шафа», переїхала разом із ре-
дакцією «Тризуба» до нового 
помешкання за адресою 42, рю 
Денфер Рошеро (42, rue Denfert 
Rochereau). Сюди ж було пере-
везене умеблювання з готель-
ного номеру, в якому мешкав 
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Будівля, у якій розташовувалося перше 
приміщення Української бібліотеки

 у 1926 р. (19, rue des Gobelins). 
Сучасне фото.
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С. Петлюра в останній період сво-
го життя – для його зберігання 
було відведено окрему меморіаль-
ну кімнату. 

У січні 1929 р. Бібліотека пе-
реїхала у черговий раз у помеш-
кання за адресою 11, рю Сквар де 
Порт Рояль (11, rue Square de Port 
Royal) у 13-му окрузі Парижа, де у 
3-х окремих кімнатах було розмі-
щено книгозбірню, читальний зал 
та музей – Меморіальну кімнату 
Симона Петлюри. 

Після проходження всіх офі-
ційних процедур 24 травня 1929 р. 
французькою владою було затвер-
джено статут «Товариства Укра-
їнська Бібліотека ім. Симона Пет-
люри в Парижі», а 25 травня – у 
третю річницю загибелі Головного 
Отамана – Бібліотека в урочистій 
атмосфері відкрила свої двері для 
відвідувачів у будинку на 11, rue 
Square de Port Royal. З цього при-

воду на сторінках часопису «Тризуб» було опубліковано повідомлення 
з описом заходів, що відбулися під час відкриття Бібліотеки та пере-
ліком українських емігрантських організацій, які взяли участь в уро-
чистій церемонії8. Від того часу майже у кожному числі тижневика 
розміщувалися інформації та звіти про діяльність Бібліотеки, характе-
ризувались нові надходження. Переважна їх більшість належала перу 
Івана Рудичева – першого бібліотекаря, який відіграв поряд із В. Про-
коповичем ключову роль в історії становлення Української бібліотеки 
в Парижі, формуванні та упорядкуванні її фондів. Він доклав значних 
зусиль для налагодження контактів із численними українськими орга-
нізаціями та окремими особами, які мешкали у різних країнах світу, 
налагодив широке листування, намагаючись залучити кошти на розбу-
дову Бібліотеки та поповнити її книжкове й документальне зібрання. 
І. Рудичев був не лише «зберігачем пам’яті» про Головного Отамана, 
але й «душею» Бібліотеки, першим літописцем її історії.

Відповідно до статуту, Товариство ставило собі за мету створити 
для українців, що перебувають у Франції, та всіх, хто цікавиться Украї-
ною, сприятливі умови для проведення наукових досліджень9. Серед 
важливих завдань, що покладалися на цей український культурний 
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Готель у Латинському кварталі Парижа
(7, rue Thénard), у якому мешкав 
С. Петлюра перед загибеллю. 
На балконі 3-го поверху стоять 

Леся та Ольга Петлюри. Фото 1925 р. 
Із зібрання Української бібліотеки 

в Парижі.
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осередок в Європі, були збирання 
пам’яток і предметів, пов’язаних 
із життям та діяльністю С. Пет-
люри, а також сприяння прове-
денню пошуків матеріалів з історії 
українсько-французьких зв’язків у 
архівах та бібліотеках Франції10. 
Розуміючи широко роль та місію 
Української бібліотеки як інфор-
маційного українського центру в 
Європі, її фундатори були свідо-
мі того, що поразка національних 
визвольних змагань «прийшла не 
лише тому, що ворогів було бага-
то й вони були сильніші, а й тому, 
що світ про нас майже не знав, не 
уявляв, ні скільки нас, ні хто ми 
такі. І от Бібліотека імені С. Пет-
люри в Парижі, в центрі світової 
культури, й мусить показати ці-
лому світові, хто ми й за що ми 
змагаємось протягом кількох ві-
ків, має показати, що ми є народ, 
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В’ячеслав Прокопович – один з фундаторів та голова Ради Української бібліотеки 
імені Симона Петлюри, редактор часопису «Тризуб». Фото 1929 р. 

Із архівного зібрання Бібліотеки.

Іван Рудичів – перший директор 
Української бібліотеки
імені Симона Петлюри. 

Фото 1941 р. 
Із архівного зібрання Бібліотеки.
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який може пишатися на рівні з іншими своїми духовними надбаннями, 
своєю культурою. Світ мусить побачити й дізнатися, чого ми прагне-
мо, вшановуючи таким способом пам’ять борця за визволення Рідної 
Землі»11.

Слід відзначити, що до створення Бібліотеки та її успішної розбу-
дови причинилась велика кількість послідовників Головного Отамана 
не лише у Франції, але й в інших європейських країнах. До цієї бла-
городної справи долучались як відомі представники уенерівської полі-
тичної еміграції у Франції – В. Прокопович, О. Шульгин, І. Косенко, 
О. Удовиченко, І. Рудичів, М. Капустянський, М. Шумицький, так і 
вояки Армії УНР із таборів для інтернованих у Польщі, які у середині 
1920-х років почали масово переселятися до Франції.

Заходами І. Рудичева було розгорнуто активну діяльність зі збиран-
ня та упорядкування бібліотечних фондів. Радою Бібліотеки було роз-
роблено «Інструкцію представникам Товариства Бібліотека ім. С. Пет-
люри в Парижі», якою на останніх покладалось завдання збирання 
не лише книг, часописів, відозв, але й цінних архівних документів та 
музейних артефактів – у першу чергу тих, що стосувалися життя та 
діяльності С. Петлюри12. Представниками Бібліотеки у різних краї нах 
світу зголосилися бути відомі українські політичні й культурні діячі – 
М. Антонович, Є. Бачинський, М. Забєло, В. Королів-Старий, Г. Кел-
лер-Чикаленко, В. Сікевич, І. Шендрик та ін. Як згодом відзначав один 
із довголітніх директорів Бібліотеки Петро Йосипишин, «її споруджу-
вали всі наші земляки: від нечисленної тоді (1926 р.) української грома-
ди колишніх вояків Армії Української Народної Республіки у Франції 
та в інших кількох країнах Європи до маленької української громади у 
Харбіні та розкиданих українських поселень далекої західної Канади. 
Кожний свідомий українець поспішав дати свою частку чи то книжкою, 
чи то грішми, документом чи іншим спомином з недавніх визвольних 
змагань і прилучити до побудови живого пам’ятника»13.

У міжвоєнний період Бібліотека в черговий раз змінила своє міс-
цеперебування: у грудні 1931 р. вона переїхала у п’ятикімнатне по-
мешкання за адресою 41, рю де ля Тур д’Овернь (41, rue de la Tour 
d’Auvergne, 41) у дев’ятому окрузі Парижа, де з 1936 р. одну з кімнат 
займала також редакція «Тризуба». 

Діяльність Бібліотеки знайшла широку підтримку серед різних кіл 
української політичної еміграції не лише у Франції, але й поза її межа-
ми. Про це свідчать не тільки численні листи на адресу дирекції, але й 
фінансові надходження від українців із багатьох куточків світу. Взага-
лі функціонування Бібліотеки підтримувалося саме завдяки пожертвам 
українців – так, у 1937 р. субсидія Уряду УНР становила 2700 франків, 
а пожертви – 18751 франків, які надходили з-понад 20 країн (Польщі, 
Румунії, Чехословаччини, Канади, США, Бельгії, Китаю, Німеччини, 
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Італії та ін.)14. Доброчинцями Бібліотеки виступали не тільки українці, 
але й французи, які усвідомлювали її культурну вагу та значення для 
Франції. Зокрема відомо, що видавець Арістід Кійє (Aristid Quillet) по-
дарував 20-томний Географічний атлас, Шарль Бонен (Charles Bonin) – 
колишній амбасадор Франції в Ірані – частину (близько 2000 книг) 
своєї Бібліотеки, у т. ч. значну кількість раритетних видань та понад 
1500 газет і журналів.

Бібліотека слугувала місцем проведення важливих політичних акцій, 
в ній збиралися члени Ліги поневолених Москвою народів, більше відо-
мої під назвою «Прометеївський клуб» (Le Cercle de Prométhée) – Украї-
на, Грузія, Північний Кавказ, Азербайджан, Туркестан. У другій поло-
вині 1930-х років Бібліотека розгорнула активну виставкову діяльність, 
інформуючи в такий спосіб європейський світ про українські держав-
ницькі прагнення. Зокрема, в 1935 р. на Всесвітній виставці у Брюсселі 
Україна була представлена саме завдяки Українській бібліотеці, що на-
дала для експонування в «Palais mondial» (Світовому палаці) та Королів-
ському військовому музеї окремі експонати і документи зі своєї колекції. 

Про масштаби культурної діяльності Бібліотеки у 1930-х роках 
свідчить той факт, що з лекціями у ній виступали відомі науковці та 
митці, зокрема Є. Вировий, Є. Деслав, С. Сірополко, В. Щербаківський, 
А. Яковлів та ін. Низкою цікавих заходів було відзначено у 1937 р. 
250 років від дати обрання Івана Мазепи гетьманом України – передусім, 
була проведена виставка, на якій були експоновані матеріали з бібліо-
течних фондів, а також оригінальні документи, випозичені з колекцій 
Національного музею у Львові. Під час виставки В. Прокопович виголо-
сив доповідь на тему «Євангелія арабською мовою», видання якого було 
здійснено коштом І. Мазепи 1708 р. у м. Алеппо (Італія), а композитор 
Ю. Пономаренко прочитав лекцію «Легенди про гетьмана Івана Мазепу 
в світовій музиці»15. Того ж року завдяки сприянню з боку Ліги Націй 
Бібліотека репрезентувала свій стенд на Всесвітній виставці у Парижі16. 

Однак, із початком німецької окупації Франції колекцію Бібліоте-
ки спіткала доля, подібна до багатьох інших документальних та мис-
тецьких зібрань на окупованих нацистською Німеччиною територіях. 
Архівні та бібліотечні колекції розглядалися німецькою владою як важ-
ливі джерела, які доцільно використовувати в розвідувальних та ідео-
логічних цілях. У поле зору спецслужб Третього Райху потрапили й до-
кументи української політичної еміграції, у т. ч. зібрання Української 
бібліотеки імені С. Петлюри.

Під час наступу німців на Париж на початку червня 1940 р. чільні 
діячі уенерівської еміграції (В. Прокопович, М. Ковальський, О. Удо-
виченко) були змушені виїхати з міста, натомість директор Бібліотеки 
І. Рудичів залишився у столиці Франції задля забезпечення збереженості 
її фондів. Згідно зі звітом, затвердженим на засіданні Ради Бібліотеки 
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8 червня 1940 р., на 1 січня 1940 р. у фондах Бібліотеки нараховувалося 
14329 книжок (з них українською мовою – 7911, іноземними – 6318).

22 липня 1940 р. представники окупаційної влади вперше відвідали 
Українську бібліотеку імені Симона Петлюри, після чого установа ще 
деякий час продовжувала функціонувати, однак вже 22 жовтня 1940 р. 
вона спочатку була опечатана, а 13 грудня офіційно проголошена «під 
німецькою протекцією» («unter deutche Schutz»). Найбільша ж ката-
строфа сталася 20-21 січня 1941 р., коли книжкове та архівне зібрання 
Української бібліотеки було конфісковане та вивезене нацистами.

Відтворити перебіг цих трагічних для українства подій дають 
можливість особисті нотатки «Як це було. Останній рік Бібліотеки ім. 
С. Петлюри в Парижі» її директора І. Рудичева, якому довелося стати 
вимушеним свідком пограбування бібліотечних колекцій. Ці нотатки 
та описи Бібліотеки, складені І. Рудичевим після її опечатування та ви-
везення нацистами, були опубліковані у книзі «Українська Бібліотека 
імені Симона Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів» (2006)17.

Нацисти вивезли з Української бібліотеки близько 15000 книжок, 
карт, фотографій та музейних експонатів (загалом понад 100 скринь)18. 
Після конфіскації матеріали спочатку були звезені до спеціального 
пункту у Парижі (45-47, rue la Bruyére,), звідки вони невдовзі були від-
правлені до Берліна. Німецька влада наполягала на тому, щоб І. Руди-
чів приїхав сюди для продовження своєї роботи в якості бібліотекаря, 
і він, вболіваючи за долю конфіскованих зібрань, у середині червня 
1941 р. прибув до столиці Третього Райху. 

За деякий час книжкова колекція та архівні документи були пе-
редані до Східної бібліотеки у Берліні (Ostbücherei), де концентрува-
лися матеріали з східноєвропейських питань та проблем більшовизму. 
Однак і там вони залишалися не розпакованими, а І. Рудичів не мав 
до них доступу. У жовтні 1942 р. він отримав дозвіл повернутися до 
Парижа. З початком бомбардування західними союзниками Берліна 
значна кількість нацистських інституцій почала переїжджати зі столиці 
Третього Райху на схід. Влітку 1943 р. розпочалось перевезення скон-
центрованих у Берліні матеріалів до міста Ратібор (Ratibor) у Сілезії. 
Значний внесок у дослідження долі переміщених нацистами у період 
Другої світової війни колекцій, у т. ч. зібрань Української бібліотеки 
імені С. Петлюри, здійснила американська вчена д-р Патриція Кеннеді 
Ґрімстед, яка опублікувала їх результати у своїй монографії «Trophies of 
War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the 
International Politics of Restitution» (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2001) та статтях, спеціально присвячених долі бібліотечних ко-
лекцій19. 

Основна частина книжок та архівних матеріалів, що були конфіско-
вані нацистами із зібрання Української бібліотеки імені С. Петлюри в 
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Парижі, на завершальному етапі війни були вивезені до СРСР в якості 
воєнних трофеїв. На думку П. К. Ґрімстед, ці матеріали не були віднай-
дені одночасно і в одному місці, чим також можна пояснити той факт, 
що зараз вони перебувають у фондах кількох різних архівів та бібліо-
тек20. Проте до розпаду СРСР вся інформація про «трофейні» колек-
ції була цілковито засекречена, тому тривалий час зібрання Бібліотеки 
вважалося втраченим.

Між тим, після звільнення Парижа від нацистів Рада Бібліотеки 
вперше зібралась на засідання 10 вересня 1944 р. У листопаді того ж 
року головою Ради замість В. Прокоповича, який помер 1942 р. у Бесан-
курі, було обрано І. Косенка, а секретарем – О. Удовиченка. У цей час 
І. Рудичів продовжував працювати в Бібліотеці, хоча з огляду на стан 
здоров’я він здебільшого перебував поза межами Парижа – в Україн-
сько-грузинському притулку для літніх людей в Абондані (Abondant). 
Вже по закінченні війни, 29 жовтня 1945 р. Рада подала до паризь-
кої префектури прохання про відновлення діяльності Бібліотеки. Після 
отримання дозволу Українська бібліотека була відкрита для читачів у 
квітні 1946 р. у маленькому приміщенні на 24, рю де ля Ґлясьєр (rue de 
la Glacière, 24) у 13-му окрузі Парижа. Таким чином, українські діячі, 
незважаючи на скрутні повоєнні часи, спромоглися відродити цей важ-
ливий осередок української культури у Франції, але їм так і не вдалося 
повернути зібрані до війни безцінні колекції.

У цей період великих зусиль для відродження Бібліотеки доклада-
ли І. Косенко, О. Удовиченко, О. Шульгин, Г. Довженко, який 1950 р. 
змінив І. Рудичева на посаді бібліотекаря. Було розпочато заходи щодо 
одержання відшкодування за завдані під час війни збитки – збиралися 
свідчення про пограбування Бібліотеки, Г. Довженко та І. Рудичів пра-
цювали над укладанням реєстру вивезених нацистами книжок і доку-
ментів. 

У 1950-х роках Рада Бібліотеки взяла активну участь у роботі Ко-
мітету для встановлення пам’ятника Головному Отаманові на цвинтарі 
Монпарнас, до складу якого входили ген. О. Удовиченко, С. Созонтів, 
П. Плевако та М. Ковальський. На замовлення Комітету відомий укра-
їнський скульптор Григорій Крук створив проект пам’ятника Головно-
му Отаманові, урочисте відкриття якого відбулося 24 травня 1954 р. у 
присутності вдови С. Петлюри – Ольги Петлюри. Від того часу й до 
сьогодні Рада Бібліотеки продовжує здійснювати догляд за могилою 
Головного Отамана, щороку у день загибелі відбуваються панахиди та 
покладання квітів від українських представництв та організацій.

У 1958 р. директором Бібліотеки стає колишній сотник Армії УНР 
Петро Йосипишин, який обійматиме цю посаду упродовж наступних 3-х 
десятиліть. Завдяки його активній діяльності та залученню до співпра-
ці представників української діаспори з різних країн світу відновилось 
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надходження до фондів Бібліо-
теки книжок, журналів, архівних 
документів та музейних пам’яток, 
було продовжено роботу зі зби-
рання матеріалів доби Визвольних 
змагань та громадсько-політичної 
діяль ності української еміграції. 

Голова тогочасної Ради Павло 
Шумовський, підкреслюючи важ-
ливість «місії Бібліотеки в серці 
Франції та Європи», наголошував 
на тому, що вона мала перетвори-
тися на «центр документації», ко-
трий міг би «допомогти знайти як 
чужинцям, так і своїм людям […] 
правдиві інформації у важливіших 
українських справах»21.

У цей період Рада Бібліотеки 
активізує заходи щодо отримання 
від німецького уряду компенсації 
за пограбовані під час Другої сві-

тової війни колекції. Велику організаційну роль у цьому процесі відігра-
ють П. Йосипишин і М. Ковальський. Юридичне протистояння тривало 
понад 10 років. Нарешті, завдяки мінімальному відшкодуванню, яке не 
йшло ні в яке порівняння із завданими збитками, Бібліотека у 1969 р. 
змогла придбати нове приміщення, де вона перебуває на сьогоднішній 
день за адресою 6, рю де Палестін (6, rue de Palestine, 6) у 19-му окру-
зі Парижа, поділяючи будівлю з парафією Української Автокефальної 
Православної Церкви в Парижі та Братством св. Симона. 

З часом через значне збільшення книжкових та газетних фондів 
це нове приміщення стає затісним, і в 1986 р., завдяки допомозі укра-
їнської діаспори, Бібліотека зуміла здійснити добудову приміщення, 
створивши таким чином додатковий простір для зберігання постійно 
зростаючої кількості книг та періодичних видань.

Рада Бібліотеки завжди висловлювала особливу вдячність всім без 
винятку жертводавцям та меценатам, регулярно публікуючи повідом-
лення про надходження пожертв, видань та документів спочатку на 
сторінках «Тризуба», а згодом – «Інформаційного бюлетеня». У вели-
кій залі Бібліотеки на почесному місці розташовані пам’ятні таблиці 
Співбудівничих і Меценатів Бібліотеки, на яких викарбувані імена тих, 
хто зробив найповажніший внесок у її розбудову. Крім того, у Бібліо-
теці дбайливо зберігається кілька томів «Золотої книги» її відвідува-
чів. Так, книга 1, що датується 1930–966 рр., містить автографи Є. Ви-

ПОДІЯ

Пам’ятник Симону Петлюрі 
на цвинтарі Монпарнас 
(скульптор – Г. Крук).

Сучасне фото.



19

рового, Є. Деслава, М. Єремієва, 
О. Кошиця, Б. Лазаревського, 
К. Лисюка, І. Лисяка-Рудниць-
кого, А. Лівицького, М. Лівиць-
кого, М. Омеляновича-Павлен-
ка, Є. Онацького, С. Сірополка, 
С. Скрипника, Р Смаль-Стоцького, 
І. Фещенка-Чопівського, В. Щер-
баківського та ін.

У Бібліотеці дбайливо збері-
гаються документи, пов’язані з 
життям, діяльністю та увічненням 
пам’яті С. Петлюри, зокрема, сві-
доцтво про його смерть 25 травня 
1926 р., видане префектурою Па-
рижа, повідомлення про похорон-
ну літургію у неділю 30 травня 
1926 р. о 3-й годині у Румунській 
православній церкві і поховання 
на цвинтарі Монпарнас; оригінали 
та чернетки його окремих праць – 
у т. ч. рукопис статті «Табор (Чер-
гові проблеми військового будів-
ництва в українській військовій 
літературі)», опублікованої під 
псевдонімом О. Ряст в одноймен-
ному журналі, що виходив у Каліші 
(1923 р.), машинопис із рукопис-
ними правками праці «Московська 
воша» (1925 р.), листи С. Петлюри 
до А. Лівицького, А. Ніковського, 
М. Удовиченка, І. Фещенка-Чопів-
ського, П. Чижевського, М. Шу-
мицького, А. Яковлева тощо22.

Репрезентативним є зібрання 
фотодокументів, де представлені 
фотографії С. Петлюри, його ро-
дини, могили Головного Отамана, 
подій, пов’язаних із вшануванням 
його пам’яті, листівки та плака-
ти з портретними зображеннями 
С. Петлюри, фотографії з панахид 
у річниці смерті Головного Отама-
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на на цвинтарі Монпарнас, листування з українськими організаціями в 
різних країнах світу в справі увічнення пам’яті С. Петлюри та відзна-
чення роковин із дня його смерті, документи, що відображають діяль-
ність комітетів із вшанування пам’яті С. Петлюри у Франції, Чехо-Сло-
ваччині та Румунії (комунікати, бюлетені, фінансові звіти), листування 
Центрального комітету вшанування пам’яті Симона Петлюри в США з 
Радою Бібліотеки стосовно фінансової підтримки її діяльності.

З відновленням незалежності України у 1991 р. діяльність Біблі-
отеки значно розширилася. У цей час поглиблюються зв’язки з гро-
мадсько-політичними, науковими та культурними установами й ор-
ганізаціями в Україні та світі, провадяться конкурси на написання 
дослідницьких праць про життя та діяльність С. Петлюри, виходить 
нарис історії Бібліотеки, підготовлений її директором Василем Ми-
хальчуком23.

Тривалий час доля міжвоєнного бібліотечного зібрання була не-
відомою, і тільки після розсекречення колишніх «спецсховищ» СРСР 
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вдалося встановити сучасне місцезнаходження окремих сегментів ар-
хівної колекції Української бібліотеки імені Симона Петлюри та дея-
ких книжок. Перш за все цьому сприяла пошукова робота в російських 
та українських архівах П. К. Ґрімстед, а згодом – архівні розшуки та 
спроба реконструкції втраченої документальної колекції Української 
бібліотеки були здійснені Я. Йосипишин та М. Палієнко24. Досліджен-
нями встановлено, що більшість архівних документів, вивезених під 
час війни з приміщення Української бібліотеки імені Симона Петлюри 
в Парижі, нині перебувають у фондах Російського державного військо-
вого архіву у Москві25. 

У 1999 р. Радою Бібліотеки за участю П. К. Ґрімстед та президен-
та Французької асоціації українських студій професора Даніеля Бовуа 
(Daniel Beauvois) було вжито конкретних заходів щодо повернення Бі-
бліотеці її архівних колекцій міжвоєнного періоду. Проте до сьогодні 
ця проблема залишається невирішеною через відмову Російської Феде-
рації повертати незаконно переміщені внаслідок подій Другої світової 
війни культурні цінності. 

Від 1998 р. директором Української бібліотеки є д-р Ярослава Йоси-
пишин, яку незадовго перед цим було обрано головою бібліотечної Ради. 

Тривалий час роботу з каталогізації та створення бази даних біблі-
отечних фондів проводить бібліотекар Дарія Мельникович. 

З 2008 р. триває робота із упорядкування, систематизації та опису-
вання архівних колекцій Бібліотеки. Реалізації цих важливих завдань 
сприяє фінансова допомога від Меморіального фонду імені Симона 
Петлюри в США (голова – Мико-
ла Кочерга). 

Бібліотека також брала діяльну 
участь в організації цілої низки ви-
ставок, зокрема, з нагоди 100-річ-
чя (1979) та 125-річчя (2004) від 
дня народження Головного Ота-
мана Симона Петлюри, а також з 
нагоди 1000-ліття Хрещення Русі 
(1988), на якій була представле-
на колекція книжок із релігійного 
мистецтва. Бібліотека також була 
співучасницею виставки «Кольори 
України» (експонати, картини, ви-
шивки), що була організована Му-
зеєм Людини (1999–2000), а також 
надала в користування кілька сво-
їх картин для виставки «Інтерфе-
ренції – Художники українського 
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Музейна експозиція Української 
бібліотеки імені Симона Петлюри. 
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походження в сучасному мисте-
цтві Франції (1911–1960)», яка 
була представлена в ЮНЕСКО 
(2000). З 2003 р. Бібліотека – учас-
ниця щорічних міжнародних сало-
нів крашанок.

Особливо ефективно місію 
українського інформаційного та 
культурного центру в Європі Бі-
бліотека виконувала під час По-
маранчевої революції та Революції 
гідності. У ці доленосні для Украї-
ни та українського народу часи 
співробітники Бібліотеки намага-
лись якнайширше та найповніше 
поінформувати всіх, хто звертав-
ся до читальні, про події в Украї-
ні, відповісти на запити західних 
журналістів й політичних огляда-
чів, забезпечити їх пресовими та 
книжковими матеріалами з бібліо-
течних фондів.

Одна з яскравих подій останнього періоду – це надання Бібліоте-
кою у жовтні 2018 р. документів та артефактів, пов’язаних з Україн-
ською революцією та діяльністю С. Петлюри, для експонування у 
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Директор Української бібліотеки
імені Симона Петлюри 

д-р Ярослава Йосипишин.
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славнозвісному паризькому Музеї 
армії (Musée de l’Armée, Hȏtel des 
Invalides) під час виставки «A l’Est, 
la guerre sans fi n. 1918–1923» («На 
Сході, війна без закінчення. 1918–
1923»), яка проводилась під патро-
натом Президента Франції Еману-
еля Макрона26.

Бібліотека традиційно органі-
зовує лекції-доповіді, кооперую-
чи свої зусилля з іншими інсти-
туціями, зокрема, Французькою 
асоціацією українських студій 
(Association Française des Etudes 
Ukrainiennes – AFEU), Україн-
ським культурним центром у 
Франції, проводячи їх французь-
кою чи українською мовами на 
різні теми. В числі доповідачів останніх років були такі відомі літера-
тори, публіцисти та науковці, як І. Драч, Л. Костенко, Ю. Андрухович, 
В. Сергійчук, М. Тимошик, Л. Кулаковська та ін.

Заходами дирекції Бібліотеки проводяться міжнародні наукові 
конференції, присвячені вшануванню пам’яті С. Петлюри, на які ре-
гулярно запрошуються науковці та публіцисти, які досліджують його 
життя та діяльність. Зокрема, у травні 2016 р. Українська бібліотека 
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Голова Меморіального фонду 
імені Симона Петлюри у США 

Микола Кочерга.

Робота з упорядкування документального зібрання 
Української бібліотеки імені Симона Петлюри. 2016 р.
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у співпраці з Українським 
культурним центром у Па-
рижі та за підтримки По-
сольства України у Франції 
організувала конференцію 
«90-та річниця вбивства Го-
ловного Отамана Симона 
Петлюри», у якій з наукови-
ми доповідями виступили ві-
домі дослідники Української 
революції 1917–1921 рр. іс-
торики А. Руккас, Я. Файзу-
лін, В. Яблонський. 

З нагоди 140-річчя від 
дня народження С. Петлюри 
Українська бібліотека разом 

з Українським культурним центром імені Василя Сліпака провела 25 
травня ц. р. у Парижі «Journée d’étude Symon Petlura» – студійний день, 
присвячений Голові Директорії та Головному Отаману Військ УНР 
С. Петлюрі. У роботі конференції взяли участь директор Бібліотеки 
Я. Йосипишин, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції 
О. Шамшур, відома українська журналістка А. Лазарева-Ґіймоль. Те-
матика конференції торкалась обговорення міжнародної політики доби 
Директорії УНР та участі Української делегації у Паризькій мирній 
конференції 1919 р. У рамках студійного дня відбувся показ фільму 

«Таємний щоденник Симона 
Петлюри» та зустріч з його 
режисером О. Янчуком і ви-
конавицею ролі Лесі Петлю-
ри – В. Янчук.

За 90 років функціону-
вання Українській бібліотеці 
судилося стати символічним 
місцем пам’яті про Симона 
Петлюру, у якому, за обра-
зним висловом П’єра Нора, 
«пам’ять втілюється»27, про-
довжує живити національну 
ідею, передавати код гене-
тичного єднання поколінь. 
Її діяльність має важливе 
значення для популяризації 
українських творів, ознайом-
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(6, rue de Palestine). 
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лення з надбаннями нашої культури вчених, журналістів, публіцистів із 
різних країн світу. Науковці та митці, відвідуючи читальний зал Бібліо-
теки та працюючи з її фондами, мають можливість пізнати різні аспек-
ти політичного, культурного, духовного розвитку України, а також оз-
найомитись як із сучасними політичними та економічними процесами 
в Україні, так і діяльністю представників української діаспори у світлі 
публікацій в українській та зарубіжній періодиці. Упродовж 90 років 
Українська бібліотека залишається важливим осередком української 
культури і місцем нашої національної пам’яті у серці Європи.
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The article reveals the history of the founding and peculiarities of the 
functioning of The Simon Petliura Ukrainian Library in Paris during the 90 years 
of its activity (1929–2019). The role of the Library in collecting and preserving 
books, artifacts and documents related to the life and activities of the President of 
the Ukrainian People’s Republic and the Supreme Commander of the Ukrainian 
Army Symon Petliura (1879–1926) was determined. It was stressed the importance 
of the Ukrainian Library in Ukrainian culture promotion in the Western world as 
well as the consolidation of Ukrainian emigration around the ideas of the Ukrainian 
integrity and statehood. The role of the Library as an institution of the national 
memory is determined.

Key words: Symon Petliura; Ukrainian Library in Paris; national identity; 
cultural heritage; place of memory; Ukraine; France.
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Ю. В. ОРЕЛ*

ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО 
ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ, М. КИЇВ ПРО ГРОМАДСЬКУ

І ПОЛІТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ 

Подано огляд документів про громадську і політичну діяльність до 1920 р. 
С. В. Петлюри, що зберігаються у Центральному державному історичному 
архіві України, м. Київ.

Ключові слова: С. Петлюра; РУП; УСДРП; «Слово»; «Украинская 
жизнь»; М. Грушевський; Українська революція.

Українське суспільство після 1991 р. зіштовхнулося з питанням 
формування історичної пам’яті, заповнення білих плям та замовчуваних 
подій минулого. Багато досліджень для подолання згаданих проблем 
було здійснено вченими в перші роки незалежності. Теми, пов’язані 
з історією українських визвольних змагань, українського визвольного 
та дисидентського руху стали актуальними напрямами історичних до-
сліджень. Важливою складовою сучасних коммеморативних практик є 
відзначення ювілейних дат, що дає можливість не тільки виконувати 
нагальні соціально-політичні завдання, але також і актуалізувати наші 
знання про минуле. У ц. р. значної уваги заслуговують дві визначні 
історичні дати, пов’язані з Симоном Васильовичем Петлюрою: 140-літ-
тя від дня його народження та 100-ліття з дня обрання його Головою 
Директорії УНР. Хоча інтерес до постаті цього видатного українського 
політика надзвичайний, багато архівних документів із ним пов’язаних, 
залишаються невідомими. Цей огляд покликаний пролити світло на ті 
віхи життя, громадську і політичну діяльність С. Петлюри, документи 
про які зберігаються в Центральному державному історичному архіві 
України, м. Київ. Вони містяться здебільшого у фондах губернських 
жандармських управлінь і охоронних відділень, які діяли на території 
України в складі Російської імперії до 1917 р. 

Симон Васильович Петлюра народився 10(23) травня 1879 р. у 
Полтаві. Навчався в Полтавській духовній семінарії. Під час навчання 
познайомився з ідеями українського національного руху і став членом 
одного з гуртків «Братства тарасівців»1. У цей час у колах політично 

* Орел Юлія Володимирівна – кандидат історичних наук, головний спеціа-
ліст відділу використання інформації документів Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ.
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активної частини суспільства було сформульовано головне політичне 
завдання українського руху – створення української незалежної дер-
жави. Навколо різних поглядів на можливі шляхи досягнення цієї мети 
почали утворюватися політичні течії. Полтава наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. була одним з осередків формування українського полі-
тичного руху. У 1900 р. С. Петлюра став членом місцевого осередку 
Революційної української партії (РУП)2 і активно включився в політич-
ну діяльність, що призвело до виключення його з семінарії в 1901 р.3

Щоб уникнути арешту молодий семінарист змушений був пере-
їхати на Кубань, де деякий час працював над упорядкуванням архіву 
Кубанського козацтва4 та вчителем у Катеринодарі5, у той же час про-
довжував політичну діяльність з поширення української національної 
свідомості на Кубані. У фонді Катеринославського охоронного відді-
лення (ф. 1597) зберігається циркуляр Департаменту поліції про арешт 
С. Петлюри в грудні 1902 р. у Катеринодарі, у зв’язку з викриттям його 
ролі у друкуванні та розповсюдженні листівок українською мовою під 
назвою «До чорноморських козаків» за підписом РУП, із закликом не 
підпорядковуватись начальству і не стріляти в учасників мітингів і 
страйків. Цей документ важливий тим, що висвітлює обставини і дату 
першого арешту видатного діяча української політики: після арешта 
3 грудня 1902 р. у Катеринодарі М. Ткаченка6, який розповсюджував 
згадані листівки, був проведений обшук у С. Петлюри, під час якого 
виявлено гектограф, на якому друкувалися листівки та встановлено, що 
саме на квартирі останнього збиралися учасники гуртка7.

Навесні 1904 р. С. Петлюру звільнили з-під арешту під поліцей-
ський нагляд. У документах Полтавського губернського жандармсько-
го управління (ф. 320) містяться відомості про відвідання ним Полтави 
у березні-квітні 1904 р.8 Протягом 1904 р. молодий політик проживав 
у Катеринодарі, проте вже в жовтні 1904 р.9 він, остерігаючись ново-
го арешту, переїхав до Галичини. Це підтверджує запит від 2 грудня 
1904 р. помічника начальника Кубанського обласного жандармсько-
го управління в м. Катеринодарі підполковника Соколова на розшук 
С. Петлюри у Полтаві, який зберігається у згаданому фонді10. 

Під впливом значної популярності соціалістичної ідеології багато 
діячів українського національного руху стали на початку ХХ ст. на ліві 
позиції, у т. ч. й С. Петлюра, який був одним із засновників Україн-
ської соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП)11.

У фонді Бердичівського відділення Київського жандармського по-
ліцейського управління залізниць (ф. 287) зберігаються «Cписки осіб, 
що підлягають розшуку за політичними справами», які циркулярно роз-
повсюджував Департамент поліції серед підлеглих відомств. Зокрема, 
у розшуковому списку від 5 квітня 1905 р. наводиться детальний опис 
прикмет С. Петлюри: «...зросту 166 см; статури середньої; інтелігент-
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ної і серйозної зовнішності, має звичку відставляти ліву ногу вперед 
і тримати руки спереду; волосся на голові русе, довге, пряме, проділ 
справа, на бровах і вусах також русе, борідка рідка, рудувата; очі сірі, 
великі, короткозорий; при вечірньому освітленні читає за допомогою 
окулярів...»12 Так царські жандарми описали зовнішність очільника 
української революції в роки його буремної юності.

Після послаблення внаслідок революції 1905 р. політичного ре-
жиму в Російській імперії на підставі проголошеного Маніфесту «Про 
вдосконалення державного порядку» було проведено часткову політич-
ну амністію і С. Петлюра зміг повернутися до України13. Багато україн-
ських політичних діячів вважали зміни, даровані Маніфестом 6 серпня 
1905 р., реальним шансом на реформування режиму. У документах ар-
хіву зберігається листівка УСДРП із закликом до полтавців голосувати 
за лівих виборців, які за двоступеневою виборчою системою, впрова-
дженою в цей час в Російській імперії, мали отримати право голосувати 
за депутатів на виборах до ІІ Державної Думи. Серед виборців згадано 
таких видатних діячів українського руху Полтави і членів УСДРП як 
С. Петлюру, І. Стешенка14, В. Дорошенка15. 

Працюючи в Центральному комітеті УСДРП, С. Петлюра, однак, 
не втрачав зв’язку з її полтавським осередком, про що свідчать аген-
турні відомості, які відклалися у фонді Південно-Західного районно-
го охоронного відділення (ф. 276). Так, в агентурному донесенні від 
20 грудня 1907 р. повідомлялося про обговорення на одному з засідань 
Полтавського комітету УСДРП запланованого приїзду «колишнього 
галицького керівника із Києва» С. Петлюри, який мав допомогти в ор-
ганізації друкарні. Відповідно до згаданих агентурних свідчень плану-
валося, що типографія буде друкувати бюлетень про роботу ІІІ Дер-
жавної Думи16.

У 1907 р. С. Петлюра жив у Києві, де редагував періодичні видання 
«Рада», «Вільна Україна» і «Слово». У 1907–1908 рр. увага поліції була 
прикута до видання і розповсюдження газети «Слово», як друкованого 
органу УРСДП17. У травні 1906 р. діячам київського осередку УСДРП 
вдалося добитися дозволу на видання щотижневої газети з питань 
господарчого, політичного і суспільного життя українською мовою18, 
що отримала назву «Слово». Місцева влада неодноразово переслідува-
ла видавців газети (у 1906–1907 рр. редактором була О. Корольова19) 
за публікацію нелояльних до політичного режиму статей: «Про націо-
нальну неволю та про те як з неї визволитись», «Воєнні суди»20. З жовт-
ня 1907 р. редактором цієї газети став С. Петлюра21. Вже на початку 
1908 р. над ним нависла нова загроза арешту, адже як свідчать доку-
менти, діяль ність С. Петлюри як члена ЦК УСДРП та видавця газети 
знаходилась під пильним наглядом поліції. Зокрема, тимчасовим ви-
конувачем обов’язків начальника Південно-Західного охоронного від-
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ділення ротмістром Устиновим було направлено запит до начальника 
Полтавського ГЖУ М. В. Васильєва щодо причин, з яких не було за-
арештовано під час відвідання Полтави у березні 1908 р. С. Петлюру 
відповідно до постанови про арешт всіх членів ЦК УСДРП від 25 січня 
1908 р.22 Під тиском цих обставин частина проводу партії: В. Винничен-
ко23, В. Степанківський24, А. Жук25, Л. Юркевич26 ще у 1907 р. виїхали 
до Львова27, С. Петлюра теж змушений був у вересні 1908 р.28 виїхати з 
України, спочатку до Санкт-Петербурга, а потім до Москви, де прожи-
вав до 1917 р., працюючи бухгалтером в страховому товаристві29.

У фонді Полтавського ГЖУ збереглося повідомлення від 2 жовтня 
1910 р. про проживання С. Петлюри у Санкт-Петербурзі за адресою: 
Петербурзька сторона, Малий проспект, 3230.

З перших же днів прибуття до Москви С. Петлюра зайняв провід-
ну роль серед місцевого українського гуртка, активно долучившись 
до ідеї видання щомісячного журналу про актуальні проблеми україн-
ського життя російською мовою. З 1911 р. С. Петлюра почав видавати 
в Москві журнал «Украинская жизнь». Труднощі, з якими він зіштов-
хнувся під час організації видавництва журналу, описані у листуванні 
з М. Грушевським. Колекція листів С. Петлюри до М. Грушевського 
зберігається у фонді родини Грушевських (ф. 1235)31. Перший з листів 
про ініціативу видання згаданого журналу було надіслано С. Петлю-
рою 25 жовтня 1911 р. В цьому листі автор повідомляв також про свій 
переїзд влітку 1911 р. із Санкт-Петербурга до Москви: «...тут я маю 
службову посаду...»32. 

За задумом видавців, журнал мав познайомити російських читачів 
із широким колом актуальних для українців проблем, сприяти нала-
годженню рівностороннього російсько-українського діалогу. Проте з 
питання подачі матеріалів у журналі виникали певні розбіжності між 
представниками більш угодового напряму та С. Петлюрою. У листі до 
М. Грушевського від 21 листопада 1912 р., підсумовуючи результати 
роботи першого року видання журналу, він згадував: «Особисто мене, 
як одного з редакторів, не задовольняє позиція, на якій стояв журнал 
щодо стосунків російсько-українських»33, а саме намір викликати «до-
брые чувства» замість об’єктивного представлення проблем. 

Також у фондах архіву зберігається справа про обвинувачування 
С. Петлюри, В. Винниченка, Ф. Шевця34 в організації повалення режи-
му гетьмана П. Скорпадського, виявлена у фонді Прокурора Київської 
судової палати (ф. 317). Ця справа була заведена в місяці, коли вла-
ду у Києві захопила Добровольча армія. В листопаді 1919 р. прокурор 
повідомив, що справа була закрита, оскільки влада, проти якої було 
здійснено заколот, вже не існувала35. У справі збереглася відозва членів 
Директорії від 15 листопада 1918 р. до народу з закликом повалення 
влади гетьмана36.
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Документи, що зберігаються в архіві, висвітлюють лише окремі 
факти з життя видатного політичного діяча України на початку його 
яскравої політичної кар’єри. Ці документи створені представниками 
царських органів охранки і жандармерії, а відтак розкривають діяль-
ність С. Петлюри тенденційно, з огляду на специфічні потреби їхнього 
відомства. Проте вони дають можливість уточнити певні факти біогра-
фії, деякі з яких раніше були невідомі.
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нізації існували в Харкові, Києві, Одесі, кількох містах Полтавщини.
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An overview of documents on social and political activities of S.V. Petliura 
before 1920, which are stored in the Central State Historical Archives of Ukraine 
in Kyiv City, is given. 
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Labour Party; «Slovo» magazine; «Ukrainskaya Zhizn» magazine; M. Hrushevsky; 
Ukrainian Revolution.
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ДО 140-РІЧЧЯ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ С. В. ПЕТЛЮРИ

(добірка фотодокументів)*

Симон Васильович Петлюра, 140 років від дня народження якого 
відзначалося в травні, – постать в українській історії надзвичайно при-
мітна. Відомий як політичний і військовий діяч, Головний отаман УНР, 
з чиїм іменем пов’язано чергову спробу ствердження української неза-
лежності 1917–1921 рр., плідний публіцист, неабиякий літературний і 
театральний критик, він досі викликає неоднозначну реакцію не тільки 
значної частини українського суспільства, а й за кордоном – від покло-
ніння до бурхливого неприйняття. Головним чином через те, що й сам 
був суперечливим, різноплановим і потенційно «зручним» об’єктом мі-
фотворчості – класичним героєм романтичного складу, людиною без-
перечно талановитою і вольовою, суперечливою, винятковою і таємни-
чою особистістю у надзвичайних обставинах. І життя його складалося 
із самих антитез: з одного боку, володар дум і душ, з іншого — іграшка 
в руках долі, невідомих і непідвладних їй сил.

Безмежний моральний авторитет С. Петлюри йшов від його потуж-
ної діяльнісної енергії, поєднаної з диктаторськими нахилами, фана-
тичної відданості справі, щирої віри в силу нації, визнаної навіть воро-
гами безсумнівної чесності. Не даремно він став символом України і в 
очах сподвижників, і для ворога, бо ж не йшлося про «грушевщину» чи 
«винниченківщину» – говорили саме про «петлюрівщину». Його актив-
ність вкупі з неабиякими особистісними якостями лідера й харизматич-
ністю якнайкраще надаються фольклорній, а за нею історичній потребі 
героїзації або демонізації – залежно від «точки сидіння», – а не вимоги 
наукової достовірності.

Тоді з фактами поводяться вкрай вільно, вибірково. Позбавляю-
чи їх історичного контексту, натомість створюють нові маніпулятивні 
метаконтексти тлумачень замість об’єктивної фіксації. Так, радянська 
історіографія призначила його контрреволюціонером, коли в уряді Ди-
ректорії він був представником соціал-демократичної партії і солідари-
зувався з лівими й революційними есдеками та есерами; був масоном, 
але в європейських ложах «братом» не визнаний. Логіка захисту націо-
нальних інтересів України, яка після проголошення незалежності втра-
тила майже всю територію, зумовила суголосність політики С. Петлю-
ри із суперниками Росії: Австро-Угорщиною, Німеччиною й Польщею. 
А це збагатило його біографію ще й версіями про найману шпигунську 
діяльність – знову конфлікт інтерпретацій. Звинувачення ж в спрямова-

* Упорядник – Любарська Людмила Валентинівна, провідний науковий 
співробітник сектору публікації документів Центрального державного кіно-
фотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного.
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ній організації єврейських погромів суперечать документальним свід-
ченням і часто є зумисно наклепницькими. З іншого боку, значна ча-
стина дослідників наполягає на «метафізичній вині» загалом лояльного 
отамана у недіянні, попусканні й несолідаризуванні з гнаними в період 
піку масових вбивств – вині, юридично не підзвітній, але морально не-
виправдовуваній. Відповідальність керівника зобов’язує звітувати і за 
неспроможність. Багато істориків у відповідь аргументують більш ніж 
вірогідною марністю активного стримування насильства проти євреїв 
на непідконтрольній в той час території нової республіки, що стала по-
лем битви між різними військово-політичними силами, а також вжиті 
заходи з боку С. Петлюри (приміром, циркулярна телеграма військам, 
а згодом наказ із засудженням погромів і встановленням покарання 
за подібні дії тощо). Супротивники ж вказують на запізнілість і поло-
винчастість цих кроків і свідоме уникання конфлікту з погромниками. 
Більшість же наказів і погроз так і залишалися на папері. Тогочасний 
політичний безлад до всього сприяв цілковитій плутанині й подальшо-
му приписуванню С. Петлюрі ще й чужих гріхів, остаточно псуючи 
йому історичну репутацію, до чого він і сам нещасливо доклався, бо 
так само не можна оминути його пізніші висловлювання щодо «єврей-
ської більшовизації». 

Більшість часу свого керівництва в складі Директорії він перебував 
у дорозі («У вагоні Директорія, під вагоном – територія», як означили 
сучасники характер і мінливу легітимність такого управління: С. Пет-
люра часто міг контролювати лиш ту землю, де знаходився його потяг, 
прямуючи з Кам’янця-Подільського до Фастова, з Фастова до столиці і 
назад). Кілька разів здійснював вдалі походи на Київ, але щоразу успіх 
виявлявся тимчасовим, тоді як опір численним ворожим силам тривав 
постійно. Повсякчас відбувалися і взаємоперетікання з табору в табір 
«петлюрівських», повстанських, червоноармійських і білогвардійських 
полків, що об’єктивності верифікацій теж не додавало. 

Отаману довелося й доводиться дотепер «відповідати» і за єврей-
ські погроми в тилах і «червоних», і «білих» – усіх, хто для легіти-
мізації своїх повноважень самоназивалися «петлюрівцями». Сам же 
лідер українського національного руху постраждав як перший «пет-
люрівець», покараний за єврейські погроми. Під час емоційного і по-
літизованого суду над його вбивцею чомусь обговорювалося питання 
вини самого С. Петлюри, хоч підсудним був С. Шварцбард за вбивство 
останнього, а не навпаки. Герой переміг прототип, міф – історію. Події 
слід досліджувати на мікрорівні, конкретних прикладах, а період УНР й 
поготів, щоразу з’ясовуючи приналежність підрозділів, їхню самоіден-
тифікацію і фактичну підпорядкованість. Вбивство 1926 р. у Парижі не 
вирішує питання про відповідальність С. Петлюри за погроми. Розмо-
ва про складні українсько-єврейські взаємини ХХ ст. потребує нового 
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С. В. Петлюра – український політичний діяч.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 

од. обл. 2-23975.

С. В. Петлюра (2-й ліворуч) – редактор журналу «Українське життя» серед 
членів редакції газети «Слово». Зліва направо В. Садовський, М. Порш (3-й), 

Ф. Міхура.Автор зйомки М. Стечишин. 1912–1914 рр.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-154300.

так само непрямолінійного 
наративу, об’єктивної нау-
кової свідомості, тривалого 
процесу пошуку навряд чи 
остаточних відповідей.

У Центральному дер-
жавному кінофотофоноархі-
ві України імені Г. С. Пше-
ничного збережено більше 
сотні знімків різних періодів 
самого С. В. Петлюри: як по-
садовця під час церемоній, 
офіційні портретні, у колі 
соратників і в домашньому 
оточенні. Серед них маємо 
зображення його близьких 
і фіксації подій, пов’язаних 
з його ім’ям. До вашої ува-
ги — фотодобірка з архівної 
колекції.
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Учасники ІІІ Всеукраїнського військового з’їзду на Софійській площі у м. Києві. 
В центрі – генеральний секретар військових справ УЦР С. В. Петлюра, генеральний 
секретар УЦР В. К. Винниченко, голова УЦР М. С. Грушевський. Зліва направо – 

представники французької, бельгійської і румунської військових місій.
м. Київ, жовтень 1917 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-227846.

Генеральний секретаріат Центральної Ради: сидять (зліва направо) 
І. М. Стешенко, Х. Барановський, В. К. Винниченко, С. А. Єфремов, С. В. Петлюра; 

(стоять) О. Христюк, М. Стасюк, Б. Мартос. Київ, 1917 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-4886.
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С. В. Петлюра – український громадсько-політичний діяч, публіцист, 
голова Директорії УНР, Головний отаман армії УНР.

м. Кам’янець-Подільський, січень 1919. 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-235669.

Головний отаман армії УНР С. В. Петлюра і перший маршал Польщі 
Ю. Пілсудський на ст. Бердичів.

м. Бердичів, 1919 р. 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-153977.
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Головний отаман армії УНР С. В. Петлюра приймає парад військових з’єднань.
м. Кам’янець-Подільський, 1920 р. 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 4-1743.

Головний отаман армії УНР С. В. Петлюра приймає рапорт командира почесної 
сотні Спільної Юнацької Школи в присутності прем’єра А. Лівицького, 

генералів В. Сальського, В. Петріва та міністра освіти І. Огієнка.
м. Кам’янець-Подільський, 1920 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 4-1742.
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Петлюра Леся – дочка Головного отамана армії УНР С. В. Петлюри.
20-і рр. ХХ ст.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-153842.

Головний отаман армії УНР С. В. Петлюра на балконі свого помешкання 
в м. Варшаві (Польща). м. Варшава, 1922 р. 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-154054.
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Головний отаман армії УНР С. В. Петлюра у своїй кімнаті в м. Парижі (Франція).
м. Париж, 1925 р. 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-154073.

С. Шварцбард – вбивця українського політичного діяча С. В. Петлюри – 
перед французьким судом. Внизу – його захисник А. Торрес.

Франція, 1927 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 4-8771.
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Дочка Головного отамана армії УНР С. В. Петлюри Леся (ліворуч), його дружина 
Ольга Панасівна і племінниця Леся Сірополко в парку в м. Празі (Чехословаччина).

м. Прага, 15 травня 1928 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-154071.

Плакат з портретом Головного отамана армії УНР С. В. Петлюри з його власним 
підписом в експозиції музею Симона Петлюри у м. Парижі (Франція).

м. Париж, 9 листопада 2000 р. Автор зйомки В. І. Песляк.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-245533.
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В. В. БЕЗДРАБКО* 

АРХІВ, АРХІВІСТ, АРХІВНА КУЛЬТУРА:
ІДЕЯ, МЕТАФОРА, ПОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ОБРАЗУ

Висвітлено тенденції еволюції архіву як інституції, соціального явища і 
простору пам’яті, особливості його змісту в умовах інформаційного е-середо-
вища. Зауважено на окремих моментах розвитку теорії і практик архівістики, 
закцентованих на представленні ідеї архіву й архівіста. Зосереджено увагу на 
основних етапах формування статусу архівіста в суспільстві й державі. Вказа-
но на необхідність розвитку архівної культури й архівної адвокації.

Ключові слова: архів; архівіст; архів істика; архівна культура; архівна 
адвокація; архівна освіта; архівна політика.

Тривале в часі становлення архівів як суспільного явища заклало 
підвалини традиції їх сприйняття не лише як центрів зберігання до-
кументів, логічним етапом у ланцюгу безперервності «життя докумен-
тів», але й науково-дослідних, культурних інституцій, державного й 
громадського значення установ. Історія архівів, яка виникла і ґрунтува-
лася на суміші практик роботи з документами, яскраве підтвердження 
цьому. Безперечно, про це багато писали за кордоном та не обійшли 
увагою питання українські відомі дослідники: О. Волкотруб, К. Климо-
ва, Л. Левченко, І. Матяш, М. Палієнко, Л. Приходько та ін.1 

Термін «архів» походить від давньогрецького слова ἀςχεῖου, що в 
перекладі означає «влада», «(урядова) установа», «початок», «витік», 
«панування», згодом латинізованого у вигляді archivum, archivium. Пер-
винна неусувна багатозначність терміна вказує на прив’язку значень 

* Бездрабко Валентина Василівна – доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності 
Київського національного університету культури і мистецтв; старший науко-
вий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного ін-
ституту архівної справи та документознавства (за сумісництвом).
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до декількох семантичних концептів: письма, документа, бюрократії, 
управління2. Слід зауважити також, що в ранніх культурах документи 
укладалися переважно з економічною та управлінською (адміністра-
тивною) метою3. Розуміння їх значущості й необхідності збереження 
детермінувало народження архівів, оскільки письмові документи після 
виконання ними функції, заради якої створювалися, збиралися і не ви-
кидалися як звичайні рештки матеріальної культури4. Втрачаючи адмі-
ністративну, правову значущість, документи здобували іншу цінність – 
історичну, культурну, соціальну.

В епоху пізньої античності і середньовіччя термінологічне означен-
ня поняття підкреслювало просторові координати чи фізичну величину в 
його змісті. Йдеться про armarium (кабінет, контейнер), scrinium (капсу-
ла, коробка; канцелярія, бюро), sacrarium, sacrista, sanctuarium (ризни-
ця), а також семантично неоднозначні терміни, а саме: chartophylacium, 
chartaceum, chartarium, tabularium, tablinum, що в загальному означали 
сховище для грамот, документів, gazophylacium (скарбниця), місцезна-
ходження та місце зберігання документів, стаціонарні бюро, де можуть 
надати в користування документи5. Попри термінологічне розмаїття 
спільним для них стало зібрання документів, залежне від чіткого їх 
відкладання в тих установах, де вони народжувалися, та стратифікації 
відповідно до власного функційного призначення чи тематики. 

Знаємо також, що вже в античні часи існувало доволі чітке відом-
че розмежування місць зберігання документів різних адміністративних 
установ. Розвиток мережі архівів, що функціонували розрізнено, дає 
підстави говорити про цілком вірогідне існування універсальних за-
гальних норм творення на звичаєвому рівні та побутування системи 
уявлень про їх значення і доцільність функціонування. В середні віки, 
поряд із державними, помітно поширюються приватні архіви, що стали 
вислідом не лише діяльності конкретної особи тієї епохи, але й виявом 
винятково свідомого ставлення до захисту приватних інтересів, колек-
ційної діяльності, «сліпої довіри до тривкості й репродуктивної сили 
літер»6 (за А. Ассман) тощо.

Тож спочатку тлумачення архіву відбувалося в межах фізичного 
означення простору як місця зберігання документів. Ситуація змінюєть-
ся в епоху раннього нового часу, коли значно розширюється аудиторія 
шанувальників давнини. Плідний ентузіазм ерудитів, наукових това-
риств заохотив до підйому зі спуду віків та видання безлічі документів. 
З’ясування їх оригінальності, хронологічної послідовності побутуван-
ня, порівняльний аналіз даних, встановлення авторства і походження 
тощо не лише склали основу релігійної полеміки у вирі протистояння 
реформації і контрреформації, але й розвинули засади наукової крити-
ки документів, детермінували народження перших галузей знань про 
документ. Коли було кинуто виклик архівам і вони стали своєрідним 
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місцем паломництва дослідників, їх характер діяльності збагатився ін-
шими функціями, а тлумачення поняття «архів» здобуло новий акцент. 
Але найголовнішим здобутком стало зростання ступеню відкритості й 
доступності архіву, інституції доволі замкненої й консервативної, та 
формування передумов для розвитку архівної науки. Зауважмо також, 
що йдеться не про абсолютну відкритість чи доступність архіву, а про 
появу можливостей користуватися архівними документами товариству, 
яке непричетне до забезпечення їх формування та функціонування. Ві-
домим фактом, наприклад, є обмеженість у доступі до особливо цінних 
документів через їх виняткову значущість в архівах Європи навіть до-
слідникам вищого ранґу – Жану Мабільйону чи Бернару Монфокону7. 

Таке епістемологічне зміщення семантичних акцентів у визначен-
ні архівів ще не було зафіксовано в практичних посібниках «архів-
ної доктрини» в Європі – Якоба фон Раммінґена «Із реґістратури та 
її устрою і реґіменти» («Von der Registratur und ihren Gebawen und 
Regimenten», 1571 р.) і Бальдассарре Боніфаціо «Архіви» («De Archivis 
libris», 1632 р.). І хоча їхньому перу належить низка природничих, пра-
вових, історичних, філологічних трактатів, згадуємо їх у цьому дописі 
за спроби концентровано узагальнити архівну практику. Цілком імовір-
но, це не найдавніші праці про влаштування архівів та керування ними, 
але перші з надрукованих і тих, що дійшли до нашого часу. 

Написаний Я. фон Раммінґеном невеличкого формату посібник про 
організацію канцелярії й устрій архіву став вислідом не тільки акаде-
мічного інтересу, але й своєрідною даниною родині, оскільки батько 
служив реґістратором уряду королівства Вюртемберґ і завзято впрова-
джував систему «реґістратура – архів» за зразком Нюрнберґа. Він вва-
жав його першим, хто «придумав, уклав і представив шляхетне, дуже 
необхідне і дуже корисне мистецтво», розробив «архівну доктрину» 
і передав знання синам і племінникам, сприймаючи архівну справу 
як сімейну8. Подібне ставлення позбавлено винятковості і було розпо-
всюдженим явищем. До прикладу, з історії архівної справи в Китаї так 
само можна виокремити безліч фактів, що стосуються «династій» сек-
ретарів/архівістів і передачі фаху та посад у спадок9.

Для Б. Боніфаціо упорядкування та керування архівами не було сі-
мейним «бізнесом», однак його короткий історичний екскурс, мірку-
вання про архівних адміністраторів, збереження порядку в архівах, їх 
недоторканний статус і обґрунтування доцільності існування, безумов-
но, засвідчили рівень розвитку уявлень, знань з архівної справи10. 

Збільшення кількості відвідувачів архівів фактично формувало 
сприйняття їх публічними установами. Про архіви заговорили як про 
дослідницькі центри й осередки історико-культурних студій, а та-
кож установи, що опосередковано можуть впливати через вирішення 
майнових, релігійних питань на розстановку політичних сил у країні, 
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а отже, й владу. Це також дозволило Ж. Дериді пізніше наполегливо 
тлумачити архів як політичну категорію. Моделювання статусу архіву 
за нового часу цілком відповідало концепції семантичної неоднознач-
ності його значення і розширенню функцій «колективного накопичува-
ча документів». Вважаємо, що упродовж ХVIII–ХІХ ст. завершується 
в основних рисах формування ще одного проекту Просвітництва, суть 
якого полягала у визнанні багатозначності для суспільства й держави 
архівів як адміністративних, науково-дослідних, політичних установ. 

Великі французькі революційні зміни наприкінці ХVIII cт. глибоко 
організаційно й структурно позначилися на архівній галузі. Централі-
зація установ і створення Національного архіву Франції, окремого ор-
гану керування ними, прийняття 1794 р. архівного закону, інші заходи 
логічного розвитку ознаменували початок нової епохи в архівістиці. 
У 1821 р. багатовекторність формування французької архівної куль-
тури зазнала ще однієї знакової події. Ідеться про заснування першо-
го спеціалізованого навчального закладу для підготовки фахівців для 
архівної галузі – Школи хартій. Згодом запропонована модель після-
дипломної освіти архівістів стала доволі популярною і здобула поши-
рення в інших країнах. Та найголовніше – це усвідомлене вирізнення 
виняткового набору знань, навичок і якостей, необхідних і притаман-
них спеціалісту, зведених у ранг обов’язковості. Після появи Школи 
хартій ідея архівної освіти стала настільки панівною для професійної 
спільноти, що захопила й інші країни, де масово відкриваються школи 
дипломатики, палеографії, історичної компаративістики, археологічні 
інститути тощо.

Важливе значення для осмислення суті архіву має формування 
«концентрованої практики» – архівної теорії. 1883 р. французький ар-
хівіст, випускник Школи хартій Ґабріель Рішу видав «Трактат теорії 
та практики публічних архівів» («Traité théorique et pratique des archives 
publiques»), а згодом, у 1885 р. – «Трактат з адміністрування публіч-
ними бібліотеками (історія, організація, законодавство)», («Traité 
de l’administration des bibliothèques publiques (historique, organisation, 
législation»), у яких він систематизував і розвинув теорію «поваги до 
фонду» Наталіса де Вайї. Це було серйозним кроком до вивершення 
тео рії архівістики, разом із входженням наприкінці ХІХ ст. цього тер-
міна у фаховий і науковий обіг.

У цей же час з’являється праця авторитетних французьких архі-
вістів Ш. Сеньобоса та Ш.-В. Лянґлуа – «Вступ у вивчення історії» 
(«Introduction aux études historiques», 1898). І хоча більшість їхніх 
міркувань пов’язана з історичним джерелом і методикою ведення до-
слідження, утім саме цей дискурс вплинув на формування традиції 
розширеного тлумачення поняття «документ» і утвердження ідеї спе-
ціалізованих архівів, для яких об’єктом зберігання стала не сучасна 
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чи удавнена в часі службова документація (історичний архів, архів 
давніх актів тощо), а інші установи зі специфічними одиницями збе-
рігання.

У російськомовному варіанті видання маємо вживання замість тер-
міна «джерело» іншого – «документ». І хоча знаний методолог істо-
рії Л. П. Карсавін вважав потрапляння в текст терміна випадковим і 
невдалим11, дозволимо припустити існування інших пояснень, пов’я-
заних із побутуванням наприкінці ХІХ ст. особливої полісемантичної 
термінологічної ситуації довкола поняття «документ». Класичні фрази 
«історія пишеться за документами», «документи – це сліди, що залише-
ні думками і діями людей, які колись жили», «ніщо не може замінити 
документів: немає їх, немає й історії» зміцнили позитивістську концеп-
цію історичного джерела12. За влучним висловом британського вченого 
Е. Карра, «фетишизм фактів у дев’ятнадцятому столітті знаходив своє 
виправдання і доповнення в фетишизмі документів», бо «документи 
були ковчегом […] у храмі фактів»13. 

У праці чітко простежується диференційований підхід до «слідів», 
що полягає у виокремленні двох видів документів: речових і психоло-
гічних, безпосередніх і опосередкованих слідів минулого. Під «речовим 
слідом» (документом) розуміють «пам’ятку або інший речовий пред-
мет», а «психологічним» – «описання чи оповідання шляхом мовних 
знаків»14. Коментуючи критичні зауваження, висловлені на адресу ідей 
Ш.-В. Лянґлуа і Ш. Сеньобоса, щодо ототожнення ними документа й 
сліду15, відзначимо, що термінологічний казус виявився продуктив-
ним. Відсутність прямих пояснень терміна «слід», тобто значеннєвих 
обмежень, відкрила широкі можливості для трактування документа в 
такому варіанті: від відбитка реальної дійсності, результату суспільної 
діяльності до знаку, символу. 

Декількома роками пізніше з’явилась інша праця в одноосібному 
виконанні Ш. Сеньобоса – «Історичний метод у застосуванні до со-
ціальних наук» («La Méthode historique appliquée aux science sociales», 
1901)16. Перша частина дослідження присвячена теорії документа в ро-
зумінні історичного джерела, що набула поширення на початку ХХ ст. 
і справила значний вплив на погляди П. Отле, основоположника до-
кументаційної науки. Зокрема, деякі положення теорії він вибудував, 
посилаючись на твердження про документ як слід, «залишений» фак-
том, який, згідно з Ш. Сеньобосом, може бути безпосереднім чи опо-
середкованим17. Серед перших історик назвав матеріальні предмети, 
наприклад, будівля, машина, ткацький верстат тощо, а других – пись-
мові пам’ятки, що «зазвичай носять назву документів»18. Ш. Сеньобос 
розмежував рукописний і друкований документи, зауваживши на від-
мінностях між ними, пов’язаними з етапами документування19. Визна-
ючи документ породженням суспільства, дослідник порушив питання 
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факторів впливу соціуму на його форму і зміст. Такими названо: 1) ма-
теріальні умови; 2) «інтелектуальні звичаї» (мова, письмо, мистецтво, 
релігія, мораль, наука); 3) «звичаї матеріальні, проте необов’язкові» 
(матеріальне, приватне життя, економіка); 4) соціальні інститути (влас-
ність і спадщина, сім’я, виховання, суспільні верстви); 5) політичні інс-
титуції (уряд, церква, місцеве управління); 6) взаємини вищих соціаль-
них груп (внутрішні, зовнішні)20. 

Поява наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. творчого доробку 
Ш. Сеньобоса і Ш.-В. Лянґлуа налаштовує на висновок не лише про 
зростання інтересу істориків-архівістів до загальної теорії докумен-
та. Авторські ідеї мали неабиякий вплив на архівну справу, оскільки 
урізноманітнення потенційно можливих одиниць зберігання в архіві і, 
відповідно, історичних джерел, стали початком торування нової ідеї 
архіву, коли під означуваним розумілися всі документи, а не лише їх 
невеличка «адміністративна частина». Тож обґрунтоване розширен-
ня тлумачення поняття «документ», поява новітніх носіїв інформації 
вплинули на видове урізноманітнення архіву, приміром, на виникнення 
кінофотофоноархіву. Сам же архів, на думку Ш.-В. Лянґлуа та Робе-
ра-Анрі Бот’є, тоді переживав глибинне перевтілення з «арсеналів вла-
ди» в «лабораторії історії»21. 

Формування засад архівної науки, систематизація фахових знань оз-
наменувалися виданням у 1898 р. голландського «Керівництва до при-
ведення в порядок й описання архівів» («Handleiding voor het Ordenen 
en Beschrijven van Archieven») за авторством Самуеля Мюллера, Робер-
та Фруїна і Йогана Фейта, яке відомий фахівець Теодор Шелленберґ 
назвав «біблією для сучасних архівістів»22. Основу теоретичних викла-
дів 6-ти розділів книги, майже сотні статей і коментарів до них склали 
гармонійне поєднання «французького» принципу поваги до архівного 
фонду (провінієнц-принципу) і «німецького» реґістратур-принципу – 
збереження діловодної структури в межах самого фонду. Суттєвою 
характеристикою їхньої праці є розгляд архіву в контексті практики 
роботи з адміністративною документацією. Ключовим поняттям «Ке-
рівництва» проголошувався документ із його генетичними діловодни-
ми зв’язками. Розглянуті тут питання походження і складу адміністра-
тивних архівів, архівного фонду, його цілісність і повнота, органічний 
зв’язок із практичною сферою роботи з документами в установі чи в 
приватній практиці; архівосховища не як випадкового зібрання фондів, 
а закономірного явища, утвореного завдяки тому, що установи «від-
кладали» документи у структуровані документаційні комплекси і пе-
реймалися їх збереженням; методики систематизації архівних фондів, 
описання архівних документів і укладання архівних описів, покажчи-
ків; уніфікації фахової термінології та ін. фактично знайшли відповідь 
не у форматі «що це означає?», а «як це працює?». 
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Після колективної праці голландських архівістів чітко окреслив-
ся новий дискурс у змістовному визначенні архіву, що базувався на 
реконструкції його як явища у такий спосіб, коли очевидними стали 
непорушні правила формування та функціонування з користю для су-
спільства, держави, особи. Еволюція «місця кінцевого перебування до-
кументів» наприкінці ХІХ ст. для західноєвропейських країн досягла 
того рівня, коли архівісти прагнули виявити безперервні традиції побу-
тування архіву, аби вивести загальні закони розвитку та спрогнозувати 
можливі тенденції крізь призму актуальних завдань у ХХ ст.

Відомий британський архівіст Гіларі Дженкінсон, написавши «Ке-
рівництво з архівного адміністрування, охоплюючи проблеми архівів 
війни та створення архівів» («Manual of Archive Administration, including 
the problems of war-archives and archivemaking», 1922 р.), розлого до-
повненого працею «Англійський архівіст: нова професія» («The English 
archivist: a new profession», 1948 р.)23, чітко продемонстрував насліду-
вання колег із континенту в тій частині, що стосувалася природи архіву 
як системи, підкресливши нерозривний зв’язок між первинною метою 
створення й функціонування документів і необхідністю їх збереження, 
а також комплексу заходів, спрямованих на забезпечення побутування 
у статичному стані. Для Г. Дженкінсона архів – це конгломерат так 
само лише адміністративної документації, що існує у глобальній сис-
темі – управління. Вагомість його поглядів є очевидною завдяки тому 
впливу, який справили його праці на архівістів-дослідників минулого 
століття, що зумовлено внутрішньою логічною послідовністю теоре-
тичного дискурсу на стику документа в архіві, об’єднаного в межах 
фонду з-поміж подібних собі і народженого ззовні – в установі (будь-
якої форми власності) чи в приватному житті особи. Фактично єдність 
діловодства й архівної справи остаточно утверджується головним нара-
тивом та своєрідним «кодом» пізнання особливої реальності – архіву.

Відгук з-поміж архівістів на ідеї Г. Дженкінсона привів не лише до 
численних перевидань його знакової праці, але й народження своєрід-
ної «дженкінсоніани», до творення якої долучилися фахівці із різних 
континентів і країн. На переконання багатьох із них, усеохопну пре-
зентацію ідей британського архівіста на якісно вищому науково-теоре-
тичному рівні здійснив Теодор Шелленберґ у фундаментальних працях 
«Сучасні архіви: принципи та техніки» («Modern Archives: Principles 
and Techniques», 1956 р.), «Менеджмент архівів» («Management of 
Archives», 1965 р.)24. Він ініціював переглянути поняття «архів» і, ха-
рактеризуючи його, запропонував вважати архівом не всі документи, 
створені й отримані установою, а лише незначну частину від них, відіб-
рану в результаті експертизи й визначення їхньої цінності25. 

Наслідуючи ідею архіву як продукту «відчуження» документів, 
Т. Шелленберг запропонував ґрунтовні виклади детермінантних зв’яз-
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ків між архівами й діловодними службами, загалом документаційними 
процесами, розкрив теоретично зміст основних архівних виробничих 
процесів і обґрунтував теорію життя документів, суголосну міркуван-
ням французького архівіста Іва Перотена про теорію «трьох віків». 
Однак Т. Шелленберґ, так само як і Г. Дженкінсон, для тлумачення 
архіву використав артикуляцію двох значень, або двох рівнів реальнос-
ті – установа та зібрання документів. І, між іншим, подібне бачення 
архівів традиційно залишається чинним, знайшовши віддзеркалення в 
термінологічних стандартах, словниках, довідниках, спеціалізованих 
дослідженнях тощо. 

Поряд із цими двома вельми знаними архівістами англомовного 
світу згадаймо ще одного, на наш погляд, не менш видатного, але вже 
західного німця, визнаного організатора, теоретика і практика архівіс-
тики – Ганса Боомса. Виокремити його спонукає праця, опублікова-
на ним ще в 1972 р., що стала вислідом впливової дискусії німець-
ких фахівців наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років, та відома 
широкому науковому загалу завдяки перекладу англійською мовою 
за багато років по тому в часописові Товариства канадських архівіс-
тів «Archivaria»26. Ідеться про розвідку, яка уособила бажання колеги 
переглянути статус архівів і значущість архівіста – «Суспільний лад і 
формування [документальної] спадщини: до проблеми архівної екс-
пертизи джерел» («Gesellschaftsordnung und Überlieferungsbildung: zur 
Problematik archivarischer Quellenbewertung»)27. 

Оригінальність міркувань, з якою ми зустрічаємося в статті, по-
чинається з розширеного тлумачення поняття «документальна спад-
щина». Його значення виходить за межі традиційного сприйняття до-
кумента, що слугує для забезпечення управлінських дій та реалізації 
відповідних рішень, і охоплює усі «тексти», незалежно від форми їх 
існування – письмові, друковані, фотографічні, механічні чи автомати-
зовані28. Г. Боомс заперечує звичне бачення архіву як місця кумуляції 
документів, які забезпечували ефективність управління в «активному 
житті». Теоретичне осмислення архіву відобразилося у визначенні оди-
ниці зберігання, що в умовах появи новітніх носіїв інформації значно 
розширюється. І це вже не лише адміністративна документація, але й 
інші об’єкти, до появи та функціонування яких архівісти можуть не 
мати жодного стосунку. Тому, як твердив Г. Боомс, робити архівістів 
відповідальними за практичну сферу роботи з оперативними докумен-
тами резонно лише в тому випадку, коли йдеться про адміністративну 
документацію.

Головна заслуга Г. Боомса, на нашу думку, полягає в тому, що він 
цілісно представив природну схильність архівіста – формувати доку-
ментальну спадщину, оскільки в архіві зберігається лише варте того, 
аби бути збереженим29. Архівіст, як доброчинний гуманіст, оцінюючи 
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значущість потенційно «можливих архівних» документів, а, отже, ви-
значаючи доцільність їх постійного зберігання в архіві, здійснює уста-
новчий акт, згідно з яким «суспільна інформація перетворюється в 
“історичні джерела”»30. У системі своїх міркувань Г. Боомс активно по-
слуговувався знаменитими ідеями колеги Артура Зехеля і, розвиваючи 
їх, так само вважав, що «акт перетворення гетерогенного континууму 
реальних подій у інтерпретативну, дискретну форму»31 є архетипною 
діяльністю архівіста, пов’язану з формуванням документальної спад-
щини і незалежну від офіційної ідеології правлячих кіл, тобто функ-
цією, реалізації якої від нього чекає суспільство або соціальні групи, 
яким він служить32. 

Широкомасштабна фраґментація життя суспільства й держави 
викликала глобальне збільшення обсягів документації як продукту 
управління, суспільних і особистих відносин. Це спонукало Г. Боомса 
говорити про неминучі наслідки інституціоналізації «керованого жит-
тя», численних бюрократій і організаційних систем, які документують 
власну діяльність і примножують обсяг інформації шаленими темпами. 
Популяризація застосування в архівній справі інноваційних техноло-
гій, безперечно, відповідає сьогоденню, але не зменшує обсяг інфор-
мації, з яким архівістам доводиться мати справу. Саме тому експертиза 
документів для архівіста є головною професійною місією. До того ж, 
Г. Боомс писав, що архівіст фактично завжди перебуває «у полоні» 
свідомого вибору того, хто визначає і схвалює потребу (або навпаки) 
документування факту, явища чи процесу і стоїть у витоків «життя 
документа»33. Доцільність документування має базуватися на чітких 
теоретичних, нормативно-правових засадах, а не на інтуїтивному, до-
вільному сприйнятті й оцінюванні важливості інформації в поточному 
моменті і на майбутнє34. Лише за таких умов можна досягти контро-
льованого продукування документів, зменшити обсяги інформації і 
через призму теоретично обґрунтованої експертизи полегшити вибір 
архівіста «бути чи не бути?» документові в архіві.

Новаторський і ретельний розгляд питань, пов’язаних із формуван-
ням документальної спадщини, дозволив Г. Боомсу торкнутися й інших 
важливих тем архівістики. Він чітко окреслив трансформацію архівної 
парадигми з «офіційної» в «суспільну», коли, крім необхідності збері-
гати документи в ім’я держави та забезпечення ефективності управлін-
ня, культивується першочергове врахування константних суспільних 
потреб і запитів. 

Внесок згаданих дослідників у сучасну архівістику надзвичайно 
вагомий. Позбавлено сенсу просте перераховування імен і праць, які 
прямо чи опосередковано опинилися під впливом їхніх ідей, а запро-
понована ними методологія архівістики стала настільки панівною, що 
ранні методи архівних студій видаються не лише простими, а й відвер-
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то позитивістськими чи ідеологічними (як це було в радянській архів-
ній практиці). 

Підсумковим дискурсом теорії життя документа, започаткованої 
бельгійським дослідником Полем Отле й всебічно розвиненої архівіста-
ми й адептами документаційної науки в середині минулого століття, ста-
ла теорія континуума документів, орієнтована на існування інформації у 
форматі електронних даних. Наразі виняткове значення мають дискусії 
про діалектично нерозривні зв’язки між теорією життя документа і тео-
рією континуума документів. Остання не заперечує формування страт 
електронних документів на ґрунті поваги до фонду. Однак очевидні межі 
між етапами побутування електронного документа дещо стираються і не 
є вже невідворотно послідовними, а архівісти беруть участь у його житті 
на всіх етапах – від проектування документацій них, інформаційних сис-
тем, документування, управління документацією і до керування архівами 
(поточними, проміжними і з постійним складом документів). 

На цьому тлі у країнах постіндустріального розвитку з’являються 
нові тлумачення архіву: інформація, інформаційна система, інформа-
ційне середовище, інформаційне сховище, місце інформаційних запасів 
тощо. До прикладу, один із термінологічних довідників Марбурзької 
архівної школи містить таке його визначення – «будь-який вид інфор-
маційного сховища»35. Проте фахівці не прагнуть заперечити іншої суті 
архіву і часто той сприймається традиційно як «установа чи її структур-
ний підрозділ, що організує і забезпечує відбирання, нагромаджування 
архівних документів, їх облік, зберігання, користування ними»36, як-от 
зазначено в ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни 
та визначення понять».

На початку 1980-х років у зарубіжній архівістиці повсюдно спосте-
рігаємо заклики до узгоджених кампаній професійних спільнот, спря-
мованих на подолання бідності, ресурсної обмеженості архівів, інших 
очевидних проблем галузі, актуалізацію потреб архівістів та визнання 
суспільством значущості їхньої праці. Це каталізувало запуск числен-
них програм під умовною назвою «Архіви і суспільство». Тоді ж вда-
лися до практикування різних засобів впливу на соціум, формування 
іміджу архіву, архівіста, суспільної думки завдяки рекламі, зв’язкам із 
громадськістю на користь архівних програм. Безперечно, це викликало у 
суспільстві двоякий резонанс. Результатом таких заходів стало зростан-
ня частоти вживання терміна «архів» у засобах масової інформації37. 
З одного боку, на державному, законодавчому рівні чітко відстежуєть-
ся його розгляд як установи легітимного впливу на суспільство і владу, 
інституціоналізованої пам’яті полісу, нації, держави, явища духовної 
та матеріальної культури, втіленого у зразках давнини, аби ми мали 
можливість виміряти «інноваційний зміст нового»38. З іншого боку, 
спостерігаємо ліквідацію монополії на вживання слова лише в кон-
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тексті архівістики. Терміном стали оперувати медійники, комп’ютерні 
фахівці, рекламісти, копірайтери та ін., що спричинило його широке 
застосування поза архівною справою39. Справді, простий запит україн-
ською мовою у пошуковій системі, наприклад, Ґуґл, на термін «архів» 
запропонував сотні мільйонів гітів його вживання у значенні «архів 
подій», «архів часопису», «архів газети», «медіа-архів», «архів курсів 
валют», «архів тарифних планів», «архів передач», «архів вакансій», 
«архів програм», «архів новин», «архів мелодій», «архів футбольних 
ігор», «архів досліджень», «архів погоди», «архів блоґу» тощо. 

Масове вербування іменника «архів» і спрощене вживання, попу-
ляризація слова на межі з фетишизацією стали ще однією проблемою 
для спеціалістів, оскільки завдяки цьому склалося легковажне його 
застосування, розуміння та сприйняття. «Непрофесійне привласнення 
терміна» трапляється ще через бажання тих, хто ним оперує, надати 
солідності створюваним базам даних. З іншого боку, слід погодити-
ся із думкою колег, що широкий ужиток слова відображає суспільне 
визнання доцільності й навіть престижу мати архів, який здебільшо-
го представляє собою елементарне зібрання документів у будь-якому 
форматі40. До того ж, ті, хто стоїть за подібними «архівами», навряд чи 
виконують функції архівіста, що складають ядро фахової діяльності. 
Ідеться про виконання чіткої програми збору, аутентифікації докумен-
тів, їх експертизи, організації, опису, зберігання та сприяння користу-
ванню41. Це кидає виклик професійним архівістам і спонукає «борони-
ти» власну термінологію, аби в інформаційному ландшафті сучасного 
суспільства було місце справжнім архівам, а не лише їх ерзацам, а та-
кож не втрачалося традиційне значення. 

Поширеним явищем стало застосування терміна «архів» в оцінко-
вих чи символічних значеннях: «незалежний архів», «автономний ар-
хів», «архів усної історії», «етнічний архів», «місцевий архів», «архів 
геїв та лесбіянок», «чорний культурний архів», «живий архів», «мерт-
вий архів», «архів без кордонів» тощо42. Локально орієнтовані інте-
реси соціальних груп, громад, приватних осіб створюють опозиційні 
перспективи для вживання терміна «архів», а також модернізують на-
ратив його еволюції. До цього можна ставитись по-різному, але той 
факт, що 2010 р. Бібліотека Конгресу США спільно з Twitter та єдиним 
провайдером Gnip, який має доступ до всіх метаданих, започаткувала 
новий проект – «Twitter Archive», доводить тривання практик довкола, 
приміром, архівів соціальних мереж, відкриваючи нові грані проблем 
і можливостей новітньої комунікації, керування інформацією та її дов-
гострокового зберігання з метою користування, а, отже, й розширення 
значеннєвих меж архіву43. 

Ми зацікавлені в тому, аби архіви були ближчими до широкої 
спільноти й відігравали помітну роль у державній інформаційній полі-
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тиці завдяки першопричині свого існування. Наприкінці ХХ ст. питання
архівної адвокації як організованого представництва інтересів, комплек-
су заходів, спрямованих на захист можливостей реалізації прав архівів 
і архівістів через мас-медіа, соціальні мережі, їх вплив на громадську 
думку та ініціативність у формуванні рішень із політичних, соціаль-
них, економічних питань державного управління стали надзвичайно ак-
туальними. Головна увага має приділятися тому, аби, перефразовуючи 
відомого американського архівіста Вільяма Мейгера, з-поміж безлічі 
архівів не втратити архів, а в архівах – архівістів. Наріжною категорією 
традиційного архіву є те, що він залишається найбільшим «зберігачем» 
документальної спадщини у всьому її багатстві «реального світу», зна-
чущість якої складно переоцінити.

Еволюція архівної теорії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. уза-
лежнена від двох основних імпульсів – інформатизації архівних проце-
сів і прагнення створити «віртуальний архівний простір». Тому цілком 
закономірними виглядають сучасні випадки тлумачення архіву «пост-
кустодійної епохи», що відбивають новітні обставини його існування й 
віяння часу. Горизонт значень поняття архів розширюється завдяки но-
вітньому явищу – електронний архівний документ. Концепція електрон -
ного архіву порушує питання теоретичного освоєння функціонуван-
ня електронних архівних даних, метаданих у віртуальному просторі. 
У ХХІ ст. ми вступили з переліком першочергових завдань легітимі-
зації й унормування діяльності електронного архіву. Цілком зрозумі-
ло, що необхідно: дбати про освоєння новітніх технологій створення 
надійно захищених, автентичних, ідентифікованих і доступних керу-
ванню документів уряду, установ, суспільства; забезпечити стійкість 
та життєздатність електронних документів, видань, архівів соціальних 
мереж тощо; врегулювати питання інтелектуальної власності у зв’язку 
із розширенням доступу до документів; розробити і прийняти міжна-
родні, європейські, національні стандарти, що унормують ідентифіка-
цію, опис, довговічний доступ до електронних форм документів; гаран-
товано мати адекватну фінансову й політичну підтримку для реалізації 
електронним архівом інституційних, соціальних, правових повнова-
жень; керуватися чіткими політиками, які забезпечать розсекречування 
е-документів конфіденційного чи секретного змісту; гарантувати архі-
вісту безперешкодно виконувати професійні обов’язки незалежно від 
політичної, інституційної чи іншої кон’юнктури44. 

І хоча не йдеться про перегляд архівознавчих «канонів», однак 
тра диційні питання актуалізуються якісно по-іншому. Експертиза 
електрон них документів, формування електронного архівного фонду, 
захист даних, забезпечення інтелектуального, правового, фізичного, 
технічного доступу до інформації, яка функціонує в е-середовищі – ці 
та інші питання є не лише державотворчими, правовими, економічними, 
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теоретичними, але й технологічними, спрямованими на забезпечення 
важливих архівних процесів у сучасних умовах. Саме через це первин-
не розуміння архіву, як фізичної величини/площі/приміщення, зазнало 
змін. Започаткований у другій половині ХХ ст. французькими філосо-
фами, культурологами «архівний поворот» позначився на його дефіні-
ції, який ось уже півстоліття розуміють (до всього) як місце продуку-
вання/виробництва знань, що формує соціальну пам’ять через створені 
в минулому документи і розпізнає можливі сигнали та послання в май-
бутнє45. Це суто природне явище, скажімо, першого плану.

По-друге, увідповіднено причинно-наслідкові зв’язки між еволю-
цією архіву та «обростанням» його власною розвиненою інфраструкту-
рою – довідковим апаратом, бібліотекою, науково-дослідним, видавни-
чим, освітнім, інформаційним відділами тощо. Це означало фактично 
на глибинних первісних структурах архіву надбудову з метою вийти на 
інші ролі суспільного, політичного, культурного життя, що мало важ-
ливе стратегічне значення для архівістики і розвитку архівної культу-
ри. Водночас це привело до урізноманітнення, збагачення його місії. 
Вочевидь, якраз про це і йдеться у визначенні архіву як системи, що 
представляє собою логічно структуроване зібрання документів, фондів 
разом із розвиненою інфраструктурою вторинної архівної інформації, 
політики, колектив фахівців, котрі зберігають, керують документами і 
роблять їх доступними, доповнену соціокомунікаційними інституція-
ми, завдання яких – формувати громадянське суспільство, підтримува-
ти з ним зв’язок, впливати на державну політику та бути культурною 
пам’яттю. Тож архіви, які були створені для забезпечення реалізації 
адміністративної, управлінської місії установи чи держави перетвори-
лися в багатофункційні заклади з ядром незмінних семи професійних 
завдань/обов’язків – забезпечення програми комплектування, аутенти-
фікації достовірності, експертизи документів, їх організації в межах 
справи, фонду, архіву, описання, збереження та сприяння викорис-
танню46. 

Також упродовж ХІХ ст. міцнішали міжнародні зв’язки між архі-
вістами, розвивався обмін досвідом, з’являлися архівні журнали і заод-
но зростала «самооцінка» галузі. Відтоді важливе значення для промо-
ції архівістики мають професійні товариства, асоціації, а також освітні 
центри й навчальні заклади, які є «супутниками архівної орбіти». Їх 
вплив на розбудову архівістики, архівознавства – безперечний, а голов-
на заслуга полягає в тому, що вони розширюють бачення особою і сус-
пільством відповіді на питання: «Як стає можливим і як розвивається 
архів?», – пропонуючи діяльнісну спрямованість на ознайомлення з 
нагальними його проблемами, завданнями і їх реалізацією. Особливим 
трендом у минулому столітті стала інтернаціональна співпраця архі-
вістів, що виявилося не лише в заснуванні Міжнародної ради архівів, 
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фахової періодики з відповідним статусом, традиціях спільного прове-
дення архівних конференцій, конгресів, реалізації численних наукових 
проектів чи інших заходів, але й в асиміляції наукових ідей, практич-
ного досвіду. 

Наразі ми є свідками потужного формування віртуального архівно-
го простору, коли архіви активно оприсутнюють планування, стратегії 
розвитку, довгострокові програми, проекти, короткочасні завдання і 
результати різнобічної діяльності, представляють власні ресурси, інте-
реси в медійному просторі, соціальних мережах, блоґах, на сторінках 
власних веб-сайтів тощо. Це стало важливою і впливовою платформою 
для поширення й обміну інформацією, спілкування між архівістами й 
особами, інституціями поза професійною корпорацією. Розглядаючи 
соціальну комунікацію складовою організаційної культури, вважаємо, 
що новітня практика є невід’ємною умовою освоєння сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій із метою поліпшення архівного ме-
неджменту, маркетингу, інформаційної політики установ. 

Незважаючи на світові тенденції, станом на 01.05.2019 р. лише 
7 центральних (Центральний державний архів вищих органів влади 
та управління України, Центральний державний архів громадських 
об’єднань України, Центральний державний історичний архів України, 
м. Київ, Центральний державний архів зарубіжної україніки, Централь-
ний державний архів-музей літератури і мистецтв України, Централь-
ний державний електронний архів України, Центральний державний 
науково-технічний архів України) і 13 обласних (Вінницької, Дніпро-
петровської, Житомирської, Кіровоградської, Київської, Львівської, 
Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Терно-
пільської, Харківської обл.) державних архівів України відкрили власні 
унікальні акаунти у статусі «група», «спільнота» на одній із найбіль-
ших блоґових платформ – Фейсбук (Fb). Усього на регулярне відсте-
ження новин у Fb-спільнотах центральних державних архівів підписа-
лися 7449, а державних архівів областей – 5647 осіб. 

Деякі держархіви (Вінницької, Житомирської, Миколаївської, Хар-
ківської обл.), крім сторінок спільнот, започаткували Fb-групи, загаль-
на кількість учасників яких складає 1950 осіб. Найбільше підписників 
на блоґи центральних архівів мають Центральний державний архів-му-
зей літератури і мистецтв України (2020 осіб) і Центральний держав-
ний історичний архів України, м. Київ (1404 осіб), а з-поміж державних 
обласних архівів – Львівської (1577 осіб), Одеської (781 особа), Кірово-
градської (594 особи), Київської (591 особа), Тернопільської (562 осо-
би) областей. Окремо слід сказати про Fb-групу Державного архіву 
Миколаївської області, яка через популярне тематичне розширення – 
«Історія Миколаївщини», має 1380 учасників. Окремі блоґи на засадах 
Fb-спільнот ведуть центральний виконавчий орган – Державна архівна 
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служба України (750 осіб) та громадська організація Спілка архівістів 
України (949 осіб). 

Варто згадати також про ще один сеґмент Fb-блоґів архівної те-
матики – це сторінки університетських кафедр, які проводять освітню 
й наукову підготовку істориків-архівістів, фахівців з архівної справи 
(кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка (238 учасни-
ків), кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих 
дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені 
І. Огієнка (152 учасники) та ін.). Для їх сторінок характерним є ви-
світлення різнопланової співпраці архівних установ із закладами освіти 
вищого рівня, спільної організаційної, наукової, освітньої, виставкової 
діяльності.

Поряд із загальною статистикою про кількість платформ у Фейс-
бук та їх учасників, особливу цікавість представляють якісні характе-
ристики, а саме: цілеспрямованість адміністраторів; фах, рід занять, 
стать, вік, географія, освіта підписників; стратегія, план розвитку й 
візуалізація контенту блоґа; тематика, жанр дописів і формат їх пред-
ставлення (текстовий, аудіовізуальний тощо); активність і дії в акаун-
тах (поширення, схвалення, діалог); частота оновлення змісту; суть 
зв’язків з іншими учасниками професійної корпорації, інформаційні 
пости з інших блоґів тощо. Утім, навіть побіжне знайомство з Fb-бло-
ґами архівів України дає підстави стверджувати про лише початковий 
етап формування віртуальної фахової культури. Сподіваємося, що ар-
хівна спільнота приділятиме більше уваги блоґінґу та іншим сучас-
ним мережевим технологіям. Найближчим часом подібна практика, 
безперечно, стане важливим чинником розвитку архівної культури 
як частини національної загалом, актуалізуючи питання організацій-
ної діяльності, професійної та корпоративної етики, іміджу, реклами, 
медійності, популяризації архівів, а заодно визнання їхньої престиж-
ності й набуття виняткового статусу в загальному інформаційному 
ландшафті країни. 

По-третє, ключовою фігурою формування архівної культури висту-
пає архівіст, роль якого упродовж еволюції архіву відчутно трансформу-
валася. Як зауважила А. Ассманн, писар, котрий через адміністрування 
та канцелярські справи утверджував владу особи, сприймався службов-
цем47 і в різні часи та в різних країнах його називали по-різному. Але 
спільним при цьому було те, що спочатку на «людей канцелярії» по-
кладалися обов’язки ведення архіву і навіть утримання бібліо теки. Це 
пояснювалося початковою відсутністю диференційованого підходу до 
сфер роботи з документами і літературою. 

В античні часи з’явився термін, що дійшов до нашого часу, – архі-
варіус (від лат. аrchivarius). Так означували тих, хто займався упоряд-
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куванням архівної справи в установі. Із XV–XVI ст. маємо в Європі 
перші розлогі зразки суджень про професійні вимоги, виконані на рівні 
трактатів, а не давніших указів державних мужів чи папи римського. 
Додамо також, що спочатку систематизувалися професійні вимоги до 
писаря, секретаря, укладача документів, а за тим – до архівіста, що 
пояснюємо вторинністю архівної практики відносно діловодної. Цим 
самим можна аргументувати й перше в часі окреслення уявлень про 
зміст праці писаря, а вже після – розрізнення значень і змісту роботи з 
динамічними й статичними документами.

Знову принагідно згадаємо твір Я. фон Раммінґена, у якому 3 розді-
ли присвячено тому, яким має бути реґістратор (і разом із ним архівіст), 
як треба його вчити і які обов’язки він має взяти на себе. Через амбіції 
професіоналізувати ремесло архівіста Я. фон Раммінґен окреслив ви-
сокі вимоги до його соціального походження, освіти і поведінкової ха-
рактеристики. Причому такі вимоги – повсюдна, а не лише європейська 
традиція. До прикладу, в Китаї ще часів династії Шан (1600–1046 рр. 
до н. е.) секретарем, архівістом могла бути людина з широкими знан-
нями з письма, історії, медицини, астрономії та літератури, а також із 
високим соціальним статусом, котра часто призначалася через спадко-
ву систему48.

Курс реґістратурознавства був стислим за викладом тому, що ос-
новні знання реґістратор, котрий ототожнювався з архівістом, мав 
одержувати від наставника завдяки безпосередньому спілкуванню, аби 
«секрети фаху тримати в таємниці» і ніхто сторонній не міг навчити-
ся цьому за книгою49. Це застереження опосередковано говорить про 
закриту корпоративну архівну культуру. Архівіст мав «народитися в 
благородному ліжку від благородних батьків», бути вільною особою, 
походити з «привілейованого соціального класу, життя і природи»50. 
Він мав бути гострого розуму, спокійної вдачі, стриманим і обережним 
у словах і вчинках, позбавленим надмірної товариськості, віддавати пе-
ревагу архівній тиші, а не веселим гамірним компаніям добрих друзів 
чи «молодому красивому жіноцтву», азартним іграм, пісням і танцям51. 
Віковий ценз для особи, що мріяла бути архівістом, – 30 і старше років. 
У посібнику Я. фон Раммінґена зустрічаємося також із доволі оригі-
нальним і несподіваним судженням, що архівіст обов’язково повинен 
володіти нерухомістю і чим більший стаж його «права власності», тим 
вищий рівень розуміння ним прав і свобод вільної особи.

Умовою взяття претендента на службу в канцелярію чи в архів слу-
гувала обов’язкова співбесіда, у ході якої той мав продемонструвати 
«теоретичні знання» про реґістр, архівну систему, основні засади ор-
ганізації та функціонування. У разі невдалої співбесіди претендентові 
давали ще один шанс – проявити себе в «читанні й розумінні докумен-
та», виокремленні в ньому основних тематичних аспектів, роз’ясненні, 
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чому той може бути цікавим. За цим бажаючого працювати реґістра-
тором чекало письмове випробування на «здоровий глузд і талановиту 
голову», яке зводилося до тлумачення, опису й укладання анотації до 
багатотематичного за змістом документа. І лише у випадку успішного 
складання письмового іспиту, той отримував місце реґістратора в уста-
нові. Приведення в присягу відбувалося традиційно – за умов урочи-
стої обіцянки бути «вічним розумом і джерелом інформації» для свого 
господаря, відданим і гідним укладання реґістру та нотаток, коментарів 
до нього. 

Ми можемо говорити про незрілість викладених Я. фон Раммінґе-
ном положень про професію реґістратора, але очевидним залишається 
бажання формалізувати професійно-етичні вимоги та загалом архівну 
теорію, хоча сам він говорить про важливість тримати фахові пре-
мудрості в таємниці. Нам важко судити про те, який вплив справили 
трактати Я. фон Раммінґена на сучасників і послідовників, наскільки 
вони були вагомими, як довго використовувалися в архівній практи-
ці, як оцінювалися архівістами, дослідниками-сучасниками та в пізніші 
часи, й наскільки ці твори були оригінальними, бо це потребує окремих 
студій. Однак можна упевнено стверджувати, що їх поява засвідчила 
затребуваність і започаткувала новий професійний дискурс у літера-
турі, пов’язаний із підготовкою осіб для практичної сфери роботи з 
документами52. 

Згаданий вище італійський діяч-гуманіст Б. Боніфаціо так само до-
лучився до роздумів про «кваліфікованих та сумлінних людей» – слу-
жителів архіву, головне завдання котрих полягало в зберіганні доку-
ментів53. Загалом він зауважив, що таких людей традиційно називали 
архівістами або бібліотекарями, зберігачами, опікунами, хранителями. 
Але вже тоді праця в архіві диференціювалася залежно від виконання 
архівістом функцій. Тому у «штатному розписі» канцелярії та архіву, 
як зауважує Б. Боніфаціо, значилися скарбники, хранителі, опікуни до-
кументів, нотаріуси, книжники, стенографісти, секретарі, реґістратори, 
переписувачі54. А от наглядати за архівами дозволялося лише «великим 
і вченим людям»55. Ми погоджуємося з тим, що експертиза цінності 
документів, комплектування архіву і зберігання архівних документів 
завжди визначали зміст головної місії архівістів.

Не потребує додаткових коментарів той факт, що вже в XVI ст. 
обов’язки архівіста унормовувалися на рівні посадових інструкцій, 
у яких його визначали відповідальним за органічно пов’язане в устано-
ві з архівної справою діловодство. На початку ХІХ ст. архіваріус Вене-
ції Мішель Баттаджи констатуюче зазначав, що архіваріуси тримають-
ся урядів, культури та інтересів суспільства56. 

До кінця XVIII ст. зросла цінність наукової компоненти у фахо-
вості архівіста. Дипломатика, палеографія, сфрагістика та інші новіт-
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ні напрями студій, які виникли внаслідок спроби розрізнити легітимні 
середньовічні правові акти від підробок, викликали жвавий інтерес до 
архівів. Водночас зросла значущість архіву для легітимізації, ідентифі-
кації влади.

Однак у Європі історично зумовлена специфіка витворення архіву 
та просвітницький рух потребували фахівців, здатних до вивчення до-
кументів як історичних джерел. Саме цим першочергово зумовлювався 
набір навчальних дисциплін для слухачів Школи хартій чи інших шкіл, 
що стали провідниками ідей шартистів упродовж XIX ст. Правова осві-
та поступається історичній у визначенні пріоритетів професійної підго-
товки для архівіста. Поступово думка, що останній має бути істориком, 
стала панівною. Проте наприкінці цього ж століття на Північноамери-
канському континенті формується інша концепція уявлень про підго-
товку й коло фахових знань архівістів, що орієнтувалася на потреби 
роботи з сучасними, а не історичними документами. Народження ре-
кордс-менеджменту стало тому підтвердженням. 

У ХХ ст. розвинулася гаряча дискусії стосовно змісту знань архі-
віста, його моделі освіти і відповіді на питання, чи має бути архівіст 
істориком? Варіанти відповідей коливалися від категоричного «так» 
до не менш завзятого «ні». На батьківщині керування документаці-
йними процесами – США, в умовах об’єктивно зумовленого запиту 
на «сучасного архівіста» Т. Шелленберґ, приміром, не заперечував 
доцільність його історичної освіти. Крім іншого, архівіст, на дум-
ку авторитетного колеги, мав знати: 1) адміністративну ієрархію та 
структуру установи, основні напрями діяльності та методи її роботи; 
2) роль, функції кожної ланки організації; 3) види діяльності, які за-
безпечує кожен відділ (структурний підрозділ) у межах власних по-
вноважень; 4) соціальні, економічні, політичні та ін. умови, в яких 
функціонує заклад; 5) знати і розуміти значення кожної групи доку-
ментів у загальній системі документації установи57. Тобто, архівіст 
мусив володіти не лише історичними знаннями, але й загальним і га-
лузевим менеджментом. Т. Шелленберґ дійшов такого висновку зав-
дяки усвідомленню тяглості архіву як явища, так само, як і об’єкта 
його зберігання. Його протяжність у часі існування забезпечує історії 
через документи «приступність», а тому думка про архівіста-історика, 
здатного працювати з історичними джерелами, мала право на існуван-
ня. Утвердженню сприйняття історика архівістом, і навпаки, сприяла 
також професіоналізація історичної освіти, що прийшлася синхронно 
на час написання Т. Шелленберґом згаданих праць. Тому, на думку 
О. Волкотруб, це додатково посилювало позицію прихильників істо-
ричної освіти архівіста58. Активна інфраструктурна розбудова архіву 
зробила актуальною і важливою також управлінську складову архів-
ної освіти.
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У другій половині ХХ ст. зміна умов побутування сучасного ар-
хіву позначилася на змісті фахової підготовки його працівників. По-
ширеним питанням порядку денного міжнародних наукових форумів 
стало обговорення гострої недостатності історичних знань для архі-
віста, хоча, безперечно, він має справу з документами, які потенційно 
виконують функцію історичного джерела, а тому зобов’язаний во-
лодіти науковою критикою. Починаючи з 1970-х років, із розвитком 
електрон них засобів інформації та комунікації, спостерігаємо нові тен-
денції у визначенні змісту професії архівіста. Симптоматичною стала 
практика післядипломної підготовки архівістів у школах інформацій-
них наук, започаткована й доволі поширена у США й Канаді. Це від-
булося в рамках пошуку моделі архівної освіти в умовах розповсюд-
ження електронного формату документа. США, наприклад, одними з 
перших вдались до масштабних проектів архівування е-документів. 
На зорі електронного документообігу фахівцями Массачусетського 
технологічного інституту була розроблена спеціальна програма, суть 
якої полягала в системних правилах керування інформацією, що ґрун-
тувалися на фільтрах чи шаблонах для оброблення повідомлень та 
інформації, котрі можна використовувати окремим, груповим і кін-
цевим користувачам е-пошти. Фільтри були «заземлені» на когнітив-
них, соціальних, економічних факторах, обставинах функціонування 
інформації, що мало багато спільного з класичною теорією експер-
тизи документів. Профілі налаштування відбору інформації включа-
ли аналіз форми, змісту, заголовку, маршрутизацію, назву файлу, що 
містить повідомлення, позицію і статус відправника чи одержувача 
е-пошти тощо. Частина відфільтрованої інформації, що потрапляла в 
резервуари короткострокового зберігання (до 3-х років) як неважлива, 
згодом у «ручному» режимі могла переглядатися архівістами і додат-
ково долучатися до архіву на постійне зберігання59. І ось уже не одне 
десятиріччя триває удосконалення системи архівування е-листів. На 
початку 1990-х років Національна агенція документації та електрон-
ного діловодства Уряду США звернула увагу на необхідність розро-
бити оптимальні моделі фондування електронних документів і шляхи 
їх передавання на архівне зберігання. Згодом подібна практика була 
апробована в Європі. Однак, справедливо визнати, що традиційні під-
ходи до окреслення змісту архівної освіти тут міцніші й пролонговані 
до нашого часу, хоча навчальні заклади мають модернізовані номен-
клатури дисциплін. 

Тим часом технологічно змінюється комунікаційна структура су-
спільства, котре нині активно послуговується можливостями служби 
коротких повідомлень (смс), системами локальних і глобальних со-
ціальних мереж, месседжерами в інтерактивному часі за допомогою 
Viber чи WhatsApp тощо. На порядку денному постало завдання мето-
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дично виваженого й нормативно-правовим чином регульованого залу-
чення подібної інформації до е-архіву. 

Науково-технічні засоби, що забезпечують функціонування елек-
тронних даних, удосконалюються з дивовижною швидкістю. Диске-
ти, компакт-диски, флеш-карди, інші носії інформації теж миттєво 
«старіють», вибувають з ужитку, поступаючись новим винаходам і 
моделям, а та інформація, що міститься на них, може бути зчитана 
лише за умов наявності відповідної техніки та належного їх фізич-
ного стану, інакше безповоротно втрачається. Відповідно архівіст не 
тільки стикається з необхідністю постійно підвищувати свій фаховий 
рівень, розвивати навички оперування новітніми технічними засоба-
ми й опановувати програмні продукти, що забезпечують виробничі 
архівні процеси, але й прораховувати наперед бюджет утримання й 
обслуговування відповідного оснащення, оновлення парку комп’ю-
терної техніки, заощадливий ефект від скорочення витрат робочого 
часу, щоб фінансово не перенапружувати архів. Через необхідність 
постійно оновлювати багатофункційні операційні системи, програми 
й підтримувати їх спостерігаємо явище, коли архіви унезалежнюють-
ся від приватного бізнесу і стають розробниками інформаційних тех-
нологій. 

Повторимося, поряд із техногенізацією архівної галузі архівіст 
продовжує виконувати традиційні функції: відбирання, експертизу, 
оброб лення аналогових і електронних документів; створення довід-
кового апарату; захист документів, даних під час користування ними 
тощо. Крім усього іншого, він має стосунок до зберігання докумен -
тів, а тому зобов’язаний так само знати технічні характеристики ар-
хівної будівлі, режим кондиціювання повітря, температуру у схови-
щах, механізми уповільнення деструкції документів, приміром, на 
«кислому папері» тощо. Ідеться про те, щоб «вписати» традиційні 
функції, місію архівіста в сучасні умови розвитку науки, техніки, 
сус пільства.

Але, за прогнозами фахівців, найбільший виклик ще попереду, 
коли переважатиме документ у форматі електронних даних та існува-
тиме безмежжя програм із керування документаційними процесами. 
Невичерпні бази даних «вливатимуться» у віртуальні склади/накопи-
чувачі. Для того, аби мати змогу в цьому розібратися і порядкувати, 
необхідна серйозна зміна парадигми архівної діяльності. Архівіст ма-
тиме супроводжувати й цілісно забезпечувати континуум е-документа, 
брати активну участь у догляді за ним шляхом публічних консультацій 
стосовно створення, аби потім можна було ефективно використовувати 
матеріальні й людські ресурси. Безперечно, функціонування електро-
нного документа, електронного архіву вимагає відповідної технічної 
інфраструктури і ставить нові завдання перед галуззю. Поки що адек-
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ватних і досконалих технічних рішень не знайдено ні в національно-
му, ні в міжнародному масштабах, хоча пропозицій достатньо. Новітні 
техногенні стратегії набувають особливого звучання й активного обго-
ворення. Це є вислідом пошуку моделі розбудови архівістики, що до-
поможе визначити черговість розв’язання завдань і розставити акценти 
для початку в неодмінній модернізації нормативно-правового забезпе-
чення архівістики.

Тож наразі архів потребує фахівця, котрий би не лише володів уні-
версальними гуманітарними, природничо-технічними, соціально-еко-
номічними чи управлінськими знаннями, але був готовий ініціативно 
реагувати на неминучі виклики сучасності; продуктивно працювати в 
умовах прискореної широкомасштабної якісної зміни інформаційного 
середовища, техногенізації архівних виробничих процесів; ефективно 
дбати про використання потенційних можливостей новітніх техноло-
гій, орієнтованих на розбудову галузевої інфраструктури; методично 
підтримувати і розвивати комунікації в межах національної архівної 
системи, на міждержавному, міжнародному рівнях, а також сприяти 
реалізації відповідних інтересів особи, громадянина, суспільства, дер-
жави. 

Неабияк важливі для архівів усебічна підтримка держави і грома-
дянського суспільства. Це може бути найкраще виражено в успішно 
реалізованих спеціальних програмах матеріально-технічного, еконо-
мічного чи іншого забезпечення та в активній впливовій участі уста-
нови в державній інформаційній політиці, найсерйознішій підтримці 
приватного бізнесу, орієнтованого на допомогу архівній галузі, а також 
у широкій іміджевій, рекламній кампанії, спрямованій на захист галузе-
вих інтересів, зв’язках із громадськістю. 

Заодно архівіст повинен мати належні соціальні гарантії і всебічну 
підтримку з боку суспільства й держави, сприятливі умови для реаліза-
ції своїх професійних завдань, інтересів, можливості підвищення нау-
кового й практичного кваліфікаційного рівня, інших складових жит-
тєвого вибору, аби уповні прислужитися архівній справі й слідувати 
Кодексу етики архівістів.

Ми всі покликані формувати архівну культуру, аби колективно 
«запрограмувати розум» на оптимальні стосунки з владою; реалізацію 
особистих життєвих цілей і захист приватних інтересів; досягнення 
результату, неприйняття й уникнення невизначеності в архівній про-
фесійній діяльності й повсякденні архівіста; розв’язання стратегічних 
довгострокових, короткострокових цілей і виконання соціальних зо-
бов’язань перед архівістом, архівом; допускання необхідної реалізації 
природної цікавості до архіву, професії архівіста, аби насолоджуватися 
життям і отримувати задоволення. І нехай висловлені тут ідеї, суго-
лосні теорії культури нідерландського соціолога Ґерта Гофстеда, вида-
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тики в Україні хотілося, аби так і було.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ – ІМПЕРАТИВ ХХІ СТОЛІТТЯ

(за документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу)

Розглянуто вирішення проблем збереження і удоступнення культур-
ної спадщини у цифровій формі за нормативно-правовими документами 
ЮНЕСКО і Європейського Союзу, а також європейський досвід створення 
інтегрованих цифрових інформаційних ресурсів культурної спадщини.

Ключові слова: ЮНЕСКО; Європейський Союз; документ; культурна 
спадщина; Всесвітня спадщина; цифрова спадщина; цифрові технології.

Не буде перебільшенням констатація факту, що з початку ХХІ ст. 
людство переживає черговий пізнавальний «поворот» до культурної 
спадщини. Нова хвиля зацікавленості проблемами її збереженості зу-
мовлена реаліями науково-технологічного прогресу інформаційного 
суспільства, який стимулює потужний розвиток інформаційно-комуні-
каційних технологій, безпрецедентні обсяги концентрації цифрової ін-
формації у базових сферах життєдіяльності людства та невпинне збіль-
шення її питомої ваги у загальному потоці інформації, що надходить 
усіма існуючими комунікаційними каналами. 

Масштаби змін, пов’язаних із цифровими трансформаціями в ін-
формаційно-комунікаційній індустрії, дійсно вражають. Про це вираз-
но засвідчили результати опублікованого у травні 2010 р. аналітич-
ного дослідження «Десятиліття цифрового Всесвіту – чи готові Ви?» 
(Digital Universe Decade – Are You ready?). Згідно з його результатами 
загальний обсяг цифрових даних, що включає обсяги даних «цифро-
вих за походженням» і даних оцифрованих, у 2009 р. збільшився проти 
2008 р. на 62 %, при цьому значна частка цифрового контенту (майже 
75%) – не оригінальна, а представлена у копіях. До 2020 р. обсяг циф-
рових даних збільшиться у 44 рази і тенденція суттєвого зростання їх-
ніх масивів у світі зберігатиметься на перспективу. Точками зростання 
даних прогнозуються основні види ЗМІ та комунікації – телебачення, 
радіо, Інтернет, мобільні мережі. Підкреслено, що обсяги інформації 
у цифровому просторі значно перевищують базовий рівень антивірус-
них програм і фізичного захисту, а тому вона вкрай потребує відпо-

* Приходько Людмила Федорівна – кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу архівознавства Українського науко-
во-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
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відного рівня безпеки. Збільшення загроз і ризиків зумовлює появу в 
суспільстві нових вимог стосовно нормативно-правового регулювання 
захисту інтелектуальної власності, персональних даних, політики ар-
хівування1. Отже, реалії цифрового простору знайшли відображення в 
усіх сферах життєдіяльності соціуму, актуалізуючи не лише технічні 
та комунікаційні аспекти розвитку інформаційного мережевого сус-
пільства, а й широкий діапазон складних світоглядних, соціокультур-
них, правових проблем, спричинених самим фактом формування цього 
простору.

Варто підкреслити, що обсяги цифрової інформації невпинно збіль-
шуються у світі через переведення у цифровий формат і традиційних 
джерел інформації (рукописів, стародруків, мап, креслень, архівних до-
кументів, бібліотечних і музейних зібрань, періодичних видань тощо). 
Оцифрування документальної спадщини у сучасному інформаційному 
суспільстві – один із ключових трендів. Розпочате на рубежі 1980–
1990-х років як складова процесів створення електронних каталогів 
найбільших архівів, музеїв і бібліотек, оцифрування спочатку при-
значалося для розроблення мультимедійних продуктів. Однак, досить 
швидко набуло статусу самостійного, самодостатнього і наукомістко-
го напряму в діяльності «інституцій пам’яті», орієнтованого не тільки 
на забезпечення всебічного доступу користувачів до багатоаспектної 
інформації документальних скарбів і фізичної збереженості оригіналів 
документів шляхом створення їх електронних копій, а й на виконання 
міжнародних і національних проектів, програм оцифрування культурної 
спадщини, у т. ч. архівної. Цілком закономірно, що цифрові й оцифро-
вані документи стали новим об’єктом процесів і технологій в архівах, 
засвідчили в сучасній архівістиці фундаментальні зрушення від ана-
логової парадигми до цифрової, виявили широкий діапазон проблем, 
що знаходяться у фокусі повсякденної діяльності архівів, – соціокуль-
турних, управлінських, правових, економічних, технологічних, теоре-
тичних, методичних, кадрових. Принципово важлива роль у вирішенні 
цих проблемних питань належить ЮНЕСКО, Раді Європи, головним 
інституціям Європейського Союзу (ЄС). Їхні ініціативи на ґрунті ба-
гатогранної практики міжнародного співробітництва, закріплені доку-
ментально, торкаються широкого спектру ключових аспектів правового 
захисту культурної спадщини, у т. ч. у цифровій формі та інтеграції 
діяльності «установ пам’яті», які зберігають і продукують об’єкти су-
часної цифрової культури, і, таким чином, визначають парадигму куль-
турної політики на міжнародному і регіональному рівнях. Звернення до 
досвіду та концептуальних основ культурної політики міжнародних ор-
ганізацій і міжурядових інституцій актуалізується в контексті євроінте-
граційного процесу нашої держави, розроблення стратегічних напрямів 
інноваційного розвитку архівної справи України, забезпечення повно-
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цінного функціонування архівної спадщини України – Національного 
архівного фонду (НАФ).

У статті ми здійснимо екскурс в історію становлення поняття «куль-
турна спадщина», проаналізуємо вирішення актуальних проблем збере-
ження і удоступнення культурної спадщини у цифровій формі за норма-
тивно-правовими документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу (ЄС), 
розглянемо європейський досвід створення інтегрованих інформаційних 
цифрових ресурсів культурної спадщини, включаючи й архівну спад-
щину. Публікацію підготовлено за результатами виконання науково-
дос лідних робіт: «Робота архівних установ України з аудіовізуальними 
документами: методичний посібник» (2015), «Теоретико-методичні ос-
нови організації Національного архівного фонду: методичний посібник» 
(2017), «Стратегічна програма розвитку архівної справи України на се-
редньострокову перспективу (2019–2023 рр.) (2019)»2.

Культурна спадщина є базовим поняттям у поняттєво-терміноло-
гічному апараті комплексу гуманітарних наук, а також у побудові мо-
делі її правової охорони. Поняття має глибокі філософські традиції та 
історичні корені, а його тривала еволюція виразно окреслилася в дис-
кусіях, присвячених проблемам передачі – наслідування від попередніх 
до наступних поколінь окремих об’єктів матеріальної та духовної куль-
тури (споруди і будівлі різного призначення, предмети побуту, знаряд-
дя праці, релігійні й національні реліквії, архівні документи, рукописи, 
стародруки, твори літератури і різних видів мистецтва – живопису, гра-
фіки, фотографії тощо), які у хронологічному відношенні були свідоцт-
вом (пам’яткою) історії, та з огляду на їх непересічне історичне, нау-
кове, художнє або інше значення потребували збереження. У західній 
традиції поняття «культурна спадщина» включено у доволі складний 
термінологічний ряд: «cultural heritage», «cultural patrimony», «cultural 
property», а від обраного на офіційному рівні терміну, його обсягу і 
контексту певною мірою залежить культурна політика не тільки окре-
мих держав, а й у світі3. 

Дійсно сприятливим періодом для комплексного вивчення і актуа-
лізації цього поняття можна вважати другу половину ХХ ст. У цей 
період, по-перше, були створені відповідні міжнародні органи та ін-
ститути, покликані самостійно або у взаємодії з різноманітними міжна-
родними установами й національними урядами вирішувати стратегічні 
та/або практичні завдання щодо охорони і збереження пам’яток куль-
тури та природи; по-друге, поступово ознак самостійної галузі міжна-
родного права з власним предметом, комплексом усталених спеціаль-
них юридичних норм набувала сфера правового забезпечення охорони 
культурних цінностей; по-третє, посилилася увага міжнародної спіль-
ноти до правової регламентації цілей, процедур, засобів і методів діяль-
ності у пам’яткоохоронній галузі. 
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Термінологічне тлумачення поняття «культурна спадщина» (cultural 
heritage), визначення її об’єктного складу та змісту відбулося значною 
мірою під впливом становлення системи правової охорони в міжна-
родному праві, нормотворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй 
(ООН), Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культу-
ри (ЮНЕСКО), Ради Європи, Європейського Союзу (ЄС), Організації 
з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), інших міжнародних не-
урядових організацій. Ухвалені під їх егідою численні документи (ба-
гатосторонні конвенції, рекомендації, декларації) зафіксували розвиток 
міжнародного права охорони культурних цінностей саме як системи 
принципів і норм, що формуються суб’єктами міжнародного права, 
і регулюють міжнародні відносини у сфері збереження, використання 
і дослідження культурної спадщини, відновлення історичного середо-
вища, захисту культурних цінностей у випадку збройних конфліктів, 
реституції і повернення незаконно переміщених культурних цінностей, 
міждержавне культурне співробітництво за цими напрямами4. Серед 
них масив найсуттєвіших галузевих джерел із зазначеної тематики, за 
висновком дослідників, становлять документи ЮНЕСКО: Конвенція 
про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (Гаа-
зька конвенція, 1954), Рекомендація про заходи, спрямовані на заборо-
ну і запобігання незаконному вивезенню, ввезенню та передачі права 
власності на культурні цінності (1964), Конвенція про заходи, спрямо-
вані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та 
передачі права власності на культурні цінності (1970), Рекомендація 
про охорону рухомих культурних цінностей (1978), Рекомендація про 
охорону і збереження рухомих зображень (1980). Зазначені докумен-
ти ЮНЕСКО відображають розвиток у сучасному міжнародному праві 
універсальної концепції культурних цінностей, що базується на таких 
нормативно-правових засадах: кожна культурна цінність є унікаль-
ною та неповторною; всі культурні цінності підлягають національній і 
міжнародній охороні, передусім повазі до них і збереженню; культур-
ні цінності, що становлять культурну спадщину народів (національну 
культурну спадщину), невідчужувані та підлягають спеціальному між-
народному захисту5. Система міжнародних правових актів породжує 
певні зобов’язання для держав, які їх підписали. Йдеться про утвер-
дження базисних конвенційних основ норм і правил ставлення суспіль-
ства до культурних надбань у властивий праву специфічний спосіб.

Одним із принципово найважливіших актів ЮНЕСКО є Кон-
венція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 
(Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural 
Heritage, далі – Конвенція) від 16 листопада 1972 р. Це – перший між-
народно-правовий документ, де найцінніші пам’ятки культури та при-
роди, яким людство має забезпечити виявлення, охорону, збереження, 
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популяризацію і спадкоємність передавання майбутнім поколінням, 
отримали узагальнюючу назву «культурна спадщина». Нормами Кон-
венції передбачалася низка нововведень: 1) віднині статус Всесвітньої 
спадщини надавався одночасно об’єктам культури та природи (раніше 
їх визначали у 2-х різних галузях); 2) охорона культурної спадщини 
має здійснюватися комплексно на 2-х рівнях – національному і між-
народному; 3) сформовано механізм міжнародного співробітництва 
та охорони культурної спадщини, до структур якого включено інсти-
туції з відповідними повноваженнями – Міжурядовий комітет з охо-
рони культурної та природної спадщини (Комітет Всесвітньої спад-
щини) і Фонд Всесвітньої спадщини; 4) основна відповідальність за 
виявлення, охорону і збереження культурної та природної спадщини 
покладалася на державу, на території якої ця спадщина знаходилася. 
Прийняття Конвенції сприяло утвердженню й розвитку в міжнарод-
ному праві доктрини Всесвітньої спадщини, що охоплює культурні й 
природні об’єкти унікального значення. Йдеться про об’єкти, що ста-
новлять для людства непересічну універсальну цінність і занесені до 
Списку Всесвітньої спадщини або Списку Всесвітньої спадщини, яка 
перебуває під загрозою. У Конвенції здійснено спробу сформувати з 
культурної та природної спадщини різних народів перспективу світо-
вої спадщини як вияву рівноправності їхніх культур і культурних над-
бань, створити умови для широкого ознайомлення з матеріальними та 
духовними здобутками людства6. 

Аналогічний підхід містить Програма «Пам’ять світу» (Memory 
of the World Programme, далі – Програма), яка з 1992 р. реалізуєть-
ся ЮНЕСКО у розвиток концепції Всесвітньої спадщини. Понят-
тя «Пам’ять світу», як трактується у Програмі, – це документальна 
спадщина (документована колективна пам’ять народів світу), що збе-
рігається у бібліотеках, архівах, музеях, сховищах різних країн для 
нинішньої та майбутньої світової спільноти, і за обсягами становить 
значну частину Всесвітньої культурної спадщини. Її колекції та фон-
ди є надбанням усього людства, як і об’єкти видатного значення, 
включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однак, сукупна 
документальна спадщина людства залишається практично невідомою, 
а в умовах різноманітних небезпек (воєн, соціальних потрясінь, забут-
тя, згубного гніву тих, хто не визнає інших минулих і сучасних куль-
тур, посилення техногенного впливу на довкілля, зростання масшта-
бів незаконної транскордонної торгівлі культурними цінностями) їй 
загрожує зникнення. Тому в практичній площині Програма націлена 
на максимальну збереженість документальної спадщини, забезпечен-
ня людству всебічного рівноправного доступу до її надбань, розпов-
сюдження у світовому масштабі інформації про її існування й неми-
нущу значущість. Програма має охопити документальну спадщину за 
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всю писемну історію людства – від протодокументів у вигляді глиня-
них табличок і папірусів, – до сучасних видів документів із різними 
носіями інформації (кінофільми, звукозаписи, цифрові файли). Її по-
ложеннями передбачено ведення реєстрів «Пам’ять світу» міжнарод-
ного, регіонального, національного рівнів і внесення до них шляхом 
спеціальної процедури об’єктів документальної спадщини, що мають 
всесвітнє значення7. 

Сучасне тлумачення концепції Всесвітньої спадщини формується 
завдяки новим джерелам міжнародного права, істотному розширенню 
її об’єктного складу і змісту. Згідно з документами ЮНЕСКО, об’єк-
тами Всесвітньої спадщини нині можна вважати: нерухомі культурні 
цінності (архітектурні пам’ятки, ансамблі, визначні місця), пам’ятки 
природи; рухомі культурні цінності (манускрипти, інкунабули, кодек-
си, книги, архівні документи, у т. ч. записи текстів, мапи та інші карто-
графічні матеріали, фотографії, кінофільми, звукозаписи тощо); рухомі 
зображення (твори кіномистецтва, телебачення, відео); усні традиції, 
мову, звичаї, обряди, знання, навички; сліди людського існування, які 
мають культурний, історичний або археологічний характер і частково 
або повністю, періодично чи постійно знаходяться під водою на протязі 
не менше 100 років. Архівні документи та архіви у міжнародних право-
вих актах визнано невід’ємною складовою національної та Всесвітньої 
культурної спадщини, категоріями культурних цінностей достатньо 
широко охоплено їх типо-видову структуру. Наголошується про над-
звичайно важливу роль архівів у розвитку базових сфер життєдіяль-
ності суспільства, формуванні індивідуальної та колективної пам’яті 
людства, забезпеченні ефективності механізмів державного управлін-
ня і діяльності владних інституцій, зміцненні демократії. Акцентовано 
увагу міжнародної спільноти на пошуку шляхів вдосконалення політи-
ки щодо охорони, збереження архівної спадщини та всебічного удос-
тупнення громадян до її надбань як загальнолюдських проблем великої 
суспільної ваги8. 

Повноцінне функціонування Всесвітньої спадщини суттєво зале-
жить від підтримки, сприяння й збереження різноманітності культу-
ри народів світу в усьому багатстві її форм та самобутності. Для ви-
рішення цих проблем Генеральна конференція ЮНЕСКО 2 листопада 
2001 р. прийняла Загальну декларацію ЮНЕСКО про культурну різно-
манітність (UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, далі – 
Дек ларація). У ній наголошується, що будучи джерелом новацій, твор-
чості, ключовим компонентом сталого розвитку, дієвим інструментом 
міжкультурного діалогу й міжнародного співробітництва, культурна 
різноманітність потрібна людству так само, як живій природі біоріз-
номанітність. Декларація – перший міжнародно-правовий документ, 
в якому культурну різноманітність визнано спільним надбанням люд-
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ства, постульовано її невід’ємний зв’язок із повагою до культурних 
прав і гідності людини, а обов’язковість її збереження для нинішніх і 
прийдешніх поколінь проголошено етичним імперативом9. 

Світовий досвід свідчить, що нормативна категоризація поняття 
«культурна спадщина» на міжнародному рівні пов’язана з його узагаль-
неннями у наукових дисциплінах соціально-гуманітарного профілю. 
Зацікавленість дослідників природою культурної спадщини зумовила 
суттєве розширення пізнавального і аксіологічного вимірів цього по-
няття, активізувала пошук конструктивних відповідей на питання: «що 
потрібно зберегти?», «як потрібно відбирати культурні цінності, що 
підлягають охороні?», «де, в яких масштабах і з якою метою?». Вна-
слідок цього наприкінці ХХ ст. у процеси вивчення культурної спад-
щини (heritage studies) включилися нові академічні дисципліни, широкі 
верстви суспільства, фахівці та зацікавлені особи. Авторські концепції 
у наукових публікаціях авторів відображають мультідискурсивність, 
різнопланові вектори наукової експлікації поняття «культурна спад-
щина», особливу увагу приділено проблемам її онтології (концепція 
«буття») та епістемології (філософія, аксіологічні підходи, методи охо-
рони), складної й відповідальної місії в сучасну «інформаційну» епоху. 
Ґрунтовні інтерпретації простежуються у сюжетах, присвячених питан-
ням генезису і розвитку поняттєво-термінологічного апарату науки про 
культурну спадщину, співвідношенню понять «культурні цінності», 
«культурна спадщина», «культурне надбання», «культурна власність». 
Предметно на міждисциплінарній основі обговорюються шляхи вирі-
шення правових, організаційних, управлінських, технологічних питань 
виявлення, забезпечення збереженості та удоступнення культурної 
спадщини. Підкреслено неминущу цінність інформаційного потенціалу 
культурної спадщини, зафіксованому в матеріальних і духовних здобут-
ках, унікальних формовиявах культурного життя людства. Новий образ 
культурної спадщини вибудовується у таких підходах до розуміння її 
сутності: генетичного (культурна спадщина як один із найвпливовіших 
чинників формування національного самоусвідомлення, національної 
самоідентифікації, історичної пам’яті та історичної культури людини); 
географічного (культурна спадщина – потужний ресурс для збереження 
природного й культурного різноманіття навколишнього світу, окремих 
регіонів, етносів, груп населення); екологічного (культурна спадщина 
становить основу для збалансованого розвитку суспільства та біосфе-
ри). Згідно з семіотичним підходом обстоюється думка, що культур-
на спадщина у широкому сенсі являє собою сукупність успадкованих 
людством текстів (йдеться не тільки про писемні тексти, а й твори мис-
тецтва і літератури тощо), які виконують функцію колективної куль-
турної пам’яті, та у нових історичних умовах, особливо у переломні 
історичні епохи, коли суспільство намагається переосмислити власне 
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минуле, активізують культуротворні механізми. Вчені й науковці єдині 
у своїх висновках про те, що культурна спадщина – це стратегічний 
ресурс розвитку суспільства і держави, потужний засіб міжкультурного 
діалогу, а її найважливіша соціальна функція полягає у збереженні тра-
диції та пам’яті про минуле як основоположних засад цивілізаційного 
поступу людства10.

Утім, категорія «культурна спадщина» постійно знаходиться у ди-
наміці. Зокрема, на початку XXI ст. відбулося істотне розширення її 
об’єктного складу, смислового і предметного поля. Цивілізаційного 
значення у міжнародному масштабі набуло поняття «цифрова спад-
щина». У довідкових виданнях (термінологічних словниках, глоса-
ріях) термін «цифровий» (англ. digital) є синонімом «електронний»11. 
Загальновживаний термін «цифрова спадщина» (англ. digital heritage) 
має подвійне значення – культурна спадщина у цифровій формі або 
оцифрована (в електронній формі) культурна спадщина, тобто, йдеться 
про створення електронних (цифрових) копій історичних документів та 
артефактів. 

На міжнародному рівні поняття «цифрова спадщина» отримало 
нормативне значення завдяки ухваленню Генеральною конференцією 
ЮНЕСКО 15 жовтня 2003 р. «Хартії про збереження цифрової спадщи-
ни» (Charter on the Preservation of Digital Heritage, далі – Хартія). Згідно 
зі ст. 1, цифрова спадщина охоплює унікальні інформаційні ресурси 
знань і форми їх функціонування у базових сферах життєдіяльності 
суспільства – культурі, науці, освіті, управлінні, а також інформацію 
технічного, правового, медичного, іншого характеру, яку створюють 
у цифровий формі, або переводять у цифровий формат шляхом пере-
творення існуючих на аналогових носіях ресурсів. Йдеться про доку-
менти з паперовим носієм, бази даних, рухомі й нерухомі зображення, 
звукові та графічні матеріали, програмне забезпечення, веб-сторінки. 
У разі «цифрового походження» ресурси існують лише як цифровий 
оригінал*. Серед інформаційних ресурсів є багато таких, що мають не-
минущу цінність, значимість і потребують збереження для майбутніх 
поколінь, а тому акцентовано увагу на представництві у цифровій спад-
щині всіх народів, держав, культур і мов. За ст. 2 Хартії, збереження 
цифрової спадщини передусім націлене на забезпечення її максималь-
ного удоступнення, яке має бути вільним від необґрунтованих обме-

* The digital heritage consists of unique resources of human knowledge and 
expression. It embraces cultural, educational, scientifi c and administrative resources, 
as well as technical, legal, medical and other kinds of information created digitally, 
or converted into digital form from existing analogue resources. Where resources 
are «born digital», there is no other format but the digital object. Digital materials 
include texts, databases, still and moving images, audio, graphics, software and web 
pages, among a wide and growing range of formats.
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жень. Одне із ключових завдань цифрового архіву як невід’ємного, 
органічного компонента цифрової спадщини полягає у тому, щоб його 
контент залишався доступним для суспільства. При цьому підкресле-
но, що вкрай важливо створити надійний захист від будь-яких пося-
гань на безпеку інформації конфіденційного чи приватного характеру. 
Держави-члени, керуючись міжнародними правовими актами, повинні 
послідовно сприяти встановленню справедливої рівноваги між закон-
ними правами творців та інших правовласників і зацікавленістю широ-
ких верств населення в отриманні повноцінного доступу до цифрової 
спадщини. У ст. 5 Хартії базовим принципом функціонування цифро-
вої спадщини визнано безперервність (continuity of the digital heritage), 
послідовне дотримання якого вимагає впродовж повного «життєвого 
циклу» (від створення і до отримання безпосереднього доступу) здій-
снювати комплексні заходи для забезпечення її збереженості. Йдеть-
ся про збереження всіх смислових і функціональних характеристик її 
об’єктів, можливостей їх пошуку, презентації, інтерпретації, удоступ-
нення та використання нинішніми і майбутніми поколіннями. Однак, 
у світі існують реальні загрози невідворотної втрати цифрової спад-
щини, зумовлені швидкою зміною технічних параметрів обладнання і 
програмного забезпечення, відсутністю належної нормативно-правової 
бази, невизначеністю у питаннях ресурсного забезпечення, загальної 
відповідальності за її збереженість. Технології збереження цифрових 
матеріалів вимагають вкладання значних інвестицій у наукові дослі-
дження і прикладні розробки. Також збільшується розрив у сфері роз-
витку та використання інформаційних технологій між розвиненими 
країнами та рештою світу, між різними верствами населення всередині 
країн. Це явище відоме в науці як цифровий розподіл (Digital Divide) 
або цифрова нерівність. Тому в Хартії подано низку рекомендацій і 
пропозицій з розроблення сучасних стратегій, підходів щодо створення 
цифрових ресурсів, цифрових архівів, відбору цифрових матеріалів за 
критеріями історичної, культурної, наукової цінності, застосування від-
повідних правових та інституціональних механізмів, систем і процедур, 
здатних забезпечити автентичне і цілісне відтворення цифрових об’єк-
тів. Також йдеться про розроблення організаційних засад національної 
політики країн щодо охорони, забезпечення збереженості, доступу до 
цифрової спадщини, розвитку міжнародного співробітництва за цими 
напрямами12. 

Згодом у розвиток положень «Хартії про збереження цифрової 
спадщини» та Програми «Пам’ять світу» ЮНЕСКО ухвалила 2 важли-
вих документа – Ванкуверську декларацію «Пам’ять світу в цифрову 
епоху: оцифрування і збереження» («Memory of the World in the Digital 
Age: Digitization and Preservation», 2012, далі – Декларація) і «Рекомен-
дацію про забезпечення збереження та доступу до документальної спад-
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щини, у тому числі в цифровій формі» (Recommendation concerning the 
Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital 
Form, 2015, далі – Рекомендація). 

Декларація «Пам’ять світу в цифрову епоху: оцифрування і збе-
реження» була прийнята у вересні 2012 р. на конференції у Ванкуве-
рі (Британська Колумбія, Канада). Понад 500 учасників конференції з 
110 країн долучилися до обговорення широкого спектру актуальних 
проблем забезпечення збереженості та удоступнення цифрової спад-
щини, зокрема: розроблення під егідою Програми «Пам’ять світу» 
стратегічного документа – «дорожньої карти» цифрових трансформа-
цій і Рекомендації щодо просування законів про обов’язковий при-
мірник для цифрових форматів; створення необхідної технологічної 
інфраструктури (програмне забезпечення, формати файлів, носії інфор-
мації, інструменти і робочий процес, платформи і мережі); об’єднан-
ня зусиль архівної, бібліотечної та музейної спільноти для вирішення 
проблемних питань впливу авторських прав на доступ до цифрових 
інформаційних ресурсів; стандартизація цифрового зберігання тощо. 
На форумі була започаткована за участі ЮНЕСКО, Міжнародної ради 
архівів (МРА), Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та уста-
нов (IFLA), інших партнерів ідея спільного проекту PERSIST (Platform 
to Enhance the Sustainability of the Information Society Transglobally) 
для вирішення глобальних питань збереження цифрової інформації у 
відкритому доступі, пов’язаних із розробленням цифрових стратегій, 
політики управління, застосуванням новітніх технологій, стандартів і 
передових практик. Цей проект мав об’єднати зусилля фахівців у сфері 
інформаційних технологій, установи культури, уряди та скоординува-
ти їхню діяльність для мінімізації загроз втрати цифрової спадщини. 
У Декларації наголошується, що реалізація прав людини вільно шука-
ти, отримувати та використовувати інформацію, її загальнодоступність 
у світовому масштабі значною мірою стає можливою завдяки доступу 
до інформації у цифровій формі. Цифрові технології надають безпреце-
дентні можливості передачі та зберігання інформації, також є засобом 
фізичної збереженості документів, особливо – довготривалої збереже-
ності аудіовізуальних документів. Підкреслено важливість норматив-
но-правового забезпечення і залучення інвестицій у здійснення проек-
тів оцифрування, дотримання балансу між культурною спадщиною у 
традиційній формі та у цифровому форматі, удосконалення компетен-
ції роботи з цифровим контентом. Положення Декларації орієнтовані 
на створення електронних копій архівних, музейних, бібліотечних фон-
дів, накопичення досвіду формування національних цифрових ресурсів 
документальної спадщини, розвиток нового напряму в світовій історіо-
графії – «Digital History». Завдяки їх практичній реалізації користувачі 
отримають можливість побачити у режимі он-лайн електронні образи 
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найбільш значимих історичних документів і артефактів, що зафіксува-
ли історичні епохи, події, особистостей13. 

«Рекомендація про забезпечення збереження та доступу до доку-
ментальної спадщини, у тому числі в цифровій формі» – це системний 
нормативно-правовий документ із викладом сучасних принципів, пріо-
ритетів, взаємозв’язаних послідовних заходів правового, організаційно-
го, технологічного, наукового характеру, спрямованих на комплексне 
вирішення питань виявлення, збереження, удоступнення об’єктів до-
кументальної спадщини, в т. ч. у цифровій формі, розвитку міжнарод-
ного співробітництва за цими напрямами. Її провідна ідея полягає в 
забезпеченні повноцінного функціонування документальної спадщини 
людства у всьому багатстві її об’єктного складу. У преамбулі Рекомен-
дації підкреслено, що значна частина документальної спадщини зникла 
внаслідок природних чи антропогенних стихійних лих, виявилася не-
доступною через швидкі технологічні зміни, пов’язані з розробленням 
моделей і процесів збереження об’єктів цифрової спадщини. Зростаю-
чі за експонентою обсяги цифрового контенту є новим викликом для 
людства у сенсі нагальної потреби використання спеціальних методів 
роботи для його збереження та актуалізації. На увагу заслуговує подане 
у Рекомендації тлумачення таких базових понять: 

– «документ» – об’єкт, що містить аналоговий чи цифровий ін-
формаційний контент – зміст, і носій цього змісту. Документ підля-
гає збереженню, характеризується мобільністю, зміст документа може 
включати знаки, коди (текст), зображення (рухомі й нерухомі), звуки, 
які можна копіювати або переносити на носій. Носію властиві істотні 
культурні, естетичні й технологічні характеристики, а його зв’язок із 
контентом може бути нерозривним або випадковим;

– документальна спадщина – сукупність документів або груп до-
кументів, що мають неминущу цінність для культури, країни або люд-
ства в цілому, їх пошкодження чи втрата призводять до згубного куль-
турного зубожіння; Світова документальна спадщина: має глобальну 
значущість; є предметом спільної відповідальності; підлягає охороні та 
всебічному збереженню в інтересах людства, обов’язково при належ-
ній повазі та визнанні культурних традицій і практик; повинна бути 
широко доступною без будь-яких обмежень завдяки можливостям ба-
гатократного використання; слугує засобом для розуміння соціальних, 
політичних, колективних, приватних аспектів історії, підтримки управ-
лінських процесів і сталого розвитку; документальна спадщина кожної 
держави відображає її національну пам’ять, самобутність і, таким чи-
ном, визначає місце цієї держави у сучасному глобальному світі;

– інституції, які займаються питаннями збереження інформації, – 
архіви, бібліотеки, музеї, навчальні, культурні та науково-дослідні 
установи.
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Державам-членам пропонується здійснити комплексні заходи за та-
кими пріоритетними напрямами:

у справі виявлення документальної спадщини: надавати дієву під-
тримку установам, які професійно займаються питаннями докумен-
тальної спадщини (розробленням політики відбору, формуванням до-
кументальних комплексів, забезпеченням їх збереженості та доступу); 
виявляти об’єкти документальної спадщини, яким загрожує потенцій-
на або неминуча небезпека, і оперативно залучати для вирішення цих 
питань відповідні державні органи; державним і приватним установам 
забезпечити належну збереженість створених ними документів; коор-
динувати вирішення питань збереженості документальної спадщини з 
громадянським суспільством, при цьому передбачити збереженість не 
тільки основних документів, а й інформації контекстуального характе-
ру, зокрема, розміщуваної в соціальних мережах; критерії відбору до-
кументів мають бути недискримінаційними за характером і чіткими, 
а відбір – нейтрально збалансованим із точки зору галузей знань, форм 
художнього самовираження та історичних епох; 

у справі збереження документальної спадщини: використовувати 
сучасні методи, профілактичні технології, досягнення гуманітарних, 
природничих, технічних наук; аналогові носії зберігати у випадках, 
коли вони мають цінність як автентичні оригінали, артефакти або 
об’єкти, що містять інформацію; для документів у цифровому форматі 
відповідні механізми кореляції доцільно передбачити з моменту, який 
передує їх створенню і придбанню для оптимізації подальшого управ-
ління ними, мінімізації витрат і ризиків; активно розвивати співпра-
цю, партнерські відносини між урядами, інституціями, які займаються 
питаннями збереження інформації, та приватними структурами; заходи 
щодо збереженості мають ґрунтуватися на принципах цілісності; ав-
тентичності, надійності, на загальнодержавній координації діяльності, 
проведенні міждисциплінарних наукових досліджень, залученні екс-
пертного середовища та відповідати міжнародним нормативно-право-
вим документам, стандартам, передовим практикам; 

у справі забезпечення доступу до документальної спадщини: роз-
робити належну нормативно-правову базу для установ, які займають-
ся питаннями збереження документальної спадщини, гарантувати їм 
необхідну незалежність у вирішенні цих питань з метою формування 
у суспільстві стійкої довіри до обсягів і змісту відібраних матеріалів, 
надійності методів їх збереження і удоступнення, прозорості та обґрун-
тованості державних витрат; чітко визначити згідно з національним за-
конодавством необхідні обмеження у доступі до документальної спад-
щини; передбачити довгострокові потреби щодо залучення інвестицій 
у сферу збереження оригіналів документів, створених в аналоговому 
форматі, розвиток інформаційної інфраструктури «установ пам’яті», 
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вдосконалення компетенції роботи з цифровим контентом і залучати 
до фінансування спонсорів, меценатів, різні фонди тощо; сприяти ство-
ренню умов для максимально інклюзивного доступу до документальної 
спадщини на основі використання сучасних інформаційно-комунікацій-
них технологій, міжнародних стандартів, інформаційно-просвітницьких 
програм (виставки, презентації, теле-, радіопрограми, освітні програми, 
лекції, публікації тощо); 

у справі розвитку національного і міжнародного співробітництва 
державам-членам рекомендується: організовувати та підтримувати 
обмін результатами наукових досліджень і публікаціями, налагодити 
підготовку фахівців та обмін ними, проведення форумів, розроблення 
навчальних курсів, діяльність робочих груп за такою тематикою: ката-
логізація, управління ризиками, виявлення документальної спадщини, 
що знаходиться під загрозою, сучасні наукові дослідження; поглиби-
ти співпрацю з міжнародними і регіональними асоціаціями фахівців, 
установами і організаціями, які займаються питаннями збереження до-
кументальної спадщини; сприяти практичній реалізації двосторонніх/
багатосторонніх на міждержавному рівні науково-дослідних програм, 
науково-технічних проектів із використанням сучасних інформацій-
но-комунікаційних технологій, кращих практик (принципів, стандар-
тів, процедур) щодо охорони та збереження об’єктів документальної 
спадщини; посилити співробітництво у межах програми ЮНЕСКО 
«Пам’ять світу»14. 

Розглянуті вище документи ЮНЕСКО – це її вкрай важлива, своє-
часна і системна відповідь на реалії та виклики інформаційного сус-
пільства. Йдеться про найвпливовіші чинники сучасної «інформацій-
ної епохи» – знання, інформацію, комунікацію, бурхливий розвиток 
і розповсюдження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. 
Глобальні цивілізаційні процеси, стрімкий інформаційно-технологіч-
ний прогрес, інноваційність, що стала визначальною характеристи-
кою сучасних соціально-економічних, науково-технічних, виробничих, 
культурних, освітніх процесів, істотно підвищили роль інформацій-
них ресурсів. Нині особливої актуальності набуває формування стра-
тегії переходу від пасивного нагромадження інформаційних ресурсів 
до перетворення їх в цілісну і доступну для користування з урахуван-
ням найперспективніших трендів інформаційних технологій ефективну 
«систему знань». Цифрові технології зумовили безпрецедентні умови 
удоступнення до надбань культурної спадщини і водночас загострили 
економічні й технологічні проблеми зберігання та інтеграції її інфор-
маційних ресурсів, протиріччя між динамікою накопичення інформації 
цифрового походження і темпами старіння технічних параметрів об-
ладнання й програмного забезпечення. Їх застосування також актуалі-
зувало «зворотній бік» забезпечення збереженості – відсутність спра-
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ведливої рівноваги між законними правами авторів, правовласників 
і зацікавленістю суспільства отримати вільний доступ до культурної 
спадщини15. 

Ці складні проблеми вирішуються ЮНЕСКО не тільки через ух-
валення відповідних нормативно-правових документів. Під егідою 
ЮНЕСКО було розпочато практичну реалізацію взаємопов’язаної з 
програмою «Інформаційне суспільство для всіх» стратегії залучення 
світової спільноти до збереження цифрових ресурсів, що передбачає: 
проведення широких консультацій з урядами, політиками, експертами, 
а також із представниками установ, які займаються питаннями збережен-
ня культурної спадщини, програмним забезпеченням, стандартизацією; 
поширення технічних рекомендацій; здійснення пілотних проектів; під-
готовка публікацій, розроблення навчальних програм проведення між-
народних конференцій, семінарів з актуальної тематики. Так, у 2000 р. 
ЮНЕСКО опублікувала оновлену версію свого довідника (Larivière. J. 
Guidelines for legal deposit legislation. (Rev., enl. And updated ed.) (2000), 
присвячену питанням застосування правила обов’язкового примірника. 
До нього було включено окремий юридичний розділ із рекоменда ціями 
щодо організації отримання обов’язкового примірника цифрових ма-
теріалів. ЮНЕСКО пропонувала, щоб цифрові публікації включалися 
до закону про обов’язковий примірник у повному обсязі, навіть попри 
виникнення на практиці певних проблем. Якщо законодавство буде 
ґрунтуватися на такому підході, то посприяє найповнішому збережен-
ню документальної спадщини і публікацій у цифровій формі всіх типів. 
За контрактом з ЮНЕСКО у 2003 р. провідними фахівцями Національ-
ної бібліотеки Австралії підготовлено «Рекомендації щодо збережен-
ня цифрової спадщини» (далі – Рекомендації). Документ відзначається 
системним охопленням проблематики і не втратив до сьогодні своєї 
актуальності. Його структура включає: передмову і 4 розділи, в яких 
докладно розглянуто поняттєвий апарат, організаційні, теоретичні пи-
тання цифрового збереження, подано роз’яснення аспектів його мето-
дичного супроводу, зокрема: розділ І «Вступні матеріали» (коментар 
до проекту «Хартії про збереження цифрової спадщини» та її термі-
нології); розділ 2 «Перспективи у сфері управління» (аналізування 
сутності цифрових ресурсів, специфіки їх зберігання, програмного за-
безпечення і управління ними в архіві, відповідальність за забезпечен-
ня збереженості); розділ 3 «Технічні та практичні аспекти» (критерії 
відбору цифрових матеріалів, співпраця і розвиток партнерських від-
носин з їх створювачами, контроль за метаданими, правові питання 
зберігання і доступу, стратегії захисту даних, управління ризиками, 
стандартизація); розділ 4 «Додаткова інформація» (глосарій термінів, 
список джерел)16. Ухвалення нормативних документів, публікація до-
відкових і методичних матеріалів, змістовні дискусії на міждисциплі-
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нарних форумах сприяли розвитку поняттєво-термінологічного апарату 
цифрової культурної спадщини, його унормуванню і запровадженню 
до наукового й суспільного обігу, надали імпульсу для наукових до-
сліджень. Отже, багатоаспектна, інтегративна діяльність ЮНЕСКО у 
сфері цифрової культурної спадщини відзначається гармонійним поєд-
нанням нормотворчості та здійснення системних практичних заходів 
щодо її охорони, збереження, дослідження, удоступнення і актуаліза-
ції. При цьому, з метою покращення нормативних процедур оцифру-
вання, розглядалися питання інтероперабельності – експлуатаційної 
сумісності програмного забезпечення і контенту, оптимізації стандар-
тів. Нормотворча діяльність і практичні заходи були взаємопов’язані 
з вирішенням ключових завдань розвитку «суспільства знань»: скоро-
тити розрив, зумовлений використанням цифрових технологій, який 
позбавляє окремі групи населення і цілі країни переваг у доступі до 
інформації та знань; гарантувати поширення інформації, знань і забез-
печити вільний до них доступ; досягти міжнародної згоди і зміцнити 
міжнародну співпрацю у питаннях про необхідність розроблення нових 
норм і принципів. 

Варто підкреслити, що і на регіональному рівні, зокрема у ЄС, 
приділяється велика увага проблемам цифрової спадщини. З моменту 
підписання у лютому 1992 р. лідерами держав Європейського Спів-
товариства Договору про Європейський Союз і Заключного акта про 
валютно-фінансовий союз*, культурна політика офіційно була визнана 
одним із напрямів діяльності ЄС і фактором економічної й соціальної 
інтеграції Європи. ЄС мав заохочувати співробітництво держав-членів, 
сприяти розвитку їхніх культур на засадах національної та регіональної 
різноманітності, враховуючи при цьому і питання спільної культурної 
спадщини. Культура розумілася як один із вагомих інструментів об’єд-
нання громадян держав-членів ЄС не тільки на політичному і соціаль-
но-економічному рівнях, а й на рівні їхньої самосвідомості та самоіден-
тифікації, сприйняття себе представниками однієї території з базовими 
загальнокультурними цінностями. Важливим кроком у розвиток поло-
жень Договору про Європейський Союз 1992 р. стало рішення Євро-
пейського парламенту і Ради ЄС № 2228/97/ЄС від 13 жовтня 1997 р. 
про заснування Програми дій Співтовариства у сфері культурної спад-
щини. В її межах зусилля спрямовувалися на посилення збереженості 
європейської культурної рухомої й нерухомої спадщини (архівів, біблі-

* 9–10 грудня 1991 р. у Маастрихті (Нідерланди) лідери держав Європей-
ського Співтовариства затвердили, а в лютому 1992 р. підписали Договір про 
Європейський Союз і Заключний акт про валютно-фінансовий союз. Договір 
набув чинності 1 листопада 1993 р. після його ратифікації всіма сторонами. 
Певні положення цієї угоди були переглянуті у формі Амстердамського дого-
вору від 2 жовтня 1997 р., який набув чинності 1999 р.
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отечних і музейних зібрань, археологічних наземних і підводних об’єк-
тів, архітектурних пам’яток і культурних ландшафтів), забезпечення 
можливостей удоступнення громадян до культурних надбань, вихован-
ня у них бережливого ставлення до пам’яток культури. Згодом у ЄС 
розпочалося виконання програм культурного спрямування – «Леонар-
до», «Рафаель», «Медіа», «Культура 2000», що передбачали надання на 
конкурсних засадах фінансової підтримки (грантів) культурно-худож-
нім/просвітницьким проектам. Упродовж 1990-х – на початку 2000-х 
років було ухвалено низку нормативно-правових документів, присвя-
чених питанням активізації співробітництва держав – членів ЄС в ар-
хівній сфері, розширення доступу до документів Європейського пар-
ламенту, Ради та Комісії ЄС і громадськості до офіційних документів, 
створення ефективної системи управління архівами і документами, за-
безпечення збереженості архівних документальних комплексів згідно з 
нормативними вимогами (рішення Ради ЄС (94/C 235/03) від 17 червня 
1994 р., Резолюція Ради ЄС від 6 травня 2003 р., Рекомендація Ради ЄС 
(2005/835/EC) від 14 листопада 2005 р.). 3 документи, а саме: Рекомен-
дація R (2000) 13 щодо доступу до архівів, Рекомендація R (2001) 15 
щодо викладання історії у ХХІ ст. у Європі і Рекомендація R (2002) 2 
щодо доступу до офіційних документів містять засадничі принципи, 
яких державам-членам рекомендується дотримуватися у своїй законо-
давчій і адміністративній практиці. Цей комплекс документів визначив 
політику ЄС в архівній сфері як цілісну стратегію управління інформа-
цією, що базується на принципах прозорості (transparency), відкритості, 
доступності17. Отже, логіка інтеграційних процесів на європейському 
континенті зумовила поступове розширення компетенції інституцій 
ЄС в культурній сфері та засвідчила, що офіційна культурна політика 
перемістилися на перші позиції, а культура розглядається як один із 
ключових чинників взаємодії держав-членів ЄС. Розвитку цих тенден-
цій значною мірою посприяло прийняття Хартії ЄС про основні права 
(2000) і Лісабонського договору (2007). 

Нині європейська культурна співпраця між державами-членами 
ЄС охоплює достатньо широке коло напрямів: розроблення загальної 
культурної політики; розбудова європейської культури, охорона, збе-
реження, дослідження, удоступнення, актуалізація культурної спад-
щини, а також аудіовізуальної та архівної спадщини; переміщення 
культурних цінностей у межах ЄС; повернення культурних цінностей, 
незаконно переміщених з території ЄС тощо. Європейське регіональ-
не співробітництво у культурній сфері регулюють міжнародно-право-
ві акти ЄС, Ради Європи, документи ОБСЄ тощо. Для його розвитку 
принципово важливе значення має нормотворча діяльність Ради Єв-
ропи, укладені в її рамках або під її егідою численні документи (ре-
комендації, резолюції, накази тощо), зокрема: Європейська культурна 
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конвенція (1954), Європейська конвенція про охорону археологічної 
спадщини (1969), Конвенція про охорону архітектурної спадщини 
Європи (1985), Європейська конвенція про правопорушення щодо 
культурних цінностей (1985), Європейська конвенція про охорону 
археологічної спадщини (переглянута, 1992), Конвенція про спільне 
кіновиробництво (1992), Європейська конвенція про захист аудіові-
зуальної спадщини (2001, вступила в силу 2008 р.) і додаток до неї – 
Протокол про захист телевізійної продукції (2001), Рамкова конвен-
ція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства 
(2005). Ці документи є частиною масиву міжнародно-правових актів, 
які тією чи іншою мірою стосуються охорони культурної спадщини, 
проблем культури взагалі, питань реалізації культурних прав людини, 
та зафіксували, що норми регіонального міжнародного права мають 
тенденцію до оформлення в єдину цілісну систему європейського пра-
ва охорони культурних цінностей18.

Проблеми збереження культурної спадщини у цифровій формі по-
чали розробляти в ЄС наприкінці 1990-х років ХХ ст. у взаємозв’яз-
ку з розбудовою інформаційного суспільства, створенням інформа-
ційної інфраструктури європейського континенту, «дигіталізацією» 
і розповсюдженням цифрових технологій в усіх сферах життєдіяль-
ності європейського соціуму. В ЄС прийнято і реалізується значний 
за обсягом блок документів, присвячених розвитку інформаційного 
суспільства, серед яких є низка документів, що містять перспективні 
системні орієн тири для реалізації політики ЄС у сфері культури, діяль-
ності держав-членів у сфері культурної спадщини та її репрезентації 
у цифровій формі: «План дій щодо переходу Європи до інформацій-
ного суспільства» (1994); «Меморандум зі взаєморозуміння «Мульти-
медійний доступ до європейської культурної спадщини» (1995–1998); 
«Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства» (2000); 
Програма «еЕвропа – інформаційне суспільство для всіх» (м. Лісабон, 
Португалія, 2000, оновлена у 2010 р.) і плани дій щодо її реалізації – 
«eEurope 2002», «eEurope 2005», «eEurope 2010»; «Лундські принципи» 
(2001); план дій «eEurope 2020: Цифровий порядок денний для Євро-
пи» (Digital agenda for Europe, нині основний проектний документ із 
розвитку інформаційної сфери ЄС), «Рамкова програма Горизонт 2020» 
(2014). Ці документи орієнтовані на забезпечення в умовах становлення 
інформаційного суспільства глобальної конкурентоспроможності ЄС: 
шляхом посилення інноваційного потенціалу та економічного оновлен-
ня держав-членів; пріоритетного розвитку найперспективніших трендів 
інформаційно-комунікаційних технологій; упровадження е-урядування 
як одного з ключових інструментів ефективності державного управлін-
ня і надання послуг; досягнення нового рівня комунікацій, культури, 
науки, освіти, покращення якості життя громадян. До основних напря-
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мів інформаційної політики ЄС віднесено: побудову економіки знань 
(інформаційної економіки); поширення і доступ до знань, інформації 
на рівноправних засадах для всіх європейських народів; створення і 
використання конкурентоспроможних інформаційних ресурсів Європи; 
вільний доступ до мережі Інтернет; використання інформаційного по-
тенціалу європейської культурної спадщини на благо цивілізації тощо. 
У сфері культури актуалізовано амбітні завдання: формування єдино-
го європейського культурного простору, фундаментом якого має бути 
культурна спадщина європейського континенту; включення в його 
межі архівів, музеїв, бібліотек, навчальних закладів, культурних і нау-
ково-дослідних установ; практична реалізація потужних міждержавних 
проектів, програм з оцифрування і створення міжнародних інтегрова-
них цифрових ресурсів культурної спадщини, впровадження сучасних 
моделей довготривалого вільного он-лайн доступу до них громадян. 
Суттєвою особливістю зазначених документів ЄС є їхня взаємопов’яза-
ність, чітка ієрархічність, фахове застосування методики стратегічного 
планування. Так, весь корпус документів являє собою «піраміду», у ме-
жах якої будь-яка загальна стратегія чи програма складається з низки 
більш ретельно і конкретно розроблених галузевих стратегій чи про-
грам, а ті, у свою чергу, містять ще вужчі локальні проекти, у межах 
яких окреслюється можливість предметної роботи на рівні окремих ре-
гіонів, спільнот, установ тощо. У питаннях, де аспекти застосування 
галузевої стратегії перетинаються з ареалами інших сфер або галузей 
життєдіяльності суспільства, наприклад, збереження або репрезентація 
об’єктів культурної спадщини, переведення їх у цифровій формат, від-
бувається пошук консенсусних рішень – узгодження ключових підхо-
дів, кореляція з завданнями, заходами, технологіями практичної реалі-
зації програм чи проектів19. 

Прикладом такої методики може слугувати «Меморандум зі 
взаєморозуміння «Мультимедійний доступ до європейської куль-
турної спадщини» (Multi-media Access to Europe’s Cultural Heritage. 
A Memorandum of Understanding and European Charter. European 
Commission, DGXIII-B, 28th June 1996)20, ухвалений Європейською 
комісією у червні 1996 р. Це угода між музеями, галереями, держав-
ними і громадськими установами, компаніями, які спеціалізуються у 
сфері телекомунікаційних і апаратно-програмних комплексів, елект-
ронних видавництв стосовно досягнення обопільного порозуміння з 
мультимедійних проблем, важливих для всіх сторін. У ній визначено 
низку зобов’язань для сторін, зокрема: для державних установ: спри-
яти співробітництву між музея ми, галереями і приватним сектором; 
внести необхідні уточнення у законодавство про інтелектуальну влас-
ність; брати участь у фінансуванні створення електронних інформа-
ційних ресурсів, не пов’язаних із комерційними інтересами; сприяти 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ



85

поширенню інформації про культурну спадщину в навчальних закла-
дах і громадських організаціях; для компаній, які спеціалізуються у 
сфері телекомунікаційних і апаратно-програмних комплексів, елек-
тронних видавництв: брати участь у фінансуванні робіт зі створення 
електронних образів музейних колекцій; сприяти тому, щоб електрон-
ний доступ до культурної спадщини Європи став частиною навчаль-
них планів шкіл і університетів тощо; для музеїв і галерей: установити 
єдиний порядок створення електронних образів зібрань і забезпечити 
через електронні мережі їх удоступнення; дійти згоди щодо єдиних 
правил і протоколів опису змісту, порядку доступу, виробити ціно-
ву політику для індивідуальних користувачів, шкіл і університетів на 
території ЄС і за його межами; пропагувати електронний доступ до 
інформаційних ресурсів музеїв як доповнення до безпосередніх відві-
дувань їх громадянами і спосіб поширення у світі знань про світову 
культурну спадщину. 

Показово, що організаційна діяльність у ЄС довкола проблем циф-
рової спадщини на початку ХХІ ст. ставала дедалі все більш конкрет-
ною і чіткою, набувала рис стратегічного планування з визначеними 
базовими принципами, пріоритетами, взаємозв’язаними завданнями, 
послідовними заходами та інструментами їх реалізації. Важливим кро-
ком на шляху створення механізму координації зусиль держав-членів 
стали «Лундські принципи» (The Lund Principles), прийняті на нараді 
представників держав-членів у м. Лунд (Швеція) у квітні 2001 р. За 
висновками учасників цієї наради, оцифрування є ключовим механіз-
мом використання унікальних надбань європейської культурної спад-
щини, підтримки культурної різноманітності, розвитку освіти та інду-
стрії культури. Втім, держави-члени ЄС, попри значний практичний 
досвід та обсяги фінансування, стикаються з численними перешкодами 
і ризиками, зумовленими багатоаспектним характером процесів і різни-
ми методиками оцифрування, через відсутність узгоджених стандартів, 
взаємозв’язку між культурними програмами і новітніми технологіями 
їх практичної реалізації, послідовних підходів до вирішення проблем 
законодавства про інтелектуальну власність. Висловлені учасниками 
наради пропозиції сформували загальний фундамент «Лундських прин-
ципів», що були реалізовані у «Лундському плані дій до 2005 р.», роз-
глянутому на нараді представників країн-членів ЄС у Брюсселі 17 лип-
ня 2001 р. За рекомендаціями та рішеннями цих 2-х нарад визначено 
такі основні напрями діяльності: створення у рамках ЄС спеціального 
механізму координації національних програм з оцифрування культур-
ної спадщини Європи (в архівах, музеях, бібліотеках); підтримка єв-
ропейського погляду на політику і програми оцифрування; поширення 
передового досвіду щодо стандартів, нормативів і технологій оцифру-
вання; розвиток міждержавного співробітництва для удоступнення й 
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популяризації культурної спадщини у цифровій формі; розроблення 
національних програм навчання з метою вдосконалення компетенції 
роботи з цифровими технологіями. 

На підтримку виконання попередніх рішень Рада ЄС прийняла у 
листопаді 2005 р. «Динамічний план дій», що містив 6 основних ці-
лей: досягнення стратегічного лідерства у сучасних реаліях стрімких 
економічних і технологічних змін; зміцнення взаємозв’язків між дер-
жавами-членами ЄС, а також з європейськими мережевими структура-
ми стосовно ініціатив або виконання програм з оцифрування культур-
ної спадщини; подолання фрагментарності та дублювання у процесах 
оцифрування; визначення адекватних моделей фінансування і політики 
для забезпечення стійкого розвитку та стратегії довготривалої збереже-
ності цифрових ресурсів; підтримка культурної та мовної різноманіт-
ності у цифровому контенті. 

Практичній реалізації створення європейського культурного інфор-
маційного простору сприяло прийняття Європейською комісією Реко-
мендації 2006/585/ЄС про оцифрування і он-лайн доступ до культурно-
го контенту та цифровому зберіганню від 24 серпня 2006 р.21 У жовтні 
2011 р. Європейська комісія ухвалила нову Рекомендацію C (2011) 
757922, підтриману Радою ЄС на засіданні 20 квітня 2012 р. У цих доку-
ментах пропонувалося державам-членам: розробити національні стра-
тегії довготривалого збереження і удоступнення цифрових ресурсів з 
урахуванням дотримання законодавства про інтелектуальну власність; 
включити до них організаційні аспекти, відповідальність усіх сторін, 
пов’язану зі створенням цифрових інформаційних ресурсів і користу-
ванням ними; переглянути національне законодавство для того, щоб 
його норми врешті допустили можливості багатократного копіювання 
і міграцію цифрових матеріалів; розвивати співробітництво, обміню-
ватися досвідом і технологіями, погоджувати стандарти, підтримувати 
постійні консультації та здійснювати моніторинг ситуації на локально-
му і міждержавному рівнях; активізувати діяльність щодо оцифрування 
матеріалів із питань культури для їх репрезентації у Європейській циф-
ровій бібліотеці, відомій під назвою «Європеана». 

У січні 2011 р. «Комітет мудреців» (Comitè des Sages) Європей-
ської комісії опублікував свою доповідь «Нове відродження» (The new 
renaissance), в якій йшлося про представлення європейської культурної 
спадщини у мережі Інтернет. Авторами доповіді підкреслено важли-
вість довгострокового збереження оцифрованих і створених у цифровій 
формі матеріалів, а також підтверджено, що цією діяльністю повинні 
займатися установи культурної спадщини. Рекомендовано архівувати 
обов’язковий примірник матеріалів у бібліотеці «Europeana». Для робіт, 
захищених авторським правом, сайт зберігання буде закритим архівом. 
Щоб уникнути дублювання копій матеріалів, пропонується надавати їх 
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установам, які мають право на її отримання згідно з національним за-
конодавством щодо зберігання23.

Впродовж останніх 15 років у ЄС розроблено чимало різноаспект-
них програм і проектів інтегрованих цифрових ресурсів європейської 
культурної спадщини. Одним із основних організаційних механізмів 
і дієвим фінансовим інструментом їх практичної реалізації є Рамко-
ві програми (Framework Programme for Research and Technological 
Development, FP). Кожна з них діє у межах певного хронологічного 
періоду, значного обсягу фінансування, має свою стратегічну мету, ви-
значені основні напрями досліджень і охоплює певну кількість проек-
тів. Практичною реалізацією програм керує група національних пред-
ставників. Рамкові програми мають важливе значення для координації 
комплексних досліджень у сфері культури, науки, інформаційних тех-
нологій за актуальною тематикою. 

Починаючи з 1984 р., профінансовано і реалізовано 7 рамкових про-
грам. Зокрема, реалізація масштабного проекту MINERVA відбулася у 
межах 5-ї Рамкової програми (2002–2005), а його продовження – про-
ект MINERVA PLUS – 6-ї Рамкової програми. Ці проекти є конкретним 
механізмом втілення у життя «Лундських принципів». За результатами 
їх виконання: організовано мережеву взаємодію міністерств культури 
європейських країн для координації національних програм оцифруван-
ня культурної спадщини і створено на цій основі погоджену загально-
європейську платформу; розроблено рекомендації, методики, стандар-
ти, метадані для забезпечення довготривалого збереження і доступу до 
цифрових ресурсів; підготовлено посібники, що містять вимоги і реко-
мендації з оцифрування, стандартизації та інтеграції даних, захисту прав 
інтелектуальної власності. Мережами MINERVA запущено проекти, 
орієнтовані на забезпечення постійного он-лайнового доступу до куль-
турної спадщини Європи, в їх числі: MICHAEL (Multilingual Inventory 
of Culture Heritage in Europe) – багатомовний ресурс, що надає можли-
вості пошуку і користування зібраннями музеїв, бібліотек, культурних 
установ Європи; ATHENA (Access to cultural heritage networks across 
Europe) – проект, який виконувався у рамках програми eContentplus, 
для об’єднання всіх зацікавлених сторін і правовласників інформацій-
них ресурсів Європи, інтеграції стандартів, інструментів, необхідних 
для розширення контенту Європейської цифрової бібліотеки Europeana, 
і, таким чином, для надання користувачам повноцінного доступу до 
культурної спадщини європейського континенту. У межах 6-ї Рамкової 
програми виконувався проект BRICKS (Building Resources for Integrated 
Cultural Knowledge Services), що об’єднав проекти цифрових архівів, 
музеїв, бібліотек, наукових установ для створення Цифрової бібліотеки 
на кшталт Європейської цифрової пам’яті. Його мета – розроблення 
сучасної інфраструктури, здатної інтегрувати з різних країн інформа-
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ційні ресурси і послуги у сфері культури. Цифрова бібліотека являє 
собою мережеву систему послуг, в якій для користувачів передбачено 
доступ до колекцій мультимедійних цифрових документів різних галу-
зей знань. 6-та Рамкова програма також включала проекти: EASAIER 
(удосконалення доступу до аудіоархівів шляхом інтеграції методів об-
робки мови і музики, медіа пошуку тощо), MEMORIES (розроблення 
семантичної системи індексації аудіо інформації для інформаційного 
пошуку і удоступнення до аудіоархівів); PRESTOSPACE (збереження 
аудіовізуальної спадщини, що зберігається у теле- і радіоархівах, му-
зеях, бібліотеках). 

У межах Програми eEurope реалізовувалася програма eContent2 
(2001–2004), спрямована на підтримку формування, поширення і ви-
користання багатомовного цифрового ресурсу, зокрема, і в мережі 
Інтернет, сприяння розвитку мовної й культурної різноманітності у 
глобальних мережах. У січні 2005 р. Європейський парламент ухва-
лив програму eContentplus (2005–2008), що передбачала розвиток і 
запровадження багатомовного контенту інноваційних on-line послуг 
в Європі. 

20 листопада 2008 р. відбулося офіційне відкриття Європейської 
цифрової бібліотеки (European Digital Library, Europeana,) і більш як 
1000 установ з усієї Європи надали свої матеріали для того, щоб зроби-
ти доступними для користувачів у режимі он-лайн понад 2 млн оциф-
рованих об’єктів (творів живопису, музичних творів, кінофільмів, фо-
тодокументів, книг, мап, архівних зібрань тощо). Проект ініційовано 
Європейською комісією з метою покращення доступу до електронного 
контенту в рамках програми eContentplus і орієнтовано на відкритий 
доступ до багатомовних мультимедійних ресурсів європейської куль-
турної спадщини. Європейську цифрову бібліотеку визначено як голов-
ну і загальноєвропейський інтегратор цифрових культурних матеріа-
лів. Ще одним масштабним проектом є Європейська бібліотека (The 
European Library), започаткована у 2004 р Конференцією європейських 
національних бібліотекарів (CENL). Це – веб-портал, що надає доступ 
до повнотекстових і бібліографічних ресурсів 48 національних бібліо-
тек Європи. Пошуково-навігаційний апарат порталу пропонує можли-
вості бібліографічного пошуку і доступу до цифрових ресурсів книж-
кових фондів24. 

Навіть побіжний аналіз проблематики досліджуваної теми засвід-
чує, що Європейський Союз має позитивний досвід законодавчого та 
проектного супроводу питань збереження цифрової культурної спад-
щини. Європейські стратегічні ініціативи відносно культурної політи-
ки базуються на усвідомленні керівними інституціями ЄС і урядами 
держав-членів, що культура – це інструмент зміцнення соціальної кон-
солідації та європейської ідентичності, особливо актуальний в умовах 
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культурного, мовного, етнічного і релігійного розмаїття європейського 
суспільства; культурна спадщина – ключовий чинник сталого розвит-
ку мирної та процвітаючої Європи, є втіленням європейської «єдності 
в різноманітності», а цифрова спадщина – не тільки вид й невід’ємна 
складова європейської культурної спадщини, що містить цінні інфор-
маційні ресурси, а й спосіб збереження її об’єктів. 
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ДО 100-РІЧЧЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(добірка документів)*

Черкаська область – унікальний історичний регіон України, з яким 
пов’язано багато ключових подій вітчизняної історії, а також жит-
тя і діяльність військового, політичного та державного діяча Богдана 
Хмельницького, поета, письменника, художника, громадського та по-
літичного діяча Тараса Шевченка, письменника, етнографа, фолькло-
риста, педагога Івана Нечуя-Левицького, родини промисловців, учених 
і меценатів української культури Симиренків, генерал-хорунжого армії 
УНР Георгія Тютюнника, поета, журналіста, шістдесятника Василя Си-
моненка та інших видатних співвітчизників.

Свою історію Державний архів Черкаської області веде від створе-
ного у квітні 1919 р. Центрального народного архіву у складі Народно-
го будинку культури, куди згодом були передані архіви розформованих 
повітових установ.

За 100 років діяльності архів перетворився у потужний центр, де 
не тільки досліджуються джерела минулого і сучасного розвитку Чер-
кащини, а й впроваджується державна політика у сфері архівної справи 
і діловодства у регіоні. Нині в держархіві області, архівних відділах 
райдержадміністрацій та міських рад зосереджено понад 1,5 млн справ. 

У держархіві області успішно функціонують постійно діючі кур-
си підвищення кваліфікації працівників діловодного апарату та відом-
чих архівів (з 1984 р.) та однорічні заочні курси підвищення кваліфі-
кації співробітників районних і міських державних архівних установ 
(з 1995 р); щорічно проходять архівну практику студенти Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького та Черкась-
кого державного технологічного університету.

Сучасний обсяг документів держархіву області складає 7 тис. 
703 фонди на 1,2 млн справ за 1710–2018 рр. Це – документи як з па-

* Упорядник – Клименко Тетяна Анатоліївна, кандидат історичних наук, 
доцент, директор Державного архіву Черкаської області.

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ 
ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ

© Т. А. Клименко, 2019



94

Зразок художнього 
розпису метричної книги 
Іллінської церкви.
м. Корсунь. 1737 р. 
Ф. 247. Оп. 1. Спр. 1. 
Арк. 2, 2зв.

перовою основою, так і кіно, -фото, -фоно, відеодокументи. Крім того, 
у фондах науково-довідкової бібліотеки зберігається близько 11 тис. 
книжок та брошур періоду XVII–XXI ст.

За роки незалежності України держархівом області виконано по-
над 100 тис. запитів громадян та установ, зокрема генеалогічного ха-
рактеру, про насильне вивезення громадян на примусові роботи до 
Німеччини, репресії 1930-х років тощо. Документи архіву увійшли до 
«Книги Пам’яті», видання «Реабілітовані історією», хрестоматії «Ду-
ховна спадщина Черкаського краю», збірок документів «Черкащина в 
період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.» та «Голодомор 1932–
1933 років на Черкащині».

Сучасного рівня архів досяг завдяки невтомній і копіткій праці ар-
хівістів попереднього і нинішнього поколінь, які не лише в мирний час, 
а й в годину лихоліття змогли зберегти та примножити скарбницю іс-
торичної пам’яті регіону.

Нижче подаємо добірку світлин документів та стародруків, що збе-
рігаються в держархіві області.

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ
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Жалувана грамота 
польського короля 
Станіслава-Августа 
про надання 
м. Черкаси статусу
 вільного міста. 
1791 р.
Ф. 786. Оп. 1. Спр. 1. 
Арк. 12.

Зображення 
першого герба 

м. Черкаси. 
1791 р.

Ф. 786. Оп. 1. 
Спр. 1. Арк. 25.
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Витяг із метричної книги про народження І. С. Нечуя-Левицького. 
13 листопада 1838 р. 

Ф. 223. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 8.

Грамота про нагородження П. В. Давидова за зразкову поведінку
і успіхи у навчанні. 1845 р.
Ф. 315. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 4.
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Лист Т. Г. Шевченка до П. Ф. Симиренка. 26 листопада 1859 р. 
Ф. Р-5799. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 2, 3.

Старообрядницьке видання. 1788 р.
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Автобіографія Василя Симоненка. 
1960 р.
Ф. П-2134. Оп. 2. Спр. 2642. Арк. 7.

Особовий листок обліку кадрів 
Василя Симоненка. 1960 р.

Ф. Р-2516. Оп. 1л. Спр. 12. Арк. 1.

Стародруки XVIII–XIX ст.
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УДК 930.25(477)

А. А. КОГУТ*

ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ ГАЛУЗЕВОГО 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ:

ДО 25-РІЧЧЯ УСТАНОВИ

Коротко проаналізовано діяльність Галузевого державного архіву СБУ 
від моменту його створення. Здійснено огляд ключових напрямів розвитку 
архіву. Проаналізовано наукову та інформаційну діяльність установи.

Ключові слова: ГДА СБУ; архіви КГБ; відкритий доступ; комуністичні 
репресії; оцифровування архівів; медіа та архіви; міжнародні наукові проекти.

Упродовж чверті століття Галузевий державний архів Служби без-
пеки України (далі – ГДА СБУ) пройшов трансформацію від структур-
ного архівного підрозділу до самостійної установи, яка забезпечує не 
тільки зберігання, але й ознайомлення усіх зацікавлених з архівними 
документами радянських спецслужб.

Після створення 20 вересня 1991 р. Служби національної безпеки 
України та розформування Комітету державної безпеки України, нова 
інституція отримала в користування будівлі та майновий комплекс ко-
лишньої комуністичної спецслужби. Також новій спецслужбі було пе-
редано й архівні документи, відомі під загальною назвою «архіви КГБ». 
Саме вони й стали центральним документальним масивом майбутнього 
Галузевого державного архіву.

1 квітня 1994 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято 
Постанову «Про створення Галузевого державного архіву Служби 
безпеки України». Перші 20 років діяльності установи було достат-
ньо докладно описано у статті Л. Даневич1 та в архівному «Путів-
нику»2, виданому у 2009 р. В останньому виданні також докладно 
проана лізовано фонди ГДА СБУ. Зважаючи на це, огляд фокусува-
тиме увагу лише на основних тенденціях історії ГДА СБУ та більш 
докладно на інформаційній роботі за останні 5 років діяльності ар-
хівної установи.

Так, ретроспективу історії архіву можна поділити на декілька ета-
пів діяльності, які відповідали змінам політичної ситуації, законодав-
ства, а також змінам керівництва: 

* Когут Андрій Андрійович – директор Галузевого державного архіву 
Служби безпеки України.
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Етапи Керівники Архіву

1. 1994–2004 роки Олександр Пшенніков (1994–2003 роки)

Сергій Богунов (2003–2008 роки)
2. 2004–2010 роки Володимир В’ятрович (2008–2010 роки)

3. 2010–2014 роки
Сергій Кокін (2010–2011 роки)
Світлана Лясковська (2011–2014 роки)

4. 2014–до тепер (2019 рік)
Ігор Кулик (2014–2015 роки)
Андрій Когут (від 2015 р.)

Таб. 1. Етапи діяльності ГДА СБУ та роботи керівників установи

Для 1-го етапу діяльності був характерним, перш за все, фокус на 
фондовій роботі. У центрі діяльності перебував процес реабілітації. Та-
кож у цей же період було започатковано один із найбільш масштабних за 
тривалістю міжнародних науково-видавничих проектів із польськими ко-
легами3. Доступ до переважної більшості архівних документів колишніх 
комуністичних спецслужб був утруднений через законодавчі практики4.

Під час початкової фази 2-го етапу діяльність було сфокусовано на 
широкому науковому опрацюванні архівних фондів щодо історії Голо-
домору. Ця фаза етапу (з 2008 р.) ознаменувалася активізацією процесу 
розсекречування, оцифровування та розвитку досліджень українського 
визвольного руху. Тоді ж розпочалося створення інформаційно-довід-
кових залів (далі – ІДЗ). Для облаштування ІДЗ обиралися приміщення 
з відкритим доступом. Значну увагу було приділено створенню та про-
веденню виставок, підготовлених на основі архівних документів. Ос-
новні зусилля були спрямовані на реалізацію Указу Президента Украї-
ни про необхідність розсекречення «архівів КГБ»5.

3-й етап характеризується згортанням діяльності для широкого за-
галу та фокусуванням, передусім, на внутрішній роботі. Роботу заявни-
ків з архівними документами було частково стримано через політичну 
позицію керівництва держави та значні законодавчі обмеження, про які 
вже було згадано вище. 

4-й етап ознаменувався поверненням до більш широкої публічної 
діяльності та продовженням розсекречення документів. Поворотним 
моментом для роботи архіву стало прийняття люстраційного6 та деко-
мунізаційного законодавства. Зокрема, 9 квітня 2015 р. було ухвалено 
Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністич-
ного тоталітарного режиму 1917–1991 років»7, який, з огляду на фон-
ди архіву, став фактично ключовим нормативним актом для діяльності 
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ГДА СБУ. У результаті зміни законодавчого підходу стало можливим 
активізувати процес удоступнення архівних фондів колишніх радян-
ських спецслужб для всіх зацікавлених. Також було пожвавлено оциф-
ровування, фондову роботу та загалом інформаційну діяльність Архіву. 

Інформаційну діяльність ГДА СБУ можна окреслити за такими на-
прямами:

1. Робота читального залу.
2. Науково-видавнича діяльність.
3. Виставково-експозиційна робота. 
4. Створення та публікація цифрових колекцій документів.
5. Робота з медіа та в мережі Інтернет.
Динаміка звернень до архіву з 2014 р. і до 2017 р. засвідчувала 

постійне зростання інтересу. Так, в 2014 р. до ГДА СБУ звернулися 
1329 заявників, наступного 2015 р. відбулося зростання майже на ти-
сячу (до 2 тис. 160), а у 2016 р. ще на одну тисячу – до 3 тис. 161 за-
явника. Пізніше ріст кількості звернень до архіву уповільнився. Схо-
жа динаміка також відбулася і з читачами – відвідувачами читального 
залу. Зокрема, зросла кількість відвідувачів зі 149 осіб у 2014 р. до 
429 у 2017 р. Наступного 2018 р. число відвідувачів незначно знизи-
лося (до 395), та водночас динаміка кількості візитів, а, отже, й більш 
широкого та глибокого ознайомлення з архівними фондами установи, 
демонструє подальше стабільне зростання від 1 тис. 22 відвідувань у 
2014 р. до 2 тис. 386 у 2018 р. Також більш ніж удвічі збільшилася кіль-
кість іноземців, які відвідують ГДА СБУ для ознайомлення з архівами 
репресивних органів Радянського Союзу. 

Понад половини всіх звернень до архіву стосується пошуку ін-
формації про долі рідних та близьких. Варто зазначити, що переважно 
звертаються представники 3-го та 4-го покоління (онуки та правнуки). 
Не поодинокими є випадки, коли до 2014 р. в родинах воліли не згаду-
вати про репресії щодо родичів, остерігаючись, що це може негативно 
відобразитися на долі чи кар’єрі молоді. 

Близько третини звернень до ГДА СБУ стосуються доступу до ар-
хівної інформації для дослідників та істориків. Решту запитувачів ста-
новлять журналісти, юристи тощо.

Значна різниця між кількістю звернень та кількістю користувачів 
читального залу пояснюється 2-ма факторами. Заявники, які прожива-
ють в іншій області, мають можливість ознайомитися з архівною спра-
вою в обласному центрі, територіально зручнішому для них. ГДА СБУ 
здійснює пересилання архівних справ у читальні зали Архівних підроз-
ділів регіональних управлінь СБУ. Також заявники мають змогу отри-
мати цифрову копію запитуваної інформації. У випадку, якщо одиниці 
зберігання ще не оцифровані, а також не є значними за обсягом (понад 
декількох томів), вони проходять процес сканування в порядку черго-
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вості та надсилаються запитувачу. Частими є також запити на доступ 
до інформації, яка не зберігається в ГДА СБУ, як, наприклад, облікові 
справи примусово виселених та депортованих. Однією з перепон, яка 
стоїть на заваді подальшому зростанню кількості користувачів читаль-
ного залу, є вмістимість приміщення. Станом на 2018 р. читальний зал 
архіву мав 9 місць, що не відповідає запиту, оскільки середня щоденна 
кількість відвідувачів коливається між 12 та 20 особами.

Упродовж останніх років було також активізовано роботу над нау-
ково-видавничими проектами, завершено ряд довготривалих та роз-
почато нові. Загалом, характерною рисою цього напряму діяльності є 
принцип співпраці з академічними, освітніми та дослідницькими уста-
новами. Постійними партнерами ГДА СБУ є Інститут історії України 
НАН України (далі – Інститут історії України), Головна редакційна 
колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» 
(далі – Редколегія «Реабілітовані історією»), Центр досліджень ви-
звольного руху (далі – ЦДВР), Центральний державний архів громад-
ських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), Центральний дер-
жавний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України) та 
Український інститут національної пам’яті (далі – УІНП).

Архівні свідчення про репресивну політику комуністичної влади 
в Криму під час Другої світової війни, зокрема про примусове висе-
лення кримськотатарського народу з його Батьківщини, а також доку-
менти радянських спецслужб повоєнного часу про національний рух 
депортованого народу за повернення додому стали важливою частиною 
збірника, присвяченого історії півострова в умовах суспільно-політич-
них трансформацій8. До книги, опублікованої Інститутом історії Украї-
ни спільно з ЦДАГО України та ЦДАВО України у 2015 р., увійшли 
52 документи з фондів архіву.

У січні 2016 р. було видано анотований покажчик «Репресії проти 
учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.)»9, упо-
рядкований за документами архівних кримінальних справ «Основного» 
фонду (на нереабілітованих осіб), що зберігаються в архівних підрозді-
лах регіональних органів СБУ. 

Було опубліковано документи т. зв. «Справи Національного союзу 
німців на Україні» 1935–1937 рр.10 114 документів про репресії німець-
кої меншини напередодні Великого терору було підготовлено у співп-
раці з Ґьоттінгенським дослідницьким центром (ФРН), Редколегією 
«Реабілітовані історією» та Інститутом історії України.

Упродовж декількох років реалізовувався широкий міжнародний 
проект «Відлуння Великого терору: співробітники НКВС на лаві підсуд-
них (1938–1941 рр.)». Проект розпочався зі співпраці з Рурським універ-
ситетом (ФРН) та Університетом Торонто (Канада). В результаті проекту, 
крім авторських монографій Лінн Віоли11, Марка Юнге12, Романа Под-
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кура та Валерія Васильєва13, а також збірника статей учасників проекту14, 
продовжується видання збірників документів Інститутом історії України. 

Станом на весну 2019 р. видано 1-й, книгу 1-у 2-го та 3-й томи, 
які містять 366 архівних документів. У 3-томному збірнику під загаль-
ної назвою «Відлуння Великого терору» почергово подано матеріали 
партійних зборів та оперативних нарад співробітників НКВС УРСР 
упродовж 1938–1939 рр.15, документи з архівних кримінальних справ 
на засуджених чекістів із жовтня 1938 р. до червня 1943 р.16 та его-до-
кументи 1938–1941 р.17

Збірник документів «Великий терор» в Україні. Німецька опера-
ція 1937–1938 рр.»18 було підготовлено у рамках співпраці ГДА СБУ 
з Норд-Ост інститутом (Інститутом культури та історії німців Північ-
но-Східної Європи при університеті м. Гамбург (ФРН). Багаторічне 
співробітництво 2-х установ увінчалось виходом у 2018 р. у світ збірни-
ка, що складається з 258 документів, які у хронологічній послідовнос-
ті висвітлюють проведення радянською владою на території України 
репресивної кампанії, спрямованої на знищення німецької національної 
меншини. Триває підготовка німецькомовної версії збірника.

Продовжувалася видавнича співпраця з архівом Інституту націо-
нальної пам’яті Республіки Польща. Наприкінці 2017 р. вийшов чер-
говий 9-й том спільної видавничої серії «Польща та Україна у трид-
цятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів 
спеціальних служб»19. Збірник документів про ліквідацію польськими 
комуністичними спецслужбами керівних структур Організації україн-
ських націоналістів був запланований ще у 2010 р. тодішнім директором 
архіву Володимиром В’ятровичем та світлої пам’яті головою Інституту 
національної пам’яті Янушем Куртикою. Презентація тому в 2-х книгах 
відбулася 22 травня 2018 р. у Києві та 14 березня 2019 р. у Варшаві.

Діаграма 1. Динаміка заявників та користувачів читального залу ГДА СБУ
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З нагоди 20-ліття діяльності польсько-української робочої групи 
було опубліковано ювілейний альбом20. У виданні описано історію 
унікальної довготривалої наукової співпраці між Галузевим держав-
ним архівом Служби безпеки України та архівними установами Поль-
щі з відкриття архівів колишніх спецслужб щодо складних сторінок 
сусідства, а також подано перелік усіх опублікованих документів. 
Історія робочої групи може бути добрим прикладом подолання то-
талітарної спадщини не тільки для Центральної Європи, але й для 
всього світу.

У рамках спільного з Інститутом історії України та Гайдельбер-
гзьким університетом (ФРН) проекту «Цивільні жертви на Східному 
фронді Другої світової війни» вийшов друком збірник документів ко-
лишніх нацистських та радянських спецслужб21. 228 документів дають 
можливість реконструювати механізм насильства та масові вбивства 
цивільного населення.

Практично за рік було розроблено та вийшло друком видання, 
присвячене урокам історії Української революції 1917–1921 рр. «Горе 
Переможеним»22 – такою є перша частина назви книги про долі 23-х 
міністрів Української Народної Республіки та Української Держави. 
Архівні документи комуністичних репресивних органів та українських 
урядів висвітлюють ціну поразки для високопосадовців періоду першої 
Української Незалежності. Усі вони були репресовані комуністичним 
тоталітарним режимом насамперед за їхню державницьку діяльність. 
Метою видання було, передусім, привернути увагу дослідників та сус-
пільства до інституційного виміру комуністичних репресій. Більша 
частина документів відтворені як ілюстрації, які максимально наочно 
передають зміст архівно-кримінальних справ, що зберігаються в ГДА 
СБУ. Кожен розділ видання завершується qr-кодом, який залінковано 
на відповідну онлайн-колекцію сканкопій архівних документів. Таким 
чином, працювати з опублікованими документами можна не тільки в 
класичному (книжковому) варіанті, але й у цифровому. До роботи над 
виданням також було залучено партнерські інституції – ЦДАГО Украї-
ни, ЦДАВО України, Інститут історії України, ЦДВР та УІНП. 

Весною 2019 р. було видано першу із 2-х запланованих книг під 
спільною назвою «Чорнобильське досьє КҐБ»23. До 1-го збірника до-
кументів увійшли 210 документів від 27 квітня 1986 р. до 10 вересня 
1991 р., а також додатки – 39 протоколів засідань Оперативної гру-
пи бюро Київського міського комітету Комуністичної партії України. 
Документи КГБ розповідають про суспільні настрої відразу після вибуху 
та про широке коло питань, пов’язаних із ЧАЕС в поставарійний період. 
Проект став результатом співпраці з Інститутом історії України та УІНП.

Тривала також співпраця з Інститутом історії України та Редко-
легією «Реабілітовані історією» з видання спеціалізованого журналу 
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«З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ». Упродовж 2014–2017 р. вийшло 
6 номерів наукового часопису. 

Фіналізовано роботу над збірником документів про репресії Україн-
ської греко-католицької церкви на Закарпатті після Другої світової 
війни, а також над першою книгою збірника документів під робочою 
назвою «Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
у документах радянських спецслужб. 1922−1941 рр.». Обидва видан-
ня мають вийти до кінця 2019 р. У фокусі майбутніх науково-видав-
ничих проектів перебуватимуть такі теми як антибільшовицький рух 
1918–1925 рр., кримськотатарський національний рух 1918–1920-х ро-
ків, Голодомор, репресії науковців та викладачів, національні операції 
Великого терору (зокрема, операція проти т. зв. сіоністів), український 
визвольний рух середини XX ст., нацистська окупація та Голокост, ди-
сидентський рух, комуністичні репресії та діяльність комуністичних 
спецслужб із дезінформації та пропаганди у світі.

Упродовж останніх 5-ти років ГДА СБУ продовжував надавати 
архівні матеріали для створення вуличних виставок, експозицій та 
творчих інсталяцій. Особливо активною стає така інформаційна діяль-
ність з 2015 р. У вересні 2015 р. у Львові та Києві спільно з Україн ьким 
інститутом національної пам’яті та Центром досліджень визвольного 
руху (далі – ЦДВР) було презентовано виставку «Українська друга сві-
това». В експозиції було переосмислено події Другої світової війни, 
вписуючи національний контекст у світову історію. 

Наступного 2016 р. архів ще активніше брав участь у виставко-
во-експозиційних проектах. Надзвичайно успішним заходом, де ГДА 
СБУ не тільки надавав копії документів, але й став співорганізатором, 
була документально-мистецька інсталяція до роковин аварії на Чорно-
бильській АЕС «Під саркофагом». Цей історичний проект мистецькими 
засобами ретранслював наслідки використання «мирного» атому в умо-
вах тоталітаризму. Основою для вуличної інсталяції стали архівні свід-
чення КГБ. Співорганізаторами виставки виступили УІНП та ЦДВР. 
Інсталяція експонувалася в підземному переході на Європейській пло-
щі м. Києва та мала значний медіа-резонанс.

Архівні документи ГДА СБУ були також представлені й у 2-х 
музейних виставках 2016 р. про Голокост. Експозиція «Смертельний 
шлях» була створена Національним музеєм історії України у Другій 
світовій війні із залученням матеріалів Архіву СБУ, Державного архіву 
Київської області та за підтримки УІНП й Українського центру вивчен-
ня історії Голокосту. Також матеріали ГДА СБУ було використано при 
створенні виставки «Бабин Яр – Пам’ять на тлі історії».

Матеріали архіву стали основою для інших виставок, експонованих 
у 2016 р.: «До світла Воскресіння крізь терни катакомб» про репресії 
УГКЦ та підпільну церкву, «Масовий голод 1946–1947 років в радян-
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ській Украї ні», «Люди свободи» – до 25-річчя незалежності України, 
герої якої своєю працею та боротьбою в минулому столітті зробили 
можливим відновлення незалежності України. У жовтні 2016 р. на 
території Національного історико-меморіального заповідника «Биків-
нянські могили» відбулося відкриття фотодокументальної виставки 
«Слово, обірване у Биківні», присвяченої митцям «розстріляного від-
родження», знищених комуністичним тоталітарним режимом упродовж 
Великого терору 1937–1938 рр. 

У 2017 р. архів взяв участь у створенні фотодокументальної вулич-
ної виставка «УПА – відповідь нескореного народу». Експозиція скла-
дається з 2-х частин: «Повстанці проти нацизму» і «Повстанці проти 
комунізму». Виставка присвячена 75-річниці створення УПА. Органі-
заторами експозиції виступали ЦДВР та УІНП.

Матеріали архіву також використовувалися при створенні вулич-
них виставок, презентованих у 2017 р. – «100 років боротьби: Україн-
ська революція 1917–1921», «Перший уряд України: 100 років» та «Би-
ківня – територія пам’яті».

Наступного 2018 р. було презентовано 2 масштабні вуличні експо-
зиції. Перша фотодокументальна вулична виставка «Тріумф людини. 
Мешканці України, які пройшли нацистські табори» розповідала про 
долі українців та вихідців з України, яким вдалося пережити ув’язнен-
ня в німецьких таборах. На двометрових банерах експозиції, розміще-
них у Києві по вул. Хрещатик, наприклад, було зображено унікальний 
речовий доказ із архівно-кримінальної справи на репресованого кому-
ністичною владою в’язня концтабору Бухенвальд Павла Потоцького – 
червоний вінкель (політичні) та номер в’язня нацистського концтабору.

До роковин придушення «Празької весни» у Києві на Майдані Не-
залежності було відкрито міжнародну вуличну виставку «За вашу і 
нашу свободу 1968–2018 рр.». Експозиція була підготовлена чеським 
Інститутом дослідження тоталітарних режимів, ГДА СБУ та Україн-
ським інститутом національної пам’яті. В українській частині виставки 
вперше було відображено долі 11-ти українських дисидентів та людей 
доброї волі, які не побоялися протестувати проти вторгнення військ 
Варшавського блоку в Чехословаччину у серпні 1968 р. Згодом вистав-
ку було експоновано у Львові, Запоріжжі та Дніпрі.

Впродовж 2018 р. матеріали архіву було також залучено до ви-
ставок «Символ Твоєї Свободи. 100 років державного герба України», 
«Дзеркало історії: мені болить Крим» та «100 років сусідства. Україна 
і Польща», де у фокус експозиції потрапило останнє століття.

У 2019 р. архів виступив співорганізатором виставки «Тріумф лю-
дини. Мешканці України, які перемогли ГУЛАГ». Експозиція в центрі 
Києва розповідає про долі знакових українців – в’язнів комуністичних 
таборів впродовж 74 років існування тоталітарного режиму. 

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ



107

Для зручності ознайомлення користувачів читального залу, змен-
шення навантаження на відповідальних за фонди та унеможливлення 
механічних пошкоджень архівних справ, ГДА СБУ створює тематичні 
колекції цифрових копій документів. Потреба у створенні таких під-
бірок обумовлюється кількістю звернень до архіву щодо певної теми, 
знакових історичних фігур, пам’ятних дат та ювілеїв, наприклад, про 
аварію на ЧАЕС, трагедію Бабиного Яру, Угорську революцію 1956 р., 
Михайла Грушевського та ін. До тематичної цифрової колекції входять 
копії архівних справ із різних фондів. Ознайомитися та замовити безко-
штовну копію необхідних документів можна в читальному залі архіву. 
Ця діяльність ГДА СБУ є продовженням розпочатої в 2009 р. роботи 
зі створення ІДЗ.

ГДА СБУ також налагодив співпрацю з ЦДВР щодо публікації 
тематичних колекцій он-лайн на веб-сторінці Електронного архіву 
україн ського визвольного руху avr.org.ua. Впродовж 2014–2019 рр. 
було опуб ліковано 3 тис. 877 копій архівних документів. Основний ма-
сив – це трофейні документи українського антикомуністичного підпіл-
ля, інформаційні повідомлення КГБ на адресу ЦК Компартії Радянської 
України, а також документи з архівно-кримінальних справ. Он-лайн ко-
лекції, зазвичай, формувалися за тематичним принципом, наприклад: 
«Друга світова в нотатках очевидців» (87 документів), «Розстріли в 
тюрмах Західної України в 1941 р.» (85), «Боротьба КГБ з пам’яттю 
про Бабин Яр» (26), «Іноземні дипломати про Голодомор 1932–1933 
в документах ОГПУ» (26), «Антинацистський фронт УПА» (61). Най-
більш запитуваною стала колекція «Чорнобильська трагедія – злочин 
радянської влади» (32 документи), тільки за 2 дні 26–27 квітня 2016 р. 
з нею ознайомилося 26 тис. 425 відвідувачів Е-архіву.

Прийняття декомунізаційного законодавства і Закону України 
«Про доступ до архівів репресивних органів…» призвело до зростання 
уваги медіа до фондів архіву. Більш активно журналісти зверталися до 
ГДА СБУ в 2015 та 2016 роках, пізніше увага ЗМІ перебувала приблиз-
но на однаковому рівні. Так, у 2016 р. до архіву надійшло 36 звернень, 
у 2017 р. – 28, а в 2018 р. – 29. 

У фокус медіа потрапляють, як правило, знакові та ювілейні історичні 
події чи пам’ятні дати, такі як Голодомор, депортаційні операції «Вісла» 
та «Захід», Друга світова війна, аварія на Чорнобильській АЕС, Україн-
ська Гельсінська група тощо. Разом із тим, багато журналістів працюють 
в читальному залі архіву та публікують журналістські матеріали, створені 
на основі «архівів КГБ». На основі архівних фондів виходить більшість 
передач телепрограми «Розсекречена історія» на телеканалі «UA:Пер-
ший» та «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» на телеканалі «ZIK».

Зважаючи на запит від журналістської спільноти, ЦДВР за уча-
сті архіву реалізували проект «Deconstruction. Архіви КҐБ для медіа», 
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покликаний ознайомити медійну спільноту з особливостями архівного 
пошуку та роботи з документами колишніх комуністичних спецслужб. 
Результатами проекту став вихід понад 50-ти журналістських матеріа-
лів, а також публікація посібника «Архіви КҐБ для медіа»24. У продов-
ження проекту триває робота над створенням однойменного навчаль-
ного он-лайн курсу.

Час до часу архів стає також і знімальним майданчиком. Зазвичай 
це документальні фільми, присвячені комуністичним репресіям або іс-
торії спецслужб. Добрим прикладом співпраці є відома стрічка «Бу-
динок «Слово» режисера Тараса Томенка, яка розповідає про складні 
долі письменників – його мешканців, більшість з яких стали жертвами 
Розстріляного відродження.

Архів здійснює активну міжнародну співпрацю. Довголітнім 
партнером є Інститут національної пам’яті Республіки Польща. Ок-
рім спільного наукового видання «Польща та Україна у 30–40 роках 
ХХ століття» здійснюється також обмін копіями архівних документів 
(загальна кількість обмінів на сьогодні сягнула понад 80 тис. з обох 
сторін). Проведено презентації спільних видань в Україні, Польщі, 
Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Австралії. 

Активною є також співпраця з чеськими установами – Архівом 
справ державної безпеки та Інститутом досліджень тоталітарних режи-
мів Чеської Республіки. Також здійснюється обмін копіями докумен-
тів із метою підготовки виставок та наукових видань, тривають спільні 
проекти з оцифровування архівів репресивних органів. На завершаль-
ному етапі знаходиться видання збірника документів під назвою «Чесь-
кий вимір великого терору».

Триває співпраця з інституціями, у фокусі досліджень та діяльності 
яких – Юдаїка та Голокост. Зокрема, з Центром спадщини Менахема 
Беґіна (Ізраїль), Центральним Сіоністським архівом (Ізраїль), Фунда-
цією NADAV (Ізраїль), Європейським порталом із дослідження Голо-
косту (Нідерланди), Меморіальним музеєм Голокосту США та Меморі-
альним комплексом катастрофи та героїзму Яд Вашем Держави Ізраїль. 

На рівні співробітництва між архівними і науковими установами та 
ГДА підписано ряд Меморандумів про взаєморозуміння та співробіт-
ництво. Довголітнім партнером є Інститут історії та культури німців у 
Північно-Східній Європі при Гамбурзькому Університеті (ФРН), з яким 
розпочато проект під робочою назвою «Переселення німців з Волині, Бу-
ковини, Східної Галичини та Бессарабії в Третій Рейх у 1939–1940 роках».

Укладено Меморандуми про співробітництво з Національним архі-
вом Фінляндії та Управлінням із розшуку військовополонених та зни-
клих безвісти Міністерства оборони США. На фінальній стадії – укла-
дання Угоди про співпрацю з Історичним архівом державної безпеки 
Угорщини. У планах – підписання порозумінь про співпрацю з Інсти-
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тутом національної пам’яті Словаччини та Центром дослідження гено-
циду та резистансу жителів Литви.

Відповідно до Закону України «Про доступ до архівів репресивних 
органів…» документи комуністичних спецслужб, що зберігаються в ін-
ституціях, яким не властиві архівні функції, мають бути передані в Га-
лузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті. 
З метою підготовки трансферу зазначених архівних фондів, ГДА СБУ 
здійснює підготовчу роботу. До цього моменту архів продовжує працю-
вати, виконуючи 2 ключові функції – зберігати документи Національного 
архівного фонду та забезпечувати користувачам відкритий доступ до них. 
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Круглий стіл з нагоди двадцятиліття спільної польсько-української робочої групи. 
Сидять справа наліво: Ян Пєкло, Михайло Глуговський, Олег Ладан, Андрій Когут.

Київська презентація 9-го тому спільної польсько-української серії 
«Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. 

Невідомі документи з архівів спеціальних служб».
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Презентація видання 
«“Великий терор” в Україні. Німецька операція 1937–1938 рр.» 

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 
Сидять справа наліво: Отто Лухтерхандт, Сергій Кокін, Альфред Айсфельд, 

Андрій Когут, Йоахим Таубер, Дмитро Мєшков.
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Збірник документів у 3-х томах «Відлуння Великого терору».
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Заголовний банер 
чесько-української виставки 
«За вашу і нашу свободу».

Банер з документами КГБ 
чесько-української виставки 
«За вашу і нашу свободу».

Вінкель політичного в’язня 
концтабору Бухенвальд 
Павла Потоцького.
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Банер з чесько-української 
виставки 

«За вашу і нашу свободу».

Банер про Василя Макуха 
чесько-української виставки 
«За вашу і нашу свободу».
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Заголовний банер документально-мистецької інсталяції «Під саркофагом».
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Документально-мистецька інсталяція «Під саркофагом».

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ

1 Даневич Л. Г. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років // 
Архіви України. 2014. № 2(290). С. 106–118.

2 Галузевий державний архів СБУ: Путівник /авт.-упоряд.: В. М. Данилен-
ко (відп. упоряд.) та ін. Харків: Права людини, 2009. 136 с.

3 Детальніше див.: Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках 
XX століття. Двадцять років спільному польсько-українському науковому 
проекту 1996–2016 / ред. Є. Беднарек, Ю. Шаповал. Лодзь-Варшава-Київ, 
2018. 208 с.

4 Детальніше про особливості доступу до архівів колишніх комуністичних 
спецслужб див: Концепція забезпечення відкритого доступу до документів з 
архівів комуністичних спецслужб / за ред. А. Шпак. Центр досліджень ви-
звольного руху. Київ, 2015. С. 5–27. URL: http://www.cdvr.org.ua/sites/default/
fi les/attached/koncepciya.pdf (дата звернення 07.06.2019).

5 Указ Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречен-
ня, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським 
визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні”. База 
даних «Законодавство України» // ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/37/2009 (дата звернення 07.06.2019).

6 Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII «Про очищення влади». База 
даних «Законодавство України» // ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/main/1682-18 (дата звернення 07.06.2019).

7 Закон України № 316-VIII «Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років». База даних «Законо-



114

давство України» // ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-
19 (дата звернення 07.06.2019).

8 Крим в умовах суспільних трансформацій (1940–2015 рр.): Збірник 
документів та матеріалів /упоряд.: О. Бажан, С. Блащук, Г. Боряк, С. Вла-
сенко, Н. Маковська. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. 
1092 с.

9 Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–
1925 рр.). Анотований покажчик архівних кримінальних справ «Основного» 
фонду архівів тимчасового зберігання регіональних органів СБУ / упоряд. 
В. М. Василенко. Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. 232 с. 
фотоіл.

10 Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Доку-
менты и материалы / сост. А. Рублев; ред. А. Айсфельд. Киев: ТОВ «Видав-
ництво «Кліо», 2016. 608 с. ил.

11 Viola L. Stalinist Perpetrators on Trial. Scene from the Great Terror in Soviet 
Ukraine. New York: Oxford University Press, 2017. 268 p.

12 Юнге М. Чекисты Сталина: мощь и бессилие. «Бериевская оттепель» в 
Николаевской области Украины. Москва: АИРО-ХХI, 2017. 352 с.

13 Васильєв В., Подкур Р. Радянські карателі. Співробітники НКВС – ви-
конавці «Великого терору» на Поділлі. Київ: Видавець В. Захаренко, 2017. 
240 с.

14 Українською мовою опубліковано в: З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 
2015. № 1 (44), 368 с. та № 2(45), 320 с. Рос. мовою: Чекисты на скамье под-
судимых. Сборник статей / сост. М. Юнге, Л. Виола, Дж. Россман. Москва: 
Пробел-2000, 2017. 680 с.

15 Відлуння Великого терору. Збірник документів. У 3-х томах. Т. 1. Пар-
тійні збори та оперативні наради співробітників управлінь НКВС УРСР (лис-
топад 1938 – листопад 1939 рр.) / авт.-уклад.: В. Васильєв, Л. Віола, Р. Под-
кур. Київ: Видавець В. Захаренко, 2017. 744 с.

16 Відлуння Великого терору. Збірник документів. У 3-х т. Т. 2. Докумен-
ти з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, за-
суджених за порушення соціалістичної законності (жовтень 1938 р. – червень 
1943 р.). Кн. 1. НКВС Молдавської АРСР, Дорожньо-транспортний відділ 
ГУДБ НКВС Північно-Донецької залізниці, УНКВС по Житомирській області 
та УНКВС по Одеській області / авт.-уклад.: С. Кокін, Дж. Россман. Київ: 
Видавець В. Захаренко, 2018. 728 с.

17 Відлуння Великого терору. Збірник документів. У 3-х т. Т. 3. Чекісти 
Сталіна в лещатах «соціалістичної законності». Его-документи 1938–1941 
рр. / уклад.: А. Савін, О. Тепляков, М. Юнге. Київ: Видавець В. Захаренко, 
2019. 936 с.

18 «Великий терор» в Україні: Німецька операція 1937–1938 років / упо-
ряд. А. Айсфельд, Н. Сердюк. Київ: К.І.С., 2018. 1248 с.

19 Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі 
документи з архівів спеціальних служб. Т. 9. Організація українських наці-
оналістів у Польщі в 1944–1950 роках. Ліквідація керівних структур. У 2-х 
частинах / ред. кол.: Є. Беднарек, В. Бірчак, В. В’ятрович, С. Кокін, І. Кулик, 
Р. Лєскєвич, М. Маєвський, З. Навроцький, Ю. Шаповал. Варшава, Київ, 2017. 
1568 с.

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ



115

20 Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Двад-
цять років спільному польсько-українському науковому проекту. 1996–2016 / 
ред.: Є. Беднарек, Ю. Шаповал. Лодзь-Варшава-Київ, 2018. 207 с.

21 Насильство над цивільним населенням України. Документи спецслужб. 
1941−1944 / авт.-уклад.: В. Васильєв, Н. Кашеварова, О. Лисенко, М. Панова, 
Р. Подкур. Київ: Видавець В. Захаренко, 2018. 752 с.

22 Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції / 
упоряд.: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, 
Н. Григорчук, Н. Савченко. Київ: К.І.С., 2018. 240 с.

23 Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний 
період. Збірник документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС / упоряд.: 
О. Бажан, В. Бірчак, Г. Боряк. Київ: «Майстер книг», 2019. 1200 с.

24 Бірчак В., Довженко О., Когут А., Макаров Ю., Попович О., Ясине-
вич Я. Архіви КҐБ для медіа : Посібник / ред.-упоряд. А. Олійник. Центр 
досліджень визвольного руху. Київ: К.І.С., 2018. 216 с., іл.

The activity of the Branch State Archives of the Security Service of Ukraine 
from the moment of its creation was briefl y analyzed. An overview of key trends 
in the development of the archives is carried out. The scientifi c and informational 
activity of the institution is analyzed.

Key words: Branch State Archives of the Security Service of Ukraine; KGB 
archives; the open access; the communist repressions; the digitizing of archives; 
media and archives; the international scientifi c projects.

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ



116

УДК 930.253:94(477.74)«1917/1922»

О. С. БОРОВСЬКИЙ*

ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОЇ КОМІСІЇ
З ОХОРОНИ ТА ОПРАЦЮВАННЯ 

РЕВОЛЮЦІЙНИХ АРХІВІВ 
(1917–1922 рр.)

Розглянуто діяльність одеської Комісії з охорони та опрацювання рево-
люційних архівів на різних етапах її існування: починаючи від роботи з роз-
криття особистостей секретних співробітників жандармського управління і 
охоронного відділення та закінчуючи систематизацією і науковим опрацю-
ванням архівів поліцейських і судових установ Одеси часів Російської імперії. 

Ключові слова: Комісія з охорони та опрацювання революційних архі-
вів; Н. Осипович; секретні співробітники; жандармське управління; охоронне 
відділення; Центральна міжвідомча комісія; політичні архіви.

Громадянська війна, що руйнівним буревієм пронеслася терито рією 
колишньої Російської імперії, згубно впливала не тільки на людські 
долі, а й на матеріальну культуру, забираючи разом із життям людини і 
її історію. У цьому контексті до зони особливого ризику входили т. зв. 
«політичні архіви» (архіви державних установ), небезпеку для яких 
становили як вразливий матеріал самих документів і гострий дефіцит 
паперу в країні, так і зацікавленість деяких осіб, життя і благополуччя 
яких багато в чому залежали від інформації, що зберігалася в цих до-
кументах. Зокрема, це стосувалося архівів жандармського управління 
і охоронного відділення, що були скасовані незабаром після Лютневої 
революції. Знищення їх було вкрай бажаним для колишніх співробітни-
ків1. Збереження ж цих архівів, навпаки, стало важливим завданням для 
революційних діячів і частини місцевої інтелігенції, що в хаосі Грома-

* Боровський Олександр Станіславович – головний науковий співробіт-
ник відділу науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області.
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дянської війни бралися за цю роботу за власною ініціативою. Так ста-
лося і в Одесі, де цю функцію взяли на себе члени спеціальної комісії, 
заснованої в березні 1917 р.

Діяльності одеської Комісії з охорони та опрацювання революцій-
них архівів* вже торкалися в оглядових статтях Л. Білоусова2, С. Вино-
гловська3, І. Матяш і Г. Папакін4, однак, як правило, вона розглядалася 
лише як один з етапів архівного будівництва в регіоні, де основна ува-
га приділялася губернському архівному управлінню (губарху). Зовсім 
не згадується Комісія в статтях одеських архівістів за радянських ча-
сів5. Утім, якщо подивитися на «картину» у всеукраїнському масшта-
бі, то така ситуація не викликає подиву. Зокрема, з 1967 р. до 1970 р. 
у журналі «Архіви України» вийшла ціла низка статей, присвячених 
радянському архівному будівництву в регіонах, за вихідний пункт для 
якого брався або декрет В. Леніна «Про реорганізацію і централізацію 
архівної справи»6 від 1 червня 1918 р., або створення Особливої Все-
української Архівної комісії 7 лютого 1920 р.7 Автори статей зосере-
джували свою увагу на офіційних більшовицьких архівних проектах, 
ігноруючи ініціативи місцевого масштабу, що виникали в різних містах 
України і ставили своїм завданням збереження, опрацювання та зби-
рання архівних документів. Таким чином, повноцінного дослідження 
діяльності громадських організацій революційних часів – попередників 
радянських архівних установ – досі проведено не було. Продовження 
вивчення цього питання допоможе встановити певні тенденції, що іс-
нували у ті часи стосовно поліцейських архівів на території колишньої 
Російської імперії, та простежити шлях не лише збережених, а й втра-
чених документів.

У роботі одеської Комісії можна виділити кілька етапів, що різнять-
ся між собою не тільки за характером проведеної роботи та її цілями, 
але й за особовим складом, умовами та положенням в адміністративній 
структурі чинної влади.

На першому етапі свого існування Комісія була мало схожа на ар-
хівну установу. Заснована 24(11) березня 1917 р. на засіданні Одесько-
го громадського комітету8, який втілював тоді вищу революційну владу 
в місті, вона ставила своїм єдиним завданням розкриття особистостей 
секретних співробітників жандармерії. До складу Комісії з розкриття 
секретних співробітників9 від громадського комітету було обрано по 
одному представнику від партій, які раніше користувалися особливою 
увагою поліцейських установ: С. Рисс від соціал-демократів, С. Зак від 
комітету есерів, Зільберлейб («Віктор») від Бунду, крім того, 2 пред-
ставники від адвокатури – М. Цвіллінг та П. Ратнер, колишній наро-

* Оскільки на різних етапах свого існування організація мала різні назви, 
а незмінним залишалося лише слово «Комісія» на початку кожної з назв, далі 
ми будемо користуватися саме цим терміном.
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доволець і письменник Н. Осипович, як ініціатор утворення Комісії, 
і голова штабу військового округу генерал Н. Маркс10.

Робота Комісії проходила таким чином: в її розпорядженні були 
списки таємних співробітників з їхніми власноручними розписками 
про отримання платні, самі архіви жандармерії і «охранки», передані 
громадським комітетом у відання Комісії, а також кілька колишніх ви-
сокопоставлених чинів жандармерії, змушених надавати допомогу чле-
нам Комісії в силу принесеної раніше присяги новому уряду (це, зо-
крема, начальник одеського Жандармського управління фон Нордберг, 
його помічник полковник Караулов і чиновник з особливих доручень 
при жандармському управлінні П. Бовтало11). Останні вказували чле-
нам Комісії, хто ховається під тим або іншим псевдонімом. Далі, на-
дані в розпорядження Комісії двоє озброєних револьверами студентів 
доставляли підозрюваних на авто на приватну квартиру М. Цвіллінга, 
де, зазвичай, ближче до ночі проходили засідання. Тут їх допитували 
або ж влаштовували очну ставку з одним із колишніх співробітників 
жандармерії. Ймовірно, революціонери не були схильні довіряти жан-
дармам у такому делікатному питанні і тому ретельно звіряли їхні сло-
ва з показаннями свідків, листуванням, обов’язковими для секретних 
співробітників «щоденниками», до яких заносилася отримана від них 
інформація12, та іншими документами з архівів установ, що знаходи-
лися в їхньому повному розпорядженні. За словами Н. Осиповича, чиї 
спогади є основним джерелом з цього етапу роботи Комісії, такі допи-
ти, як правило, закінчувалися зізнанням допитуваного13. Якщо ж підо-
зрюваний опирався, то його (або її) прямо на місці змушували писати 
під диктовку для порівняння почерку з наявними у них зразками.

Результати своєї роботи члени Комісії оголошували на засіданнях 
громадського комітету, після чого справжні імена провокаторів, ра-
зом із їхніми псевдонімами, розміром місячної платні і зазначенням, 
на кого саме вони доносили, друкувалися в газетах14. Варто зауважи-
ти, що в Тимчасовому уряді побоювалися контрреволюційних течій15, 
і тому така робота паралельно проходила по всій країні, а в одеських 
газетах також друкувалися списки секретних співробітників, викритих 
у Києві16, Миколаєві17, Харкові18, Подільській губернії19, Москві20, Пет-
рограді21.

Публікувалися лише імена осіб, які служили в секретній агентурі, 
незалежно від типу виконуваної роботи. Імена зрадників із числа рево-
люціонерів повідомляли в усі партійні організації, а їх самих знімали 
із посад, які вони обіймали, але публічно про це не розголошували. 
Н. Осипович пояснював це співчуттям членів Комісії до колишніх то-
варишів і небажанням піддавати їх «такой суровой каре, как публичное 
шельмование, почти тождественной, особенно в те дни, гражданской 
смерти»22. Прекрасно обізнані з методами імперського політичного 
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розшуку, члени Комісії (самі досвідчені революціонери) розуміли, що 
не всі і не завжди здатні пожертвувати життям, родиною чи особистим 
благополуччям заради високих ідеалів23. Схожим чином ставилися до 
цього делікатного питання і в центрі. Так, у випуску «Одесских но-
востей» від 7 квітня (25 березня) було надруковане звернення голови 
Комісії з опрацювання політичних справ у Москві С. Мельгунова, який 
закликав до надзвичайної акуратності та відповідальності при публіка-
ції списків секретних співробітників, бо ціна помилки була надвисо-
кою24.

На оголошенні імен, однак, все закінчувалося. Після допиту під-
озрюваних відпускали, не застосовуючи до них жодних санкцій. Зно-
ву ж таки, це не було одеською специфікою. У Москві, наприклад, піс-
ля розгляду справи спеціальним міжпартійним судом засудженого або 
відпускали на волю (за умови позбавлення його виборчих прав), або за-
суджували до ув’язнення, але лише до виборів до Установчих зборів25.

Такий стан речей влаштовував не всіх. Одного разу, під час допиту 
на квартирі М. Цвіллінга, з наміром заарештувати Комісію прибув загін 
озброєних моряків із крейсера «Алмаз» на чолі з В. Зарудним (командир 
броненосця «Синоп») і лейтенантом Власовим (командир броненосця 
«Ростислав»). Це була спонтанна ініціатива моряків, спровокована чут-
ками про те, що в Комісії надто м’яко відносяться до жандармських 
донощиків та провокаторів. Правда, після нетривалих пояснень моряки 
змінили свої наміри і несміливо попросили у товаришів комісарів «яки-
хось книжок про революцію». Зокрема, Власов говорив, що з нього вже 
дружина кепкує: мовляв, який з тебе революціонер, якщо ти нічого про 
це не знаєш? Чи отримали моряки «книжки» – невідомо, але інцидент 
закінчився тим, що вони заарештували підозрюваних, які знаходилися 
в той день на допиті у Комісії і відвели їх на крейсер «Синоп». Однак 
через 2 дні, коли Н. Осипович зустрів на вулиці В. Зарудного і запитав 
його про долю заарештованих, той зніяковіло відповів, що моряки про-
тримали їх з добу, але потім пошкодували, напоїли вщент і відпустили 
на берег26.

Що стосується «книжок про революцію», то, крім самого архіву, 
в охоронному відділені була виявлена багатюща бібліотека революцій-
ної літератури (у т. ч. унікальні видання для внутрішнього користуван-
ня співробітників), що під наглядом членів Комісії була передана до 
Публічної бібліотеки27.

У такому режимі Комісія проіснувала до березня 1918 р., коли до 
Одеси увійшли німецько-австрійські війська і розпорядженням градо-
начальника її діяльність була припинена. На той момент у її складі за-
лишилося лише 2 особи: Н. Осипович і М. Цвіллінг28. Справа у тому, 
що всі її члени поєднували роботу з розкриття псевдонімів секретних 
співробітників з масою інших занять за професійними, партійними та 
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громадськими напрямами, що було звичайною справою для того ак-
тивного в плані суспільної діяльності революційного часу. Можливо, 
бурхливі події другої половини 1917 – початку 1918 р. відвернули 
увагу більшості членів Комісії, а, можливо, основна робота з розкрит-
тя псевдонімів вже була виконана (у звітах вказувалося, що вдалося 
розкрити близько сотні імен29). Можливо, був утрачений зв’язок із ко-
лишніми співробітниками жандармерії, без яких подальша робота в 
цьому напрямі стала практично неможливою. З більшою чи меншою 
впевненістю ми можемо лише говорити, що у подальшому Комісія вже 
не поверталася до цього виду роботи, оскільки ні в «Известиях Одес-
ского Совета Рабочих Депутатов», у яких із квітня 1919 р. зобов’язані 
були друкуватися всі оголошення, ні в збереженій документації Комісії 
за 1920–1921 рр. згадок про це немає. Винятком є лише 1 документ: 
відповідь на запит військового відділу губревтрибуналу від 1 грудня 
1921 р. про уточнення раніше наданого Комісією списку викритих про-
вокаторів, а саме: даних про З. Михайлова30, якого було викрито ще 
навесні 1917 р.31

Навесні 1919 р., коли в Одесі встановилася радянська влада, за про-
позицією завідувача юридичного відділу губвиконкому (губюрвідділу) 
І. Хмельницького32, Комісія відновила свою діяльність, щоправда, вже 
не як самостійна одиниця, а в якості підвідділу губернського відділен-
ня юстиції і під назвою «Комісія з охорони і опрацювання архівів ко-
лишніх Жандармського управління і Охоронного відділення». Змінив-
ся і персональний склад: окрім Н. Осиповича, що зайняв пост голови, 
штат поповнили нові наукові співробітники. З їх числа ми можемо з 
упевненістю назвати лише ім’я М. Русова, чия доповідна записка є єди-
ним відомим автору джерелом про цей етап існування Комісії33.

Цього разу Комісія значно розширила свої цілі і завдання, зайняв-
шись не лише дослідженням секретного листування, але також систе-
матизацією архівів, їх вивченням і опрацюванням з науковою метою. 
Велася робота і з видачі довідок та посвідчень революціонерам, емі-
грантам та тим, хто повернувся із заслання.

Однак першим завданням, що постало перед членами нової Комісії, 
був пошук приміщення для архівів жандармерії і «охранки». У 1917 р. 
вони були звезені в будівлю судових установ (нині – Управління 
Одеською залізницею на Привокзальній площі), проте штаб 3-ї Україн-
ської радянської армії, що зайняв її у квітні 1919 р., поставив вимогу 
звільнити приміщення. Новий притулок для документів зна йшовся в 
трьох великих кімнатах приватної квартири за адресою: Театральний 
провулок, 1034.

За нетривалий період господарювання в місті радянських військ 
членами Комісії була проведена робота з обстеження та систематизації 
архівів: справи за кожен рік були перевірені згідно з номерним поряд-
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ком і складені на спеціально для того споруджених полицях. Одночас-
но з тим піддавалися обліку та класифікації світлини всіх революціо-
нерів, що притягувалися до відповідальності в Одесі, а також приватні 
листи, що були відібрані жандармами у заарештованих та зберігалися 
в спеціальних скринях.

До речі, про світлини: у випуску «Одеських новин» за 15(28) квітня 
1917 р. читаємо замітку про те, що в якомусь трактирі на вул. Реміс-
ничій (Осипова) велася жвава торгівля світлинами політичних в’язнів 
з архівів охоронного відділення. Заповзятливий шинкар продавав знім-
ки амністованим політв’язням, які бажали повернути їх собі, іншим же 
він роздавав їх задарма35. Лише втручання міліції зупинило торгівлю, 
а самі фотокартки транзитом через Олександрівську дільницю, ймовір-
но, були об’єднані з іншими архівними документами охоронного від-
ділення.

На систематизації документів, однак, члени Комісії зупинятися не 
збиралися. У планах було створення історико-революційного товари-
ства, до роботи якого були б залучені всі революційні і громадські дія-
чі, які проживали в Одесі. Був навіть складений статут «Товариства для 
вивчення історії революційного руху на Півдні Росії», в коло діяльності 
якого входило: «собирание и разработка архивных и рукописных мате-
риалов; устройство заседаний для сообщений; устройство публичных 
лекций; сношение с аналогичными организациями, а также и другими 
историко-литературными и учеными обществами; организация музея и 
библиотеки революционного движения; издание документов и печата-
ние периодических и других изданий по истории революционного дви-
жения; командировка членов для собирания на местах необходимых 
материалов; субсидирование лиц, занимающихся литературной обра-
боткой материалов революционного движения или же предпринимаю-
щих специальные исследования и издание сочинений, относящихся к 
этому движению; объявление тем и устройство конкурсов для сочи-
нений по истории революционного движения; устройство отделений в 
городах юга России; и, вообще, содействие всестороннему освещению 
и изучению революционного движения на юге России»36. Таку масш-
табну діяльність спочатку планувалося підтримувати за рахунок член-
ських внесків та прибутків від продажу виданих книжок і публічних 
лекцій. Втім, наявність пункту «а также из других поступлений»37 дає 
можливість припустити, що засновники товариства розраховували в 
майбутньому заручитися підтримкою громадських і урядових установ.

Однак нестабільна ситуація в місті та регіоні завадила Комісії 
здійснити цей намір. А з приходом у серпні 1919 р. Добровольчої армії 
А. Денікіна її роботу і зовсім довелося припинити. Архівні ж доку-
менти решта працівників Комісії (Н. Осипович, М. Русов і, можливо, 
Д. Шелюбський38) сховали в Публічній бібліотеці.
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У лютому 1920 р. разом із кінною бригадою Г. Котовського в міс-
то повернулася радянська влада і 12 лютого39, знову змінивши назву, 
«Комісія з охорони та опрацювання революційних архівів» відновила 
свою діяльність у складі губюрвідділу, розмістившись у кабінеті № 20, 
на другому поверсі будівлі колишніх судових установ40. Місце голови 
знову зайняв Н. Осипович, його заступником став М. Русов, а секрета-
рем – випускник історичного факультету Новоросійського університе-
ту Л. Коберман.

Через брак місця членам Комісії довелося залишити архіви в Пуб-
лічній бібліотеці, обумовивши для себе право брати звідти справи для 
роботи з ними у своєму приміщенні. Такий стан речей, однак, проіс-
нував недовго, бо, відповідно до опублікованого 20 березня 1920 р. в 
«Известиях» наказу губревкому «Про історичні архіви», всі історичні 
архіви, включно жандармського управління та охоронного відділення, 
переходили у відання обласного архівного управління41. Фактично ж, 
контроль над цими архівами, як і завдання зі збирання архівних ма-
теріалів в губернії, перейшли до заснованої в квітні 1920 р. Централь-
ної міжвідомчої комісія з концентрації та опрацювання революційних 
архівів (далі – ЦМК) під керівництвом Ю. Оксмана, яка зайняла роль 
керуючої організації по відношенню до Комісії при губюрвідділі42.

Незважаючи на те, що на засіданнях ЦМК регулярно були присутні 
представники від Комісії при губюрвідділі, взаємовідносини двом уста-
новам налагодити не вдалося. Можливо, далася взнаки образа Н. Оси-
повича і товаришів, які вважали себе, досвідчених революціонерів, 
більш придатними та компетентними хранителями політичних архівів. 
У подальшому вони з особливою увагою стежили за помилками колег. 
Так, наприклад, у доповідній записці від 17 вересня 1920 р. члени Ко-
місії повідомляли завгубюста про невдало проведену представниками 
Одеського обласного архіву та ЦМК виставку, присвячену губернсько-
му з’їзду працівників народної освіти і соціалістичної культури: «На 
небольшой стойке, слева от входа, свалены беспорядочной грудой ма-
териалы по истории революционного движения в России, при чем пуб-
лике предоставляется самая широкая возможность их перелистывать и 
знакомиться с их содержимым»43. Останній пункт особливо обурював 
членів Комісії, оскільки на загальний огляд у т. ч. було виставлено 
приватне листування живих на той час революційних діячів: «Нако-
нец, в самом выборе экспонатов Ц.м.К. допущена непростительная 
небрежность. Так, на обозрение публики выставлено почему-то дело 
Л. Д. Троцкого. С точки зрения элементарной этики экспонирование 
дел современных политических деятелей без предупреждения их и 
согласия является актом ничем не оправдываемой бесцеремонности. 
Письма тов. Троцкого адресованные родным и друзьям и перехвачен-
ные в свое время охранкой, вновь почему-то перелистываются посе-
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тителями выставки, и на этот раз с санкции Областного Архива...»44. 
Звернення подіяло і експонати були зняті з виставки.

Не менш цікавою була доповідь Н. Осиповича на засіданні Комісії 
24 травня 1921 р., в якій він передав зміст своєї бесіди зі співробітни-
цею Міжвідомчої комісії Скубленковою, яка розповіла, як службовці 
ЦМК топили взимку печі справами жандармського архіву. Сам архів, 
за її словами, довгий час зберігався вкрай недбало. Справу О. Пушкіна, 
наприклад, випадково було знайдено на підлозі (на час згаданого засі-
дання її вже було передано до Публічної бібліотеки)45.

Діставалося на цих засіданнях і заступнику голови ЦМК проф. 
М. Слабченку, якому ставилося в провину надання некоректної і не-
повної інформації за справами, що цікавили членів Комісії46. Варто 
сказати, що, незважаючи на відсутність спеціальної підготовки, остан-
ні чудово орієнтувалися в архівах, що раніше перебували в їхньому 
відомстві, чому в значній мірі сприяло те, що вони самі брали участь, 
були свідками або ж просто знали від знайомих про людей та події, які 
знайшли своє відображення на сторінках справ політичних архівів.

Для допомоги у своїй роботі Комісією було ініційовано створення 
9 серпня 1920 р. спеціальної Ради при Комісії47, до якої залучалися такі 
революційні і громадські діячі, як Н. Драго, Г. Лур’є, Б. Окольський, 
Н. Сквері, І. Соколовський (журналіст, більш відомий під псевдонімом 
«Седой»), П. Тучапський та багато інших. Всього близько тридцяти 
осіб, які брали активну участь у науковому опрацюванні архівних до-
кументів та організації публічних засідань Комісії з читанням допо-
відей. Такі заходи влаштовувалися з нагоди річниць визначних подій 
в історії революційного руху в Російській імперії і в Одесі зокрема: 
страта І. Ковальчука, «процес 28», замах на Олександра ІІ, страйк в 
одеському порту 1906 р. та ін. Як правило, вони проводилися в Се-
лянському палаці (нині – будівля Одеського академічного російського 
драматичного театру).

Крім відкритих засідань, члени Ради готували доповіді на поточні 
засідання Комісії, доповнюючи інформацію з архівних документів свої-
ми спогадами, допомагали з систематизацією архівів судових установ, 
що надійшли у відання Комісії (архів Одеської судової палати і архів 
прокурора Одеської судової палати), конспектували за спеціальними 
шаблонами справи про державні злочини, готували матеріали для пуб-
лікації. Таким чином, за багатьма пунктами Рада втілювала замислене в 
1919 р. Товариство для вивчення історії революційного руху на Півдні 
Росії.

Дослідницька робота ускладнювалася тією обставиною, що потріб-
ні членам Комісії та Ради архіви були розкидані по місту (архів Ново-
російського генерал-губернатора знаходився за адресою: вул. Ніжин-
ська, 3; архіви жандармського управління і охоронного відділення – на 
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вул. Єлісаветинській 10; архів колишнього Військово-окружного суду – 
у Лермонтовському провулку, архіви Одеської судової палати і Проку-
рора Одеської судової палати – в будівлі колишніх судових установ48), 
і прямого доступу до архівів поза стінами Комісії вони не мали. Для 
кожного із співробітників доводилося виписувати запит на дозвіл пра-
цювати з документами.

Незважаючи на великі видавничі плани49, вже неодноразово за-
тверджені губюрвідділом та губвидатом, за час свого існування Комі-
сією так нічого видано і не було. Позначався дефіцит паперу50. Однак, 
статті, зазначені в видавничому плані, не пропали і значна кількість 
із них згодом була опублікована авторами, як правило, в друкованих 
органах товариств політкаторжан – «Кандальный звон»51 і «Каторга и 
ссылка»52.

Іншим важливим напрямом роботи Комісії було створення запла-
нованого ще в 1919 р. Музею революції. Вже тоді для цієї мети зби-
ралися колекції нелегальної літератури, старі революційні прапори, 
рідкісні світлини видатних революціонерів, дактилоскопічні знімки де-
яких із них53. Незважаючи на те, що з утворенням Міжвідомчої комісії 
завдання щодо влаштування Музею революції офіційно перейшло до 
неї, в Комісії при губюсті вирішили на основі наявних у них експонатів 
відкрити свій невеличкий музей в будівлі колишніх судових установ. 
Для облаштування музею були замовлені вітрини, меблі, рами та штем-
пелі, і з невеликою експозицією він був відкритий для відвідувачів. 
Однак в Комісії вважали, що це лише проміжний етап до заснування 
дійсно великого музею.

Незважаючи на те, що з кожним місяцем діяльність Комісії наби-
рала обертів, встановлювалися зв’язки з Києвом54, Харковом55, Моск-
вою56, збільшувався її персональний склад, 1 січня 1922 р. Комісію було 
скасовано57. Правда, деякі співробітники ще продовжували працювати 
безоплатно до весни, коли в травні, за пропозицією місцевого губкому 
було організовано одеське бюро Істпарту58, до якого приєдналася ча-
стина співробітників Комісії, у т. ч. і С. Мартиновський, який очолив 
заснований у 1922 р. багатостраждальний Музей революції, значну час-
тину експонатів якого становили документи, зібрані Комісією. Музей 
перебував у будівлі Істпарту (колишньому «Англійському клубі» на 
вул. Ланжеронівській)59.

Головним же, на наш погляд, здобутком роботи Комісії було те, що 
вона змогла вберегти від полум’я Громадянської війни тендітний папір 
одеських політичних архівів, серед яких: справа про вислання з Одеси 
О. Пушкіна, справи Л. Троцького, А. Іоффе, справа про броненосець 
«Потьомкін», Союз Чорноморських моряків та багато інших. Так по-
щастило далеко не всім аналогічним архівам: наприклад, загинула при 
підпалі частина архівів жандармерії в Москві і Баку, під час відступу 
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білогвардійців частково були вивезені архіви з Сімферополя. Не кра-
щим чином в ті часи зберігалися ці архіви і в Києві: на одному із засі-
дань одеської Комісії Н. Осипович доповідав, що на власні очі бачив, 
як хлопчаки гаками тягали через вікна справи з підвалу та продавали 
їх потім на вагу60.

Нині архіви жандармського управління та охоронного відділення, 
що налічують у сумі приблизно 6 тис. од. зб., а також архіви Одесь-
кої судової палати і Прокурора Одеської судової палати знаходяться 
на зберіганні в Центральному державному історичному архіві, м. Київ 
і доступні для наукових пошуків сучасних дослідників.
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There is highlighted the activity of the Odessa Committee on Preservation and 
Scrutiny of Revolutionary Archives at various stages of its existence. Starting in 
1917 with the disclosure of secret agents of the Gendarmerie Directorate and the 
Guardian Department, the Committee eventually changed its priorities and fully 
devoted itself to preservation, collection and scientifi c scrutiny of the archives of 
Odessa police and judicial institutions of the imperial times.
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УДК 930.253:94(477):355.425]«1941/1944»

О. В. ВЕРБОВИЙ, С. І. ВЛАСЕНКО*

ФОНД 1-Ї УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТИЗАНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ
ІМ. ДВІЧІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ С. А. КОВПАКА 

(СУМСЬКЕ ПАРТИЗАНСЬКЕ З’ЄДНАННЯ) ЦДАГО УКРАЇНИ 
ЯК КОМПЛЕКС ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ ПАРТИЗАНСЬКОГО 

РУХУ ОПОРУ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Охарактеризовано комплекс документальних джерел фонду 1-ї Україн-
ської партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака 
(Сумське партизанське з’єднання), що зберігається в Центральному державно-
му архіві громадських об’єднань України. Проаналізовано, систематизовано 
та описано за видовим складом документи, розкрито їх інформаційне напов-
нення.

Ключові слова: Друга світова війна; партизанський рух опору; Сумське 
партизанське з’єднання; документальне джерело; архівний документ.

Партизанський рух опору на території України в період Другої сві-
тової війни є досить актуальною темою дослідження в сучасній історіо-
графії. Попри велику кількість праць з означеної тематики радянського 
періоду, в сучасній вітчизняній історичній науці продовжує існувати 
інтерес до окремих питань партизанського руху опору, піднімаються 
малодосліджені аспекти зазначеної проблеми, застосовуються нові під-
ходи до їх вивчення, залучаються нові джерела тощо1.

І, безсумнівно, базовими для всебічного та обʼєктивного вивчен-
ня цього питання залишаються документальні джерела. Їх основний 
комплекс зберігається в Центральному державному архіві громадських 
об’єднань України (ЦДАГО України). Це – документи Українського 
штабу партизанського руху (Ф. № 62) та партизанських з’єднань, ди-
візій, бригад і окремих загонів (фонди №№ 63–86, 88–130, 133, 160, 
259–262)2.

Основний масив документів 1-ї Української партизанської дивізії 
ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака (серпень 1941 р. – лю-
тий 1942 р. – Путивльський партизанський загін, серпень 1942 р. – сі-

* Вербовий Олексій Вікторович – кандидат історичних наук, доцент ка-
федри новітньої історії України Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка;

Власенко Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, начальник від-
ділу використання інформації документів Центрального державного архіву 
громадських обʼєднань України.
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чень 1944 рр. – Сумське партизанське з’єднання) зосереджений у фонді 
№ 63. Це, у порівнянні з іншими фондами партизанських формувань, 
найбільший за кількістю справ і, відповідно, за кількістю документів 
фонд. Усього в ньому налічується 256 справ, хронологічні межі до-
кументів яких охоплюють період з липня 1941 р. до березня 1945 р. 
Ці документи стали основною джерельною базою досліджень з історії 
партизанського руху опору загалом та Сумського партизанського з’єд-
нання (1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського 
Союзу С. А. Ковпака) зокрема3. Також частина з них опублікована в 
тематичних збірниках і добірках документів4.

У фонді 1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радян-
ського Союзу С. А. Ковпака (далі вживатиметься назва цієї партизан-
ської бойової одиниці періоду з серпня 1942 р. до січня 1944 р. – Сум-
ське партизанське з’єднання) зосереджені документи, що стосуються 
питань створення з’єднання та становлення його як бойової одиниці, 
структури та особового складу, бойової, диверсійної та розвідувальної 
діяльності, матеріально-технічного забезпечення тощо. Вони представ-
лені наказами з основної діяльності та особового складу по з’єднанню 
та його загонах (полках); вхідними та вихідними радіограмами і шиф-
рограмами; листуванням з Українським штабом партизанського руху 
та партизанськими формуваннями з питань координації проведення бо-
йових дій, диверсійних операцій та здобуття розвідувальних даних, за-
безпечення з’єднання озброєнням та боєприпасами, нагородження пар-
тизанів тощо; звітами командування з’єднання та звітами, рапортами, 
донесеннями окремих загонів про бойову, диверсійну, розвідувальну, 
політико-масову роботу, матеріально-технічне забезпечення, відправ-
лення поранених у тил та з інших питань; стройовими записками про 
бойовий і кількісний склад з’єднання та його загонів; списками особо-
вого складу з’єднання та окремих загонів; щоденниковими записами 
командирів та рядових бійців з’єднання тощо.

Найбільш інформативними серед усього масиву документів з’єд-
нання (дивізії) є накази та розпорядження з основної діяльності та осо-
бового складу. Вони охоплюють період від 22 вересня 1941 р. до 8 лис-
топада 1944 р. і стосуються всіх аспектів життя з’єднання. Накази та 
розпорядження по з’єднанню (дивізії) збереглися в повному обсязі – у 
фонді їх декілька примірників (рукописні та машинописні, оригінали 
та засвідчені копії), деякі мають кілька редакцій, частина зосередже-
на серед документів окремих загонів5. За наказами можна відстежити 
еволюцію в організаційній структурі партизанського формування, зо-
крема, в період з 22 вересня 1941 р. до 1 лютого 1942 р. воно мало 
назву Путивльський партизанський загін (накази №№ 1–70), з 4 лю-
того до 16 серпня 1942 р. – Путивльський об’єднаний партизанський 
загін (накази №№ 71–163), від 20 серпня до 25 жовтня 1942 р. – Група 
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партизанських загонів Сумської області (накази №№ 165–193, в наказі 
№ 164 від 20 серпня – Об’єднана група партизанських загонів Сумської 
області). Перед виходом у рейд на Правобережну Україну, відповідно 
до наказу № 190 від 23 жовтня 1942 р., з’єднання почало називатися 
«військова частина № 00105», а його загони – батальйонами. Як зазна-
чалося у наказі, таке рішення було викликане тим, що «під час мину-
лих маршів і рейдів бійці оперативних груп і партизанських загонів 
називали загони по їх районному поділі, називаючи прізвища коман-
дирів, комісарів і командного складу загону, тим самим полегшили во-
рогу ведення розвідки та вивчення структури, озброєння та особового 
складу наших партизанських загонів, а також їх бойові характеристи-
ки»6. Номер 00105 використовувався в період з 7 листопада 1942 р. до 
31 травня 1943 р., а потім був замінений на № 00117 (значиться в на-
казах від 14, 20, 26, 31 травня, 3 червня 1943 р. до 21 лютого 1944 р.). 
22 лютого 1944 р. Сумське партизанське з’єднання було перейменова-
но в 1-у Українську партизанську дивізію ім. двічі Героя Радянського 
Союзу С. А. Ковпака і ця назва використовувалася у наказах за період 
з 23 лютого до 8 листопада 1944 р., періодично чергуючись із номером 
військової частини 00120. Останній наказ по 1-й Українській партизан-
ській дивізії за № 638 датується 8 листопада 1944 р.

Крім того, у фонді зберігаються накази окремих загонів (баталь-
йонів) з’єднання, а від січня 1944 р. – полків дивізії. Після об’єднан-
ня в Спадщанському лісі партизанських загонів під командуванням 
С. А. Ковпака та С. В. Руднєва в єдиний Путивльський партизанський 
загін (перший наказ по загону датується 22 вересня 1941 р.), до нього 
поступово приєднувалися партизанські загони інших районів Сумської 
області. Як наслідок, уже в лютому 1942 р. до складу Путивльсько-
го партизанського об’єднаного загону під командуванням командира 
С. А. Ковпака, комісара С. В. Руднєва та начальника штабу Г. Я. Ба-
зими входило 7 партизанських загонів: Путивльський (командир 
С. А. Ковпак), 1-й Глухівський (командир П. Л. Кульбака), 2-й Глухів-
ський (командири І. С. Чайка, І. В. Чубун), Шалигінський (командир 
А.  Я. Саганюк), Шалигінський ім. В. І. Леніна (командир М. І. Ганзін), 
Кролевецький (командир В. М. Кудрявський), Конотопський (коман-
дир В. П. Кочемазов). Перед виходом у рейд на Правобережну Україну 
в жовтні 1942 р. у Сумському партизанському з’єднанні нараховува-
лося 5 загонів, реорганізованих потім у батальйони. Після повернення 
з Карпатського рейду в жовтні 1943 р. до з’єднання був приєднаний 
Олевський партизанський загін Житомирської області під командуван-
ням К. Л. Федчука. Після переформування з’єднання в 1-у Українську 
партизанську дивізію ім. С. А. Ковпака у лютому 1944 р. під команду-
ванням командира П. П. Вершигори, комісара М. О. Москаленка та на-
чальника штабу В. О. Войцеховича, до її складу входило 3 стрілецьких 
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полки (1-й полк ім. С. В. Руднєва під командуванням Д. І. Бакрадзе, 2-й 
полк під командуванням П. Л. Кульбаки, 3-й полк під командуванням 
П. Є. Брайка), а також окремий кавалерійський дивізіон, окрема рота 
пішої розвідки, мінерна рота, артилерійська батарея7.

Отже, у фонді з’єднання (дивізії) наявні накази та розпоряджен-
ня по окремих його бойових одиницях: 1-му полку ім. С. В. Руднєва 
(колишній Путивльський загін) за період від 7 березня до 6 листопада 
1944 р., Глухівському загону (2-й полк) за період з 27 серпня 1941 р. 
до 2 листопада 1944 р., Шалигінському загону (3-й полк) за період з 
27 серпня 1942 р. до 25 жовтня 1944 р., Конотопському загону за пе-
ріод з 31 березня до 14 листопада 1942 р., Кролевецькому загону за 
період 25 травня 1942 р. до 4 вересня 1943 р., Олевському загону за 
період з 6 лютого 1943 р. до 19 січня 1944 р., окремому кавалерійсько-
му дивізіону за період з 28 лютого до 22 жовтня 1944 р.8

Суттєвим інформаційним доповненням до наказів є вихідні та вхід-
ні радіограми з’єднання (дивізії), Українського штабу партизанського 
руху, Центрального комітету КП(б)У. Це – особливий вид документів, 
що складається із оперативних даних про бойову, диверсійну, розві-
дувальну діяльність з’єднання (дивізії), його матеріально-технічне за-
безпечення тощо. Аналіз радіограм свідчить, що у Ф. № 63 вони від-
клалися частково9. Повний обсяг листування командування з’єднання з 
керівництвом українських партизанів зберігається у фонді Українсько-
го штабу партизанського руху.

Не менш важливим джерелом інформації, яка відігравала велику 
роль у керівній діяльності Українського штабу партизанського руху під 
час розроблення подальших планів боротьби партизанів у німецькому 
тилу, а також у ході військових операцій Червоної армії, були розвіду-
вальні дані, здобуті Сумським партизанським з’єднанням. У фонді збе-
рігаються розвідувальні донесення та спеціальні повідомлення коман-
дування партизанських загонів (полків), окремих партизанських груп, 
що направлялися до штабу з’єднання (дивізії), починаючи з лютого 
1942 р. й закінчуючи жовтнем 1944 р. Також у фонді зберігаються роз-
відзведення по Сумському партизанському з’єднанню та інших з’єд-
наннях, з якими у своїй діяльності перетиналися партизани-ковпаківці 
(з’єднання Українських кавалерійських партизанських загонів під ко-
мандуванням М. І. Наумова, Житомирське партизанське з’єднання під 
командуванням О. М. Сабурова, Житомирське партизанське з’єднання 
ім. М. О. Щорса під командуванням С. Ф. Малікова, окремі партизан-
ські загони Брянської та Орловської областей) за березень 1942 р – ли-
стопад 1943 р.10

Крім того, інформація про діяльність Сумського партизанського 
з’єднання міститься в доповідних записках, донесеннях, повідомлен-
нях, листах командування, направлених у ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У, 
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Центральний та Український штаби партизанського руху, а також у 
партизанські з’єднання та загони України, Білорусії, Росії, військові 
частини Червоної армії11. У них йшлося про проведення бойових та 
диверсійних операцій, координацію спільних бойових дій; постачання 
з’єднання (дивізії) озброєнням, боєприпасами, медикаментами, радіо-
зв’язком; нагородження бійців та командирів, присвоєння їм чергових 
військових звань; передислокацію загонів та про інші питання.

Узагальнюючі дані про бойову діяльність з’єднання, особовий 
склад, озброєння загонів, проведення рейдів тощо зосереджені в звітах 
командування з’єднання (дивізії), що направлялися в Український штаб 
партизанського руху та ЦК КП(б)У, а також у рапортах, донесеннях, 
звітах, бойових записках окремих партизанських загонів та полків у 
штаб з’єднання (дивізії)12.

За цими документами можна простежити результати бойової та 
диверсійної діяльності партизанів, встановити бойовий та особовий 
склад з’єднання (дивізії), проаналізувати динаміку його кількісних та 
якісних змін. Наприклад, виходячи із звітних даних, встановлюємо 
чисельність у з’єднанні партизанів: станом на 1 лютого 1943 р. їх нара-
ховувалось 1 тис. 562 чол., на 1 квітня – 1 тис. 828 чол., на 1 травня – 
1 тис. 780 чол., на 1 червня – 1 тис. 928 чол., на 1 жовтня – 944 чол., на 
1 грудня – 1 тис. 362 чол.13

Надзвичайно цінним джерелом для вивчення кількісного та бойо-
вого складу Сумського партизанського з’єднання є узагальнені дані, 
таблиці, стройові записки як по з’єднанню загалом, так і по його заго-
нах, батальйонах, полках, ротах, групах14. У них міститься інформація 
про кількість партизанів у різні періоди діяльності з’єднання, у т. ч. й 
у розрізі за національністю, партійністю, статтю; озброєння, наявність 
боєприпасів, матеріальне забезпечення; людські та матеріальні втрати 
тощо.

Не менш важливими є документи з біографічними даними партиза-
нів з’єднання; списки особового складу, списки представлених до на-
городження, загиблих, зниклих безвісти та поранених, а також особові 
листи з обліку кадрів, нагородні та атестаційні листи, характеристики 
та автобіографії15. У них містяться досить повні свідчення особового 
характеру: прізвище, ім’я, по батькові, рік та місце народження, націо-
нальність, партійність, освіта, військове звання, місце роботи до всту-
пу в партизанський загін, час вступу в загін, займана посада в ньому, 
переміщення по службі, нагороди, склад сім’ї та місце її проживання, 
дата та місце загибелі тощо.

Додатковим джерелом із вивчення діяльності Сумського партизан-
ського з’єднання є щоденникові записи командирів та рядових бійців, 
написані безпосередньо під час перебування в німецькому тилу. Серед 
них – записні книжки командира з’єднання С. А. Ковпака та помічни-
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ка начальника штабу Путивльського загону П. Є. Брайка, щоденники 
комісара з’єднання С. В. Руднєва, командира Шалигінського загону 
Ф. Д Матющенка, рядових партизанів16. Крім того, під час дослідження 
історії Сумського партизанського з’єднання слід враховувати не менш 
важливе джерело – стенограми бесід із бійцями і командирами з’єд-
нання, серед яких: начальник штабу з’єднання Г. Я. Базима, командир 
1-го Глухівського загону, пізніше – 2-го полку П. Л. Кульбака та на-
чальник штабу Кролевецького загону, пізніше – командир 3-го полку 
П. О. Брайко та ін.17

Таким чином, вивчення документів Ф. № 63 «1-а Українська пар-
тизанська дивізія ім. двічі Радянського Союзу С. А. Ковпака (Сумське 
партизанське з’єднання)», що зберігається в ЦДАГО України, дозволяє 
зробити висновки про їх різноплановість і різноманітність за видовим 
складом та інформаційним наповненням. У фонді зосереджені цінні 
документальні джерела про діяльність Сумського партизанського з’єд-
нання на окупованій території України, Білорусії, Росії, Польщі. Серед 
усього масиву джерел у повному обсязі відклалися накази з основної 
діяльності та особового складу по з’єднанню (дивізії), а також частко-
во накази по окремих партизанських загонах (полках); частина вхідних 
та вихідних радіограм; звіти, рапорти, донесення й інші інформаційні 
документи про бойову, диверсійну, розвідувальну, політико-масову ді-
яльність з’єднання (дивізії) та окремих партизанських загонів. Вони є 
невід’ємною складовою джерельної бази з вивчення історії партизан-
ського руху опору в роки Другої світової війни.

1 Чайковський А. С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941–
1945 рр. Мовою документів, очима історика). Київ, 1994. 255 с.; Коваль М. В. 
Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.). Київ, 
1999. С. 256–272; Лисенко О. Є. Джерелознавчі аспекти дослідження історії 
партизанського руху в Україні 1941–1944 рр. // Спеціальні історичні дисци-
пліни: питання теорії та методики. Київ, 2001. № 7. С. 79–93; Кентій А. В., 
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The article describes the complex of documentary sources of the fond of the 
1st Ukrainian Partisan Division of twice the Hero of the Soviet Union S. Kovpak 
(Sumy partisan union), which is keeping in the Central State Archives of Public 
Associations of Ukraine. The documents are analyzed, systematized and described 
according to the species composition, their information content is disclosed.

Key words: The Second World War; partisan movement of resistance; Sumy 
partisan union; documentary source; archival document.
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КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ 
ВИДАТНОГО КОНСТРУКТОРА РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ 

ТЕХНІКИ В. М. ЧЕЛОМЕЯ

На підставі виявлених у Державному архіві м. Києва невідомих раніше 
документів видатного механіка, конструктора авіаційних і ракетних двигунів 
Володимира Миколайовича Челомея (1914–1982) висвітлено маловідомі фак-
ти з його біографії, пов’язані з Україною, зокрема, навчання у Київському 
авіаційному інституті та становлення як ученого. Вперше оприлюднюються і 
вводяться до наукового обігу автографи вченого.

Ключові слова: В. Челомей; Київський авіаційний інститут; Київський 
індустріальний інститут; ракетно-космічна техніка; Державний архів м. Києва.

Почесне місце в історії українського 
машинобудування, авіаракетної техніки 
належить Володимиру Миколайовичу 
Челомею (1914–1984) – видатному фа-
хівцю в галузі динаміки стійкості склад-
них коливальних систем, генеральному 
конструктору ракетно-космічної техні-
ки, академіку АН СРСР (1962), двічі Ге-
рою Соціалістичної Праці (1959, 1963). 

Ім’я вченого нерозривно пов’язане 
з Україною: тут він прожив дитячі та 
юнацькі роки, здобув освіту, здійснив 
перші кроки в науковій і трудовій діяль-
ності, а також працював над створенням 
ракетних систем у 70-ті роки ХХ ст.

У зв’язку з роботою В. Челомея з 
початку 1940-х років у м. Москві в за-
критих конструкторських бюро, всі його 
особисті документи були засекречені, 

обмаль їх і в Україні. Навіть зараз достеменно не відомі його посади і 
адреси місць роботи. Фактично тільки останніми роками з’явилися ок-
ремі наукові розвідки про вченого, однак саме про перебування В. Че-

* Карамаш Сергій Юрійович – архівіст 1-ї категорії відділу забезпечення 
збереженості документів, обліку та довідкового апарату Державного архіву 
м. Києва.
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ломея в Україні і Києві достовірні (вивірені за джерелами) публікації 
майже відсутні. 

Метою статті є введення до наукового обігу раніше невідомих до-
слідникам документів і мало знаних друкованих джерел, їхнє вивчення, 
аналіз, співставлення і порівняння з опублікованими раніше матеріала-
ми «київського періоду» життя і діяльності В. Челомея, а саме: міські 
адреси, повʼязані з ученим; його навчання в трудовій школі, технікумі, 
Київському машинобудівному і Київському авіаційному інститутах; 
робота в Інституті математики при АН УРСР, на підприємствах й ін-
ших установах міста; наукова і викладацька діяльність; його родинне, 
професійне і наукове оточення тощо.

Народився Володимир 30 червня 1914 р. у м. Сідлець (з 1921 р. 
с. Седльце Привіслянського краю, нині – Польща) у родині вчителів 
народної школи. Згодом переїхали до Полтави, де мешкала більшість 
їхніх родичів, і проживали там до 1926 р. 

Варто зазначити, що батьки В. М. Чаломея були на той час ви-
сокоосвіченими людьми. Батько Микола Михайлович Челомей – хімік 
за фахом (хоча В. Челомей в автобіографії 1952 р. зазначав його як 
інженера)1, мав хист до малювання, у 1920-х роках працював у банку 
в Полтаві. Ймовірно, що М. М. Челомея поховано на кладовищі Пол-
тавського монастиря. Там поховано і батька матері В. Челомея – Хому 
Васильовича Клочка і його дружину Марію Михайлівну.

Мати Івга (Євгенія) Хомівна Клочко (1894–1977) – вихованка Пол-
тавського інституту шляхетних дівчат і приватного музичного учили-
ща, організатор першого в місті дитячого садка. Завдяки їй Володимир 
здобув хорошу домашню освіту. Вона вчителювала в Полтавському 
початковому училищі імені Я. А. Коменського, викладала російську 
мову і літературу в 11-й дослідній трудовій школі імені В. Г. Королен-
ка при Інституті народної освіти. Також закінчила курси дошкільного 
і позашкільного виховання дітей полтавського товариства «Просвіти», 
а ще раніше брала участь в організації перших дитячих ясел у с. Васи-
лівка, де працювала старшим вихователем. Викладала біологію в Олек-
сандрівському дитячому притулку, а також у дитячому будинку Пол-
тави, який тоді очолював А. С. Макаренко2. За іншими відомостями, 
А. С. Макаренко очолював саме 10-ту семирічну трудову школу (зараз – 
загальноосвітня школа № 10 імені В. Г. Короленка), в якій навчався у 
1922–1926 рр. В. Челомей3. У 1935 р. Івга Хомівна закінчила Київський 
педагогічний інститут і викладала біологію в середній школі. За перека-
зами, в родині зберігалися навіть гоголівські і пушкінські реліквії, була 
чудова бібліотека. Родина мала 5-х дітей і дала їм гарну освіту.

Полтавські дослідники виявили, що у Полтаві родина Челомеїв 
мешкала в одному будинку з нащадками М. В. Гоголя і О. С. Пушкіна 
на Келінському проспекті, 27 (нині – Першотравневий проспект). Цей 
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будинок у 80-х роках ХІХ ст. належав рідній сестрі М. В. Гоголя – 
Ганні Василівні Гоголь-Яновській. З 1922 р. у ньому мешкали родини 
Бикових і Данилевських – представники полтавської гілки нащадків 
О. С. Пушкіна і М. В. Гоголя. До 1917 р. Данилевські мали власний 
маєток у селищі Олефірівці Миргородського повіту. Втративши маєт-
ності, Данилевські жили у Миргороді, а потім переселилися до Полта-
ви. Про родинні стосунки Данилевських-Бикових важливу публікацію 
зробила І. О. Пістоленко4. Також вона опрацювала академічний архів 
В. Челомея5.

Особливо дружні стосунки були у Володимира Челомея з Олексан-
дром Данилевським (1911–1969) – праправнуком О. С. Пушкіна, який 
став знаним ентомологом, доктором біологічних наук, професором Ле-
нінградського університету. Під його впливом Володимир збирав мете-
ликів і навіть намагався їх науково описувати6. З того періоду відомо, 
що Володимир грав на фортепіано, любив класичну літературу, багато 
читав з історії техніки і фізики. 

Як свідчать виявлені нами документи, у зв’язку з переводом батька 
на іншу роботу, в 1926 р. родина Челомеїв переїхала спочатку до Дніп-
ропетровська, а в 1927 р. – до Києва7. 

За документами встановлено, що родина Челомеїв у Києві мешка-
ла по вул. Саксаганського, 2, кв. 28. Будова, зведена 1906 р., є цікавим 
зразком прибуткового будинку початку ХХ ст. Але меморіальна дошка 
В. Челомею (бронза, барельєф, арх. С. Карлович) 27 липня 2001 р. була 
помилково встановлена на фасаді будинку № 3 – тобто, фактично на 
протилежному боці вулиці. На ній В. Челомей зображений людиною 
похилого віку, що не відповідає дійсності. Також перша дата перебу-
вання В. Челомея у Києві вказана на дошці невірно.

У 1927–1929 рр. В. Челомей навчався в трудовій школі № 45 із 
російською мовою викладання, що знаходилася по вул. Пушкінській, 
28 (нині – 5-ти поверховий багатоквартирний будинок у стилі пізнього 
класицизму, арх. В. Ніколаєв), і окрема частина школи – на бульварі 
Тараса Шевченка, 9. На 1928-й рік у школі навчалися 588 учнів. За-
відувачем школи був М. С. Брук. Педагогічний склад школи нарахову-
вав 23 особи. Викладалися математика (Ф. М. Чепиков), фізика і хімія 
(А. Д. Носов), природознавство (Ф. М. Трескін), суспільствознавство 
(М. С. Брук і Л. К. Русакова), російська (А. П. Снєжкова), українська 
(А. Ю. Гермайзе та Ю. А. Матюшенко), німецька (І. О. Бар) мови, малю-
вання (А. С. Соловеєнко), танці (М. М. Новікова), співи (А. Є. Прейс), 
фізкультура (Н. Є. Блюмін), діяла бібліотека (завідувачка Г. Н. Пухтин-
ська). Допоміжною групою керувала О. В. Григорович-Барська, ліка-
рем школи був М. І. Олександрів9. 

У 1929 р. Володимир Челомей вступив до 2-ої механічної проф-
школи, про що свідчить його особова справа, виявлена нами в архіві10. 
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Школа ця діяла в Києві в 1926 р. і розташовувалася за адресою: По-
вітрофлотське шосе (нині – проспект), 22.  Будівля була баракового 
типу і не збереглася. На цьому місці нині розташована чотириповер-
хова велика споруда гімназії № 178 Управління освіти Соломʼянської 
районної у м. Києві держадміністрації (колишня середня школа № 178). 

2-га Київська механічна професійно-технічна школа готувала ро-
бітників різних професій. У 1929 р. її перейменували в Київський авто-
тракторний технікум з 2-ма відділеннями – автомобільним і трактор-
ним. У 1930 р. заклад знову перейменували в Київський автомобільний 
технікум, а у квітні 1931 р. реорганізували в Київський автошляховий 
технікум (об’єднавши з технікумом шляхового будівництва) з 2-ма фа-
культетами – автомобільним і шляхового будівництва. Також заклад 
отримав нове приміщення по вул. Леніна, 10 (нині – вул. Б. Хмель-
ницького)11.

У виявленій нами автобіографії В. Челомея записано: «Учась в тех-
никуме, работал в автомобильных мастерских и автолаборатории, ко-
торой впоследствии руководил. Будучи на III-м курсе техникума, рабо-
тал техником-конструктором в Научно-Исслед[овательском] Институте 
Гражд[анского] Возд[ушного] Флота»12. 

Після Другої світової війни технікум ще багато разів змінював свою 
назву і статус та «мандрував» Києвом. З 2012 р. – це Державний вищий 
навчальний заклад «Київський транспортно-економічний коледж» На-
ціонального транспортного університету 1-го рівня акредитації у Киє ві. 
Знаходиться нині у Голосіївському районі по вул. Васильківська, 20. 
Тут діє музей, відкритий у 2009 р. В його експозиції відображено істо-
ричний шлях навчального закладу з першопочатків до сьогодення; та-
кож є відомості і про В. Челомея: його фотографія, біографічні дані 
і публікації про нього, фото меморіальної дошки В. Челомею в Києві. 

І. О. Пістоленко зазначає, що у 1932 р. В. Челомей закінчив Київ-
ський автомобільний технікум, отримав кваліфікацію техніка та почав 
працювати в Інституті променергетики як конструктор двигунів у від-
ділі двигунів внутрішнього згорання13, де конструював і випробовував 
навісні човневі забортні двигуни14. Тут Володимир під час навчання 
у технікумі проходив виробничу практику: проектував підвісні двигу-
ни для понтонних частин Червоної армії потужністю 10 і 20 кінських 
сил, здійснював розрахунки деталей цих двигунів на міцність, а потім 
виготовлялися їхні окремі складові під керівництвом М. І. Конончука 
і Н. М. Ренского*.

Саме М. І. Конончук – колишній начальник науково-видавничого 
відділу згадував, що у 1931 р. на утвореному авіафакультеті Київського 
машинобудівного інституту він готував за курсом «Авіаційні двигуни» 

* Оскільки немає можливості встановити повністю імена і по батькові 
цих осіб, тут подано їх ініціали рос. мовою, як у документі.
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новий розділ «Крутильні коливання колінчастих валів». Конспект цих 
лекцій М. І. Конончук видав 1932 р. у типографії КПІ. У підготовці 
ілюстрацій до видання брав безпосередню участь В. Челомей15.

У 1932 р. Володимир вступив до Київського машинобудівного ін-
ституту: навчався на авіаційному факультеті, на основі якого Поста-
новою РНК СРСР від 25 серпня 1933 р. № 1815 утворили Київський 
авіаційний інститут (КАІ). Тут почали діяти 4 факультети: експлуа-
тації літаків, двигунобудівний, літакобудівний, наземних авіаспоруд. 
У 1934 р. було відкрито науково-дослідний центр. Інститут був воєні-
зованим закладом, студенти об’єднувалися у взводи й роти, тут готу-
вали і парашутистів. Інститут розташовувався по колишній вул. Леніна 
(нині – вулиця Богдана Хмельницького), 51, а потім займав і будинок 
під № 53.

З початком діяльності Київського авіаційного інституту тут розпо-
чав навчання 961 студент. Інститут мав 4 лабораторії, 20 аудиторій, 
10 кабінетів, спортзалу, бібліотеку на більше ніж 15 тис. книг. При 
інституті діяв робітфак, на якому навчалося 300 слухачів, було ство-
рено льотний загін, що мав 7 літаків «У-2» і 2 «П-4» (за іншими дани-
ми – 1 літак «П-5»). Навчальні польоти проводилися на Броварському 
летовищі за 27 км від інституту. Як свідчать документи, відсутність 
запасних частин до двигунів зупиняла регулярне навчання16. Також 
були проблеми з обмундируванням, студенти не могли отримати курт-
ки і шоломи, а 15 пар брезентових чобіт відмовилися брати, оскільки 
вони були поганої якості17. За весь довоєнний час інститут підготував 
810 авіаінженерів, хоча і був розформований у 1936 р., а потім понов-
лений. Діяв як київська філія Ленінградського інституту інженерів ци-
вільного повітряного флоту. 3-го травня 1934 р. інституту присвоїли 
ім’я К. Є. Ворошилова. 

В. Челомей пережив у Києві голод 1932–1933 рр. Всі тогочасні сту-
денти КАІ отримували талони на харчування. Зразки талонів на вечерю 
за лютий, березень, квітень 1934 р. збереглися в Державному архіві 
м. Києва18. У цій же справі відклалися анкети, атестати, довідки, запро-
шення, угоди, договори на вербування робочої сили, відпускний кви-
ток, обігова картка ударника, відомості академуспішності, методичні 
розробки теоретичних і практичних курсів, зразки мішеней для здаван-
ня норм «Ворошиловського стрільця» тощо. Тут же відклалися програ-
ми всіх курсів КАІ. Нами виявлено, що ймовірно у 1934 р. діяв (можли-
во при інституті) Аеромузей, куди за програмою курсу «Енциклопедія 
ЦПФ» (Цивільний повітряний флот) обов’язково водили студентів19. Де 
саме цей музей знаходився, поки що встановити не вдалося. 

Зазначимо, що досі документи про навчання В. Челомея в Київсько-
му авіаційному інституті не були відомі. У виявлених нами у Держав-
ному архіві м. Києва документах є відомості про батьків майбутнього 
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вченого. В автобіографії від 12 березня 1939 р. В. Челомей вказав, що 
його батьки до революції були вчителями початкової школи. Він навів 
короткі відомості спочатку про матір, а потім – про батька, зазначив-
ши, що його батько – інженер-технолог, працює в Наркоммісцепромі20 

(Народний комісаріат місцевої промисловості утворений у 1934 р. і опі-
кувався малими і середніми підприємствами України, що виробляли 
продукцію для місцевого споживання). Імена і по батькові рідних не 
вказані.

Крім описаних вище документів В. Челомея, нами виявлено також 
документи про захист ним дисертації в Київському індустріальному 
інституті, різноманітні автографи, власноручні 70 його креслень, чер-
нетки першої наукової друкованої праці «Элементы векторного исчис-
ления», оригінальний примірник цієї праці тощо. Перше оприлюднення 
деяких документів у тезисному вигляді відбулося у жовтні 2017 р.21 

Але після цього нами виявлено ще автографи і особову справу В. Чело-
мея, оформлену під час його викладацької роботи в КАІ, з автобіогра-
фіями, виписками з наказів, характеристиками, відомостями про науко-
ву діяльність, працю тощо. Ці документи раніше не були надруковані 
і вперше вводяться до наукового обігу. 

Ім’я В. Челомея також виявлено нами і у передмові до «Праць КАІ» 
(вип. 2), де стверджується, що «Киевским Авиационным Институтом 
запланирован на текущий семестр и на 1935 учебн[ый] год также ряд 
научных докладов и в реализации этого плана имеются уже определён-
ные результаты: свидетельством этому – настоящий сборник научных 
трудов, находящаяся в печати работа тов. Афанасьева по расчету сва-
рочных соединений, подготовлена к печати работа студента Чоломия 
по векторному анализу, аспиранта Шмушкина по тепловым процессам, 
профессора Кельмана по воздушному праву, ряд статей, направляемых 
в «Труды К.А.И.», позволяющих уже сейчас планировать работу 
№ 3-го этого сборника»22. Хоч тут прізвище В. Челомея перекручене, 
але безперечно, що йдеться саме про нього! При перегляді випуску № 3 
виявлено, що робота В. Челомея до нього не ввійшла23. Зміст збірника 
поданий російською і німецькою мовами. Варто зазначити, що вивчен-
ню німецької мови в інституті приділяли багато уваги24. 

У чернетці з рукописом і машинописом праці В. Челомея під наз-
вою «Элементы векторного исчисления» є рукописні правки автора25. 
До рукопису увійшли 70 креслень, власноруч зроблених В. Челомеєм26. 
Тут же відклалися 2 листи: звернення В. Челомея до керівництва КАІ 
з подякою за можливість видати друком свою першу наукову працю і 
поясненнями її новизни. Автографи – російською мовою, з власноруч-
ними підписами В. Челомея і його ж рукою зазначеними датами: «На-
стоящая брошюра возникла в связи с проработкой векторного исчис-
ления в Кафедре Теоретической Механики К. А. И. Проработка велась 
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в том, чтобы дать в дальнейшем студентам Института базу для полного 
изучения теоретической механики, аэродинамики и также других дис-
циплин, в некотором духе. Считаю своим долгом выразить благодар-
ность Командованию Института, котрому брошюра, в этом издании, 
обязана выходом в свет. Киев, Июнь 1934 г. В. Челомей»27.

Наступний автограф датований 21 квітня 1935 р.: «Настоящая ра-
бота представляет собой краткий курс векторной алгебры и анализа. 
В конце книги приводятся приложением векторного исчисления к ки-
нематике и некоторым вопросам динамики точки. В. Челомей»28. У цій 
справі є записка на типографському бланку заступника начальника КАІ 
від 26 липня (рік не зазначений) із текстом: «Тов. Лівшиць! Потрібно 
вжити всіх заходів щоб роботу тов. Чоломія було видруковано на гек-
тографі». Підпис нерозбірливий, але читається «Королько».29 На той 
час це був заступник начальника інституту, пізніше – начальник. Ймо-
вірно, записка спрямована керувнику літографією КАІ Я. Д. Лівшицю.

Також у цій справі відклалася друкована на машинці рецензія-ано-
тація наукового керівника цієї роботи, начальника кафедри теоретич-
ної механіки КАІ професора І. Я. Штаєрмана від травня 1934 р. з його 
автографом і печаткою інституту30. Професор зазначав: «Будем на-
деяться, что этот небольшой курс будет способствовать дальнейшему 
изучению студентами векторного исчисления. «Элементы векторного 
исчисления» проработанные в кафедре теоретической механики К.А.И. 
под моим руководством могут служить кратким и удобным пособием 
для студентов. Изложены они просто и кратко, но без ущерба стро-
гости доказательств основных положений векторной алгебры и анали-
за». Ймовірно, що спочатку це мала бути брошура, але потім вона пере-
творилася на посібник для навчання і, відповідно, збільшився її обсяг. 

У цій справі відклався ще один автограф В. Челомея: «Примеча-
ние к «Элементам векторного исчисления»: При печатании векторы 
обозначать буквами латинского алфавита с черточками наверху (вмес-
то стрелок, употребляемых в математическом описании). В. Челомей». 
Текст написаний олівцем на клаптику пожовклого паперу із зошита 
у клітинку, без датування31. Також тут прикладений «Список виявле-
них друкованих помилок» на 3-х аркушах32. Отже, В. Челомей тримав 
процес друкування під власним контролем. Зберігся штамп Київського 
«міськліту» про наклад у 350 примірників. У машинописі є формули і 
рядки, написані власноруч В. Челомеєм синіми чорнилами, інколи фіо-
летовими33. Таким чином, 21-річний студент розробив і написав під-
ручник для широкого загалу студентів того ж інституту, в якому і сам 
навчався.

Цю першу надруковану у 1935 р. на ротапринті наукову працю 
студента Володимира Челомея – підручник «Векторное исчисление» за 
редакцією професора І. Я. Штаєрмана (книга видана Київським авіа-
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ційним інститутом імені К. Є. Ворошилова34) виявлено нами й в ін-
шій архівній справі. Ймовірно, цей примірник В. Челомей передав до 
канцелярії інституту як звіт про свою роботу, тому він не потрапив до 
бібліотеки і не був знищений у вирі війни, зберігся разом з архівом 
канцелярії, вивезеним до м. Актюбінська, а потім повернувся до Киє-
ва. На виданні відсутній бібліотечний номер. Ймовірно, видання мало 
обкладинку з тонкого картону, адже призначалося для студентів КАІ, 
а цей примірник обгорнуто картонкою від типової теки тодішньої відо-
мої палітурно-поліграфічної фабрики «Жовтень», що розташовувалася 
у Києві по вул. Толстого, 5. На обкладинці, ймовірно, рукою автора – 
В. Челомея синіми (від минулих літ вицвіли і нагадують блакитний 
колір) чорнилами – напис «Научная работа». В. Челомей користувався 
синіми чорнилами, про що свідчать документи цієї архівної справи. Пе-
ред прізвищем автора фіолетовими чорнилами записано «[инженера]» 
у квадратних дужках. Праця складається з 3-х розділів: «Векторная ал-
гебра» (С. 1–55), «Векторный анализ» (С. 56–63), «Основные положе-
ния кинематики» (С. 117–149). 

Отже, вперше праця «Векторное исчисление» була надрукована не 
у 1936 р., а саме у 1935 р.! А наступного, 1936 р., підручник вийшов 
друком окремим виданням у Києві накладом у 3 тис. примірників35. 
У передмові до книги І. Я. Штаєрман писав: «Ця книга виникла у зв’яз-
ку з назрілою практичною потребою викладання кількох теоретичних 
наук у наших технічних Вишах. Курс В. Челомея невеликий за обся-
гом, охоплює основні питання векторного підрахунку, які необхідно 
знати нашим студентам, які вивчають математику, механіку, і, зокрема, 
аеродинаміку. Можливо сподіватися, що чіткий простий виклад книж-
ки полегшить її сприйняття». У популярних біографіях про В. Челомея 
видання 1935 р. не згадується взагалі. Що цікаво, за гонорар, отрима-
ний вже за 2-ге видання, Володимир придбав і подарував своїй матері 
зимове габардинове пальто.

З 1934 р. колишній Запорізький завод «Дюфлон і Константинович» 
(Дека) освоював виготовлення призначеного для серійного виробни-
цтва французького двигуна «Містраль-Мажор» К-14 фірми «Гном-
Рон». Вже на виробничій практиці від КАІ (з 15 липня до 21 серпня 
1935 р.) на цьому підприємстві, що тоді мало назву «Моторобудівний 
завод № 29 ім. П. І. Баранова» (нині – ВАТ «Мотор-Січ»), В. Челомей 
зумів віднайти недоліки при виготовленні ліцензованих колінчастих 
валів для поршневого авіадвигуна, чого не змогли зробити місцеві ін-
женери і навіть група французьких фахівців. Заводчани збільшували 
товщину валу, В. Челомей зробив математичні розрахунки і довів, що 
потрібно, навпаки, її зменшити. Фактично це вивело колінвал із резо-
нансного навантаження. Студент вирішив цю проблему, а потім її зре-
алізували заводчани. Цей двигун отримав найменування М85, про що 
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була публікація ще 1951 р.36 Керівництво заводу запропонувало йому, 
студентові КАІ, прочитати курс лекцій інженерам конструкторського 
бюро заводу з динаміки конструкцій і коливань стосовно авіадвигунів, 
що він і здійснив37. В. Челомей ознайомився на заводі з теорією дії 
повітряно-реактивного двигуна Б. С. Стєчкіна (1891–1969) – відомо-
го тоді творця і розробника авіадвигунів (учня М. Є. Жуковського). 
Володимир зацікавився ідеєю створення пульсуючого повітряно-реак-
тивного двигуна. З дозволу керівництва заводу він зробив досліджен-
ня виникнення у трубі автоколивального процесу, під час якого утво-
рюється пульсуючий режим дії при постійному нагнітанні повітря у 
ній. Згідно з результатами експериментів В. Челомей розробив теорію 
і надалі продовжив працювати над створенням такого двигуна, на який 
1938 р. він отримав авторське свідоцтво. 1936 р. його знову відрядили 
у Запоріжжя. Там він зробив розрахунки і знайшов причини дефектів 
газорозподільчого механізму двигуна, в якому псувалися пружини. 
Ці знахідки В. Челомея високо оцінили академіки М. М. Боголюбов 
(1909–1992) і Л. І. Сєдов (1907–1999)38. Саме з 20 вересня до 7 жовтня 
1936 р. В. Челомей також читав 70-ти годинний курс лекцій на заво-
ді. За сумлінне ставлення до навчання і громадської роботи він був 
відзначений керівництвом КАІ. Згідно з наказом начальника інституту 
від 23 лютого 1935 р. № 39 «за якісне навчання і зразкову дисципліну, 
вміле поєднання з активною громадською роботою, Челомея – студента 
групи «6» премійовано трьохтомним німецько-російським технічним 
словником». А наказом від 11 жовтня 1935 р. № 245 «слухач групи “6” 
експлуатацій но-механічного факультету Челомей нагороджений гра-
мотою зі званням “Відмінник КАІ” з преміюванням місячною стипен-
дією»39. 

У 1936 р. В. Челомей знайшов кілька помилок у математичній 
формулі встановлення коливань корпусу корабля у праці академіка 
М. М. Крилова. Він поїхав у Ленінград, зустрівся особисто з ученим і 
той визнав власні неточності у надрукованому тексті видання40. 

Зі спогадів начальника КАІ М. Г. Горчакова дізнаємося, що у Києві 
відбулися особисті знайомства В. Челомея з видатними математиками 
М. М. Криловим та М. М. Боголюбовим, що також відіграло вагому 
роль у становленні В. Челомея як ученого41. Адже саме 1934 р. поба-
чила світ їхня праця про застосування методів нелінійної механіки до 
теорії стаціонарних коливань42. Це були результати розробки і створен-
ня ергодичної теорії. У цій монографії вчені вперше вводять термін і 
поняття інтегрального багатовиду. На той час цими напрацюваннями 
захоплювався В. Челомей. Вже наступного року М. М. Боголюбов ви-
ступав із висновками цієї праці на 1-й Міжнародній топологічній кон-
ференції у Москві, а з 1937 р. почала застосовуватися теорема Крило-
ва-Боголюбова: в компактному фазовому просторі динамічної системи 
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існує інвалентна міра та інші наробки43. М. Г. Горчаков підготував 
рукопис власних спогадів про інститут, Київ 30-х років, В. Челомея і 
17 лютого 1989 р. передав їх до Полтави44.

У Державному архіві м. Києва нами вперше виявлена особова 
справа М. Г. Горчакова45, з якої можна зробити висновок, що вчитель 
В. Челомея був видатним інженером, фахівцем із розробки тракторних 
дизельних двигунів, двигунів до дирижаблів і авіадвигунів, швидкісних 
гідрогальмівних механізмів. Він добре знав особливості теплових ре-
жимів двигунів «Роллс-Ройс Кондор ІХа». Також брав участь у розроб-
ленні конструкцій і виготовленні двигунів до найбільшого у світі (на 
той час) літака «Максим Горький» (НГ-10 та НГ-25). М. Г. Горчаков 
працював у Києві на різних заводах, у т. ч. і на заводі «Червоний плу-
гатар» («Красный пахарь»), де обіймав посаду начальника механічного 
цеху і опікувався раціоналізацією. У КАІ він був начальником кафе-
дри авіадвигунів і головним фахівцем з авіадвигунів взагалі, керував 
дипломними проектами46. Також нами виявлені відомості про роботу 
М. Г. Горчакова в Інституті променергетики (так у документі) як нау-
кового співробітника у відділі двигунів внутрішнього згорання, де він 
розробляв тракторний дизель 30 НР47. І чи не саме він залучив сюди 
працювати В. Челомея, адже є відомості про роботу останнього й там?

Також вперше в архіві нами виявлено 2 особові справи І. Я. Штаєр-
мана,48 в одній з яких фігурує ім’я В. Челомея – в оригіналі характери-
стики на Іллю Яковича, складеній начальником інституту М. Г. Горча-
ковим. 1 квітня 1941 р. записано, що професор є великим ученим СРСР, 
«автором багатьох друкованих робіт /оригінальних статей, монографій, 
підручників/. Багато працює над вихованням молодих наукових кадрів, 
дуже уважний до запитів студентів, багато часу приділяє консульта-
ціям, дуже вимогливий. Керує роботою Сталінського стипендіата – 
докторанта тов. Челомея, який є його учнем»49.

Є відомості, що В. Челомей, одночасно з навчанням у КАІ, працю-
вав техніком-конструктором у філії НДІ ЦПФ (Цивільного повітряного 
флоту)50, слухав декілька курсів лекцій з математики та математичної 
фізики, механіки, диференційних рівнянь у Київському університеті. 
Улюбленим його курсом наук була механіка і її складова – теорія ко-
ливань. У Київському університеті він був також слухачем у відомого 
професора Д. О. Граве – вчителя О. Ю. Шмідта. Спілкувався особисто 
і з відомим ученим Н. І. Ахієзером. А у Всеукраїнській Академії Наук 
слухав лекції з механіки відомого італійського вченого Тулліо Леві-Чи-
віта (1873–1941), члена Лондонського королівського товариства, учня 
Грегоріо Річчі. 

За роки навчання у закладах вищої освіти, в аспірантурі Академії 
Наук УРСР і докторантурі (до 1941 р.) В. Челомей опублікував 27 на-
укових праць (за нашими підрахунками). Сюди увійшли 2 видання 
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1935 р. і 1936 р. «Векторное исчисление» як окремі праці і 2 видання – 
окремі праці за його кандидатською дисертацією. У 1937 р. В. Чело-
мей закінчив Київський авіаційний інститут на «відмінно» (на рік ра-
ніше строку), іспити складав екстерном. Отримав диплом із відзнакою. 
Йо го дипломна робота, написана під керівництвом І. Я. Штаєрмана, 
мала назву «Коливання в авіаційних двигунах» і вже тоді отримала ви-
знання.

1938 р. виходить друком праця В. Челомея «Теорія пружин». І у 
Києві 26 червня 1939 р. В. Челомей успішно захищає на відкритому 
засіданні Ради механічного факультету Київського індустріального 
інституту (колишній КПІ ) (рішення вченої Ради  Київського індуст-
ріального інституту від 01. 07. 1939 р., протокол № 27) кандидатську 
дисертацію «Динамічна стійкість елементів авіаційних конструкцій». 
Цю роботу було видрукувано окремою книгою51.

Вже 1940 р. В. Челомей стає наймолодшим докторантом країни се-
ред 50-ти кандидатів наук, яких висували з усіх республік тогочасного 
СРСР52. У цьому контексті ім’я Володимира Челомея вперше згадується 
у газетній статті центрального органу ЦК та МК ВКП(б) – газеті «Прав-
да»53. У цій публікації розповідається про 3-х стипендіатів, першим є 
В. Челомей, далі –хімік В. Тронєв і медик М. Чумаков. У статті вико-
ристані окремі цитати з відгуку про В. Челомея членів-кореспондентів 
АН УРСР Ю. Д. Соколова, І. Я. Штаєрмана, його блискучий талант і 
винахідливість інженера: «Во время практики на одном из заводов ода-
ренный студент не только учится, накапливает опыт, но и вносит свою 
лепту в производство, помогает совершенствованию технологического 
процесса». Серед документів – завірена копія цієї розгорнутої характе-
ристики «Відгук на аспіранта-докторанта В. М. Челомея» Ю. Соколова 
і І. Штаєрмана54, що стала основою для статті у газеті. 

В. Челомею призначають сталінську стипендію і запрошують пра-
цювати до Інституту математики ВУАН у Києві, а також у КАІ. Згідно 
з наказом начальника Київського авіаційного інституту від 13 вересня 
1939 р. В. Челомея зараховують на посаду старшого викладача кафедри 
теоретичної механіки з 1-го вересня 1939 р.55 Тоді ж він працює над 
докторською дисертацією «Динамическая устойчивость и прочность 
упругой цепи авиационного двигателя». Термін її виконання визначе-
ний: 1 червня 1941 р. В. Челомей успішно її написав і захистив. Але 
документи щодо її захисту у зв’язку з початком  війни були втрачені. 
Пізніше, вже після війни, молодому талановитому вченому довелося 
захищати іншу докторську роботу. З документів відомо, що за життя 
В. Челомей як науковий керівник підготував 44 кандидати і 5 докторів 
наук.

Таким чином, на основі опрацьованих архівних документів можна 
зробити висновок, що ідеї і напрацювання вченого випереджали час і 
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його внесок у науку та розвиток ракетно-космічної техніки неоцінен-
ний. 

Деякі друковані джерела про В. Челомея мають фактологічні по-
милки і неточності, тому віднайдені нами архівні джерела будуть ко-
рисні сучасним дослідникам у написанні повної і об’єктивної біографії 
вченого.
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The article is devoted to the outstanding mechanics, designer of aircraft and 
rocket engines – Volodymyr Chelomey (1914–1982). There are described little-
known facts of his biography related to Ukraine. In State Archives in Kyiv City the 
author has discovered earlier unknown records and documents of the scientist for 
the period from 1927 to 1940 years. Particularly valuable are data about his studies 
at Kyiv Aviation Institute and about his becoming as a scientist. His personal 
autographs are fi rst published and introduced into scientifi c circulation.
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ 
МУЗЕЙНОЇ КОЛЕКЦІЇ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ-МУЗЕЮ 
ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

Досліджено історію формування музейної колекції Центрального дер-
жавного архіву-музею літератури і мистецтва України від 1967 р. до 2017 р. 
Визначено та охарактеризовано основні періоди й форми комплектування му-
зейних фондів, їхній склад.

Ключові слова: меморіальний кабінет; книга надходжень; комплектуван-
ня; музейна колекція; музейний предмет; Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України).

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 
Украї ни (ЦДАМЛМ України) є унікальною установою, адже поєднує 
в собі 3 важливі самодостатні структурні компоненти: архів, музей та 
бібліо теку. Разом вони являють собою державну скарбницю історії 
української культури. ЦДАМЛМ України, від дня свого створення – 
4 травня 1966 р. та початку діяльності – 1 серпня 1967 р. уже понад 
50 років розшукує, збирає, обліковує, зберігає документи, друковані 
видання та музейні предмети, що стосуються його профілю. Питання 
формування музейної колекції установи є одним із найцікавіших в її 
історії.

Працівниками ЦДАМЛМ України різних років оприлюднено 
численну кількість досліджень, присвячених його історії, серед них: 
І. Бутича, М. Крячка, Р. Мовчан, С. Попель, Л. Проценко, З. Сенди-
ка, М. Ходоровського, О. Чижової, Л. Шульги1 та ін. Автори висвіт-
лювали історію створення та функціонування архіву-музею, процес 
комплектування його архівних фондів, діяльність керівництва уста-
нови, створення та відкриття окремих меморіальних кабінетів. Однак, 
у їхніх студіях не була розглянута повною мірою історія формування 
музейної колекції ЦДАМЛМ України. Саме тому для усунення такої 
прогалини її було обрано предметом цього дослідження. Зазначимо, 
що поза увагою залишилася історія комплектування музейної ко-

* Мельничук Оксана Миколаївна – кандидат історичних наук, старший 
зберігач фондів сектору зберігання та обліку музейних предметів Центрально-
го державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
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лекції відділу ЦДАМЛМ України – «Літературно-мистецькі Плюти» 
(с. Плюти Обухівського району Київської області), адже це питання 
потребує окремого вивчення.

Джерелами дослідження слугували: документи фонду «ЦДАМЛМ 
України Державної архівної служби України» (Ф. 673), представлені 
звітами про роботу ЦДАМЛМ України за 1967–2013 рр., листуванням 
із Державною архівною службою України та іншими установами, спра-
вами з відомостями про відкриття меморіальних кабінетів та докумен-
тально-художніх виставок.

Формування музейної колекції ЦДАМЛМ України бере свій по-
чаток від 1967 р. Тоді, поряд з активним комплектуванням установи 
документальними пам’ятками, розпочалося збирання та приймання 
на державне зберігання музейних предметів. Працівники архіву вели 
широкомасштабну пошукову роботу, спрямовану на виявлення дія-
чів культури та мистецтва, творчість яких була пов’язана з Україною. 
Вони переглянули велику кількість джерел та спеціалізованої довід-
кової літератури, внаслідок чого уклали понад 1 тис. 900 іменних кар-
ток, а також робочу картотеку осіб, з якими вже було встановлено 
контакти2.

Перший запис у книзі надходжень музейних предметів фік-
сує дату – 11 вересня 1967 р., коли дарчим актом на постійне збері-
гання було передано архів українського прозаїка, драматурга Л. Смі-
лянського, а разом із ним – 9 музейних предметів. Це – побутові 
речі, якими користувався письменник: ваза, глиняний баранець, та-
рілка, записник та ювілейна медаль до 100-річчя від дня народження 
Т. Шевченка.

Упродовж 1967 р. музейна колекція поповнилася загалом 102-ма 
предметами. Об’єкти надходили на постійне зберігання від установ, 
організацій, діячів літератури і мистецтва, їхніх родичів і спадкоєм-
ців.

Зокрема, крім уже зазначених предметів Л. Смілянського, були 
подаровані речі письменника, сценариста Ю. Дольд-Михайлика (прі-
звище при народженні – Михайлик). Цінні речі були передані Нау-
ково-дослідним інститутом теорії мистецтва: колекція кераміки (від 
часів Київської Русі до ХІХ ст.) та 14 макетів будинків-пам’ятників 
архітектури, як от: Києво-Могилянська Академія, Успенський собор 
Києво-Печерської лаври авторства майстра В. Даниленка3. Пізніше ці 
макети були передані в історико-архітектурний заповідник «Софіїв-
ський музей».

Комплектування музейної колекції, окрім дарування, відбувало-
ся також через закупівлю. Упродовж 1967 р. було придбано портрети 
письменниць З. Тулуб та В. Чередніченко пензля художниці З. Віктор-
жевської – за 300 крб.; кольорові репродукції портретів діячів культу-
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ри, що належали письменнику М. Марфієвичу – за 44 крб. та 2 картини, 
що перебували у власності Ю. Яновського – за 15 крб.4

Музейні предмети, що надходили, доставлялися та переміщалися 
за участі всього колективу установи. Ніхто не стояв осторонь. Ось 
що зазначала про це директор Л. Проценко у річному звіті за 1967 р.: 
«Весь склад архіву-музею брав участь у вантаженні, переносці, до-
ставці всіх матеріалів, що ми одержали, на руках було перенесено і 
всі макети з підмакетниками з Софії, кераміку і ін. важкі експонати, 
архів-музей жодного разу не скористався для цього фінансовою до-
помогою»5.

28 листопада 1968 р. Архівне управління при РМ УРСР затвердило 
перше Положення про ЦДАМЛМ УРСР. За цим нормативно-правовим 
актом визначався склад документів, джерела комплектування та основ-
ні завдання установи. Поміж іншим, декілька слів було сказано про 
функції ЦДАМЛМ УРСР як музейної установи. Зокрема, зазначалося, 
що установа має «організовувати і забезпечувати всебічне використан-
ня зосереджених в архіві-музеї документальних матеріалів, а також по-
ширювати наукові знання про літературу і мистецтво з допомогою екс-
позиції, стаціонарних і пересувних виставок, проведення екскурсій»6. 
Ще на початку функціонування установи зародилася ідея створення в 
майбутньому масштабної постійно діючої музейної експозиції на ос-
нові не лише архівних документів, а й музейних предметів. У спільній 
статті директора Л. Проценко та начальника відділу комплектування 
С. Попель, надрукованій в науково-інформаційному бюлетені «Архіви 
України» (1968 р., № 3.), знаходимо цьому підтвердження: «На Украї-
ні ж створено архів-музей. Це, як нам здається, вдале поєднання різ-
них за основними завданнями установ дає можливість всебічно, крок за 
кроком розкрити історію української культури, зокрема літератури, не 
тільки документальними дослідженнями, але й наочно від часів Київ-
ської Русі до наших днів»7. Паралельно з цим продовжували набирати 
обертів розшук, збирання та збереження музейних предметів письмен-
ників, літературознавців, мовознавців, мистецтвознавців, художників, 
графіків, скульпторів, архітекторів, кіномитців, композиторів, акторів, 
музикантів, співаків, журналістів, етнографів, фольклористів, народних 
митців.

Більше того, зародився задум створити ряд меморіальних кабіне-
тів-кімнат видатних діячів культури та мистецтва. У цьому ж 1967 р. 
було проведено успішні переговори та отримано згоду від близьких 
літературознавця, академіка О. Білецького та  письменника Ю. Янов-
ського на передавання до архіву їхніх кабінетів з усім обладнанням 
і речами8. Варто зауважити, що кабінет О. Білецького створити не 
вдалося, однак його особисті речі поповнили музейну колекцію в 
1985 р.9
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Протягом 1968 р. на постійне зберігання до ЦДАМЛМ УРСР на-
дійшли предмети мистецтвознавця Д. Бандрівського, письменника 
Олеся Гончара (справжнє ім’я – Олександр Терентійович Біличенко), 
композитора Р. Глієра, архітектора В. Заболотного та науковця, схо-
дознавця Т. Кезми. Значним здобутком стала закупівля 49-х предметів 
художньої кераміки у Київського науково-дослідного інституту експе-
риментального проектування на суму 300 крб.10

Площа архіву поступово розширювалася, в дію вводилося більше 
приміщень. Це дозволило влаштовувати виставки. Варто згадати одну 
з них, яка набула найбільшого розмаху. 17 квітня 1968 р. було відкри-
то виставку художніх творів українських митців, приурочену до пер-
шої річниці створення ЦДАМЛМ УРСР. До експозиції були включені 
твори художників, які зберігалися в інших установах: О. Богомазова, 
Й. Дайца, О. Довгаля, В. Єрмілова, А. Іванової, В. Касіяна, А. Комаш-
ки, Б. Піаніда, К. Піскорського та ін.11 Деякі з картин в подальшому 
поповнили музейну колекцію ЦДАМЛМ УРСР.

У 1969–1970  рр. на збереження до ЦДАМЛМ УРСР було передано 
3 предмети: альбом вишивок Східної Галичини; медаль до ювілею ху-
дожника І. Труша та посмертна маска О. С. Пащенка (див. Додаток А). 
Припускаємо, що нечисленність музейних надходжень у зазначені 
роки могла бути пов’язана з обмеженістю виділеного для розміщен-
ня та збереження зібраних матеріалів місця. Директор Л. Проценко 
у своїй доповідній записці начальнику Архівного управління С. Піль-
кевичу інформувала, що відведені архіву 3 приміщення не можуть ціл-
ком задовольнити його потреби в розташуванні зібраного, і що площа 
використана максимально12. 

Про складні умови праці говорилося і в звіті про роботу за 1969 р.13 
будівлі бурси до 1970 р. продовжували функціонувати раніше розміще-
ні тут ЦДІА УРСР та Архівне управління при РМ УРСР. Далі почалися 
довготривалі ремонтні роботи. З іншого боку, велика увага приділялася 
впорядкуванню раніше зібраних предметів, з’ясовувалися питання їх 
обліку та збереженості, складалася картотека тощо14.

Визначальним для подальшого формування музейної колекції ста-
ло створення постійно діючої експозиції «Українська радянська літера-
тура 1917–1985 рр.». Ідея її фундації зародилася ще в 1967 р., а перше 
офіційне обговорення відбулося в 1971 р. на засіданні методичної ко-
місії архіву15. Від того часу й почалася багаторічна копітка робота зі 
створення експозиції, що тривала до серпня 1985 р. Одним із головних 
завдань комплектування установи, зокрема її музейної колекції, стало 
збирання матеріалів для експозиції відповідно до розробленого темати-
ко-експозиційного плану.

Відкриттю експозиції передувало виконання багатьох робіт: ви-
вчення великої кількості джерел і літератури, складення тематичного 
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та тематико-експозиційного планів, розроблення перспективного плану 
наукового комплектування архівних та музейних фондів, розгортання 
збирацької роботи, розроблення проекту розміщення експозиції, замов-
лення та монтаж спеціального експозиційного обладнання, відкриття 
меморіальних кімнат тощо.

За початковим задумом експозиція мала охоплювати значно шир-
шу тематику та хронологічні рамки – репрезентувати розвиток україн-
ської культури Х–ХХ ст. Однак, тематика експозиції була переглянута 
та скорочена. На одному із засідань Наукової ради ЦДАМЛМ УРСР 
у 1978 р. директор установи М. Крячок прокоментував таке рішення 
неможливістю повністю відтворити розвиток літератури і мистецтва 
дорадянського і радянського періодів на порівняно невеликій площі, 
виділеній під музей; заявив про доцільність створення експозиції про 
українську радянську літературу, «через призму якої показати розвиток 
інших видів мистецтва»16.

Станом на 1978 р. під музейну частину було виділено площу 1 тис. 
700 кв. м.17 Для створення меморіальних кабінетів відведено 18 кімнат 
загальною площею 480,5 кв. м., а для проведення тематичних та ювіле-
йних виставок – 5 залів загальною площею 521,8 кв. м.18

Багато часу – від 1972 р. до 1981 р., – зайняло написання тема-
тико-експозиційного плану. Його остаточний варіант обсягом 90 дру-
кованих аркушів (1 тис. 348 машинописних сторінок) було схвалено 
21 жовтня 1981 р. колегією Головархіву УРСР19.

Тематико-експозиційний план складався з 7-ми томів, у яких ви-
світлювалися розвиток літератури, драматургії, поезії та діяльність 
українських письменників-перекладачів протягом 1917–1980 рр.20 Ко-
жен із томів плану включав об’ємну таблицю, що інформувала про екс-
понати, які планувалося включити до тієї чи іншої частини експозиції21. 
Ці таблиці стали своєрідним комплексним планом наукового комплек-
тування музейних фондів, спрямованим на створення бази постійно 
діючої експозиції. В ній, між іншим, планувалося представити руко-
писи творів українських радянських письменників, ілюстрації до них, 
книги, фотографії, меморіальні речі, музичні твори композиторів на 
слова українських поетів, скульптурні та художні портрети майстрів 
слова22.

Протягом 1971–1985 рр. для створення постійно діючої експозиції 
на зберігання було прийнято 4тис. 439 музейних предметів (див. Дода-
ток А). Під час підготовки експозиції було використано понад 15 тис. 
документів, 2 тис. музейних експонатів, понад 11 тис. друкованих ви-
дань23.

Серед предметів, що надійшли до музейної колекції протягом 
1971–1985 рр., були особисті речі, фонозаписи, фотографії, твори 
живопису та графіки, ордени, медалі, нагороди діячів літератури та 
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мистецтва: актриси В. Астаф’євої, композиторів Б. Лятошинського, 
О. Білаша, літературознавця О. Білецького, художника О. Богомазова, 
письменника Бориса Тена (справжнє ім’я – Микола Васильович Хо-
мичевський), поетеси Д. Ботушанської, режисера, актора В. Василька 
(прізвище при народженні – Міляєв), архітектора О. Власова, співачки 
З. Гайдай, композитора В. Гайдамаки, письменника Ю. Дольд-Михай-
лика, письменниці Л. Забашти, письменника Г. Косинки (прізвище при 
народженні – Стрілець), художника В. Литвиненка, літературного кри-
тика, філософа О. Могилянського, письменника Олеся Гончара, поета 
С. Олійника, співака І. Паторжинського, художника А. Петрицького, 
художника К. Редька, композитора Л. Ревуцького, хорового диригента 
О. Сороки, драматурга В. Суходольського, поета П. Тичини, письмен-
ниці З. Тулуб, художника О. Хвостенка-Хвостова (прізвище при на-
родженні – Хвостенко), маляра-акварелиста О. Шовкуненка, артиста 
О. Юра-Юрського, художниці Т. Яблонської та ін.

Окрема увага приділялася включенню до музейної експозиції порт-
ретів і скульптур видатних діячів української літератури. Було навіть 
створено декілька списків-переліків письменників, портрет чи скульп-
туру яких планувалося виготовити на замовлення архіву за сприяння 
Художнього фонду УРСР. Вони збереглися в редакції різних років24. 
Останній список нараховує 59 осіб25.

Пізніше потреба виготовляти для експозиції художні та скульп-
турні портрети письменників за спеціальним замовленням відпала – 
установа стала закуповувати чи отримувати їх у дар від інших музеїв, 
творчих спілок, митців. Наприклад, у довідці «Про виконання розпо-
рядження Ради Міністрів УРСР» від 15 вересня 1977 р. № 710 керів-
ництво ЦДАМЛМ УРСР звітувало про: придбання скульптурного та 
художнього портретів письменника А. Головка; отримання в дар від 
художника І. Тартаковського портретів письменників Олеся Гончара 
і М. Стельмаха; художника В. Лопати – ліногравюр портретів Олеся 
Гончара, М. Рильського, П. Тичини; родичів В. Еллана-Блакитного 
(справжнє ім’я – Василь Михайлович Елланський) – портрета письмен-
ника; художника З. Толкачова – портретів письменників М. Бажана, 
В. Василевської, К. Гордієнка, В. Сосюри та ін.26

Музейна колекція значно поповнилась завдяки матеріалам твор-
чих спілок. Лише протягом 1979 р. із фондів Дирекції виставок Ху-
дожнього фонду УРСР та Дирекції виставок системи Міністерства 
культури УРСР було відібрано і закуплено 695 предметів на суму 
10 тис. 3281 крб.: 29 творів живопису на суму 19 тис. 400 крб.; 531 гра-
фічний твір на суму 59 тис. 841 крб.; 18 скульптур на суму 16 тис. 
70 крб.; 14 творів театрально-декораційного мистецтва на суму 3 тис. 
550 крб.; 5 творів декоративно-прикладного мистецтва на суму 
470 крб.27
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Поповненню музейних фондів ЦДАМЛМ УРСР сприяли також від-
криття ювілейних документальних виставок і організація зустрічей з 
громадськістю. Наприклад, протягом 1976–1980 рр. музейна частина 
установи провела 18 виставок. Частина з них була присвячена ювілей-
ним датам письменників: Остапа Вишні (справжнє ім’я – Павло Ми-
хайлович Губенко), А. Головка, Олеся Гончара, В. Сосюри; артистів 
В. Василька та З. Гайдай; художника М. Глущенка та ін. Виставки 
відвідали більше 15 тис. осіб. На виставках було експоновано 9 тис. 
396 речей з фондів ЦДАМЛМ, інших архівів і музеїв28. Під час підго-
товки виставок склад музейної колекції переглядався щодо наявності 
потенційних експонатів та поповнювався новими музейними предме-
тами. Відкриттю персональних виставок передували вечори спогадів 
і зустрічі, на яких були присутні провідні члени Спілки письменників 
УРСР: Олесь Гончар, П. Загребельний та ін.29

Окреме місце в музейній частині установи зайняли меморіальні 
кабінети митців. Усього їх планувалося відкрити 16, зокрема таким 
письменникам: В. Василевській, О. Довженку, Я. Галану, А. Головку, 
П. Козланюку, О. Корнійчуку, І. Кочерзі, А. Малишку, І. Микитен-
ку, Остапу Вишні, Л. Первомайському, М. Рильському, Ю. Смоличу, 
В. Сосюрі, П. Тичині, Ю. Яновському30. Та з огляду на ряд причин 
відкрити більшу їх частину не вдалося. Зокрема, деякі з кабінетів було 
вирішено не створювати, аби не дублювати наявні літературно-мемо-
ріальні музеї письменників, наприклад, М. Рильського та П. Тичини31. 
Відкриття інших виявилося неможливим, позаяк до установи не були 
передані необхідні для цієї справи меморіальні речі. Так, зокрема, ста-
лося з кабінетом В. Сосюри. У листі-відповіді керівництва ЦДАМЛМ 
від 9 вересня 1983 р. журналісту Г. Монастиренку, який цікавився до-
лею меморіальної кімнати поета, йшлося: «Нам поки що не вдалось 
одержати шаф, в яких розміщувалася бібліотека В. Сосюри, та його 
письмовий стіл. Без цих меблів, як Ви розумієте, меморіальний кабінет 
не створиш. Робити копійні меблі за індивідуальним замовленням в ар-
хіві-музеї не практикується. У всіх меморіальних кабінетах встановлені 
лише оригінальні меблі»32. Варто зауважити, що спочатку ідеї копію-
вати меблі були. Підтвердження цього знайдено в документах про ро-
боту установи за 1979 р., де сказано про завершення розроблення крес-
лень окремих меблів-копій для меморіального кабінету В. Сосюри33. 
Однак, пізніше від цього задуму категорично відмовились. Натомість 
позапланово було відкрито меморіальну кімнату-майстерню художни-
ка М. Глущенка.

Створенню меморіальних кабінетів митців у ЦДАМЛМ України 
великою мірою сприяли родичі та спадкоємці, які опікувалися їхні-
ми архівами, бібліотеками, приватними колекціями творів живопису, 
графіки, кераміки тощо. Протягом 1978–1981 рр. на ім’я директора 
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архіву М. Крячка надійшов ряд листів-клопотань із проханням від-
крити меморіальну кімнату того чи іншого письменника. У одному з 
них донька Л. Первомайського – С. Пархомовська просила відкрити 
в ЦДАМЛМ УРСР кабінет пам’яті її батька, при цьому наголошую-
чи, що всі речі і матеріали, які можуть для цього знадобитися, вона 
передасть. Такі ж прохання містилися і в листах племінників О. Дов-
женка – О. та Т. Дудка, вдови А. Малишка – Л. Забашти, доньки 
П. Панча (прізвище при народженні – Панченко) – О. Рилєєвої, вдови 
Н. Рибака – Є. Корнійчук-Рибак, вдови письменника Ю. Смолича – 
О. Смолич. Варто зауважити, що неоднозначна ситуація склалася з 
переданням речей О. Дов женка. На час, коли померла сестра пись-
менника П. Дудко, її сини, що проживали в Москві, через терито-
ріальну віддаленість не одразу змогли розпорядитися успадкованим 
майном. Управління будинку, де проживала П. Дудко і де свого часу 
зупинявся та творив в окремо відведеній кімнаті О. Довженко, розпо-
рядилося речами родини на свій розсуд, перемістивши їх з квартири у 
підвальні приміщення. Директору М. Крячку довелося вести тривале 
листування з начальником ЖЕКу І. Конюшенком, поки речі письмен-
ника О. Довженка були передані на постійне зберігання до установи 
й у такий спосіб фактично врятовані.

Відкриттю меморіальних кабінетів передували зустрічі з родичами 
митців. У 1978 р. відбулася зустріч директора М. Крячка з заступником 
міністра Міністерства культури О. Чорнобривцевою та вдовою худож-
ника М. Глущенка. На ній Марія Глущенко запропонувала передати в 
дар на постійне державне зберігання всі архівні документи, що зали-
шилися після смерті чоловіка, книги та частину його картин за умови 
відкриття в одній з великих експозиційних кімнат установи меморіаль-
ного кабінету-майстерні художника. 

Тож, станом на середину 1980-х років увазі відвідувачів було за-
пропоновано 9 меморіальних кімнат: письменників А. Головка (відкри-
та у грудні 1983 р.34, О. Довженка (14 травня 1984 р.35), А. Малишка 
(19 листопада 1982 р.36), І. Микитенка (5 грудня 1978 р.37), П. Панча 
(15 червня 1981 р.38), Л. Первомайського (16 травня 1978 р.39), Н. Риба-
ка (27 вересня 1983 р.40), Ю. Смолича (26 вересня 1978 р.41), Ю. Янов-
ського (1975 р.42) та художника М. Глущенка (31 жовтня 1978 р.43) До їх 
відкриття друкувалися святкові афіші, запрошення, робилися фотозвіти 
(див. Додаток Б). Представлені в них музейні предмети являють собою 
окремі музейні колекції ЦДАМЛМ України. Вони становлять найбіль-
шу кількість речей, переданих на постійне зберігання в 1971–1985 рр. 
Це – власні речі, афіші, меблі, картини з особистих колекцій митців, 
фотографії, нагороди, скульптурні портрети тощо.

Паралельно з активним формуванням музейної колекції в 1971–
1985 рр. порушувалися актуальні питання, пов’язані з обліком та 
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зберіганням музейних надходжень. Унаслідок цього в 1975 р. для 
зберігання музейних експонатів було відведено окреме сховище44, 
а в 1977 р. музейну частину відокремлено від архівної, відтак 2 ар-
хівні відділи переведено в приміщення архівної частини. Це дало 
можливість зручно розмістити музейні служби та виділити одну з 
кімнат під музейне сховище для збереження картин45. За відомостя-
ми 1976–1980 рр., музейне сховище займало площу 44 кв. м. і вмі-
щувало стелажі загальною протяжністю 360 погон. метрів, окремо 
зазначалася площа приміщення для збереження зброї – 6 кв. м.46 
У листі від 3 травня 1983 р. № 205 зас тупнику начальника Голов-
ного архівного управління при Раді Мініст рів УРСР О. Коваленку 
повідомлялося про розмір фінансових витрат на створення музейної 
частини: в 1978 р. – 37,1 тис. крб.; 1979 р. – 89,5 тис. крб.; 1980 р. – 
34,5 тис. крб.; 1981 р. – 73,2 тис. крб.; 1982 р. – 30,3 тис. крб.; ра-
зом – 264,6 тис. крб. Ці суми були витрачені на закупівлю матеріа-
лів і виготовлення з них експозиційних меблів; закупівлю особливо 
цінних документів та музейних предметів; відкриття меморіальних 
кабінетів і виставок47.

Що ж до обліку, то у «Відомостях про роботу архіву-музею з ка-
талогізації за 1976–1981 роки та аналіз стану опису» зазначалося, що 
відтепер, враховуючи специфіку комплектування архіву-музею, коли 
фондоутворювачем, крім архівних документів і книг, передаються ще 
й експонати, до опису має додаватися їх перелік з відповідним науко-
вим описом48. У зв’язку зі змінами в структурі ЦДАМЛМ УРСР та но-
вими завданнями, які постали перед його працівниками зі створенням 
музейної експозиції, у 1981 р. було розроблено нове «Положення про 
архів-музей, його відділи і структурні підрозділи, посадові інструкції 
співробітників», в якому чітко визначалися основні завдання і функції 
музейної частини, як під час створення експозиції, так і після її від-
криття. Окрім того, в 1980-х роках була розроблена інструкція «Про 
порядок комплектування, облік та використання музейних експонатів 
ЦДАМЛМ УРСР»49. 

Художньо-декоративним оформленням музейної частини займали-
ся 2 установи: Київське творчо-виробниче об’єднання «Художник»50 
і Комбінат монументального-декоративного мистецтва51. Їхні праців-
ники (Л. Паньківа, П. Пластар, М. Ліпкін та ін.) розробили художній 
проект оформлення експозиції архіву-музею та ескізи музейних меблів. 
Спеціальне музейне обладнання виготовлялося на Київському дослід-
но-експериментальному заводі нестандартного устаткування52 та Біло-
церківській меблевій фабриці53. У 1980-х роках було завершено виго-
товлення 400 меблів 22-х видів54.

Коли всі роботи були завершені, 21 червня 1985 р. за дорученням 
Ради Міністрів УРСР (№ 7909/51) була створена міжвідомча комісія для 
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перевірки експозиції «Українська радянська література 1917–1985 рр.», 
до складу якої увійшли О. Мітюков, Ю. Мушкетик, І. Хоменко, І. Дзе-
верін, М. Крячок55. Оцінки її були схвальними і експозиція почала дія-
ти56. Розмістилася вона на 1-му та 2-му поверхах архіву ЦДАМЛМ 
УРСР, зайнявши площу 800 кв. м.57 Кожен зал виставки відбивав окре-
мий етап розвитку української радянської літератури.

З огляду на те, що ЦДАМЛМ УРСР перебував під постійним конт-
ролем партійних і державних органів, він певною мірою був осередком 
ідеологічної пропаганди. Такі умови функціонування вплинули й на 
змістовне навантаження тематико-експозиційного плану виставки, за 
яким, серед іншого, передбачалося «розкрити становлення, розвиток і 
досягнення української радянської літератури, утвердження її творчого 
методу – соціалістичного реалізму, показати значення художньої літе-
ратури у формуванні духовності радянського народу, пропаганді краси 
і сили нашого соціалістичного способу життя»58. 

На одному із засідань Наукової ради ЦДАМЛМ УРСР у 1972 р. 
літературознавець Ф. Погребенник сказав такі слова: «Ми чекаємо 
відкриття архіву-музею. Причому, як дослідники чекають відкриття 
архіву, так громадськість – музею. Треба наповнити змістом обидві 
частини, щоб змусити працювати їх на нашу культуру»59. Колективу 
установи це вдалося. Підтвердження тому – численні слова подяки з 
«Книги відгуків»: «Було цікаво пройти гарно оформленими залами, 
побачити особисті речі письменників, почитати підібрані матеріали. 
А кількість матеріалів – вражає! Який труд!» (Науковий редактор ре-
дакції літератури Головної редакції «УРК»)60; «Ви блискуче втілили в 
життя ідею поєднання архівної і музейної справи. Досвід Вашої роботи 
унікальний»61; «Дуже сподобався Ваш музей. Залишається враження 
живого спілкування з письменниками»62 тощо.

Упродовж 1986–1990 рр. до ЦДАМЛМ УРСР були передані особис-
ті речі письменника Л. Дмитерка, художниці Т. Жаспар, письменниці 
Н. Забіли, артиста М. Крушельницького, художника С. Маркіна, співа-
ка І. Паторжинського, артистки Н. Ужвій, письменника М. Шеремета. 
Усього в означений час до архіву-музею надійшло понад 750 музейних 
предметів (див. Додаток А).

Позитивні зрушення відбулися й в умовах їх збереження. У 1988 р. 
музейні сховища обладнали спеціальними металевими стелажами з лег-
ко пересувними полицями, забезпечили засобами пожежогасіння і охо-
ронно-пожежною сигналізацією63.

У роки перебудови до ЦДАМЛМ УРСР надійшло понад 100 пред-
метів письменника М. Стельмаха, серед яких: особисті речі літератора, 
посмертна маска, меблі, картини М. Приймаченко «Козацька могила» 
та М. Глущенка «Білі троянди», риболовне оснащення. У 1990 р. на їх 
основі було відкрито творчий кабінет письменника. За 1-й рік функціо-
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нування у ньому побувало понад 8 тис. 900 відвідувачів та було прове-
дено 96 екскурсій64.

Після проголошення незалежності в суспільно-політичному, со-
ціально-економічному та культурному житті України відбулися кар-
динальні зміни. Серед іншого, відобразилися вони і на функціонуван-
ні музейної частини ЦДАМЛМ України. Постійно діючу експозицію 
«Українська радянська література. 1917–1985 рр.» змінила виставка 
«Історія української культури кінця ХІХ–поч. ХХ ст.»65. Серед над-
ходжень з’явилися предмети, отримані через Національну комісію з 
питань повернення в Україну культурних цінностей та від діаспорних 
митців. Серед осіб, чиї речі були передані, – письменник Іван Багряний 
(прізвище при народженні – Лозов’яга), художниця Віра Вовк (прізви-
ще при народженні – Селянська) (Бразилія), скульптор П. Капшученко 
(США), художник Р. Ковалик (Канада) та ін.66

У 1991 р. створену раніше меморіальну кімнату А. Малишка було 
переформатовано – її інтер’єр доповнили речі друга поета – компози-
тора П. Майбороди67. Відтоді це кімната 2-х митців.

Усього протягом 1991–2017 рр. музейна колекція поповнилася 
4 тис. 499-ма предметами художника О. Богомазова, фотохудожника 
В. Бродського, мистецтвознавців І. Врони, Д. Гордєєва (картини «Б. К.» 
(підпис анонімного художника), І. Запорожця, К. Сторожніченка) та 
Г.-І. Каркліні, архітектора Г. Лєбєдєва, актриси театру і кіно К. Лит-
виненко, письменниці та художниці Г. Мазуренко, майстра народного 
ткацтва С. Нечипоренка, композитора Л. Ревуцького, поета В. Швеця 
та ін. (див. Додаток А).

Зараз формування музейної колекції відбувається відповідно до 
«Положення про Центральний державний архів-музей літератури і мис-
тецтва України», затвердженого наказом Міністерства юстиції Украї-
ни від 21 травня 2012 р. № 753/5 (у редакції від 29 грудня 2016 р. 
№ 3913/5). За цим законодавчим актом ЦДАМЛМ України зберігає 
«музейні предмети, що складаються з меморіальних речей, нагород, жи-
вописних творів образотворчого мистецтва, виробів декоративно-ужит-
кового мистецтва, музичних інструментів, театрального реквізиту та 
сценічних костюмів, які належали діячам культури або характеризують 
певну історичну добу»68.

Станом на 2017 р. музейна колекція нараховує 1 тис. 880 речових, 
2 тис. 16 образотворчих, 1 тис. 395 декоративно-ужиткових, 27 писем-
них, 4 тис. 854 фотографій, 97 фонозаписів, 51 кіно- та відеоматеріалів, 
а також 1 тис. 850 музейних предметів інших видів. Найчисельнішими 
(більш ніж 500 одиниць зберігання) є комплекси музейних предметів, 
що належали майстру народного ткацтва С. Нечипоренку та художниці 
Л. Холостенко. Функціонують 11 меморіальних кабінетів діячів куль-
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тури та мистецтва України (див. Додаток В). Влаштовуються численні 
різнотематичні виставки, літературно-мистецькі вечори тощо.

Отже, в історії формування музейної колекції ЦДАМЛМ України 
можна виокремити 4 періоди:

1. 1967–1970 рр. – розгорнуто широкомасштабну роботу, спрямо-
вану на виявлення профільних предметів, розпочато їх приймання на 
зберігання; досягнуто перших домовленостей про відкриття в майбут-
ньому меморіальних кабінетів; 

2. 1971–1985 рр. – продовжено комплектування музейних фондів 
із метою створення бази для постійно діючої експозиції «Українська 
радянська література. 1917–1985 рр.», після чого відкрито її; створе-
но 9 меморіальних кабінетів; вирішено питання, пов’язані з обліком та 
зберіганням музейних надходжень; 

3. 1986–1990 рр. – продовжено комплектування музейних фондів та 
відкрито меморіальну кімнату письменника М. Стельмаха;

4. 1991 р. – сьогодення – переглянуто завдання функціонування 
ЦДАМЛМ України; розпочато поповнення його музейної колекції ма-
теріалами діаспорних митців; відкрито меморіальну кімнату компози-
тора П. Майбороди. 

Увесь цей час основними формами комплектування музейної ко-
лекції ЦДАМЛМ України були отримання в дар та закупівля музейних 
предметів.

Музейна колекція ЦДАМЛМ України складається з багатьох цін-
них надбань духовної культури українського народу, багатогранних за 
своїм складом, мистецьким значенням та хронологією. Її вивчення буде 
цікавим для дослідників історії української культури та для кожного, 
хто виявить бажання пізнати історію духовного життя нашого народу 
та його творців.
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30 Там само. Спр. 345. Арк. 6–7.
31 Там само. Спр. 376. Арк. 5.
32 Там само. Спр. 664. Арк. 27.
33 Там само. Спр. 447. Арк. 70.
34 Там само. Спр. 659. Арк. 44.
35 Там само. Спр. 735. Арк. 14.
36 Там само. Спр. 616. Арк. 8.
37 Там само. Спр. 375. Арк. 18.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 



163

38 Там само. Спр. 499. Арк. 4.
39 Там само. Спр. 375. Арк. 18.
40 Там само. Спр. 664. Арк. 30.
41 Там само. Спр. 375. Арк. 18.
42 Там само. Спр. 236. Арк. 3.
43 Там само. Спр. 375. Арк. 18.
44 Там само. Спр. 236. Арк. 24.
45 Там само. Спр. 345. Арк. 1.
46 Там само. Спр. 483. Арк. 33–34.
47 Там само. Спр. 659. Арк. 24.
48 Там само. Спр. 611. Арк. 49.
49 Там само. Спр. 507. Арк. 113.
50 Там само. Спр. 447. Арк. 71.
51 Там само. Спр. 659. Арк. 15–16; Спр. 784. Арк. 24.
52 Там само. Спр. 375. Арк. 9.
53 Там само. Спр. 637. Арк. 64. 
54 Там само. Спр. 589. Арк. 127; Спр. 784. Арк. 38.
55 Там само. Арк. 20.
56 Там само. Арк. 20–23.
57 Там само. Арк. 92.
58 Там само. Спр. 677. Арк. 1.
59 Ходоровський М. Д. Вона була першою (до 45-річчя ЦДАМЛМ Украї-

ни)… С. 4.
60 ЦДАМЛМ України. Ф. 673. Оп. 1. Спр. 785. Арк. 2.
61 Там само. Арк. 28.
62 Там само. Арк. 29.
63 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Україн-

ської РСР: Буклет... С. 8.
64 ЦДАМЛМ України. Ф. 673. Оп. 1. Спр. 968. Арк. 2.
65 Чижова О. В. Зазнач. праця. С. 93.
66 ЦДАМЛМ України. Ф. 673. Оп. 1. Спр. 1542. Арк. 3.
67 Там само. Спр. 1004. Арк. 6.
68 Наказ Міністерства Юстиції України «Про затвердження Положен-

ня про Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Украї-
ни» від 21.05.2012 № 753/5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0753323-
12#n11
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Додаток А
Надходження музейних предметів на постійне зберігання 

до ЦДАМЛМ України (1967–2017 рр.) 
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Додаток Б 
Запрошення, видруковані ЦДАМЛМ України на урочисті відкриття 

меморіальних кабінетів діячів культури і мистецтва*

 

* ЦДАМЛМ України. Ф. 673. Оп. 1. Спр. 409. 
Арк. 1–2, 17–18, 28–29; Спр. 589. Арк. 6–7; Спр. 616. Арк. 9–10.
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Фото меморіальної кімнати поета А. Малишка та композитора П. Майбороди.

Фото меморіальної кімнати письменника, кінорежисера, художника О. Довженка.

The history of formation of museum collection of the Central State Archives-
Museum of Literature and Art of Ukraine from 1967 till 2017 has been researched 
in the article. Defi ned and characterized the main periods and forms of completing 
of museum fonds, its content.

Key words: memorable room, the book of incomings, completing, museum 
collection, museum item, the Central State Archives-Museum of Literature and Art 
of Ukraine.
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УДК 271.222-523.6-788(470+571)(477.87-22Заріччя):930.253](091)

О. І. МОНИЧ*

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР 
У СЕЛІ ALSÓ KARASZLÓ (ЗАРІЧЧЯ)

(за документами Державного архіву Закарпатської області)

На підставі документів Державного архіву Закарпатської області здійс-
нено реконструкцію історії Миколаївського монастиря Мукачівської право-
славної єпархії, заснованого в другій половині XVII ст. Більшість виявлених 
документів залучено до наукового обігу вперше. 

Ключові слова: церква; Мукачево; Мараморош; Заріччя; Імстичево; 
єпархія; єпископ; монастир; чернецтво; унія; ігумен; настоятель; документ; 
архів; дослідження; грамота; записка.

Древню Мукачівську єпархію без чернечого життя уявити немож-
ливо. Чернецтво було і є фундаментальним стрижнем духовності та 
розсадником благочестя, науки і освіти серед народу і духовенства. 

Одним із давніх чернечих осередків Мукачівської, а згодом, із 
1690 р., і Мараморошської єпархії був Миколаївський чоловічий монас-
тир в селі Alsó Karaszló, тобто в Заріччі1, що в сучасному Іршавському 
районі Закарпатської області. Обитель, якій судилося бути заснованою 
в епоху впровадження Ужгородської унії, у т. ч. і в Угочанському ко-
мітаті (Ugocsa vármegye) стала на певний період «транзитним» форпос-
том кордонів Православ’я у Східній частині Закарпаття. Незважаючи 
на те, що крайніми, фіксованими датами історичного буття монастиря 
є 1685–1865 рр., обитель зайняла чільне місце в еклізійному житті на-
селення та опинилася в центрі подій, пов’язаних із світоглядно-юрис-
дикційними змінами Церкви на Закарпатті.

Про історію заснування та діяльність Зарічанського монастиря 
написано дуже мало. Враховуючи ж нововиявлені архівні документи, 
а це більше як 25 справ фондів № 64 та № 151 Державного архіву За-
карпатської області, можна констатувати, що існуючий дослідницький 
матеріал є далекий від статусу «вичерпного» та комплексного бачення 
історії монастиря.

Щодо дослідницького корпусу, то в своїх наукових працях буття 
монастиря описували такі дослідники церковної історії як, передусім, 

* Монич Олександр Іванович – протоієрей, кандидат богослов’я, магістр 
історії, вчений секретар Богословсько-історичного науково-дослідного центру 
імені архімандрита Василія (Проніна) (м. Ужгород).
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отці-історики: Анатолій Кралицький2, Михайло Лучкай3, Іван Дулішко-
вич4, Афанасій Пекар5, Олександр Баран6, Василій (Пронін)7, Степан 
Пап8, Михайло Ваврик9 та відомі історики і краєзнавці: A. Hodinka10, 
Е. Сабов11, О. Петров12, О. Колесса13, М. Лелекач14, І. Панькевич15, 
В. Пагиря16, В. Фенич17 та Ю. Данилець18.

Більшість науковців, котрі в розрізі своїх праць не оминали тему 
діяльності монастиря в Заріччі, одностайні у тому, що 1-а зафіксована 
грамота про заснування монастиря датована 1685 р. Сам факт її наявно-
сті говорить про те, що монастир на той час вже існував19. Виключення 
зі «списку одностайних» складає помилкове перепосилання В. Фенича 
на грамоту, опубліковану від І. Панькевича В. Пагирею, де останній 
логічно з оригіналом вказує дату: 1687 р.20 Питання знімається відразу, 
оскільки В. Пагиря 1-ю за списком у своїй праці наводить чомусь від 
І. Панькевича не 1-у дарчу грамоту 1685 р. «кив’я(зь)ждського»21 прес-
вітера Івана Колубця, яка й значиться у списку І. Панькевича 1-ю22, 
а публікує 2-гу купчу грамоту, датовану 1687 р., того ж отця, тільки 
вже з чернечим іменем Іоаникій та в сані ієромонаха23.

Оригінал та копія дарчої і купчої грамот 1685 р. і 1687 р. о. Колуб-
ця Зарічанському монастирю сьогодні зберігаються у фондах Держар-
хіву Закарпатської обл.24

Отже, маємо першу дарчу грамоту 1685 р., в якій згадується За-
річанський монастир25. У документі мова буквально йде про те, що 
Кив’яждський26 парох Іван Колубець дарує Зарічанському монастирю 
(в документі – монастир Зарицки) всі куплені і таким чином надбані 
ним землі27, яких в нього було багато28. Отже, першим добродієм та 
водночас основним фундатором монастиря був світський священник, 
який буквально в 1687 р. вже в іншій купчій грамоті29 згадується як 
ієромонах Іоаникій Колубець30. 

Крім інформації щодо земель та їхніх власників, що їх купує та да-
рує о. Іван, грамоти не дають жодних історичних відомостей про настоя-
телів чи чернецтво тогочасного Зарічанського монастиря. Єдине, що по-
відомляється в документах, це місце служіння отця – село Кам’янське та 
імена тих, у кого купує землю І. Колубець (Онуфрій, Іван та їхня сестра 
Хима). При акті купівлі землі 1687 р. були присутні священники: «Вели-
ґанъ пупъ, Михаилъ пупъ, Дмитріи Ігнатъ пупъ»31 та інші. 

Хто постригав в чернецтво І. Колубця, коли і в якому монастирі, – 
невідомо. Однак, стосовно його постригу можна зробити деякі припу-
щення. По-перше, відомим фактом є те, що православний Мукачівський 
єпископ Іоаникій (Зейкан) (1654–1684)32 помер 8 листопада 1686 р.33 

Якщо припустити, що І. Колубець прийняв чернецтво в 1686 р. або й 
ще раніше – наприкінці 1685 р., тоді цілком ймовірно, що цей чернечий 
постриг звершив безпосередньо вказаний архієрей, або ж з його благос-
ловення один з ієромонахів Чернечої гори в Мукачівському монастирі 
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або в храмі села Кам’янське. Ймовірність цієї гіпотези підсилюється 
й новим чернечим ім’ям Колубця, яке є ідентичним з єпископським. 
По-друге, якщо взяти як крайню дату постриг І. Колубця – початок 
1687 р., тоді ймовірним може бути й те, що цей чернечий постриг міг 
бути звершений тогочасним Мукачівським православним єпископом, 
який ще за часів І. Зейкана був настоятелем Мукачівського монасти-
ря – Мефодієм Раковецьким. Датою архієрейської хіротонії останньо-
го дослідники вважають власне 1687 р.34 Відомо також, що саме цей 
архієрей в 1689 р. брав діяльну участь у розбудові Зарічанського мо-
настиря. В ключі вияснення чернечого постригу та подальшого життя 
І. Колубця є цікавою замітка історика М. Лучкая: «Той Іоанн Колубец 
проводив свою діяльність і своє релігійне життя у Мукачівському мо-
настирі (архів єпархії)»35. Отже, за словами дослідника І. Колубець, 
прийнявши чернецтво, жив і проводив свою пастирську діяльність не в 
Заріччі, а в Мукачеві.

Попередні висновки є такими, що отець Іван (Іоаникій) Колубець 
не будував монастир, а лише жертвував свої землі вже діючому мо-
настиреві. Його чернечий постриг могли звершити уродженці тогочас-
ної Угочанської жупи, а сьогоднішньої Іршавщини – 2 вказані вище 
єпископи або ж з їхнього благословення чернецтво Мукачівського мо-
настиря. По-третє, в той час вже існував Зарічанський монастир, якому 
дарував свої землі І. Колубець, а, отже, цей постриг за безапеляційною 
логікою подій міг відбутися тільки в ньому. Фактом також є те, що в 
той же період діяв й інший – Імстичівський монастир, дата заснування 
якого наводиться як 1654 р.36, тому цей чернечий постриг міг відбутися 
й тут. І, останнє: отець Іоаникій Колубець виступає як 1-й чернець мо-
настиря, а, отже, і його можливий 1-й офіційний настоятель.

90-ті роки XVII ст. для Зарічанського монастиря були періодом 
його інтенсивного розвитку. Разом із появою 2-х грамот І. Колубця, че-
рез 2 роки до розбудови монастиря de jure і de facto особисто і активно 
долучається тогочасний Мукачівський православний єпископ Мефодій 
Раковецький.

25 квітня 1689 р. у Мукачівському монастирі владика видає та 
підписує відповідну грамоту – звернення до народу і духовенства про 
допомогу в організації будівництва Зарічанського монастиря37. Доку-
мент висвітлює перші деталі становлення обителі. Єпископ просить 
допомоги від людей і духовенства в розбудові монастиря. З дозволу 
віцешпана Угочанського комітату Георгія Баркочія будівництвом мо-
настиря займався парох села Заріччя отець «Михаилъ попъ Зарѣцки»38. 
В грамоті вказано, що будується монастир із Божою допомогою і пред-
стательством святого чудотворця Миколая Мирлікійського. Цікаво, що 
в документі йдеться про те, що монастир о. Михайло розбудовує на 
«своїй землі»39.
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Того ж 25 квітня 1689 р. єпископ видає ще одну дозвільну грамо-
ту – вже на заснування монастиря в с. Заріччя40. Її дешифрований текст 
знаходиться у збірнику-каталозі окремих документів фондів Держ-
архіву Закарпатської обл.41 Документ зі всіма деталями повністю дуб-
лює попередній, але з одним незрозумілим нюансом: в копії архівної 
грамоти зі слів владики випливає, що о. Михайло будує монастир «на 
моей земли»42, тобто на землі єпископа. Однак, у відомого архівного 
дослідника А. Годинки в тексті грамоти стоять слова «monastir na svoej 
zemli», тобто на землі о. Михайла43. 

Таким чином, в історичному просторі буття обителі разом з єписко-
пом Мефодієм з’являється як мінімум 3-я духовна особа, яка причетна 
до розбудови монастиря – це священник Михайло, парох Зарічанський. 
Можемо припустити, що саме згаданий о. Михайло і є свідком куп-
чої грамоти о. Іоаникія Колубця 1687 р. – «Михаилъ пупъ»44. Підтвер-
дженням цьому є те, що о. Михайло згадується в пізніших грамотах, як 
«ктїтор» монастиря, тобто той, хто відігравав значну роль у розбудові 
монастиря і в подальші часи45. Останній будує монастир на честь св. 
Миколая з благословення православного архієрея та дозволу влади ко-
мітату. 

Разом із тим, в єпископській грамоті чомусь жодним словом не 
згадується о. Іоаникій Колубець. Відразу виникає думка, що можливо 
в 1689 р. о. Іоаникій вже помер, і його справу продовжив місцевий 
священник Михайло. Однак, це неприпустимо, оскільки як ієромонах 
він згадується і пізніше, а саме в 1715 р.46 Чому о. Іоаникій виходить за 
межі такого серйозного документа, як установча єпископська грамота 
на заснування монастиря, до становлення якого отець мав пряме і без-
посереднє відношення – невідомо.

Наступним із виявлених документів у фондах архіву є т. зв. «За-
писки» настоятеля Зарічанського монастиря про витрати монастиря, 
що датуються 1706 р.47 На жаль, вказаний документ хоч і є інформа-
тивним, але з причини розмитого почерку рукопису та втрату через це 
самого змісту документа, прочитати його практично неможливо. 

Текст документа поданий слов’янською мовою початку XVII ст. 
у вигляді 2-х колонок формату А4. У розбірливому тексті 1-го абзацу 
2-ї колонки читаємо: «По небощикѣ отцѣ Мефодию»48. Хто мається на 
увазі, достеменно невідомо, адже якщо це Мефодій Раковецький, то він 
був єпископ, а не отець. Хоча дата «Записок» (1693 р.) свідчить, що 
її написано після смерті Мефодія Раковецького49. Можливо, Мефодія 
настоятель Зарічанського монастиря, який написав ці «Записки», на-
зиває отцем. Однак, більш ніж ймовірним є те, що це могли бути або 
ієромонах Мефодій, ігумен Імстичівського монастиря або ж ієромонах 
Мефодій Зейкан, ігумен Краснобродського монастиря, які станом на 
19 липня 1733 р. були настоятелями вказаних монастирів50.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 
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У 1708 р. була складена дарча грамота невідомого ігумена Зарічан-
ського монастиря51. Ігумен дарує монастиреві 2-х волів, багато земель-
них окремих ділянок, лазів тощо. На жаль, ім’я ігумена не наводиться, 
а з цим зникає й можливість встановлення імен нових осіб у діяльності 
обителі початку XVIII ст.

Проаналізувавши виявлені документи за 1711 р. у фондах Держ-
архіву Закарпатської обл. та дослідницьку літературу, приходимо до 
висновку, що станом на 2019 р. нам відомі 5 документів дарування та 
відповідно купівлі землі Зарічанському монастирю: 2 акти – це грамоти 
і інші 3 – т. зв. розписки.

Варто зауважити, що при роботі з каталогом архіву в назві справи 
№ 74 (Ф. 64, оп. 5) була виявлена суттєва помилка. У каталожній картці 
подано таку назву: «Договір про куплю землі Паппом Михайлом від 
Бог лена Яноша з метою дарування Караславському монастирю. Акт да-
рування землі»52. І її копія (С. 3–3 зв.) там дійсно є. Однак, в реальності 
в цій справі є 2 різні документи. 1-й: «Акт дарування Караслом Шандо-
ром маєтку, який знаходиться на території села Заріччя, монастирю»53, 
а інший – вказаний вище договір. Помилку вдалося виявити, перегля-
даючи зведений збірник-каталог окремих документів фондів архіву, 
що мають безпосереднє відношення до історії українсько-румунських 
відносин XV–XIX ст.54 Таким чином, дарчою грамотою від 28 лютого 
1711 р. свій маєток Зарічанському монастиреві дарує Олександр Ка-
расло55. 

Опрацьовуючи документи архіву, нами було виявлено ще 2 прак-
тично ідентичні справи, які дослівно (правда в скороченій варіації) дуб-
люють наведений вище текст документів. Обидва документи носять 
назву «Розписка» та відповідно датовані 25 квітня56 і 7 березня 1711 р.57 
У 1-й «Розписці» о. Михайло декларує себе в статусі «ктитора и ґаз-
ди» Зарічанського монастиря58, в другій – «archipresbiter inposesione 
Karacslov»59. 

З іншої купчої грамоти дізнаємося знову про о. Михайла. В до-
кументі він вже йменує себе «намиснѣком в тои час» та «зарицскии 
ктѣтор»60. Грамота розкриває нам прізвище та ім’я особи, в якої купив 
для монастиря землю о. Михайло, це – Іван Баґлей61. Купча грамота 
датується 30 березня 1711 р.62, хоча в 2-й копії цієї ж грамоти63 вка-
зана інша дата її складання: 4 березня 1711 р.64 Таким чином, доку-
менти 1711 р. повідомляють ім’я ігумена Зарічанського монастиря – 
Михайла.

Інтригуючим є повідомлення історика М. Лучкая, який пише: 
«15 липня 1713 року Іоанн Колубец, кам’янський парох, передав у по-
стійне користування різні луки, придбані у 1685 році, та орні землі на 
території села Заріччя у присутності Йосифа Годемарського, єпископа 
Мукачівського та Зарічанського ігумена Іннокентія Борзаковського»65. 
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Не зважаючи на помилку в датуванні документа М. Лучкаєм (адже 
вказаний документ, описаний вище, датується не 1713 р., а 1685 р. та 
1687 р. відповідно), перед нами після Іоаникія Колубця постає ім’я 1-го 
ігумена монастиря – Інокентія. Його, як ігумена під тим же роком, зга-
дує і А. Пекар66. Ігумен Інокентій – реальна історична особа. Він із тим 
самим іменем, але з видозміненим прізвищем «Бузаковський», згаду-
ється в дарчій грамоті Зарічанського монастиря 1715 р.67 Хто невірно 
наводить його прізвище: М. Лучкай, А.-В. Пекар чи М. Лелекач – не-
відомо. Головне, що існування історичної особи – одного з ігуменів 
Зарічанського монастиря, є підтвердженим фактом.

24 липня 1712 р. мукачівський пресвітер Іван Коропецький влас-
норуч підписаною грамотою подарував Зарічанському монастирю «за 
отпущеніє гріхов» та на повсякчасні заупокійні молитви за заповітом 
своєї покійної матері («родительки моєй») власну «винницю»68. 

У 1715 р. Зарічанському монастирю подарували свої землі 2 сім’ї: 
Вароді та Гозда. Першою в хронологічному порядку Зарічанському мо-
настирю була надана дарча грамота Марією Вароді 19 березня 1715 р.69 
Грамота нею була складена у «власномъ дворі в Комлошахъ70» після 
смерті її чоловіка, «манжола» Авраама Ілошвая. Посередництвом до-
кумента Марія подарувала монастиреві власний млин. Наприкінці є 
припис: «За тщаніємъ мене многогрішного Іннокентія Бузаковского»71, 
тобто тогочасного ігумена, про якого йшла мова вище.

2-га дарча грамота була складена в монастирі 14 жовтня 1715 р. 
У документі йдеться про те, що після смерті Федора Гозди його дружи-
на Ганна передає обителі всі свої землі. Землі дружина передає з умо-
вою, щоб і за її чоловіка, і за неї після її смерті в монастирі відправляли 
заупокійні богослужіння «сорокъ уста» або «сорокоустомъ»72. Поміж 
свідків складання цієї грамоти був і «Еромонах… Колубецъ»73. Таким 
чином, після 1687 р. ми ще раз зустрічаємо прізвище одного з фунда-
торів монастиря. 

Монастирю в Заріччі люди дарували не тільки свої землі, а й при-
бутки від виноградників. Прикладом цього є акт передавання половини 
прибутків від виноградника, який знаходився на горі Шаланк74, Олек-
сандром Шандором Каролі та його сестрою Христиною Баркоці. Ціка-
во, що родина передавала землю і прибутки від виноградника ченцям 
за заповітом їхньої матері Юдіти Когáрі. Документ датується 19 жовт-
ня 1718 р. Оригінал акта написаний угорською мовою та скріплений 
2-ма сургучними печатками чорного кольору і відповідно підписаний 
дарувальниками. Описаний документ – «продубльований» і зберігаєть-
ся у 2-ох окремих справах Ф. 64 (спр. 151, 299) Держархіву Запорізької 
обл.75 

Плутанині цій історії з даруванням додає ще один виявлений 
нами архівний документ, який, на перший погляд (передусім за своєю 
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назвою), не причетний до цієї справи. Мова йде про документ під наз-
вою «Розписка жителів с. Шаланк Бігарі Криштофа і Баркоці Яноша 
про дарування землі померлої Когáрі Юдіти за її заповітом Караслав-
ському монастирю»76. За своєю назвою документ дотичний, але все ж 
не ідентичний дарчій грамоті. У назві цієї справи перекручені імена 
та прізвища, проте збігається дата, яка нас цікавить – 19 листопада 
1718 р. Відповідь на цю плутанину знову ж таку знаходимо завдяки 
згаданому вище зведеному збірнику-каталогу Держархіву Закарпат-
ської обл.77

Порівнявши перекладений текст вказаної дарчої грамоти та спів-
ставивши всі текстові деталі, імена та події, чистову картину існування 
грамоти 1718 р. можна вибудувати таким чином:

1. Справа № 9378 – це оригінал грамоти, хоча заголовок справи 
складений невірно. Чому? Тому, що в грамоті абсолютно не йдеться 
про Криштофа Бігарі та Яноша Баркоці. Остання дієва особа присутня 
в грамоті, але це Христина Баркоці – сестра Олександра Каролі! Єдине, 
що вказано правильно і чого немає в інших справах, це ім’я померлої 
матері – Юдіт Когáрі (Kohári Judith).

2. Справа № 11579 – це, відповідно до заголовку на ній, копія гра-
моти 1718 р., яка була зроблена з оригіналу Оласом Андрашем (Olás 
András) 20 лютого 1822 р. в Імстичеві. На папці справи теж невірно 
вказані крайні її дати: 19.10.1728–26.12.1728, хоча в самому тексті копії 
крайніми датами є 19 лютого 1728 р. – 20 лютого 1822 р. Відмітимо 
також, що переписувач Олас Андраш теж припустився помилки в дату-
ванні і замість дати 19 лютого 1718 р., написав дату 19 лютого 1728 р., 
приписавши таким чином грамоті ще 10 років!

3. Справа № 29980 – це теж копія грамоти 1718 р., що була зроблена 
Андрієм Куткою (Andreas Kutka) 10 червня 1783 р. теж в Імстичеві. 

6 березня 1726 р. священник села Заріччя та пресвітер Григорій По-
лянський своїм заповітом подарував в особі ігумена монастиря власні 
земельні ділянки. Присутніми при складанні грамоти були: о. Ігнатій та 
о. Петро Сілецький81. Отець звертається до ігумена Зарічанського, але, 
на жаль, не згадує його ім’я. 

До початку 30-х років XVIII ст. de facto є пробіл у наявних доку-
ментах про Зарічанську обитель. 

Наступні виявлені документи датуються 1730–1737 рр. Передусім, 
це – «лист про дарування прихожанами земель Зарічанському монасти-
рю на проведення служб»82. Крайніми датами документа є транзитні: 
1730-й; 20.07.1735 р. та 22.04.1737 р. Цей лист, а по суті 3 «листи» 
написані на 4-х листках формату А5, але один із них – зігнутий навпіл 
зі всілякими перекресленнями та багатьма виправленнями. 

У тексті листа від 1730 р. не вказано день та місяць. Він є не дуже 
інформативним. У ньому повідомляється, що хтось (не вказано імені) 
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брав від монастиря в оренду різноманітні книги та навіть свійських тва-
рин (худобу). Єдиним цікавим моментом цього листа є вираз, що це все 
було взято «от ієромонаха Шчирского»83. Хто цей ієромонах «Шчирс-
кий»? В ідентичних списках настоятелів та чернецтва монастирів Му-
качівської єпархії від 20.08.1757 р., 29.04.1758 р. та 23.05.1760 р. нами 
виявлено таку особу, однак із певним різночитання прізвища. У спис-
ках настоятелів 1757 р.84 та 1758 р. «Ісаакїй Чирскїй» фіксується, як 
настоятель Маріє-Повчанського монастиря85, а в списку 1760 р. він, як 
ігумен, є 1-м у колонці «Въ Ѽбителехъ Мараморскихъ»86. Згідно з ар-
хівним документом, він помер у 1775 р. у Мукачеві87. 

У наведеному вище документі в прізвищі Чирського випущена 
початкова буква «Ш», що може бути продиктовано як недостатньою 
освітою автора листа, так і незнайомством із самим ігуменом. Однак, 
безперечно, мова йде про ігумена Ісаакія Чирського, настоятеля Зарі-
чанського монастиря.

Відповідно до 2-го тексту листа від 20.07.1735 р. землі на монастир 
дарував Василь Луковъ (Г) Козановъ, а ігуменом на той час був Ни-
кодим: «Никодимъ будучи на тотъ часъ за игумена»88. Свідками скла-
дання листа були: Петро Лехкы(ий) та Іван Лехкы(ий)89. Ймовірно, тут 
йдеться про того самого Петра Лег(х)кого, який 2-ма грамотами давав 
під заставу Зарічанському монастирю свою землю в 1745 р.90

3-й лист від 22.04.1737 р. повідомляє, що землю в монастир пере-
дає «Иванъ Романчинъ» разом із синами Юрієм та Андрієм. У листі 
знову згадується ігумен Никодим та ще одна духовна особа – ієромо-
нах Феодосій. У тексті написано так: «на тотъ часъ я Никодимъ будучи 
за ігумена на тої часъ їєромонахъ Феодосий креховскіи». Свідком скла-
дання листа був знову ж таки Петро Лег(х)кий91. 

Безапеляційним підтвердженням тому, що власне в цей час ігу-
меном Зарічанського монастиря був Никодим Староста, є архівний 
документ під назвою «Обіт ігуменів Імстичівського, Березнянського, 
Зарічанського та Краснобродського монастирів про добровільне підпо-
рядкування ігумену Мукачівського монастиря», який датується 19 лип-
ня 1733 р.92 В оригінальному документі, завіреному мокрою сургучною 
печаткою Мукачівського монастиря, є підпис: «Іеромонахъ Никодимъ 
Староста, игуменъ Зарѣцкїй»93. Найцікавішим є те, що в кінці всі вка-
зані листи скріплені мокрою, оригінальною печаткою чорного кольору 
Зарічанського монастиря!

Таким чином, ми вперше від 1685 р. зустрічаємо імена перших, до-
кументально зафіксованих, ігуменів обителі. Ними були: Ісаакій Чир-
ський та Никодим Староста. Перший обіймав посаду ігумена станом 
на 1730 р., другий – в 1733–1737 рр. Незважаючи на текстове пові-
домлення, що Никодим міг тільки виконувати «функції» ігумена («бу-
дучи за ігумена»), пізніші документи переконують, що це в дійсності 
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був документально зафіксований настоятель монастиря. В документах 
також згадується і монах Крехівського94 монастиря Феодосій, що теж 
говорить про жваві зв’язки Галичини та Закарпаття. 

У 1742 р. Зарічанському монастирю дарують свої землі та 2-х волів 
Тимко Козуб, його брат Іван та син Івана – Тимко Миколай95. В доку-
менті йдеться про те, що вказані добродії дарують землю на «новий» 
монастир, а до тих пір, поки його не побудують, землі нехай належать 
«старому» монастирю96.

У тому ж документі на тому ж аркуші є й 2-й акт. Це акт 1743 р. 
про купівлю землі для потреб Зарічанського монастиря його настояте-
лем ієромонахом Никифором у Тимка Козуба ком’ятського97. 

Отже, перед нами є знову документально зафіксована згадка про 
чергового ігумена Зарічанського монастиря, наступника Никоди-
ма – Никифора. Це, звичайно, був відомий ігумен Никифор Старо-
ста. Його ім’я зустрічається і в наступних грамотах, які підтверджу-
ють його ідентифікацію в статусі ігумена Зарічанського монастиря в 
1743–1750 рр.98  Пізніше Никифор був намісником других відомих 
монастирів: Боронявського (1758)99 та Імстичівського (1760)100. За 
припущенням А. Пекаря, ігумен Никифор помер в Імстичівському мо-
настирі в 1761 р.101 В. Фенич датою смерті ігумена Никифора вважає 
квітень 1762 р.102

У 1745 р. з’являються 2 заставні грамоти Петра Лехкого Зарічан-
ському монастирю103. Петро дає свою землю монастирю в користуван-
ня під заставу, детально описуючи її кількість та розміщення. У грамо-
тах знову згадується ігумен монастиря Никифор104. Востаннє ієромонах 
Никифор як настоятель Зарічанської обителі згадується в купчій грамо-
ті від 13 жовтня 1750 р., коли купує під заставу для обителі землю в 
Петра Кутнича105. 

Ігумен Мукачівського монастиря Анатолій Кралицький, о. Афа-
насій Пекар, а за ними і о. Михайло Ваврик вважають, що власне тоді, 
«біля 1750 року Зарічанський Миколаївський монастир був знищений, 
а всі його посідання були передані Михайлівському монастиреві в Імс-
тичеві»106. А. Кралицький пише, що до цього часу (тобто часу напи-
сання автором статті 1872/1873? р.) Зарічанський монастир належав 
Імстичівському «яко хуторъ съ часовнею»107. В. Фенич вважає, що За-
річанський монастир був приєднаний до Імстичівського «не раніше по-
чатку 60-х років XVIII століття»108.

Ймовірно, за відсутності чернецтва, Зарічанська обитель була de 
jure переуступлена Імстичеву. Цю думку підтверджують і пізніші ар-
хівні згадки про монастир, де він описується як «скіт» Імстичівського 
монастиря. В одному з таких документів 1774 р. обитель називається 
скітом «Оу Зарицкомъ скитѣ»109 або ж «ікономією»110 тобто, відповід-
но – богослужбово-адміністративною та господáрською філією Імсти-
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чівского монастиря. Однак, говорити про те, що обитель була цілком 
закрита та «знищена», було б некоректно, адже виявлені документи 
та грамоти переконують: обитель існувала і пізніше! Про це свідчать 
документи XIX ст. З останнім твердженням погоджується і Ю. Дани-
лець111. 

Відомо, зокрема, що станом на 1865–1866 рр. на території монасти-
ря була всім необхідним богослужбовим та церковним начинням забез-
печена дерев’яна каплиця на честь св. Миколая: «столпомъ, турнею со 
двома дзвонками приоздобленна». Це – новий будинок із дуба, в якому 
були 2 келії112. Про власника чи то намісника обителі інформації не-
має113.

У 1750 р. було написано «Зобов’язання» ігумена Зарічанського мо-
настиря про передавання свого майна монастирю114. На жаль, у доку-
менті немає імені настоятеля. 

У 1751 р. було складено 2 дарчі грамоти Олексія Бажива, якими 
останній дарує обителі половину лаза, купленого свого часу в Андрія 
Легкого та ниву, куплену в Симка Пряндоли115.

4 листопада 1751 р. настоятель Зарічанського монастиря Никифор 
Староста пише графу Каролю Франциску прохання на отримання зе-
мельної ділянки для потреб монастиря. Крайніми датами прохання є 
04.11.1751–07.06.1762 роки116. Отже, правління Никифора було дов-
шим, аніж його наводить А. Пекар117, і є абсолютно синхронним із 
думкою В. Фенича118, принаймні, на 1 рік: «Очевидно Нікіфор Старос-
та був останнім ігуменом Імстичівського монастиря без Зарічанського, 
а Боніфатій Ґрецула міг бути першим ігуменом уже об’єднаних монас-
тирів в Імстичеві»119. 

Виявлені документи повідомляють, що між 1753–1760 рр. у с. За-
річчі, ймовірно, розпочалося будівництво нового парафіяльного храму. 
Діяльну участь у цьому процесі брали ігумени та чернецтво Зарічан-
ського та Імстичівського монастирів.

9 травня 1753 р. зарічани разом із ченцями монастиря просять у 
графа Каролі земельну ділянку для організації парафії. Збереглася ко-
пія їхнього прохання120. На звороті 1-го та на 1-й сторінці 2-го аркуша 
розміщена резолюція графа Каролі з його особистим підписом. Ймо-
вірно, в резолюції граф дає відповідь і на 1-е прохання 1751 р. і на 2-ге 
прохання 1753 р. 9 травня 1757 р. ченці вже Імстичівського монастиря 
звертаються з ідентичним проханням до того ж графа про посильну 
допомогу їм у побудові храму в с. Заріччя121.

З 1760 р. збереглася купча грамота ігумена Зарічанського монасти-
ря Михайла, який в місцевих жителів викупив землі для потреб монас-
тиря122. Отже, відомим є ще один ігумен обителі – Михайло.

У 1763 р. Зарічанський священник Василь Костак уклав контракт 
на володіння землею Зарічанського монастиря з ігуменом Імстичів-
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ського монастиря Боніфатієм Ґрецулою123. Раніше, в 1758 р. Боніфатій 
був намісником Мукачівського монастиря, а ігуменом Імстичівського 
монастиря він згадується, починаючи з 1760 р.124 О. Боніфатій був по-
хований в Ужгороді в 1774 р.125

Варто відмітити, що І. Панькевич наводить помилкову дату контр-
акту – 1762 р.126 В оригіналі виявленого в Держархіві Закарпатської 
обл. документа (який, до речі, теж неправильно підписаний і датований 
в титулі справи, що ми і виправляємо відповідно до змісту оригінала 
тексту) є церковнослов’янські букви «҂aψѯᴤ», що означають 1763 р.!

Від 29 січня 1770 р. зберігся протокол допиту жителів с. Заріччя 
про підтвердження прав Зарічанського монастиря на володіння земель-
ними ділянками, подарованими монастирю поміщицею Юдітою Ко-
гáрі127. Йдеться про описану вище справу дарування землі Зарічансько-
му монастирю в 1718 р. дітьми Юдіти – Олександром та його сестрою 
Христиною згідно із заповітом матері128.

Одним з найцікавіших із виявлених у Держархіві Закарпатської 
обл. документів є лист ієромонаха Зарічанського монастиря Мелетія 
Коппа до протоігумена Сильвестра Ковейчака129. Лист був написаний 
в період великодніх свят 30 квітня 1774 р., тому природньо, що чер-
нець вітається з протоігуменом словами «Христос Воскресе». Монах 
описує своє становище та повідомляє про хворобу. В кінці листа у 2-х 
колонках є відповідні підписи: зліва – «Оу Зарицкомъ скитѣ, априля 30, 
1774», справа – «Ієромонахъ Мелетій Коппъ въ болѣзни зостаючи»130. 
З виявлених документів, які знайомлять нас з історією іншого – Імсти-
чівського монастиря дізнаємося, що Мелетій був в Зарічанському мо-
настирі ще раніше, а саме у 1759 р.

Крім вказаного листа, нами виявлено ще 2 листи Мелетія до прото-
ігумена Мукачівського монастиря131. 1-й лист був написаний Мелетієм 
5 вересня 1759 р.132 з Імстичівського монастиря, а 2-й – у листопаді 
1759 р. із Зарічанської обителі («Оу Заричовскои ωбители»)133.

Отже, документи повідомляють, що станом на 1759 р. та 1774 р. 
Зарічанський монастир був скітом. Беручи до уваги наведені вище при-
пущення, це, звичайно, був скіт Імстичівського монастиря. Його наміс-
ником, який там і проживав, був Мелетій Копп (у 1757 р. – «казначей» 
Маріє-Повчанського монастиря134, у 1758 р. – ігумен Мараморошського 
монастиря135, а станом на 1760 р. та 1979 р. – намісник Березнянського 
монастиря136). У документах він іноді також згадується як ігумен і Імс-
тичівського монастиря137. 

З детальним описом земельних ділянок, які знаходилися у володін-
ні Зарічанського монастиря станом на 1792–1798 рр., нас знайомить ок-
рема архівна справа138. Документ 1792 р. має заголовок: «Протоколъ въ 
немъ же состоитъ ωписанїе землей оранїцъ и косалововъ, надлежащїхъ 
къ ωбители Зарѣцкой за ігуменства іеромонаха Аврамїа Колесáръ…»139. 
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У ньому детально описано 10 земельних наділів, які наводяться в до-
кументі за місцевими назвами урочищ. Наприклад, монастир володів 
землею в урочищах: «Гнилоє болото», «Гертанка», «Луки», «Синявка» 
та «Гребля»140.

У тій самій справі (арк. 6 та 6 зв.) є 2 окремі оригінальні докумен-
ти з 2-ма мокрими сургучними печатками червоного кольору. У них 
повідомляється, що 8 квітня 1795 р. із благословення «на вызваніе» 
ігумена Імстичівського монастиря Авраамія Колесара було проведено 
експертну оцінку земель Зарічанського монастиря. Учасниками цієї пе-
ревірки були: зарічанський парох Іван Баран, «бирувъ» Василь Фель-
цан та інші особи села141. Ідентична перевірка з благословення того ж 
ігумена була проведена і 11 квітня 1798 р.142 Як ігумен Імстичівського 
монастиря А. Колесар згадується ще 5 липня 1798 р.143

Таким чином, станом на 1792 р. ігуменом Зарічанського монасти-
ря був відомий чернець ЧСВВ*, походженням із Завадки144 – Авра амій 
Колесар145. Монастир володів значним майном та проводив широку 
місіонерську роботу серед жителів навколишніх сіл. Те, що землі мо-
настиря з благословення Імстичівського ігумена піддавали частим пе-
ревіркам, зайвий раз переконує в тому, що монастир був скітом Імсти-
чівського монастиря, але аж ніяк (за словами А. Кралицького) не був 
«знищений»146.

У 1861 р. Зарічанський монастир детально описується в документі 
«Відомість обліку особового складу та майнового положення Імстичів-
ського, Хуст-Боронявського та Зарічанського монастирів»147.

Крайній документ, який вдалося виявити і в якому йдеться про За-
річанський монастир, датується 13.07.1865 – 27.05.1866 рр.148 Документ 
має обсяг 26 арк. і в деталях описує вище керівництво, духовенство, 
обслуговуюче чернецтво монастирів. У справі подано також детальний 
опис майна та технічного стану будівель у монастирях: Марія-Повчан-
ському, Хуст-Боронявському, Імстичівському, Буковецькому та Зарі-
чанському.

За народними переказами, Зарічанський монастир був зруйнований 
землевласником Гайтаї, завзятим протестантом, якому не подобалося, 
що ченці випасають худобу на його пасовиськах149. Пізніше на місці, де 
колись стояв монастир, було споруджено Свято-Миколаївську каплич-
ку, в якій за потреби імстичівські монахи відправляли для зарічанських 
богомольців богослужіння. Однак, із часом зникла й ця каплиця150.

Таким чином, завдяки збереженим архівним документам ми має-
мо унікальну можливість ознайомитися з історичним минулим одного 
з древніх монастирів Мукачівської православної єпархії, центр якої в 
силу історичних подій в еклізійному просторі Закарпаття з 1690 р. ло-
каційно перемістився в Мараморош. 

* Чин святого Василія Великого (лат. Ordo Sancti Basilii Magni).

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ



179

Опираючись на виявлені документи, можна стверджувати, що За-
річанський монастир був заснований до 1685 р. Священник Іван Ко-
лубець (в чернецтві – Іоаникій) своїми грамотами 1685 р. та 1687 р. 
дарував та купував майно і землі до вже існуючого монастиря. Однак, 
рік заснування монастиря зі стовідсотковою впевненістю ми навести 
не можемо.

До буття монастиря мав пряме відношення і відомий Мукачівський 
єпископ, який був останнім православним архієреєм, котрий покинув 
Мукачівський монастир – Мефодій Раковецький151.

Виявлені та опрацьовані документи фондів №№ 64, 151 Держар-
хіву Закарпатської обл. дозволяють відновити список настоятелів мо-
настиря. Ними в різні часи були такі отці-ігумени: Іоаникій (Колубець) 
(1685–1687; 1715); Михайло (1711); Інокентій (Борзаковський) (1715); 
Ісаакій (Чирський) (1730); Никифор (Староста) (1743–1750); Никодим 
(1743–1745); Мелетій (Копп) (1759; 1774); Боніфатій (Ґрецула) (1762) 
та Авраамій (Колесар) (1792).

Завдяки виявленим документам початку 30-х років XVIII ст. маємо 
також можливість ознайомитися з оригіналом печатки Зарічанського 
монастиря.

Згідно з документами, починаючи з 70-х років XVIII ст. (близько 
1762 р.) Зарічанський монастир став скітом Імстичівського монастиря. 
Очевидно, першим ігуменом уже об’єднаних монастирів в Імстичеві 
міг бути Боніфатій Ґрецула.

Причин злиття Зарічанського монастиря з Імстичівським та його 
переуступлення унійній Церкві було кілька. По-перше, і передусім, 
причиною переуступлення унійному керівництву були: смерть єпи-
скопа Іоаникія (Зейкана) (†1686), від’їзд в 1690/1691 рр. єпископа Ме-
фодія (Раковецького) до Польщі та смерть останнього православного 
єпископа Досифея (Феодоровича) (†1731/3). Коли власне обитель ста-
ла унійною? Це відбулося, звичайно, після виїзду Мефодія до Польщі 
в 1691–1693 рр. Принаймні, відомо, що 23 липня 1693 р. Мукачів-
ський унійний єпископ Йосиф де Камеліс призначив на парафіяль-
не служіння до Заріччя Василія Макаровського152. Отже, станом на 
1693 р. с. Заріччя було під владою унійної Церкви. Разом із тим відо-
мо, що Імстичівський монастир, якому належав як скіт Зарічанський 
монастир, був підпорядкований унійному єпископу Юрію Бізанцію 
тільки в 1727 р.153

Причиною ж злиття монастирів було соціально-економічне стано-
вище обителі. Монастир ніколи не був велелюдним та постійно перебу-
вав практично в жалюгідному матеріальному стані. Часто монастирем 
фактично керували світські священнослужителі.

Звичайно, варто також мати на увазі, що практично всі існуючі в 
Мараморошському комітаті «схизматичні» монастирі у травні 1788 р. 
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за наказом імператора Йосифа ІІ і окремим розпорядженням Мукачів-
ського греко-католицького єпископа Андрея Бачинського були закри-
ті154. Були також ліквідовані православні монастирі в Кричові, Бедев-
лі, Вільхівцях, Бичкові, Заріччі та інших селах155. Тоді ж розпочався 
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Заріччя про передавання майна монастирю села Заріччя (06.03.1726). На 2 арк.
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колаєм Зарічанському монастирю та про купівлю землі для монастиря ієромо-
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знач. твір. Т. ІІІ. С. 73; Пагиря В. Зазнач. твір. С. 42.
99 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 524. Арк. 2.
100 Там само. Спр. 570. Арк. 1.
101 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73.
102 Фенич В. Зазнач. твір. С. 16.
103 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 365. Розписка селяни-

на с. Заріччя Легкого Петра про передачу землі Зарічанському монастирю на 
проведення служби (01.10.1745). На 2 арк; Панькевич І. Зазнач. твір. С. 167.

104 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 167.
105 Там само. С. 167–168.
106 Детальн. див.: Кралицкій А. Зазнач. твір. С. 117; Атанасій В. Пекар, 

ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73; Ваврик Михайло, о. ЧСВВ. Зазнач. твір. С. 246.
107 Кралицкій А. Зазнач. твір. С. 117.
108 Фенич В. Зазнач. твір. С. 16.
109 Див: Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 815. Лист мона-

ха Зарічанського монастиря ордена Василіан протоігумену Ковейчаку Силь-
вестру про свою хворобу (30.04.1774). На 2 арк.

110 Там само. Оп. 5. Спр. 334. Списки вищого духовенства, обслуговуючо-
го персоналу та студентів-богословів, описи майна та технічний опис будівель 
в монастирях: Марія-Повчанському, Хуст-Боронявському, Імстичівському, 
Буковецькому та Зарічанському (13.07.1865–27.05.1866). На 26 арк. Арк. 6.
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111 Данилець Ю. Зазнач. твір.
112 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 334. Арк. 6. 
113 Там само. Арк. 6зв., 25.
114 Там само. Оп. 1. Спр. 236. Зобов’язання ігумена Зарічанського монас-

тиря про передавання свого майна монастирю (<?˃ <?˃ 1750). На 1 арк.
115 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 168.
116 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 416. Прохання на-

стоятеля Зарічанського монастиря графу Каролі Франциску про отримання 
земельної ділянки для потреб монастиря (04.11.1751–07.06.1762). На 2 арк.

117 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73.
118 Фенич В. Зазнач. твір. С. 16.
119 Там само.
120 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 452. Прохання грома-

дян і монахів Зарічанського монастиря на ім’я графа Франциска Каролі про 
виділення ділянки землі для організації парафії (09.05.1753). На 2 арк.

121 Там само. Спр. 518. Прохання монахів Імстичівського монастиря графу 
Каролі про надання їм допомоги в побудові храму в с. Заріччя (09.05.1757). 
На 2 арк.

122 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 169.
123 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 588. Договір про ку-

півлю-продаж земельної ділянки Зарічанського монастиря між ігуменом Імс-
тичівського монастиря Боніфатієм Ґрецулою та Зарічанським парохом Васи-
лем Костаком (30.03.1763). На 1 арк.

124 Там само. Спр. 524. Арк 1; Спр. 570. Арк. 1.
125 Там само. Спр. 250. Арк. 1зв.
126 Панькевич І. Зазнач. твір. С. 168.
127 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 746. Протокол допиту 

жителів с. Заріччя про підтвердження прав Зарічанського монастиря на воло-
діння земельними ділянками, подарованими монастирю поміщицею Юдітою 
Когарі (29.01.1770). На 1 арк. 

128 Детальн. див.: Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 115. На 
1 арк; Оп. 5. Спр. 93. На 1 арк; Ф. 151. Оп. 1. Спр. 299. На 1 арк.

129 Там само. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 815. На 2 арк.
130 Там само. Арк. 1.
131 Там само. Спр. 427. Листи настоятеля Імстичівського монастиря та 

інших священників протоігумену з церковних питань (05.06.1759–07.11.1759). 
На 8 арк. 

132 Там само. Арк. 7.
133 Там само. Арк. 4.
134 Там само. Спр. 504. На 2 арк. Арк. 1.
135 Там само. Спр. 524. Арк. 1зв.
136 Див.: Там само. Спр. 570. Арк. 1зв.; Спр. 250. Арк. 1зв.
137 Там само. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 5.
138 Там само. Спр. 1330. Список земельних ділянок, які знаходяться у во-

лодінні Зарічанського монастиря ордена Василіан (<?˃ <?˃ 1792–08.04.1795–
11.04.1798). На 15 арк.

139 Там само. Арк. 2. 
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140 Там само. Арк. 2зв.–3; 12.
141 Там само. Арк. 6. 
142 Там само. Арк. 6зв.
143 Там само. Спр. 1487. Відомість обліку особового складу ченців ор-

дену Василіан Мукачівського, Маріє-Повчанського, Краснобродського, Ма-
лоберезнянського, Імстичівського, Буковського та Біксадського монастирів 
(05.07.1798). На 4 арк. Арк. 1 зв.

144 Завáдка – село Воловецького району Закарпатської області.
145 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 250. Арк. 4зв.
146 Детальн. див.: Кралицкій А. Зазнач. твір. С. 117; Атанасій В. Пекар, 

ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73.
147 Держархів Закарпатської обл. Ф. 64. Оп. 3. Спр. 15. Відомість обліку 

особового складу та майнового положення Імстичівського, Хуст-Боронявсько-
го та Зарічанського монастирів (<?˃ <?˃ 1861). На 2 арк.

148 Там само. Оп. 5. Спр. 334. Арк. 1–26.
149 Див.: Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73; Пап Сте-

пан, о. Зазнач. твір. С. 291; Пагиря В. Зазнач. твір. С. 101.
150 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 73.
151 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 237.
152 Лучкай М. Зазнач. твір. Т. III. С. 53.
153 Фенич В. Зазнач. твір. С. 16.
154 Баран Олександр, д-р., о. Єпископ Андрей Бачинський і церковне від-

родження на Закарпатті. Зазнач. твір. С. 40–41.
155 Монич Олександр, протоієрей. Нескорена Правда: нариси з історії 

Кричівського монастиря. Ужгород: ТДВ «Патент», 2018. С. 101–102.

On the documents of the State Archives of Trans-Carpathian Region the 
reconstruction of history of the St. Nicolas Monastery of the Mukacheve Orthodox 
Diocese, founded in the second half of the 17 century, was made. The most of 
detected documents are introduced into scientifi c circulation for the fi rst time.

Key words: church; Mukacheve; Maramorosh; Zarichchya; Imstychevo; 
diocese; bishop; monastery; monasticism; union; abbot; rector; document; archive; 
research; letter; note.
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УДК 801.82:394.92:82.0Вернадський В. І.

К. Є. НОВОХАТСЬКИЙ*

НОВІ ВИДАННЯ ЛИСТУВАННЯ АКАДЕМІКА
В. І. ВЕРНАДСЬКОГО З УКРАЇНСЬКОЇ ТЕМАТИКИ

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського протягом останнього десятиріччя за участю інших вітчизняних і 
зарубіжних наукових установ працює над виявленням, археографічним опра-
цюванням і публікацією епістолярної спадщини академіка В. І. Вернадсько-
го, що відображає його зв’язки з Україною. Розглядається структура і зміст 
5-ї книги цього проекту і окреслюються можливі варіанти продовження до-
сліджень за темою.

Ключові слова: епістолярна спадщина; публікація архівних джерел; 
В. І. Вернадський і Україна.

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, який виконує функції центральної архівної уста-
нови в системі Національної академії наук України, протягом остан-
нього десятиріччя серед інших загальноакадемічних проектів за участю 
низки вітчизняних і зарубіжних наукових установ системно займається 
виявленням, археографічним опрацюванням і публікацією епістолярної 
спадщини одного із засновників вищої школи, національної бібліотеки 
і академії наук Української Держави, першого президента Української 
академії наук академіка Володимира Івановича Вернадського, а саме 
тієї частини без перебільшення безмежного листування геніального 
вченого, що відображає його зв’язки з Україною. В ході реалізації під 
егідою Комісії НАН України з наукової спадщини академіка В. І. Вер-
надського цього археографічного проекту в понад 20-ти архівних фон-
дах і музейних комплексах, що зберігаються в 14-ти архівосховищах 
України і зарубіжжя, було виявлено, проаналізовано і опрацьовано 
знач ний відсоток багатоаспектної інформації, яку частково було опублі-
ковано в 2-му томі (у 3-х книгах) «Володимир Іванович Вернадський. 
Листування з українськими вченими» загальноакадемічного багатотом-
ного видання «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського», що 
вийшло до 150-річного ювілею від дня народження вченого, який від-
значався 2013 р.1 Проте загальна кількість знайдених листів, виявлені 
шляхи їх подальшого пошуку привели укладачів до думки продовжити 
проект. Протягом наступних років Інститут архівознавства за сприян-

* Новохатський Костянтин Євгенович – старший науковий співробітник 
відділу археографії Інституту архівознавства Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського.
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ня науковців низки вітчизняних і зарубіжних установ підготував ще 
2 книги видання «В. І. Вернадський і Україна: з листування», яке стало 
органічним продовженням згаданого ювілейного видання2.

Чим викликано інтерес саме до цього виду історичних джерел? Як 
відомо, успіх історичних досліджень багато в чому (серед іншого) за-
лежить також від повноти і доступності джерельної бази. У випадку 
з В. І. Вернадським дослідники, здавалось би, мають досить широкий 
набір різноманітних джерел. Це, передусім, опубліковані та рукопис-
ні праці вченого, його колег і учнів, офіційні документи його життя 
і діяльності в різних посадових іпостасях, численні спогади, статті, 
монографії, присвячені Володимиру Івановичу. Особливе місце серед 
них посідають такі документи особового походження як щоденники й 
листи, що часто-густо дають інформацію, яку неможливо отримати з 
інших джерел. Суттєво буває прослідкувати, що саме у той або інший 
період автор писав про себе, про інших, що він вважав особливо важ-
ливим. Це добре розуміли українські археографи-попередники, що за 
найменшої можливості намагалися віднайти й оприлюднити епістоляр-
ні джерела, пов’язані з В. І. Вернадським. Про це, зокрема, свідчить те, 
що у 10-му (бібліографічному) томі згаданого ювілейного видання у 
розділі «Епістолярна спадщина» з 247-ми позицій 70 видано в Україні. 
Це – публікації переважно кінця 80-х років минулого століття. Правда, 
слід зазначити, що це – оприлюднення окремих знахідок або окремих 
добірок листів знакових фігур української академічної історії: академі-
ків Д. І. Багалія, О. О. Богомольця, М. П. Василенка, А. Ю. Кримсько-
го, В. І. Липського, О. В. Фоміна та інших3. 

Відмінність згаданого археографічного проекту НАН України ос-
таннього десятиріччя полягає у комплексному підході, намаганні мак-
симально можливо повно виявити, максимально глибоко прокоментува-
ти епістолярні джерела, що пов’язують В. І. Вернадського з Україною, 
вмонтувати їх у контекст епохи.

Попередній аналіз змісту матеріалу, виявленого і відібраного для 
опублікування у виданні «В. І. Вернадський і Україна: з листування», 
привів авторів і упорядників до думки структурувати його за 3-ма ве-
ликими блоками: 1) приватно-ділове; 2) офіційне (службове) та 3) ро-
динне листування.

1-а книга цього видання містить приватно-ділове листування з ко-
респондентами за прізвищами на літери «А–І». У ній подано 347 листів 
69-ти осіб. 2-а книга, роботу над якою завершено на початку 2019 р., 
подає тексти 697-ми листів (690 – в основній частині і 7 – у комента-
рях). На третину вона написана самим Володимиром Івановичем – він 
є адресантом 233-х листів.

Ці 2 останні книги в цілому успадкували напрацьовані раніше 
принципи відбору, оформлення, систематизації, коментування текс-
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тів листів. Так само 2-а книга є продовженням 1-ї частини цілісного 
видання з єдиною передмовою, єдиним іменним покажчиком, відси-
ланнями у необхідних випадках до попередніх текстів і коментарів 
до них.

У групі приватно-ділового листування таке саме вражаюче широке 
коло кореспондентів, як і в попередніх згаданих книгах. Тут подано 
289 листів 79-ти осіб і 40 звернень В. І. Вернадського до деяких із 
них. Більшість із цих осіб вже фігурувала у тому чи іншому вигляді у 
раніше опублікованому листуванні, згадувалася в листах або комента-
рях до них як оточення ученого. Це, наприклад, політеконом, міністр 
праці Української Держави і один із перших академіків УАН В. А. Ко-
синський, професор Таврійського університету, директор Нікітського 
ботанічного саду М. І. Кузнєцов, геолог, петрограф В. І. Лучицький, 
одеський ґрунтознавець Г. І. Танфільєв, геохімік і мінералог, учень і 
друг Володимира Івановича – академік О. Є. Ферсман, полтавський ар-
хеолог В. М. Щербаківський. Домінантним у цій групі є продовження 
публікації листування В. І. Вернадського з геологом, учнем, колиш-
нім ученим секретарем Комісії з вищих навчальних закладів та нау-
кових установ України і одним із засновників Українського геологіч-
ного комітету Б. Л. Лічковим. У цій книзі подано 50 їхніх листів за 
1926–1944 рр., у т. ч. 16 листів В. І. Вернадського. Слід зауважити, що 
декілька листів було вирішено опублікувати повторно, оскільки через 
недоступність їхніх оригіналів раніше вони були републіковані з 2-том-
ного видання «Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковим» 1970–
1980 рр.4 і, як з’ясувалося, з суттєвими купюрами щодо теми «Вер-
надський і Україна», зокрема, в частині спогадів про часи створення 
Української академії наук і про деяких українських колег.

Листи кореспондентів цієї частини книги, якщо їх розглянути за 
територіальною ознакою, доповнюють наші уявлення про зв’язки 
В. І. Вернадського з тодішніми регіональними науковими центрами, 
передусім, університетськими вченими Дніпропетровська (О. І. Брод-
ський, М. К. Лещенко, І. Я. Мікей, Л. А. Ячевський), Одеси (А. К. Мед-
ведєв, В. М. Нечаєв, Р. О. Прендель, Г. І. Танфільєв, Є. М. Щепкін, 
С. В. Щусєв), Харкова (М. Й. Криштафович, С. М. Лейтес, Г. Д. Ме-
рейнес, О. В. Нагорний, П. П. П’ятницький, В. І. Талієв, М. М. Тихо-
нович), а також із давніми добрими знайомими – природознавцями з 
Полтавщини В. Ф. Ніколаєвим, М. О. Олеховським, О. М. Орбеліані. 
Окремо слід згадати змістовні листи з аналізом ситуації часів Першої 
світової війни і 2-ї російської революції однодумця В. І. Вернадського, 
політичного діяча І. І. Петрункевича та кілька листів В. І. Вернадського 
до нього 1924–1927 рр., коли останній вже перебував в еміграції.

У цьому контексті слід привернути увагу ще до 3-х представників 
еміграції, чиї листи публікаторам вдалося віднайти й подати в книзі. 
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Йдеться про одного з функціонерів Центрального союзу українського 
студентства М. Мухіна, філософа, славіста Д. І.  Чижевського, члена 
Української Центральної Ради Л. Є. Чикаленка.

У блоці офіційного листування подано 58 службових листів у за-
гальному хронологічному діапазоні 1907–1943 рр. Перші й останні 
декілька листів пов’язані з наданням відгуків на праці кандидатів на 
мінералогічні університетські кафедри та вшануванням науково-педа-
гогічної діяльності колишніх учнів В. І. Вернадського. Але 47 служ-
бових листів із липня 1918 р. і до січня 1921 р. бодай невеличкими 
штрихами, пунктиром змальовують епізоди різноманітної інтенсивної 
науково-організаційної діяльності В. І. Вернадського на посадах голо-
ви Комісії з вироблення законопроекту про утворення УАН, Комісії з 
вищих навчальних закладів та наукових установ України, президента 
Української академії наук, голови Вченого комітету Міністерства зе-
мельних справ Української Держави, а потім Наркомзему УСРР, рек-
тора Таврійського університету.

Однією з новацій книги є значно ширше представлення в ній ро-
динного листування. У попередніх 4-х книгах всього було оприлюдне-
но по 1–2 листи від родичів Володимира Івановича і Наталії Єгорів-
ни – Г. М. Герценштейн, С. В. Короленко, Г. Є. Старицького, 7 листів 
В. І. Вернадського В. Л. Модзалевському і 11 його відповідей щодо ро-
доводу Вернадських, а також 12 листів Володимира Івановича дружині 
з поїздок до Києва у 1926, 1928 і 1939 рр. та 5 листів 1919–1920 рр. сина 
Георгія до батька – всього 40 листів. А в цій 5-й книзі подано 47 листів 
родичів. Тут вміщено окремі листи троюрідного брата Володимира Іва-
новича – А. О. Короленка, тестя Є. П. Старицького, двоюрідних сестер 
дружини академіка – Надії та Наталії Старицьких, хрещеної матері Во-
лодимира Івановича – Л. К.Вульферт, двоюрідних сестер вченого по 
материнській лінії – С. О. Мамчич та Л. О. Нейолової. Листи останніх 
свідчать не лише про їхнє непросте життя в умовах міжвоєнної радян-
ської України, а й про турботу та матеріальну і психологічну підтрим-
ку, яку Володимир Іванович і Наталія Єгорівна багато років надавали 
їм, так само як багатьом іншим близьким і далеким рідним, друзям 
та знайомим. У цьому ряду непоказної і недекларативної людяності 
Вернадських слід згадати й голодуючих селян початку 1890-х років 
й цілу низку рідних померлих друзів і колег Володимира Івановича – 
Н. М. Бунге, А. М. Краснову, М. Є. Олеховську та інших й підтрим-
ку у складних життєвих обставинах учнів Б. Л. Лічкова, С. П. Попова, 
М. І. Усановича, А. О. Шкляревського та багатьох інших.

У виданні подано значно повніше листування Володимира Іванови-
ча з дружиною (47 його та 28 її листів) у періоди їхньої тимчасової роз-
луки (експедиції, ділові й родинні поїздки, лікування тощо) у досить 
широкому хронологічному діапазоні від 1890 р. до 1926 р. Головним 
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критерієм відбору серед численної епістолярії подружжя була прив’яз-
ка до України, української рідні. Листування з дружиною серед іншого 
висвітлює полтавські й київські зв’язки вченого, подорожі Україною 
під час наукових експедицій, враження від спостережень за життям і 
діяльністю населення тощо.

Безпрецедентно широко представлено в останній книзі листування 
В. І. Вернадського зі своїми дітьми, які, як відомо, від початку 20-х 
років перебували в еміграції: сином Георгієм (80 листів до Георгія та 
14 його до батьків) і донькою Ніною (41 лист до Ніни та 34 її до бать-
ків). Це стало можливим у таких масштабах завдяки сприянню колег з 
Інституту історії України НАН України Г. В. Боряка і О. В. Юркової. 
Справа в тім, що значна частина сімейного листування Вернадських 
(батьків із дітьми) зберігається у США в т. зв. колекції паперів Георгія 
Вернадського у Бібліотеці Колумбійського університету5. Завдячуючи 
посередництву зазначених колег-істориків представники української 
діаспори у Нью-Йорку архівіст НТШ О. Кінь і на той час стажист Ка-
толицького університету Є. Монастирський на наше офіційне прохання 
відзняли і переслали до Інституту копії згаданих листів. На жаль, через 
тематичне обмеження упорядники змушені були подати це листування 
вибірково.

Особливу вагу для дослідників, на нашу думку, матимуть листи 
В. І. Вернадського синові та доньці, написані поза межами СРСР, під 
час його закордонних відряджень у 1922–1936 рр. Деяка частина цьо-
го листування Володимира Івановича публікувалася американськими і 
російськими колегами6, але абсолютна більшість обраних нами листів 
публікується вперше. Аналіз їхнього змісту може бути темою окре-
мого наукового повідомлення. Крім розповіді про хід своєї наукової 
праці, Володимир Іванович ділився думками щодо предмету професій-
ної діяль ності сина – російської історії – і, зокрема, щодо його статей 
та книг, надсилав синові нову наукову історичну літературу, нагаду-
вав про необхідність надсилання його праць до академічних бібліотек, 
у т. ч. і до Києва.

У непідцензурних листах Володимир Іванович висловлював свої 
судження щодо російської історії і місця в ній України, спостереження 
за життям у СРСР, сучасною більшовицькою політикою. Так, у листі 
до Георгія від 22 вересня 1926 р., повідомляючи про свій намір вперше 
після 1919 р. відвідати Київ (для участі у II Всесоюзному геологічному 
з’їзді), В. І. Вернадський писав: «В Киев мне хочется ехать, – много 
у меня друзей там, и хочется вблизи всмотреться в украинскую жи-
знь, значение которой для всего нашего будущего рисуется мне еще 
больше, чем рисовалось раньше»7. А в листі від 6 вересня 1929 р., по-
відомляючи про чергову хвилю спроб центральної влади наступу на 
селянство і придушення українського відродження, він, зокрема, заува-
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жив: «Украина силою удержана быть не может, – этого, по-моему, не 
понимают русские»8.

Підбиваючи загальні підсумки цього етапу реалізації археографіч-
ного епістолярного проекту «В. І. Вернадський і Україна», слід конста-
тувати, що в його рамках виявлено, зібрано, проаналізовано й опрацьо-
вано значний обсяг багатоаспектної інформації за чималий проміжок 
часу – у 5-ти книгах опубліковано 1 тис. 948 листів, із яких 523 – листи 
В. І. Вернадського до своїх кореспондентів. Ця інформація доповнює, 
уточнює (а десь, може, і спростовує) наші знання про родове коріння 
і родину вченого, наукову творчу й організаційну діяльність, суспіль-
но-політичні погляди на різних етапах життя, наукове оточення, кон-
такти і зв’язки, школу В. І. Вернадського, вплив його ідей і діяльнос-
ті на українських вчених і взаємно їх на нього, сприяє поглибленню 
осмислення творчої спадщини вченого тощо.

Розробники проекту, безумовно, далекі від думки, що на цьому 
етапі вдалося зібрати все, що вичерпує тему. Але в процесі реалізації 
проекту прояснено деякі можливі шляхи подальшого пошуку джерел. 
Це й виявлення архівних фондів кореспондентів В. І. Вернадського як у 
вітчизняних сховищах, так і в зарубіжних, наприклад, фонди діячів емі-
грації, з якими, за наявними відомостями, Володимир Іванович підтри-
мував (чи міг підтримувати) зв’язки. Або ж за довідково-пошуковими 
даними, у деяких архівосховищах Москви і С.-Петербурга є документні 
комплекси, які слід було б переглянути de visu.

Ще одним шляхом розширення джерельної бази, на нашу думку, 
може бути перегляд листування між собою осіб оточення В. І. Вернад-
ського на предмет згадок про нього, посилань на контакти з ним тощо.

Зрозуміло, що такий пошук буде трудомісткий, а ймовірність успі-
ху з різних причин може бути незначною, проте всі ці шляхи треба 
пройти.

Водночас напрацювання в ході проекту величезного масиву фактич-
ної інформації дає підстави повернутись до питання про переформату-
вання теми «В. І. Вернадський і Україна» з суто археографічної пло-
щини у варіант підготовки словника-довідника енциклопедичного типу. 
Адже процес наукового пізнання будови світу безупинний і безмежний, 
таким само є і процес дослідження історичного шляху цього пізнання, 
його визначних наукових діячів і маловідомих працівників науки. 

1 Онищенко О. С., Дубровіна Л. А., Кіржаєв С. М., Новохатський К. Є. Во-
лодимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 1: 
Листування: А–Г. Київ, 2011. 824 с.; Кн. 2: Д–Я: Ч. 1: Д–Н. Київ, 2012. 742 с.; 
Ч. 2: О–Я. Київ, 2012. 629 с. (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернад-
ського. Т. 2.)

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 



193

2 Кіржаєв С. М., Новохатський  К. Є, Яременко Л. М. та ін. В. І. Вер-
надський і Україна: з листування. Кн. 1: А–І. Київ, 2018. 572 с. Кн. 2: К–Я. 
Офіційне. Родинне. Київ, 2019. 1040 с.

3 Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяль-
ність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вер-
надського, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; редкол. : А. Г. Заго-
родній, О. С. Онищенко (гол.), В. П. Волков [та ін.]; уклад.: О. С. Онищенко, 
Л. В. Бєляєва, С. А. Дзюбич, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Усти-
новський. Київ, 2012. 603 c. (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернад-
ського. Т. 10).

4 Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым, 1918–1939. Москва: 
Нау ка, 1979. 271 с.; Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым, 1940–
1944. Москва: Наука, 1980. 224 с.

5 Columbia University. Rare Book and Manuscript Library. Bakhmeteff 
Archive of Russian and East European History and Culture as One of the Largest 
Depositories of Rossica in the USA. George Vernadsky Papers (Collection).

6 «За СССР выявляется лик исстрадавшейся России»: письма В. И. Вер-
надского детям /публ. и примеч. М. Ю. Сорокиной // Природа. 2004. № 1. 
С. 64–80; Письма к сыну и дочери / публ. подгот. Д. Холлоуэй, В. Я. Френкель, 
И. И. Мочалов // Вестн. АН СССР. 1990. № 12. С. 123–133; Пять «вольных» 
писем к сыну (русская наука в 1929 году) / публ. К. К. [Г. Г. Суперфина] // 
Вестн. Рос. акад. наук. 1993. Т. 63. № 9. С. 822–923; Week-end в Болшево, 
или еще раз «вольные» письма академика В. И. Вернадского / публ., ком-
мент. М. Ю. Сорокиной // Минувшее: ист. альм. Москва; СПб., 1998. Вып. 23. 
С. 295–344; «Я сделал, что мог...»: (письма к сыну и дочери) // Вопр. исто-
рии естествознания и техники. 1994. № 1. С. 105–113; «Я смотрю на про-
исходящее оптимистически»: письма 1941 г. / публ. и примеч. Д. Холлоуэя, 
В. Я. Френкеля, И. И. Мочалова, Г. А. Фирсовой // Природа. 1993. № 9. С. 92–
101; «Я смотрю на происходящее по-прежнему оптимистически»: (письма к 
детям) // Вопр. истории естествознания и техники. 1994. № 2. С. 98–106.

7 Кіржаєв С. М., Новохатський  К. Є., Яременко Л. М. та ін. В. І. Вер-
надський і Україна: з листування. Кн. 2: К–Я. Офіційне. Родинне. Київ, 2019. 
С. 815. 

8 Там само. С. 828.

For the last decade the Institute of Archival Studies of Vernadsky National 
Library of Ukraine with the participation of other domestic and foreign academic 
institutions is systematically engaged in identifi cation, archeographic processing 
and publication of epistolary heritage of the academician V. I. Vernadsky refl ecting 
on his connections with Ukraine. The structure and contents of the fi fth book of 
the project are considered and possible ideas of further research on this subject are 
outlined. 

Key words: epistolary heritage; publication of archive sources; V. I. Vernadsky 
and Ukraine.
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УДК 930.253:792.2(477)

І. С. РЕЗНІК*

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО 
АРХІВУ-МУЗЕЮ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 

(до 100-річчя від дня заснування)

У тематичному огляді, присвяченому 100-річчю від дня заснування Наці-
онального академічного драматичного театру імені Івана Франка, розглянуто 
комплекс документів з історії театру із фондів Центрального державного архі-
ву-музею літератури і мистецтва України України. Здійснено аналіз докумен-
тів, що містяться в окремих особових фондах та фондах організацій.

Ключові слова: Національний академічний драматичний театр імені Іва-
на Франка; Національна опера України; ювілей; особові фонди; архівні доку-
менти; ЦДАМЛМ України.

На початку 2020 р. Україна відзначатиме 100-річчя Національного 
академічного театру імені Івана Франка (далі – театр імені Івана Фран-
ка). Старт 100-го театрального сезону заплановано на вересень 2019 р. 
9 жовтня 2018 р. виданий Указ Президента України № 307/2018 про 
відзначення у 2020 р. 100-річчя театру, що передбачає проведення уро-
чистостей, міжнародного театрального фестивалю, всеукраїнського 
гастрольного туру театру, конференції, присвяченої діяльності театру, 
а також випуск видань про його творчі здобутки.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Украї-
ни (далі – ЦДАМЛМ України) як найбільша в Україні установа, що 
зберігає архівні документи, музейні предмети та друковані видання 
літературно-мистецького профілю, долучається до підготовки заходів 
із відзначення ювілею (публікація оглядів документів, інформаційних 
повідомлень, підготовка виставки). Зокрема, у рамках віртуального 
проекту «Франківці у фондах Архіву-музею» на електронних ресурсах 
ЦДАМЛМ України щомісяця публікуються інформаційні повідомлен-
ня про артистів театру. Також триває підготовка стаціонарної худож-
ньо-документальної виставки до відкриття 100-го театрального сезону 
в театрі.

Метою статті є представлення широкому загалу в рамках відзна-
чення цього надзвичайно важливого ювілею цінних архівних докумен-

* Резнік Ігор Сергійович – науковий співробітник відділу використання 
інформації документів Центрального державного архіву-музею літератури і 
мистецтва України.

© І. С. Резнік, 2019
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тів із фондів ЦДАМЛМ України. У цих документах висвітлені визначні 
віхи у становленні українського театрального мистецтва, витоки і істо-
рія театру та найвидатніші твори української драматургії на його сцені, 
поставлені за мотивами п’єс М. Л. Кропивницького, М. П. Старицько-
го, І. І. Карпенка-Карого, Лесі Українки та інших корифеїв української 
літератури.

Перший український професійний театр був заснований у 1882 р. 
в Єлисаветграді (нині – м. Кропивницький) М. Л. Кропивницьким. 
Тоді ж відбувся дебют на театральній сцені М. К. Заньковецької.

Сучасний український театр веде свою історію з 1917 р., коли в 
Києві під керівництвом Леся Курбаса і Гната Юри засновано Молодий 
театр і закладено національно-романтичні театральні традиції. Наступ 
на Київ Добровольчої армії генерала Денікіна в серпні 1919 р. призвів 
до того, що керівники і артисти театру роз’їхалися по містах України.

Фактично майбутній театр імені Івана Франка сформувався в 
1919 р. у м. Вінниці, де об’єдналася талановита молодь: частина акто-
рів Молодого театру на чолі з Гнатом Юрою та актори Нового Львів-
ського театру на чолі з Амвросієм Бучмою. Театр дістав назву «Новий 
драматичний театр імені Івана Франка» і його керівником було обрано 
Гната Юру. Також співтворцями театру стали дружина Гната Юри – 
Ольга Рубчаківна, Олексій Ватуля, Феодосія Барвінська, художник 
Матвій Драк. 1 лютого 1919 р. відбулася прем’єра вистави «Гріх» за 
п’єсами В. Винниченка.

Офіційно театр було відкрито 28 січня 1920 р. у Вінниці виставою 
«Гріх». За спогадами Г. П. Юри, театр був «у надто скрутному мате-

Трупа М. Л. Кропивницького. 1882 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 616. Оп. 7. Од. зб. 1. Арк. 2.
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ріальному становищі: без театрального майна, без п’єс, декорацій, теа-
тральних аксесуарів, і що найстрашніше, без театрального приміщен-
ня…»1 (франківці не мали свого постійного приміщення до 1926 р.). 
Усього протягом сезону відбулося 23 прем’єри (в основному – вистави 
«Молодого театру»: «Гріх» та ін. п’єси В. Винниченка, «Молодість» 
М. Гальбе, «Цар Едіп» Софокла, «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана 
та ін.). Із нових постановок найвідомішою стала вистава «Весілля Фі-
гаро» П.-О. Карона де Бомарше.

У перші роки існування театр імені Івана Франка багато мандрував 
селами і містами Центральної України та Донбасу. Навесні 1920 р. дов-
кола Вінниці поновилися бойові дії: контроль над містом встановили 
війська Директорії. Головний Отаман С. Петлюра позбавив франківців 
театрального приміщення, передавши його трупі М. К. Садовського3. 
Вони декілька місяців гастролювали селами Вінниччини, після чого у 
червні 1920 р. театр був переведений до Черкас, де з нетривалими ви-
їздами працював до квітня 1922 р.4 Згодом повернувся до Вінниці, де 
перебував до квітня 1923 р. З травня до вересня 1923 р. театр давав 
вистави на шахтах і заводах Донбасу.

Успіх під час гастролей Донбасом вистав «Суєта» (прем’єра 
1920 р.), «Житейське море» (1920), «Лісова пісня» (1922), «Овеча кри-
ниця», «На дні», «Гайдамаки», «Весілля Фігаро» (1920) стали поштов-
хом для переведення франківців у 1923 р. до столиці (м. Харкова) під 
назвою «Державний театр УРСР». У харківський період (1923–1926 рр.) 
найпопулярнішими виставами були «97» М. Куліша, «Ревізор» М. Го-
голя, «Лісова пісня» Лесі Українки. Ядро першої трупи театру склали 

Приміщення міського театру у м. Вінниці (арх. Г. Артинов), 
де у 1920–1923 рр. перебував театр імені Івана Франка2.
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Амвросій Бучма, Наталя Ужвій, Ганна Борисоглібська, Поліна Нятко, 
Дмитро Мілютенко, Євген Пономаренко та ін.

Влітку 1926 р. рішенням уряду театр імені Івана Франка перевели 
до Києва і надали йому постійне приміщення – будівлю колишнього 
театру Соловцова. Перший київський сезон було відкрито 30 верес-
ня 1926 р. виставою «Вій». Відтоді ось уже 93 роки театр імені Івана 
Франка, який з 1940 р. носить звання академічного, радує київську пу-
бліку чудовим репертуаром, в якому українська і зарубіжна класика 
гармонійно поєднується з новими постановками.

Театральне приміщення у м. Харкові, споруджене у 1841 р., 
у якому франківці працювали у 1923–1926 рр.5

Приміщення театру Соловцова у м. Києві, споруджене у 1898 р., 
в якому франківці працювали з другої половини 1926 р.
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Багато років саме до ЦДАМЛМ України надходять документи з 
історії Національного академічного драматичного театру імені Івана 
Франка та особові фонди діячів українського мистецтва, які присвяти-
ли своє життя служінню театру: видатних українських артистів, компо-
зиторів, режисерів, постановників, сценаристів, художників.

Фото фасаду театру імені Івана Франка (з 1946 р. до 1960 р.). 
ЦДАМЛМ України. Ф. 1146. Оп. 1. Од. зб. 235. Арк. 1.

Фото О. П. Юри-Юрського в групі з акторами 
Драматичного театру імені Івана Франка.[1934–1935 рр.]. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 450. Оп. 1. Од. зб. 118. Арк. 1.
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Документальна база з історії театру імені Івана Франка, що зберіга-
ється у ЦДАМЛМ України, дає змогу прослідкувати всі етапи його роз-
витку. Особливо цінними є рідкісні фотографії, що висвітлюють перші 
десятиріччя існування театру та творчість перших поколінь його акторів.

У 1920–1930-х роках акторське ядро театру складали артисти Ам-
вросій Бучма, Наталя Ужвій, Ганна Борисоглібська, Віктор Доброволь-
ський, Поліна Нятко, Дмитро Мілютенко, Євген Пономаренко, Олексій 
Ватуля, Петро Сергієнко, Микола Яковченко, Катерина Осмяловська, 
Олександр Романенко, Микола Братерський, Юрій Шумський, Євген 
Коханенко, Павло Шкрьоба, Феодосія Барвінська.

У 1940-х роках у театрі працювали Феодосія Барвінська, Євген По-
номаренко, Василь Дашенко, Олександра Васильєва, Олексій Ватуля, 
Кость Кульчицький, Іван Земнухов, Нонна Копержинська та ін.

Фото О. П. Юри-Юрського в групі з акторами Драматичного театру 
імені Івана Франка в евакуації у м. Ташкент. 1944 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 450. Оп. 1. Од. зб. 119. Арк. 1.

Колектив Київського драматичного театру імені Івана Франка. Стоять: Ф. Барвінська, 
Є. Пономаренко, В. Дашенко, Н. Іванцова, О. Васильєва, О. Ватуля, Ю. Попова; 

сидять: К. Кульчицький, І. Земнухов, Н. Копержинська. 1940-і роки. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 182. Оп. 3. Од. зб. 99. Арк. 2.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ



200

У повоєнні роки до театрального колективу долучилися Б. Х. Тяг-
но, Б. О. Балабан, М. М. Крушельницький, Б. Н. Норд, В. М. Васильєв, 
В. М. Івченко, В. В. Гаккебуш.

Серед архівних джерел з історії театру імені Івана Франка найбіль-
шим за об’ємом і цінністю є фонд «Національний академічний драма-
тичний театр ім. І. Франка» (Ф. 570). Формування фонду розпочалося 
6 серпня 1965 р. у Державному архіві м. Києва. Документи з нього 
були передані ЦДАМЛМ України у жовтні 1974 р. у кількості 151 од. 
зб. Перше надходження до ЦДАМЛМ України від театру імені Івана 
Франка відбулося у 1983 р., коли директор Д. Д. Федоряченко передав 
513 од. зб. Фонд постійно поповнюється: останнє надходження в кіль-
кості 52 од. зб. відбулося у 2018 р. У результаті науково-технічного 
опрацювання було сформовано 5 описів на 1489 одиниць зберігання. 
Хронологічні рамки документів фонду охоплюють період із 1930 р. до 
1981 р.

Фонд є скарбницею цінних документів, що висвітлюють усі аспекти 
функціонування установи: від планування роботи і наказів керівництва 
до різних нюансів розвитку хореографічного і сценографічного мисте-
цтва. Різноманітним за своїм складом є опис № 1 у кількості 658 од. 
зб. Серед документів опису – листування з органами влади, кіностудія-
ми, театрами, накази Міністерства культури УРСР, Комітету у справах 
мистецтв УРСР, Головного управління у справах мистецтв, Головного 
управління театрів; вітальні листи і нагородні грамоти з нагоди ювіле-
їв. Широко представлені управлінська документація (накази директора 
театру з основної діяльності та особового складу, фінансово-виробничі 
плани, річні звіти про фінансово-господарську діяльність і капітальне 

Колектив театру імені Івана Франка. 1950-і роки.
ЦДАМЛМ України. Ф. 182. Оп. 3. Од. зб. 99. Арк. 3.
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будівництво, штатні розписи) та документи творчої діяльності (щоден-
ники і програми вистав (із 1934 р.), робочі плани виставок, протоколи 
засідань художньої ради театру і режисерської колегії. Особливе істо-
ричне значення мають документи з евакуації театру до міст Семипала-
тинськ і Ташкент (1941–1944 рр.) (оп. 1, од. зб. 4). 

До складу опису № 1 увійшли також афіші деяких вистав (наприк-
лад, афіша 150-ї вистави «Ярослав Мудрий» – од. зб. 413) і фото з них 
(«Енеїда» 1986 р. – од. зб. 676), фотографії акторів у ролях; відгуки пре-
си про творчість акторів (од. зб. 628, 657 та ін.) та про вистави (напри-
клад, про вистави «Украдене щастя» та «Енеїда» – од. зб. 678); паспор-
ти вистав (наприклад, паспорт вистави «Енеїда» 1986 р. – од. зб. 672, 
«Майстер і Маргарита» – од. зб. 687, «Тев’є Тевель» Шолома Алейхема 
(1989 р.) – од. зб. 715, «Лісова пісня» (1993 р.) – од. зб. 765; а також 
документи про відзначення театром 100-річчя Г. П. Юри (од. зб. 704).

Велику цінність також становлять підбірки фото найвідоміших ак-
торів театру у ролях: Г. Г. Бабенка (од. зб. 791), Ф. А. Барвінської за 
1921–1959 рр. (од. зб. 792), Б. М. Бенюка (од. зб. 793), М. К. Гераси-
менка (од. зб. 799), В. М. Дальського (од. зб. 805, 1956–1970-ті рр.), 
режисера С. В. Данченка під час репетицій (од. зб. 806, 1978–1990), 
В. П. Дашенка (од. зб. 807, 1946–1985), В. М. Добровольського (од. 
зб. 808), М. О. Задніпровського (од. зб. 812, 1950–1970), В. М. Івченка 
(од. зб. 814, 1978–1983), Н. К. Копержинської (од. зб. 825, 1946–1960), 
М. М. Крушельницького (од. зб. 830, 1954–1964), О. Я. Кусенко (од. 
зб. 833, 1944–1960), Д. О. Мілютенка (од. зб. 842, 1936–1966), Г. С. Не-
лідова (од. зб. 844), П. М. Нятко (од. зб. 846, 1940–1960), С. С. Олексенка 
(од. зб. 847, 1964–1980-ті), К. О. Осмяловської (од. зб. 852, 1930–1963), 
М. Л. Панасьєва (од. зб. 853, 1941), Є. П. Пономаренка (од. зб. 860, 
1936–1970-ті), О. І. Рубчаківни (од. зб. 864), П. Т. Сергієнка (од. зб. 
874, 1931–1975), Б. С. Ступки (од. зб. 884, 1989–1990-ті), Н. В. Сум-
ської (од. зб. 885), А. Г. Хостікоєва (од. зб. 891), Г. Г. Яблонської (од. 
зб. 898, 1951), М. Ф. Яковченка (од. зб. 899, 1927–1960-ті).

У складі документів опису № 2, який налічує 309 од. зб. за 1935–
1977 роки, – накази комітету у справах мистецтв при РНК УРСР 
(з 1946 р.), постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У про діяль-
ність установи; театральні, гастрольні та репертуарні афіші вистав з 
1961 р. (наприклад, афіша вистави «Сто тисяч» (1945 р.) до 100-річчя 
від дня народження І. Карпенка-Карого) (од. зб. 16); програми вистав 
із 1935 р.; програми святкувань ювілеїв театру й акторів; протоколи 
засідань місцевого комітету; списки працівників театру, списки праців-
ників – членів фронтових бригад, списки працівників, які мають уря-
дові нагороди і почесні звання; характеристики творчих працівників, 
кошториси на постановку вистав, альбоми фото з вистав театру (од. 
зб. 29), альбоми газетних вирізок із відгуками про роботу театру, аль-
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боми світлин акторів на гастролях у Львові, Одесі, Миколаєві (од. зб. 
47, 48, 66) Особливу цінність становлять паспорт (од. зб. 24) і статут 
театру (од. зб. 77).

Окрему групу документів з історії театру імені Івана Франка скла-
дає опис № 3 на 314 од. зб. за 1930–1980 роки, що містить лібрето 
театральних вистав. Серед них варто виділити тексти п’єс «Фараони» 
О. Коломійця (1961, од. зб. 34), «У неділю рано зілля копала» (за по-
вістю О. Кобилянської) В. Василька (1963, од. зб. 65), «Багато галасу з 
нічого» В. Шекспіра (1964, од. зб. 89), «Лимерівна» П. Мирного (1968, 
од. зб. 154), «Ярослав Мудрий» І. Кочерги (1970, од. зб. 205), «Майська 
ніч, або утоплена» М. Гоголя (1976, од. зб. 267), «Макбет» В. Шекспіра 
(1978, од. зб. 292), «Безталанна» (1979, од. зб. 295) і «Мартин Бору-
ля» І. Карпенка-Карого (1979, од. зб. 296), «Украдене щастя» І. Франка 
(1979, од. зб. 297).

Тексти нот із музикою до вистав театру 
містяться у справах опису №4, який нарахо-
вує 128 од. зб. за 1940–1980 роки. На наш по-
гляд, тут варто виділити клавіри і партитури 
до класичних українських вистав «Украдене 
щастя» (композитор Н. Пруслін, 1940 р., од. 
зб. 1), «Маруся Богуславка» (Л. Ревуцький, 
1941–1970 рр., од. зб. 2–4, 78–79), «Наталка 
Полтавка» (М. Лисенко, 1942 р., од. зб. 5),
«Котигорошко» (В. Рождественський, 1947 р., 
од. зб. 8), «Не судилось» (П. Майборода, 
1959 р., од. зб. 18), «У неділю рано зілля ко-
пала» (І. Шамо, 1963 р., од. зб. 31–32), «Без-
таланна» (В. Рождественський, 1964 р., од. 
зб. 35–36), «Перехресні стежки» (В. Кирейко, 
1966 р., од. зб. 47), «Лимерівна» (Л. Кауф ман, 
1968 р., од. зб. 58), «Мартин Боруля» (В. Рож-
дественський, 1979 р., од. зб. 142).

До складу опису № 5, що налічує 73 од. зб. за 1957–1975 рр., 
увійшли документи місцевого комітету профспілки працівників куль-
тури театру: фінансові і статистичні звіти, протоколи загальних зборів 
працівників, протоколи засідань, плани і звіти щодо його роботи тощо.

Найбільшою цінністю фонду є особові справи заслужених і на-
родних артистів УРСР і СРСР: В. М. Івченка (оп. 1, од. зб. 613 за 
1976–1981 рр.), О. О. Омельчука (оп. 1, од. зб. 614 за 1946–1981 рр.), 
Є. П. Пономаренка (оп. 1, од. зб. 614а за 1954–1981 рр., од. зб. 708 
за 1943–1988 рр.), М. О. Шутька (оп. 1, од. зб. 615 за 1963–1981 рр.), 
В. П. Дашенка (оп. 1, од. зб. 645 за 1966–1983 рр.), К. П. Литвинен-
ка (оп. 1, од. зб. 646 за 1967–1983 рр.), гол. художника Д. Д. Лідера 

Кауфман Л. Клавір 
до вистави за п’єсою 

П. Мирного «Лимерівна». 
Авт. 1968 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 570. 
Оп. 4. Од. зб. 58. Арк. 1.
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(оп. 1, од. зб. 613 за 1985 р.), Л. Л. Хоролець (оп. 1, од. зб. 695а за 
1973–1987 рр.), П. В. Куманченко (оп. 1, од. зб. 707 за 1961–1988 рр.), 
композитора Л. В. Ревуцького (оп. 2, од. зб. 8), О. М. Ватулі (оп. 2, 
од. зб. 33 за 1944–1947 рр.), Є. Т. Коханенка (оп. 2, од. зб. 34 за 1944–
1947 рр.), художника М. І. Драка (оп. 2, од. зб. 38 за 1943–1948 рр.), 
Д. О. Мілютенка (оп. 2, од. зб. 64 за 1944–1951 рр.), Б. О. Балабана 
(оп. 2, од. зб. 79 за 1949–1954 рр.), М. Ф. Братерського (оп. 2, од. зб. 80 
за 1943–1954 рр.) та ін.

Другим із фондів організацій, які містять документи з історії теа-
тру імені Івана Франка, є фонд Національної Спілки театральних дія-
чів України (до 1987 р. – Українське театральне товариство) (Ф. 616, 
9 описів, 5578 од. зб. за 1944–2001 рр.). 

Зокрема, описи №№ 6, 7 містять режисерські сценарії театраль-
них вистав, рецензії, протоколи обговорень сценаріїв, фотографії де-
корацій і сцен із вистав різних театрів України, у т. ч. і театру іме-
ні Івана Франка (наприклад, оп. 6, од. зб. 
361 – документи щодо постановки вистави 
«Мартин Боруля»; в од. зб. 412 відклалися 
ескізи і фото декорацій А. Г. Петрицького 
та фото акторів у ролях з вистави «Назар 
Стодоля»); а також фото в ролях у виста-
вах театру акторів Г. П. Юри, П. М. Шкрьо-
би, Є. П. Пономаренка, Ф. А. Барвін-
ської, О. О. Росницької, Д. О. Мілютенка, 
О. О. Омельчука, В. Чайки, В. П. Дашенка, 
О. Я. Кусенко, М. Ф. Яковченка, В. М. Даль-
ського, М. Л. Кропивницького, М. Світенка, 
А. М. Бучми, Є. Т. Коханенка, Н. К. Копер-
жинської, П. Т. Сергієнка, О. П. Юри-Юр-
ського та ін. (оп. 6, од. зб. 358, 361, 365–367, 
374, 412).

Ф. А. Барвінська 
у виставі 

за п’єсою «Суєта» 
І. К. Карпенка-Карого. 

1939 р. 
ЦДАМЛМ України. 
Ф. 616. Оп. 6. 

Од. зб. 366. Арк. 7.

Фото декорацій 
А. Г. Петрицького 
до вистави 
«Назар Стодоля» у театрі 
імені Івана Франка. 
3-я дія. 1951 р. 
ЦДАМЛМ України. 
Ф. 616. Оп. 6. 
Од. зб. 412. Арк. 115.
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Окрім фондів №№ 570, 616, у ЦДАМЛМ України є ще й інші фон-
ди, де відклалися документи театру. Це – особові фонди акторів, дра-
матургів, композиторів, художників, які працювали в театрі, а також 
документи про діяльність театру, що містяться у фондах відомих літе-
ратурознавців, театрознавців, музикознавців, письменників та журна-
лістів і детальніше висвітлюють його багатогранну діяльність. Серед 
них – численні індивідуальні та групові фотографії артистів, матеріли 
до біографії, тексти ролей, афіші, програми вистав, ескізи костюмів та 
декорацій, спогади, листи, стенограми бесід та інтерв’ю, рецензії, ли-
сти, відгуки, оглядові статті тощо.

Зокрема, у фонді актора Г. С. Не-
лідова-Френкеля (1897–1965) (Ф. 137, 
оп. 1, 16 од. зб.) є фото в ролях за 
1940–1959 рр. (од. зб. 1–2), автобіо-
графія, документи про роботу в теат-
рі імені Івана Франка протягом 1942–
1957 рр. (витяги з протоколів, заяви, 
перепустки, характеристики тощо) 
(од. зб. 5), репертуар та програми 
спектаклів, групові світлини з іншими 
акторами.

Фонд Ю. С. Мейтуса і О. І. Ва-
сильєвої (Ф. 182, 3 оп. на 1002 од. 
зб.) містить творчі та інші документи 

Г. С. Нелідов-Френкель 
у ролі Протасія Пенежка 

у виставі «Мартин Боруля» 
І. К. Карпенко-Карого. Б/д. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 137. Оп. 1. 
Од. зб. 2. Арк. 15.

Фото О. І. Васильєвої 
в ролі Одарки у виставі 
М. М. Крушельницького 

«Дай серцю волю, 
заведе в неволю» 

за однойменною драмою 
М. Л. Кропивницького. 1953 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 182. Оп. 3. 
Од. зб. 48. Арк. 1.
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актриси і лібретистки О. І. Васильєвої (1916–2004): лібрето опер (оп. 2), 
тексти зіграних у театрі ролей (оп. 3, од. зб. 3–35), фото в ролях (оп. 3, 
од. зб. 36–57) та житті, листи, документи до біографії.

Фонд художника театру М. І. Драка (1887–1963) (Ф. 229, оп. 1 на 
15 од. зб.) за 1933–1963 рр. містить фотокопії ескізів декорацій до ви-
став у театрі імені Івана Франка «Суєта», «Сто тисяч», «Глитай, або ж 
Павук», «Житейське море», «Лісова пісня», «Безталанна», «Украде-
не щастя», «Маруся Богуславка», «Назар Стодоля» та ін. (оп. 1, од. 
зб. 1–6), документи до біографії (наприклад, лист А. Г. Петрицького до
Ю. В. Шумського про складне становище М. І. Драка (од. зб. 10).

Драк М. І. Фотокопія ескізу 
декорації до вистави «Суєта» 

за п’єсою І. К. Карпенка-Карого. 
1950 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 229. 
Оп. 1. Од. зб. 6. Арк. 4.

Духновський М. І. 
Ескіз костюма П. М. Нятко 
у ролі Дуньки до спектаклю 
за п’єсою К. А. Треньова 
«Любов Ярова» у постановці 
театру імені Івана Франка. 
Пап., олів., акв., гуаш. 1951 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 231. 
Оп. 1. Од. зб. 32. Арк. 1.
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Фонд художника театру імені Івана Франка М. І. Духновського 
(1908–1999) (Ф. 231, оп. 1, 388 од. зб.) містить унікальні ескізи до ви-
став у театрі імені Івана Франка (од. зб. 29–33).

У фонді актора І. Л. Маркевича (1905–1961) (Ф. 257, 17 од. зб.) збе-
рігаються фото в ролях у театрі імені Івана Франка з вистав «Хазяїн», 
«Сто тисяч», «Маруся Чурай» та ін. (оп. 1, од. зб. 1–4); програми вистав 
1930-х років, документи до біографії.

Фонд Т. П. Юри (1884–1973) і 
Ф. А. Барвінської (1899–1966) (Ф. 444, 
34 од. зб.) містить фото Т. П. Юри в 
ролях (од. зб. 1, 2), фото Ф. А. Барвін-
ської у ролях (од. зб. 15–17), рукопи-
си автобіографій акторів, програми і 
афіші вистав, відгуки в пресі про їхню 
творчість.

У фонді актора і режисера 
О. П. Юри-Юрського (1895–1968) 
(Ф. 450, 158 од. зб.) є фото в ролях 
(«Лісова пісня», «Безталанна», «Сує-
та» (од. зб. 1–4), тексти зіграних ро-
лей, автобіографії.

Фонд Г. І. Борисоглібської (1868–
1939) (Ф. 453, оп. 1, 9 од. зб.) містить 
вирізки з київських газет із фото в ро-
лях у виставах «Ой не ходи, Грицю», 
«Без таланна», «Лимерівна» (од. зб. 1), 

Фото Ф. А. Барвінської в ролі Ваніної 
з п’єси І. К. Карпенка-Карого «Житейське море». 1952 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 444. Оп. 1. Од. зб. 16. Арк. 1.

Фото О. П. Юри-Юрського в ролі 
батька Барильченка з вистави 

«Суєта» за п’єсою 
І. К. Карпенка-Карого. 1923 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 450. Оп. 1. 
Од. зб. 1. Арк. 1.
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про граму ювілейної вистави «Суєта» на 
честь 40-річної праці акторки (од. зб. 9, 
1927 р.).

Фонд режисера й актора Г. П. Юри 
(1888–1966) (Ф. 470, 16 од. зб.) невели-
кий за обсягом і містить фото в ролях 
у виставах «Глитай або павук», «Жи-
тейське море», «Мартин Боруля» (од. 
зб. 2–4) і фото в житті (од. зб. 15, 16).

Фонд актора Д. О. Мілютен-
ка (1899–1966) (Ф. 636, оп. 1, 39 од. 
зб.) містить автографи і машинописи 
з помітками текстів ролей, листи від 
Є. П. Пономаренка, О. О. Омельчука 
про репетиції вистав, посвідчення ар-
тиста театру та ін. особисті документи.

Фонд актора О. М. Ватулі (1891–
1955) (Ф. 651, 55 од. зб.) містить 
машинописи з правками текстів ро-
лей, зіграних ним у театрі імені Іва-
на Франка у виставах «Ревізор», 
«Сує та», «Назар Стодоля» та ін. (од. 
зб. 1–10); вирізки з газет із фото ак-
тора в ролях у виставах «Суєта», 
«Земний рай», «Звичайна справа» та 
ін. (од. зб. 19); газетні вирізи з групо-
вими фото актора з іншими акторами 
театру в сценах вистав та в житті (од. 
зб. 52–54). Також фото О. М. Ватулі 
в ролях у виставах «Суєта», «Мару-
ся Чурай», «Багато галасу даремно», 
«Дон Карлос» та ін. зберігаються у 
Ф. 616 (оп. 7, од. зб. 6).

Фонд режисера і актора М. М. Кру-
шельницького (1897–1963) (Ф. 1132, 
оп. 1, 656 од. зб.) містить фото в ролях 
у театрі «Березіль», Харківському теа-
трі імені Т. Г. Шевченка, а також тек-
сти ролей у театрі імені Івана Франка 
(од. зб. 45–48) і фото в ролях та з акто-
рами під час репетицій (од. зб. 49–56), 
режисерські сценарії спектаклів, статті 
про розвиток театрального мистецтва 

Фото Г. П. Юри в ролі Стьопочки 
з п’єси І. К. Карпенка-Карого 

«Житейське море». 1950 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 470. 
Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 1.

Фото О. М. Ватулі в ролі Філіпа 
у виставі за твором Ф. Шіллера 

«Дон Карлос». 1936 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 616. 
Оп. 7. Од. зб. 6. Арк. 12.
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в Україні, рецензії на виста-
ви, листування з акторами.

Фонд актора Є. П. Поно -
маренка (1909–1994) (Ф. 1146,
оп. 1, 235 од. зб.) містить 
фото в ролях (од. зб. 59, 60, 
63, 64), тексти зіграних ролей 
(од. зб. 10–57), документи 
про нагородження диплома-
ми та почесними грамотами; 
статті про життя і творчість 
тощо.

У фонді актриси 
Н. М. Уж вій (1898–1986) 
(Ф. 1147, оп. 1, 485 од. зб.) є 
фото в ролях із вистав «Жи-
тейське море» (од. зб. 12, 61), 

«Украдене щастя» (од. зб. 60), «Маруся Богуславка» (од. зб. 2, 46, 60, 
61), тексти ролей, зіграних у театрі імені Івана Франка в містах Києві та 
Семипалатинську (од. зб. 1–65), рукописи статей про театральне мисте-
цтво та образ жінки на театральній сцені.

Фонд режисера і актора А. М. Буч-
ми (1891–1957) (Ф. 1157, 125 од. зб.) 
містить текст п’єси «Хазяїн» у поста-
новці А. М. Бучми (од. зб. 1), драма-
тичні твори, з якими він працював; 
зібрані ним відгуки на вистави.

Фонд актриси Н. К. Копержин-
ської (1920–1999) (Ф. 1169, оп. 1, 
14 од. зб.) містить фото в ролях із ви-
став «Мартин Боруля», «Безталанна», 
«Украдене щастя», «Назар Стодоля 
та ін., зіграних у театрі імені Івана 
Франка (од. зб. 1, 2); групові фото з 
акторами за 1940–1984 рр. (од. зб. 14); 
програми вистав за її участю, статті 
про її життя і творчість.

Фото в ролях актора В. М. Даль-
ського (1912–1998) відклалися пе-
реважно у фондах Українського 
театрального товариства (Ф. 616), 
Н. К. Копержинської (Ф. 1169) та 
П. М. Нятко-Табачникової (Ф. 1359).

Є. П. Пономаренко у ролі Хлестакова
у виставі «Ревізор» 

за М. В. Гоголем. 1938 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 1147. Оп. 1. 

Од. зб. 59. Арк. 7.

Фото Н. М. Ужвій у ролі 
Ваніної з п’єси 

І.  К. Карпенка-Карого 
«Житейське море». 1948 р.

ЦДАМЛМ України. Ф. 1147. Оп. 1. 
Од. зб. 61. Арк. 7.
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У фонді театрознавця 
І. М. Давидової (1920–2002) 
(Ф. 1216, 269 од. зб.) дослідни-
ки можуть знайти праці з історії 
театру, статті, нариси, огляди 
на вистави; документи про інс-
ценізацію п’єс; фото сцен із 16 
вистав театру імені Івана Фран-
ка за 1948–1968 рр. (од. зб. 186).

У фонді актриси П. М. Нят-
ко-Табачникової (1900–1994) 
(ф. 1359, 308 од. зб.) є фото ак-
триси в ролях із вистав театру 
імені Івана Франка «Безталан-
на», «Багато галасу даремно», 
«Ревізор», «Лиха доля» та ін. 
(оп. 1, од. зб. 14–23).

У музейній колекції ЦДАМ-
ЛМ України можна ознайоми-
тися з унікальними наборами 
театрального реквізиту деяких 
акторів театру (Н. М. Ужвій, 
Є. П. Пономаренка та ін.), що 
дають змогу ознайомитися з ці-
кавими деталями акторського 
ремесла.

Зокрема, у ЦДАМЛМ Ук-
раїни зберігається театральний 
реквізит, костюми та речі до 
спектаклів акторки Н. М. Уж-
вій; театральні аксесуари і 
реквізит актора Є. П. Понома-
ренка (коробка для гриму, «пу-
шок», пудрениця, тюбики з гри-
мом, дзеркало, пояси до вистав 
«Дон Карлос» і «Багато галасу 
даремно»), а також речі актора 
М. М. Крушельницького (20 ме-
далей і нагород, ліра, дудка, 
шкатулка та статуетки).

Гармонійним доповненням 
до комплексу архівних доку-
ментів з історії театру імені

Н. М. Ужвій у ролі Анни 
та А. М. Бучма у ролі Миколи 

з вистави Г. П. Юри «Украдене щастя» 
за драмою І. Франка. 1940 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 1147. Оп. 1. 
Од. зб. 60. Арк. 1.

Н. К. Копержинська у ролі Насті 
з вистави «Украдене щастя» за драмою 

І. Франка. Б/д. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 1169. Оп. 1. 

Од. зб. 1. Арк. 31.
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Івана Франка є наукові праці, що збе-
рігаються у Фонді друкованих видань 
ЦДАМЛМ України. Це – «Держав-
ний драматичний театр ім. Ів. Фран-
ка. Х років» С. Якубовського (К., 
1930), «П’ятнадцять років театру 
імені Ів. Франка» Я. Савченка (К., 
1935), «Україн ський радянський те-
атр» І. Піскуна (К., 1957), «Україн-
ський драматичний театр» (за ред. 
М. Т. Рильського, К., 1959), «Мисте-
цтво франківців» (за ред. Д. Я. Шла-
пака, К., 1970), «Франківці. 1920–
1995» Р. Коломійця (К., 1995), «Театр, 
захований в архівах» В. Гайдабури 
(К., 1998), «Театр української дра-
матургії» М. Гринишиної (К., 2006), 
«Театральні автографи часу» В. Гай-
дабури (К., 2007), «Національний 
академічний драматичний театр імені 
Івана Франка: Динаміка соціокуль-

П. М. Нятко-Табачникова 
у ролі Варки з вистави за п’єсою 

І. К. Карпенка-Карого «Безталанна». 
[1942–1945 рр.]. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 1359. Оп. 1. 
Од. зб. 15. Арк. 5.

Реквізит акторки Н. М. Ужвій з вистави «Украдене щастя» за п’єсою І. Франка. 
ЦДАМЛМ України. КН-8344/1-4. Р-987.
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турних перетворень 1920–2001 років» М. Захаревича (К., 2015), «Театр, 
де розбиваються серця» О. Вергеліса (К., 2017).

Протягом тривалого часу ЦДАМЛМ України тісно співпрацює з 
Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка 
на ниві збереження історії театрального мистецтва України. Театр з 
1983 р. є одним із основних фондоутворювачів нашої установи (остан-
нє надходження документів відбулося у 2018 р.). Також артисти театру 
беруть участь у різноманітних мистецьких заходах, що відбуваються 
у відділі ЦДАМЛМ України «Літературно-мистецькі Плюти». Наразі 
триває підготовка спільного проекту з відзначення 100-ї річниці від дня 
заснування театру.

У рамках цієї статті неможливо дати повну характеристику всім 
документам і матеріалам з історії театру, що зберігаються у ЦДАМЛМ 
України. Сподіваємося, що інформаційний потенціал представлених 
документів та їхня естетична складова зацікавлять широке коло по-
ціновувачів української історії і мистецтва та нададуть поштовх для 
нових ґрунтових досліджень з історії Національного академічного 
драматичного театру імені Івана Франка на основі архівних докумен-
тів ЦДАМЛМ України. Ласкаво просимо до затишної читальної зали 
Архіву-музею! 

1 Захаревич М. Національний академічний драматичний театр імені Івана 
Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920–2001 років. Київ: ТОВ 
«Алефа», 2015. С. 26.

2 Там само. С. 375.
3 Там само. С. 26.
4 Державний драматичний театр ім. Ів. Франка. Х років / за ред. С. Якубов-

ського. Київський Окрліт, 1930. С. 2.
5 Захаревич М. Зазнач. праця. С. 375.

In the thematic review devoted to the 100th anniversary of the founding of the 
National Academic Drama Theater named after Ivan Franko a complex of documents 
on the history of the theater of the collection of the Central State Archives-Museum 
of Literature and Art of Ukraine was considered. The documents contained in 
certain personal fonds and fonds of the organizations have been analyzed.

Key words: National Academic Drama Theater named after Ivan Franko; 
the anniversary; personal fonds; archival documents; the Central State Archives-
Museum of Literature and Art of Ukraine.
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УДК 929.6(477.75)«183/184»:001.892

А. В. ЯЩУК*

УЧАСТЬ ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ
ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ У СТВОРЕННІ МІСЬКИХ ГЕРБІВ 

ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

На основі документів Державного архіву Одеської області розглянуто 
участь членів Одеського товариства історії та старожитностей М. М. Мурза-
кевича і А. О. Скальковського у процесі розроблення гербів для міст і повітів 
Таврійської губернії протягом 1839–1841 рр. Встановлено авторство гербів 
Бердянська та Ялти, затверджених у 1844 р. Виявлено раніше невідомий про-
ект герба Бердянська, створений у канцелярії Керч-Єнікольського градона-
чальника.

Ключові слова: геральдика; герб; герб Ялти; герб Бердянська; М. М. Мур-
закевич; А. О. Скальковський.

Створення більшості історичних гербів міст Південної України 
припадає на період із кінця XVIII ст. до початку ХХ ст. та пов’язане з 
історією розвитку міської геральдики в Російській імперії загалом. Для 
Таврійської губернії, як власне і для всього регіону загалом, характерна 
пізня поява міської геральдики як явища. Ключовою відмінністю ге-
ральдики міст Південної України від міської геральдики інших істори-
ко-культурних регіонів України стала саме роль центральної державної 
влади у розробленні, створенні, затвердженні та ідейному наповненні 
міських гербів. У цьому регіоні процес герботворення від самого по-
чатку знаходився під контролем центральних органів влади, герби не 
підтверджувались, а наново розроблялися. Тематика гербових емблем 
мала відповідати поглядам імперії на новоприєднаний регіон – Ново-
російський край.

Створення гербів для міст Таврійської губернії припадає на період 
із 1834 р. до 1844 р. та належить до часу правління графа М. С. Ворон-
цова на посаді новоросійського та бессарабського генерал-губернатора 
(1823–1854 рр.). У цей період, починаючи від 1820-х років, підготовка 
та створення міських гербів у Російській імперії поступово переходить 
з безпосереднього відання Герольдії до компетенції Міністерства вну-
трішніх справ. Через завантаженість розробленням дворянських гербів 
Герольдія не мала можливостей реально займатися створенням міських 

* Ящук Андрій Володимирович – аспірант 2-го року навчання історичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

© А. В. Ящук, 2019
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гербів, поступово перекладаючи ці функції на місцеві органи влади, що 
знаходилися у підпорядкуванні міністра внутрішніх справ. Відповідно 
до іменного указу Миколи І від 3 травня 1829 р., міські герби були 
передані до компетентності поліції виконавчої1. Оскільки у штаті МВС 
не існувало відділів, що безпосередньо відповідали за створення гербів, 
практичне завдання підготовки проектів повністю перекладалося на ор-
гани місцевої влади.

З огляду на останнє, фаховість підготовки геральдичного проекту 
в цей період особливо залежала від ставлення до нього та рівня ком-
петентності місцевої влади, яка й здійснювала вибір автора. Тому од-
нією з актуальних проблем дослідження герботворення цього періоду 
є встановлення авторства гербів та питання фаховості їх розроблення. 
Особливо це стосується гербів, розроблених місцевими авторами та 
надісланих до Герольдії на затвердження. Особа автора проекту при 
затверджені герба не вважалася суттєвою, тому він зазвичай залишався 
невідомим. 

Одеське товариство історії та старожитностей – перше наукове 
товариство Південної України, що займалося вивченням історії та 
охороною пам’яток майже всього європейського півдня Російської 
імперії. Товариство було створене у 1839 р. в Одесі за сприяння гра-
фа М. С. Воронцова, який став його почесним президентом. Завдяки 
зусиллям членів товариства на наукову основу було поставлено дослі-
дження античної та середньовічної історії Північного Причорномор’я, 
виявлено та опубліковано великий масив джерел з історії та етногра-
фії регіону. 

Дослідження теми міського герботворення Південної України за-
галом та періоду кінця XVIII–XIX ст. зокрема, ще не отримало до-
статнього висвітлення в історіографії. Воно представлено переважно 
загальними монографіями з історії української геральдики та низкою 
статей і брошур, які умовно можна поділити на 2 групи. До 1-ї групи 
належать, передусім, праці А. Б. Ґречила «Українська міська гераль-
дика»2 та «Українська територіальна геральдика»3, в яких розкрито та 
проаналізовано основні тенденції розвитку історії міської та територі-
альної геральдики України. Окрім цього, значну цінність має нау ково-
популярне видання «Герби міст України XIV– I пол. ХХ ст.»4 автор-
ства А. Б. Ґречила, Ю. К. Савчука та І. І. Сварника. Книга складена у 
формі довідника – кожному місту присвячена окрема стаття, що ко-
ротко окреслює історію міста, розкриває історію створення та вико-
ристання його герба та містить його зображення. При цьому видання 
носить виразно практичний характер: із гербів максимально видалено 
символіку Австрійської та Російської імперій (як із зображень, так і 
з описів), а зображення усіх історичних гербів подано в уніфіковано-
му вигляді у чотирикутних, заокруглених знизу щитах (відповідно до 
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рекомендацій Українського геральдичного товариства). До 2-ї гру-
пи ми віднесли статті, присвячені окремим гербам або групам гербів: 
Я. О. Іщенко порівняла тематику історичних та радянських гербів пів-
денних областей5, а В. В. Нерубенко розглянув історію символів Кер-
чі6. Внаслідок цього історіографія питання представлена здебільшого 
окремими згадками про історію створення міських гербів Південної 
України, а участь Одеського товариства історії та старожитностей у 
цьому процесі загалом не знайшла відображення у публікаціях. Не була 
до цього предметом окремого наукового вивчення також участь членів 
товариства у створенні гербів міст регіону. Отже, метою цієї статті є 
дослідження, на основі аналізу документів Державного архіву Одеської 
області, участі і внеску Одеського товариства історії та старожитностей 
у розроблення гербів міст Таврійської губернії та встановлення автор-
ства геральдичних проектів цього періоду. 

Основними джерелами розвідки стали документи з фондів гене-
рал-губернатора Новоросійського та Бессарабського (Ф. 1) та Одесько-
го товариства історії та старожитностей (Ф. 93). Хронологічно процес 
створення гербів для міст Таврійської губернії належить до періоду 
перебування графа М. С. Воронцова на посаді новоросійського гене-
рал-губернатора та бессарабського намісника (1823–1854 рр., з 1828 р. – 
новоросійський та бессарабський генерал-губернатор). Справи фонду 
генерал-губернатора розкривають загальний контекст процесу місько-
го герботворення для Таврійської губернії. До них, зокрема, належить 
справа 1834 р. «Про герби шести повітів Таврійської губернії»7, яка 
містить листування М. С. Воронцова та чиновників Таврійської губер-
нії щодо розроблення міських гербів. До справи входять документи за 
1834–1838 рр., що розкривають лише початок процесу створення гербів 
для губернії. На жаль, справа, в якій відклалося подальше листування 
«Про герби Таврійської губернії та міста Керчі» за 1838–1844 рр., була 
втрачена і відома лише за архівним описом.

У фонді Одеського товариства історії та старожитностей окремо 
виділена архівна справа під назвою «Створення проектів гербів для 
міст Новоросійського краю»8, яка вміщує документи щодо розроблен-
ня гербів міст Таврійської губернії. Справа складається з листування 
Товариства – внутрішнього (між його членами та канцелярією) та зо-
внішнього (з генерал-губернатором М. С. Воронцовим). Вхідні листи 
представлені оригіналами, вихідні зберігаються у вигляді відпусків та 
чернеток. Окрім листування, у справі містяться кольорові зображення 
проекту герба міста Бердянська (Рис. 1, Рис. 2), надісланого канцелярі-
єю керченського градоначальника.

Процес створення міської геральдики для губернії розпочався 
у березні 1834 р. з ініціативи самого М. С. Воронцова У канцелярії 
генерал-губернатора були підготовлені проекти гербів для 6 повітів 
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Таврійської губернії: Дніпровського, Перекопського, Євпаторійсько-
го, Феодосійського, Мелітопольського та Сімферопольського. У ході 
листування з таврійським губернатором О. І. Казначеєвим та керч-єні-
кольським градоначальником З. С. Херхеулідзе, протягом квітня – лип-
ня 1834 р. до першопочаткового проекту було додано також пропози-
цію щодо герба міста Керчі. Сформовані внаслідок цього пропозиції 
М. С. Воронцов виклав у рапорті Сенату від 28 серпня 1834 р. У по-
рівнянні з першим його проектом, зміни були внесені до герба Меліто-
поля та до загального списку був доданий герб Керчі. Однак надіслані 
пропозиції не отримали подальшої перевірки і затвердження та фак-
тично зникли в столичному документообігу. Процес створення гербів 
призупинився до 1837 р.

Поштовхом до поновлення роботи над гербами став наказ Мико-
ли І від 15 квітня 1837 р., який зобов’язував градоначальників носити 
мундир із ґудзиками, на яких мало бути зображення герба підвідом-
чого міста9. Керч-єнікольський градоначальник повторно звернувся до 
М. С. Воронцова з проханням сприяти скорішому затвердженню ра-
ніше надісланого герба «… дабы исполнить в точности вновь после-
довавший указ о пуговицах для Градоначальников, еще до приезда в 
Крым Августейшего посетителя»10. Протягом травня 1837–1838 рр. у 
процесі листування між М. С. Воронцовим, Міністерством внутрішніх 
справ та керченським градоначальником виявилося, що надіслані ще у 
1834 р. проекти гербів МВС не відомі та не надходили на розгляд до 
Комітету міністрів, ані на затвердження до імператора11. М. С. Ворон-
цов запевнив керченського градоначальника, що докладе зусиль, щоб 

Рис. 1.                                                              Рис. 2.
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довести справу затвердження гербів до кінця12. Згодом міністерство 
повернулося до розгляду геральдичної справи та надіслало попередній 
проект генерал-губернатору на доопрацювання. Однак, поки тривало 
листування між різними відомствами, частково змінився адміністратив-
но-територіальний устрій самої Таврійської губернії. У 1839 р. було 
утворено Ялтинський повіт, згодом до нього додався виділений із Ме-
літопольського повіту Ногайський (останній після перенесення повіто-
вого центру до Бердянська змінив свою назву). Новоутворені повіти 
потребували розроблення власних гербів. У січні 1841 р. Бердянському 
порту було надано статус міста з певними привілеями та правом на 
герб13. Враховуючи усі зміни, М. С. Воронцов звернувся за допомогою 
у розробленні гербів для нових повітів до щойно створеного Одеського 
товариства історії та старожитностей.

Загалом із питань герботворення Таврійської губернії генерал-гу-
бернатор звертався до товариства тричі. Першим листом, від 23 жовтня 
1839 р., він просив товариство розглянути вже існуючі проекти гербів 
для 6-ти повітів та Керчі і визначити для них кольори, внести зміни 
до малюнків Мелітопольського та Сімферопольського гербів, розроби-
ти герб для міста Ялти та його повіту14. Другим, від 6 травня 1840 р., 
канцелярія генерал-губернатора надіслала завдання підготувати герб 
для новоутвореного Ногайського повіту, який був виділений зі складу 
Мелітопольського. У зв’язку з цим генерал-губернатор пропонував ви-
користати у новому гербі в якості основної фігури ногайську кибитку 
з мелітопольського герба, доповнивши її емблемою, що вказувала на 
наближеність повіту до моря15. Третім листом від 10 липня 1841 р. то-
вариству було доручено підготувати проект герба Бердянська, оскільки 
останньому було надано статус міста та серед привілеїв значилося пра-
во на герб16.

Наведений М. С. Воронцовим у першому листі від жовтня 1839 р. 
базовий проект з описом гербів, що потребували перегляду та перероб-
ки, мав такий вигляд:

«Объяснение гербов 6 уездов Таврической губернии и города Керчи.
1. Герб Днепровского уезда – эмблематическое изображение реки, 

несущей скипетр государства.
2. Перекопского уезда – ключ полу-острова Крыма с окопом, со-

ставляющим вход в оной.
3. Евпаторийского уезда – баранья голова, означающая удобство 

Тарханного Кута к разведению серых овец, а эмблема медицины знаме-
нует Сакския грязи, коих действительность не подвержена сомнению.

4. Феодосийского уезда – Генуэзская башня с корабельным носом, 
над нею возвышается герб Таврической губернии.

5. Мелитопольского уезда – нагайская будка или кибитка, по-
казывающая прежнее кочевое состояние сего народа, российский герб 
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в верхней части, знаменующий водворение его в постоянных жилищах; 
Крест и Евангелие, означающие существование в сем уезде Христиан 
Евангелического вероисповедания.

6. Симферопольского уезда – Чатыр-Даг, высочайшая из Крымских 
гор, входящая в состав уезда, над изображением сей горы возвышается 
крест.

7. Города Керчи – герб, украшенный сверху короною, представляет 
собою скачущего грифона, служившего и прежде гербом некогда про-
цветавшей столицы Царей Восфорских – Пантикапеи, на месте коей 
основана нынешняя Керчь. Ключ внизу означает вход у Керчи из Чер-
ного моря в Азовское»17.

До підготовки відповіді М. С. Воронцову та розроблення про-
ектів гербів долучилися члени товариства М. М. Мурзакевич та 
А. О. Скальковський. Переглянувши базові варіанти гербів для пові-
тів Таврійської губернії, відповідно до листа від 23 жовтня 1839 р., 
вони сформували ряд пропозицій. Завдяки тому, що в архівній справі 
зберігся не лише лист учених до товариства (який згодом був покла-
дений в основу відповіді генерал-губернатору), але й чернетка їхніх 
записів, у частині випадків можна докладніше простежити процес 
розроблення проекту. 

Герб Ялти, створений М. М. Мурзакевичем та А. О. Скальковським, 
мав подвійне значення, позначаючи одночасно і природні особливості 
повіту, і пов’язані з місцевістю історичні події, що належали до часу 
завоювання Криму Російською імперією; при цьому герб зберігав ла-
конічність композиції. Наводимо опис герба з листа авторів до товари-
ства: «герб Ялты изображает щит, в голубом поле коего изображены 
крестообразно положенныя две ветви – Лавровая и Виноградная, обе 
золотые. Виноградная ветвь с гроздью обозначает виноделие, которое 
преуспевает на всем южном берегу Крыма, теперь составляющем Ял-
тинский уезд, Лавровая же ветвь припоминает единственное место в 
России, где на открытом воздухе может расти Лавр. Равным образом 
ветвь припоминает и победу одержанную в 1774 году, в близи Алушты, 
при деревне Шумы, генералом Михаилом Илларионовичем Кутузовым, 
над Турецким десантом, и здесь получившим знаменитую в медицине 
рану позади глаза»18. З тексту чернетки вдалось встановити, що іншим 
варіантом кольорів для герба могли бути перехрещені зелені гілки у 
золотому полі. Якщо порівняти розглянутий проект із текстом узако-
нення19, помітно, що навіть опис затвердженого варіанту залишився 
майже незмінним.

Герб Дніпровського повіту автори планували змінити повністю, 
оскільки бог ріки та глек, з якого тече вода, вказують скоріше на вито-
ки Дніпра, а не на його гирло (біля якого повіт і розташований). Замість 
цього вони пропонували зобразити золоту Кінбурнську цитадель, що 
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спирається на синій хвилястий пояс (Дніпро) у червоному або срібному 
полі. Проте, до фінального варіанту ці пропозиції так і не ввійшли.

Герб Перекопського повіту М. М. Мурзакевич та А. О. Скальков-
ський запропонували дещо ускладнити: пересікти щит надвоє, зали-
шивши у першій частині фортецю Ор-Капу, а у другій, в зеленому полі 
зобразити «… земляной вал Тафрос, по преданию Иродота ископанный 
Скифами в отдаленные времена»20. Таким чином, за задумом авторів, 
можна було передати спадковість перекопського укріплення від антич-
ного скіфського валу. У такому вигляді проект був включений до звіту 
товариству і М. С. Воронцову.

Для Євпаторії члени товариства, не змінюючи фігур, уточнили ко-
лористику герба – обидва поля щита мали бути однакового розміру та 
зеленого кольору; баранячу голову пропонувалося зробити золотою 
(натяк на «золоте руно»), жезл Асклепія – срібним, а змію та чашу – 
чорними.

Герб Феодосії пропонувалося змінити майже повністю. На відміну 
від наданого зразка, М. М. Мурзакевич та А. О. Скальковський запро-
понували власний варіант герба Феодосії: щит розтятий надвоє, у пер-
шій половині – срібна генуезька вежа, на ній червоний щиток зі зна-
ком, «изображающим тамгу Золотой Орды, хан которой Менгли-Гирей 
в ХІІІ веке, дал изволение Генуэзцам поселиться в Крыму»21; у другій 
половині – золотий якір, на позначення важливості феодосійського 
порту для мореплавства у давнину. При цьому обидва поля щита про-
понувалося зробити синіми. Очевидно також, що тамга на щитку мала 
відображати і «герб Кафи», як він уявлявся у першій половині ХІХ ст. 
Ідею, що герб Кафи виглядав як тамга, відстоював і сам М. М. Мур-
закевич, зобразивши його на титульному аркуші своєї праці «История 
генуэзских поселений в Крыму» (1837 р.)22.

При розгляді мелітопольського герба М. М. Мурзакевич та 
А. О. Скальковський залишили його таким само, що й у проекті 
М. С. Воронцова, ними було лише визначено положення на щиті та 
кольори; автори також запропонували розділити нижнє поле на два зе-
лених, відповідно з емблемами срібної ногайської кибитки в одному та 
золотих Євангелія з хрестом – в іншому: «в верхней части обозначить 
герб Всероссийский, в остальной нижней части щита – Св. Евангелие с 
крестом и потом Ногайскую кибитку поставить рядом – в зеленом поле, 
переделив эмблемы, обозначающие Менонитов и Ногайцев перпенди-
кулярною чертою». При цьому в чернетці автори підготували своєрід-
ний проект герба, що відображав етнокультурну різноманітність посе-
ленців Мелітопольського повіту. Замість чорного двоголового орла у 
золотому полі, у верхній половині щита на синьому полі розміщувався 
золотий шестираменний хрест, нижня половина щита розсічена надвоє, 
у правому зеленому полі – срібна кибитка, у лівому червоному – золо-
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те розгорнуте Євангеліє. Золотий хрест у синьому полі мав позначати 
старообрядців, кибитка у зеленому полі – ногайців, а Євангеліє – мено-
нітів23. Однак, до представленої товариству розробки останній варіант 
так і не ввійшов.

У гербі Сімферополя вчені спочатку збиралися додати сяйво навко-
ло золотого хреста над Чатир-Дагом, проте у підсумку залишили базо-
вий проект без змін. Герб Керчі взагалі не згадується ні в чернетках, 
ні у звіті товариству, очевидно, що жодних зауважень до нього не ви-
никло.

У 2-му листі, від 6 травня 1840 р., йшлося, як було зазначено вище, 
про створення герба для новоутвореного Ногайського повіту – через 
виділення з мелітопольського герба емблеми, що позначає ногай-
ців. У відповіді на нього від 30 травня 1840 р., М. М. Мурзакевич та 
А. О. Скальковський запропонували проекти нових гербів для Меліто-
польського та Ногайського повітів24. Швидкість, з якою вчені підготу-
вали відповідь, пояснюється, вочевидь, легкістю завдання – їм потрібно 
було лише створити емблему, що вказувала на прилеглість нового по-
віту до моря та поєднати її з фігурою ногайської кибитки, вилученої з 
мелітопольського герба.

Мелітопольський герб тепер являв собою пересічений щит, у верх-
ньому золотому полі – «Всеросійський герб» (тобто, чорний двоголовий 
орел), із перуном (блискавкою) та державою, у нижньому зеленому – 
золотий хрест, покладений на золоте Св. Євангеліє. Двоголовий орел з 
перуном означав, що ці землі було завойовані збройною силою, а Єван-
геліє вказувало на розселення менонітів. Фігуру ногайської кибитки 
було перенесено до герба Ногайського повіту: у верхньому зеленому 
полі – срібна повстяна ногайська кибитка зі срібною сохою, у нижньо-
му синьому – чорний залізний тризубчатий якір. У гербі Ногайського 
повіту зелений колір тепер мав позначати родючість зайнятих ногайця-
ми степів, а залізний якір у синьому полі – суміжність цього повіту з 
морем та виникнення на його узбережжі каботажної торгівлі25.

Відповідь на 3-й, останній, лист М. С. Воронцова від 10 липня 
1841 р., що стосувався розроблення герба міста Бердянська, готував 
особисто М. М. Мурзакевич. Слід відзначити, що генерал-губернатор 
надіслав товариству проект можливого герба міста, розроблений у кан-
целярії керченського градоначальника, з проханням надати йому оцін-
ку26. Розроблений у Керчі проект був представлений у 2-х варіантах 
(Рис. 1, Рис. 2), що відрізнялися між собою лише характером поділу 
щита. Наводимо його оригінальний опис: «Верхняя часть щита голу-
бая, в ней изображено: 1-е Сноп, означающий плодородие и 2-е дель-
фин, в древние времена означал богатство и торговлю. Вторая часть 
золотая и в ней изображен летящий грифон, и несущий чрез море про-
израстение Бердянска – внизу море»27.
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Прикметно, що у 2-му варіанті проекту герба (Рис. 2) поділ по-
лів щита здійснено шевроном (кроквою) з 3-ма палаючими гренадами, 
який супроводжений 2-ма маленькими зірками. Дуже схожий гераль-
дичний тип (шеврон із 3-ма гренадами, супроводжений 3-ма зірками) 
вже раніше використовувався у російській геральдиці при розробленні 
гербів Лейб-Кампанії і був присутній також у гербі самого М. С. Во-
ронцова28. Щоправда, у лейб-кампанських гербах шеврон (кроква) золо-
тий супроводжувався 3-ма зірками, а не 2-ма, як у цьому проекті і вся 
композиція загалом виносилася в окреме поле (у графських гербах – у 
главі щита, для всіх інших – у правому полі)29. Залишається незрозумі-
лим, що саме він мав відображати у гербі нового міста, оскільки в опи-
сі пояснення цьому немає. Можна припустити, що таким чином автор 
проекту хотів підкреслити зв’язок Бердянська з графом М. С. Ворон-
цовим. Разом із тим, розглянутий проект слабко характеризував саме 
місто Бердянськ (та не влаштовував М. С. Воронцова), і навіть у якості 
зразка М. М. Мурзакевич його не використав.

Для герба Бердянська історик підготував проект, який, враховуючи 
особливості населення й топографії міста, мав відображати господар-
ські особливості та нещодавнє запровадження мореплавства. Проект 
описаний таким чином: «Щит разделенный на две половины. В верх-
ней части, в голубом поле железный якорь, с сидящим наверху его 
двуглавым орлом со щитом на груди; в щите этом, на красном поле 
начальная буква имени Царствующего Государя Николая I. В нижней 
части щита, разделенного на две половины, в правой – среди зеленого 
поля, серебряная Ногайская войлочная кибитка, а в левой, тоже среди 
зеленого поля золотой сноп»30. Тут ми знову стикаємося з невиправда-
ним суміщенням однокольорових полів у новоствореному гербі. По-
мітно, що міський герб використовував деякі фігури з раніше розро-
бленого проекту повітового герба; при цьому у гербі Бердянська поля 
ніби «перегорнуті» – синє поле із залізним якорем поміщено зверху, 
зелене з кибиткою – знизу. Основним нововведенням стала фігура дво-
голового орла з вензелем Миколи І, підкреслюючи, що саме ним місту 
були надані статус, права та привілеї. Однак, внаслідок перенесення 
повітового центру з Ногайська до Бердянська у 1842 р. від планів нада-
ти останньому власний герб вирішили відмовитися. Повітовий герб за 
прийнятою на той момент практикою використовувався одночасно як і 
міський (для повітового центру), тому створений М. М. Мурзакевичем 
проект герба Бердянська залишився нереалізованим.

Одним зі спірних питань у розглянутих нами проектах було ви-
користання авторами залізного кольору. Мається на увазі рішення 
помістити у синє поле бердянського герба тризубий залізний якір. 
У проекті герба Ногайського повіту він названий «чорним залізним»; 
у створеному М. М. Мурзакевичем проекті герба міста Бердянська – 
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просто «залізним». Залізний або сіро-залізний (eisengrau) колір нале-
жить до негеральдичних і його використання характерне, передусім, 
для німецької геральдичної практики. Відповідно, як припустимий у 
геральдиці, залізний колір згадується також у праці Й. Х. Гаттере-
ра «Начертание гербоведения»31. Перекладена у 1805 р. секретарем 
Герольдії Глібом Мальгіним, це була одна з небагатьох праць із ге-
ральдики у Російській імперії того часу. Разом із залізним, у німець-
кій геральдиці застосовуються також попільний (auschfarb), земляний 
(erdumberfarb), коричневий (braun), сталевий (stahlblau) та помаран-
чевий (rothgelb) – другорядні кольори, які не можна назвати гераль-
дичними у повному розумінні32. Можна з обережністю припустити, 
що М. М. Мурзакевич та А. О. Скальковський найкраще були знайо-
мі саме з німецькою геральдикою, або щонайменше з правилами, які 
у ній застосовувалися.

Прикметно, що знаючи правила та практики геральдики, у кіль-
кох проектах автори допускали суміщення однокольорових полів у 
щиті. У 3-х випадках вони пропонували розмістити поруч поля од-
накового кольору – у проектах для Бердянська, Мелітополя та Фео-
досії. У перших 2-х це мали бути 2 однаково зелених нижніх чверті 
щита, в останньому – щит загалом поділявся навпіл, проте обидва 
поля мали бути синіми.

Процес герботворення для Таврійської губернії завершився за-
твердженням гербів лише у листопаді 1844 р., в цілому розтягнув-
шись на 10 років (1834–1844 рр.). Участь членів ОТІС у створенні 
міської геральдики Таврійської губернії стала наслідком загальних 
тенденцій у міському герботворенні Російської імперії під час прав-
ління Миколи І. Фаховість підготовки гербів цього періоду великою 
мірою залежала від можливостей та компетентності регіональних уря-
довців, тому участь у цьому процесі Одеського товариства історії та 
старожитностей стала наслідком дій генерал-губернатора М. С. Во-
ронцова, який одночасно був одним із засновників товариства та його 
почесним президентом. Сильною стороною геральдичних напрацю-
вань, зроблених членами товариства, було звернення до історії краю 
(античної та середньовічної), як основного джерела для ідейного на-
повнення гербів. У деяких випадках (наприклад, для герба Перекопу) 
це призводило до ускладнення загальної композиції герба. Запропо-
новані М. М. Мурзакевичем та А. О. Скальковським геральдичні роз-
робки були втілені лише частково. Герби Ялти та Бердянська (дру-
гий – на основі герба Ногайського повіту) були затверджені на основі 
розроблених ними проектів, до того ж їхні описи в акті затвердження 
майже співпадають з авторськими. Зауваження щодо змін у гербах 
Перекопу та Євпаторії залишились без подальших наслідків; герб 
Фео досії був затверджений без змін, у такому ж вигляді, як і в почат-
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ковому проекті. Проте, участь науковців у процесі створення міських 
гербів загалом позитивно вплинула на якість та фаховість підготовки 
геральдичних проектів для Таврійської губернії.
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On the documents of the State Archives of Odessa Region author studied 
the participation of members of the Odessa Society of History and Antiquities 
M. M. Murzakevych and A. O. Skalkovskyi in the process of creating of emblems 
of the cities and counties of the Tavria governorate during the period of 1839–
1841. The authors of the emblems of Berdyansk and Yalta cities, approved in 1844, 
were established. The previously unknown drafts of the emblem of Berdyansk city, 
created in the offi ce of the Kerch-Yenikol governor, were found.

Key words: heraldry; emblem; the emblem of Yalta city; the emblem of 
Berdyansk city; M. M. Murzakevych; A. O. Skalkovskyi.
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О. М. ПОНОМАРЬОВ*

ДОНЕСЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ РОЗВІДКИ 
ПРО ПОДІЇ У КРИМCЬКОМУ ХАНАТІ 

СЕРЕДИНИ XVIII СТОЛІТТЯ

Здійснено короткий огляд неопублікованих джерел з Ф. 51 «Генеральна 
військова канцелярія» Центрального державного історичного архіву, м. Київ, 
що висвітлюють маловивчені питання з історії Кримського ханату 1750-х ро-
ків відповідно до донесень запорожців та інших військових і цивільних осіб.

Ключові слова: сказка; донесення; запорозька розвідка; Кримський ханат. 

Взаємовідносини Війська Запорозького та Кримського ханату завж-
ди становили предмет зацікавлень істориків. У ХІХ ст. загострився й сус-
пільний інтерес до вказаної тематики з появою праць А. Скальковсько-
го1, Д. Яворницького2, О. Андрієвського3 та ін., публікації яких відкрили 
новий пласт документів, уведених до наукового обігу. Актуаль ною за-
лишалась тема історії Криму і в 1920–1930-ті роки4. Проте, незважаючи 
на активне використання архівних джерел істориками минулого, ще й 
до сьогодні є чимало доволі важливих неоприлюднених джерел з історії 
Кримського ханату, зокрема кримсько-запорозьких взаємин. 

Нижче публікуються документи про розвідку на території Крим-
ського ханату, що відклалися у Ф. 51 «Генеральна військова канцеля-
рія». До складу документів входять донесення запорозької розвідки, яка 
протягом майже усього XVIII cт. відправляла своїх агентів не тільки 
до Криму і турецьких фортець – Очакова і Бендер, а й до Дунайських 
князівств. Крім того, туди ж відправлялися й городові козаки і міщани, 
які відвідували прикордонні міста під приводом торгівлі. Окрім запо-
рожців і козаків Гетьманщини, для розвідки відправлялися військові 
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новосербських поселень і навіть особи духовного сану, які доповнюва-
ли отримані козаками дані. Драгуни і гусари Нової Сербії, як власне і 
козаки, відвідували Крим, турецькі фортеці й ставки ногайських сера-
скерів у якості посильних із листами до можновладців ханату та Порти.

Найяскравіші серед документів, поданих нижче, охоплюють період 
із вересня 1752 р. до березня 1759 р., який можна охарактеризувати 
як період передвоєнного очікування. Козаки пильно стежили за пере-
суваннями ногайських та кримськотатарських орд у Північному При-
чорномор’ї, скупченням військової сили в Очакові і Бендерах. Мета 
військової розвідки полягала у завчасному попередженні російських 
очільників фортеці Св. Єлисавети, київського генерал-губернатора та 
гетьмана Кирила Розумовського щодо можливої небезпеки.

Донесення, які ґрунтуються на сказці полтавського міщанина Йо-
сипа Павленка, свідчать про роботи з укріплення перекопської фортеці 
кримським ханом, знесення курінними отаманами зведеного запорожця-
ми мосту на р. Білозерка та козацьких зимівників на кримському боці5. 

З відомостей, здобутих сербом Крагуєм Стояновим навесні 1755 р. 
видно, що під час його перебування на Балканах у м. Відін, ширилися 
чутки про те, що у 1756 р. «будет война с Московским государством и 
сам-де царь (султан – О. П.) будет пред своим войском с янычарами», 
тоді як багдадський Алі-паша має вирушити з турецьким військом «к 
бывшему городу Азову для закрытия от России»6.

Чутки про ймовірну війну сягнули й столиці Молдавського князів-
ства м. Ясси, де того ж року капітан Пермського драгунськаго полку 
Петро Івашев розвідав, що турки нібито збираються дійти до самого 
Києва, а їхні армії, зібрані біля Бабадагу, де поряд із містечком Облучи-
ця наводиться міст, а «на предбудущее лѣто, якобы салтан сам намерен 
с пѣшими людми, и... сераскер-паша с войском от Бендер будет проби-
ратся за Крым, и с Россиею войну и приступ имѣть не в одном мѣсте»7.

У повідомленні священика Архангельського шанця Даміана Васи-
льєва за 1756 р. йдеться про зміни на ханському престолі, інформація 
про що була вкрай важливою як для Коша, так і для російського гене-
ралітету. Так, зокрема священик розвідав, що «пришел ис Царя-Града 
новой хан [Халим-Гирей] еще на рожественские свята и от того время и 
до днесь... стоит в Нагайской орде..., а старой-де хан [Арслан-Гирей] ис 
Крыму взят за то, что бутто согласие имел с Российскою империею...». 
Причому новому хану священник давав яскраву характеристику, «что 
от тово хана нового... будте в опасности (пильними – О. П.) денно и 
ночно по брегу Бугу не в малой силе тайно, яко же и он, яко волк 
утаен ны, сидит, ища кого поглотити»8.

У вересні 1758 р. сталася надзвичайна подія в історії Кримського 
ханату. Внаслідок заколоту ногайців-єдисанців ханський престол по-
сів Крим-Гірей9. У листопаді того ж року козак Корсунського куреня 
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Василь Швидкий повідомляв про те, що «по смѣнѣ ж первого хана оп-
редѣлен из султанов едисанских точно Крим-Гирей, коим они стали 
бить доволни и усмирились»10. Проте хан «новопожалований состоит 
еще в тѣх местах, где едисане много разорили людей волоских и прот-
чих коло Бендер» і лише навесні планував повертатися до Бахчисараю11. 
Інформація про розорення ногайцями молдавського населення під час 
заколоту міститься і в наступному документі, де детально вказано на 
причинно-наслідковий зв’язок, оскільки «едисанской народ между со-
бою, а особливо с кримскими татарами великое смятение имеют, за то 
когда от кримского хана опредѣленной в мѣстечко Ган-Кишло султан 
чрез улуси их слѣдовал, тогда немалия им причинил обиди, почему 
тот едисанской народ, собравшись до несколько тисяч... следовали до 
помянутого местечка с таким намѣрением, даби ево, султана, убить, 
которой о том уведав скрился в Бендерах, куда и тот едисанской народ 
слѣдовал», тоді як «бендерской сераскер-паша, запершись в городе не 
допустил..., чрез что оной едисанской народ, злобствуя, начал во отм-
щение живущих в Турецкой области волохов и самого их волоского 
гетмана дубасарского грабить и город Яси разорать»12.

У сказці Василя Швидкого детально описано маршрут руху попе-
реднього хана Халім-Гирея, який після відставки прямував із Кінбурна 
до Очакова через Дніпрово-Бузький лиман, а далі до Білгорода, нібито 
для розгляду скарг щодо пограбування ногайцями молдавського на-
селення13. Про усунення від влади Халім-Гірея є згадки і у витягах з 
інших донесень розвідки. Так, перекопський каймакан Саліх-ага пові-
домляв у листі до кошового отамана, що колишнього кримського хана 
Халім-Гірея усунуто, на місце якого заступив Крим-Гірей, далі запев-
няючи Кіш, «что нинѣ помянутое их войско в свои надлежащие места 
все возвращенни, и чтоб желающия ехать в Крим для купечества сле-
довали б без всякого опасения»14.

Археографічне опрацювання документів здійснено відповідно до 
Методичних рекомендацій з підготовки до видання «Архіву Коша Но-
вої Запорозької Січі»15. Текст подається автентично, стилістику й ор-
фографію збережено, пунктуацію уточнено, виносні літери внесено в 
рядок і виділено курсивом. Документи публікуються вперше.

1 Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожс-
кого. В 3 ч., Одесса, 1840, изд. 2-е.1846, изд.3-е. 1885-1886; Він же. Історія 
Нової Січі або останнього Коша Запорозького / Передмова та коментарі 
Г. К. Швидько. Дніпропетровськ, 1994. Він же. Секретная переписка Коша 
Запорожского (1734-1763 г.) // Киевская старина. 1886. Т.14. № 2. С. 327-349.

2 Эварницкий Д. И. Архивные материалы для истории Запорожья // 
Киевская старина. 1886. Т. 15. № 7. С. 520–536; Його ж. Сборник материа-
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лов по истории запорожских казаков. Санкт-Петербург, 1888. 248 с.; Його ж. 
Источники для истории запорожских казаков. Т. І–ІІІ. Владимир, 1903; Явор-
ницький Д. І. До історії Степової України. Дніпропетровськ, 1929. 536 с. 

3 Андриевский А. А. Путевой журнал секунд-майора Матвея Миронова в 
командировку его к крымскому хану // Киевская старина. 1885. Т. 11. № 2. 
С. 339–343; Його ж. Материалы для истории южнорусского края ХVІІІ сто-
летия (1715–1778), извлеченные из старых дел Киевского губернского архи-
ва. Ч. І–ІІ. Одесса, 1886; Його ж. Дела, касающиеся запорожцев, с 1715 по 
1774 г. // Записки Одесского общества истории и древностей. 1886. Т. 14. 
С. 283–715; Його ж. Русские конфиденты в Турции и в Крыму в 1765–1768 гг. 
Киев, 1893. 70 с.

4 Слабченко М. Организация хозяйства Украины от Хмельницкого до ми-
ровой войны. Ч. 1. Хозяйство Гетманщины ХVІІ–ХVІІІ ст. Т. 3. Очерки тор-
говли и торгового капитализма Гетманщины в ХVІІ–ХVІІІ ст. Одесса, 1923. 
192 с.; Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом у 
ХVІІІ ст. // Історико-географічний збірник ВУАН. Київ, 1928. Т. ІІ. С. 87–133; 
Олянчин Д. До історії торгівлі із Кримом (1754-1758) // Записки НТШ. Львів, 
1933. Т. СLIL. С. 135–147. 

5 ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів, м. Київ). 
Ф. 51. Оп. 2. Спр. 17. Арк. 12 і зв.

6 Там само. Оп. 3. Спр. 19010. Арк. 1зв. 
7 Там само. Арк. 2зв. 
8 Там само. Спр. 13753. Арк. 4 і зв. 
9 Детальн. див.: Пономарьов О. М. Ногайський заколот 1758 року та схо-

дження Крим-Гірея на ханський престол (за документами Архіву Коша Нової 
Запорозької Січі) // Архіви України. 2015. № 2. С. 157–168.

10 ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 19115. Арк. 3зв.
11 Там само.
12 Там само. Спр. 15003. Арк. 4. 
13 Там само. Спр. 19115. Арк. 3зв.–4.
14 Там само. Спр. 15003. Арк. 5–6зв. 
15 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання «Архіву 

Коша Нової Запорозької Січі». Київ, 1992. С. 12–20.

№ 1
1752 р., вересня 10. Запорозька Січ. – Рапорт бунчукового товариша 

Федора Гаврилова і сотника полкової сотні Миргородського полку Васи-
ля Зарудного гетьманові Кирилу Разумовському про наміри кримського 
хана укріпити Перекоп, про запевнення безпеки чумаків у їхньому про-
мислі в Криму та інше

Всεнижайший рεпортъ
Сεго сεнтябра 9 дня мѣщанинъ полтавский Иосифъ Павлεнко, прибившы 

с Кεфи в Сѣчь Запорожскую обявлял намъ, что прошεдшого августа 27 дня 
ханъ кримский проεхал чрεзъ Пεрεкопъ на сю сторону и при нεмъ ассистεнции 
до тисячи чεловѣкъ, а работников до пяты и болѣε тисяч, которими намѣрεнъ 
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Сивашъ (якъ тамъ слишно)1 ровомъ пεрεрѣзовать и лагεромъ расположился по 
сю сторону Пεрεкопа около Сиваша. 

Промишлεнникамъ нашимъ, кои за соллю и другимы промисламы в то 
врεмя в Кримъ и ис Криму слѣдовалы, // чрεзъ толмачεй обявлεно, чтобъ 
ничεго нε опасивалис и никому с них никаких обидъ нε приключεно. 

О дεпутатах жε на коммиссию и поннѣ никакова извѣстия нεтъ, а за силу 
высокоповεлитεлного вашεй яснεвεлможносты ордεра, Камяною2 на Бεлозѣр-
ки мостъ и другиε в кримской границѣ поннѣ бывшиε запорожских козаков 
строεния и зѣмовникы, нарочно посиланними курѣнними атаманами, з сѣнами 
тамо накошεнними сεго тεчεния пεрвых чисεлъ попалεни, всεнижайшε вашεй 
яснεвεлможносты в войсковую Εнεралную канцεлярию рεпортуεмъ.

Бунчуковий товаришъ Өεдоръ Гавриловъ
Сотникъ полковій миргородскій Василій Зарудній

1752 году
сεнтябра 10 дня 
Сѣчь Запорожская
Помітка: Пол. 1752 году сентяб. 23 д. записавъ доложит

ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 2. Спр. 17. Арк. 12 і зв. Оригінал.

№ 2
1755 р., червня 5. Фортеця Св. Єлисавети. – Лист коменданта форте-

ці Св. Єлисавети Івана Глєбова генеральному обозному Семену Кочубею 
про ймовірність війни Османської імперії з Московською державою та 
запланований виступ багдадського Алі-паші для захисту м. Азов

Высокородны и высокопочтѣнны гсднъ гεнεралны воисковы обозны 
Гсдрь мой
Отпущεннои в прошлом 1754 году ноября 21-го дня из Новои Сεрбиї от 

гсдна гεнεрал-маиора Хорвата в отечεство в Цεсарию в город Пончεвъ сεр-
бεнин Крагуи Стояновъ возвратясь паки сюда, нε бывъ там в отεчεствε по 
притчинε задεржки εво в молдавском городε Букурεштε, признавая εво за 
шпиона, гдε он, по нεсыску за ним подозрεния, освобожεнъ и паки сюда воз-
вратился, здεсь мεжду протчим обявлялъ, что по том εво освобождεни былъ 
онъ в турεцком городε Видинε одиннатдат [!] днεи и слышал публикованнои 
во всεнародноε извεстиε указ вεликого султана константинополского по три 
дни в слεдующεм содεржани.

В пεрвои дεнь, вεдомо-де им туркам да будεт, что их султан Осман, ко-
торой милуεт турεцъкую вεру, обявляεт, что-дε воина будεт, а с кεм того нε 
сказано.

Во второи дεнь, что им туркам от их царя нового будεт выдано в нынεш-
нεй год два жалованья. // 

В трεтεи дεнь, в будущεи-дε 1756 год будεтъ воина с Московским госу-
даръством и самъ-дε царь будεт прεд своим воиском съ янычарами; и тε-дε 
публичныя рεчи, онъ Стояновъ, будучи при оном подлинно слышал самъ, яко 
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онъ турεцкои разговоръ доволно знаεтъ. Εщε ж-дε там от турчина Али-баши 
слышалъ, что-дε один Али-паша богдацки3 будεтъ с турками к бывшεму горо-
ду Азову для закрытия от Россїи и протчих развεданεи к будущεи зимѣ, здѣ и 
зимоват имεεт. О чεм вашεму высокородию для извεстия сообщаю, а о том 
жε куда надлεжит донεсεно и к здεшнεму гεнεралитεту сообщεно.

Вашεго высокородия покорны слуга Іванъ Глѣбовъ
іюня 5-го дня
1755 году
К. С. Εлисавεты
Помітка: Пол. 1755 году юля 4 
Помітка: Записать к докладу
Помітка: О сεкрεтном дεлε.

ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 19010. Арк. 1 і зв. Оригінал.

№ 3
1755 р., червня 17. Фортеця Св. Єлисавети. – Лист коменданта форте-

ці Св. Єлисавети Івана Глєбова генеральному обозному Семену Кочубею 
про скупчення турецьких військ на р. Дунай поблизу м-ка Бабадаг, наве-
дення мосту та наміри султана відправитися з військом на Росію 

Высокородны і высокопочтεнны гсднъ гεнεралный войсковый обозный 
Гсдрь мой
В прошεдшεмъ маиѣ мсцѣ посыланъ былъ от мεня с писмами в Молдавию 

в городъ Ясы к волоскому господарю Пεрмского драгунскаго полку капитанъ 
Пεтръ Ивашεвъ по [доб]рому при такомъ случаѣ в слѣдованїи в пути и, буду-
чи тамъ, приказано было изыскивая надεжных и усεрдствующих людεй о обра-
щεнияхъ турεцких и татарских, сколко возможно будεт, сεкрεтно и пристойно 
извεдывать и самому присматривать нεт ли какого вооружεния и приготовлεнїя. 

А сεго июня 11 дня оной капитанъ Ивашεвъ, возвратясь, поданным ко 
мнѣ рεпортом мεжду инымъ обявилъ, что в слѣдованиε εго до Ясъ дорогою 
в разных молдавских мεстах у двухъ их тамошних бояръ, (кои вεсма к России 
усεрдствуютъ)4, и от однои духовной особы, такжε и от простаго волошина, 
потому жъ к России доброхотствующагω слышалъ, якобы турки похваляются 
и охотно жεлаютъ с Россиεю имѣть войну, толко-де дожидаются возвращεния 
их посла из Санкт-Пεтεрбурга, // о чεмъ-дε болѣε простая подлость говоритъ 
і изо рта своεго нε выпускаютъ, что-дε пойдεмъ до самого Киεва, а которыε 
знатные и богатые тѣ-дε того нε жεлаютъ, и бутто ужε армия турεцкая со-
брана за Дунаεмъ при Бабаε или Бабодаε5 при одномъ сεраскεръ-пашѣ и для-
де пεреправлεния оной стараниε имѣютъ, чтоб какъ наискорае чрεзъ Дунай 
мостъ здεлать при мεстεчкε Облуцїи6. Токмо-дε нε уповатεлно, чтоб ннѣшняго 
лѣта что могло послεдовать, ибо при ннѣшнεмъ султанѣ ужε трεтεи визирь, 
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4 Дужки автора.
5 Бабадаге.
6 Місце переправи через р. Дунай між сучасними м. Ісакча (Руиунія) та 

с. Орловка (Україна).
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и мεжду собой нε вεсма согласно, а развε-де в прεдбудущεмъ годѣ, и бут-
то ж бы сεраскεръ-паша ис сεмью пашами и с нεмалым числомъ воεнными 
людми пεшими идεтъ к Бεндεрамъ и будεтъ ннѣшнεе лѣто стоять около Бεн-
дεръ. А которои-де паша ннѣ в Бεндεрах, тот будεт в городѣ для содεржания 
гарнизона, а на прεдбудущεе лѣто, якобы салтанъ самъ намεрεн с пѣшими люд-
ми, и обявлεнной сεраскεръ-паша с войскомъ от Бεндεръ будεтъ пробиратся за 
Крымъ и с Россиεю войну и приступъ имѣть нε в одномъ мѣстε, какъ-дε их и 
намѣрεние состоитъ, а сам-дε султанъ – с какова-та Бузака на Дεмиръ-Капию7. 

И чтоб в пропускахъ на границѣ от шпионовъ осторожность чинεна 
была, // їбо-дε оныя посылаются от волоского господаря, коεму-де камисїя 
о состоянїи россиских пограничных мѣстъ и сколко какого россискаго воиска 
состоит поручεна от салтана, какъ-дε и нεдавно посыланъ былъ из Ясъ от 
господаря шпионъ для провεданїя о состоянїи крѣпости, шанцов и рεдутовъ, 
и сколко армїи εя їмпεраторскаго вεличεства в Заднεпрских мεстах россиской 
члвкъ (о которомъ, разумѣεтся, ис плутовъ-расколниковъ)8 и впрεд-дε от нεго, 
господаря, чаятεлно в посылкε нεоднократно быть может, также-де и от сал-
тана сεкрεтно посыланъ былъ одинъ турчинъ для осмотру турεцких погранич-
ных городовъ, в какомъ оныя состоянии. 

Свεрхъ жε того обявлεнной капитан Івашев обявилъ, что в бытность εво в 
молдавском мεстεчке Кишино у тамошнεго сεрдара по зву9 εво для обѣду, былъ 
при томъ одинъ турокъ чиномъ чаушъ, которои-де εму, Ивашεву, мεжду инымъ 
по-волоски по пεрεводу бывшаго при нεмъ новосεрбского прапорщика Живано-
вича, в разговорах употрεбилъ, что-де в России много турεцких жεнъ и дѣвокъ, 
пойдεмъ ннѣ и возмεмъ ихъ, и стал, якобы шутя с нимъ, уговариватся в буду-
щεй войнѣ, // εжεли онъ, Івашεв, попадεтся к нимъ в полон, то имѣεтъ онъ εво 
выкупить, а εжεли-де онъ, турчинъ, попадεтся, то б εму Ивашεву εво выкупать. 
Їз чεго пачε прεдусматриваεтся, что εдва ль заподлинно нεт ли у турокъ како-
ва злаго намѣрεнїя. Чεго ради, я ко охранεнию высочайшаго εя їмпεраторска-
го вεличεства интεрεса о достовεрном развεданїи посылкою надεжных людεй, 
каких бы здεсь по новости мѣста сыскать можно было, εщε о тεх увѣданных 
капитаномъ Ивашεвымъ извεстїях сколко возможно стараниε прилагать имѣю, 
а ко обрεтающимся здεс на разных постах закрытнымъ камандамъ, какъ всεгда 
о крѣпкой прεдосторожности подтвεрждаεтся, такъ и ннѣ εщε по пристойности 
наикрεпчайшε подтвεржεнω. А к такой жε прεдосторожности чрεзъ сиε ї вашεму 
высокородию сообщаю, а о вышεписаннномъ куда надлεжало от мεня донεсεно.

Вашεго высокородїя покорной слуга Іванъ Глѣбовъ
їюня 17 дня
1755 года
К: С: Εлисавεты
Помітка: о секрεтном дѣлѣ
Помітка: Пол. 1755 году юля 4 записать и дол[ожить]

ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 19010. Арк. 2–3зв. Оригінал.
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7 Йдеться про місто Дербент, тур. Демір-Капи, Демір-Каписи (Залізні 
Ворота). 

8 Дужки автора.
9 по зову, по приглашению.
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№ 4 
1755 р., серпня 13. – Сказка мешканця м. Ромни Якова Байдали про 

похід татар на черкесів 1754 р., про чутки, що кримські татари більше не 
бажають мати Арс лан-Гірея за свого хана

1755 году августа 13 дня, я нижε подписавшиися, сεεю моεю сказкою 
в войсковой Войска Запорожского Низового канцεлярии по самои истиннои 
правдѣ показую.

В слѣдовании моεмъ обратно с Кримскои области и стоячи под Пεрεко-
пом, чрεз сѣмь дεнъ для отдоху, видѣлъ я, что кримскиε татарε, коториε в 
прошломъ 754-мъ году ходили на чεркεси, обратно в доми свои з султаном, 
ханскимъ синомъ, а какъ εго зовутъ нε знаε, з-под чεркεсъ иниε пѣшиε, а дру-
гиε вεсма на худих лошадях бεзжа10 εжεдεно чрεзъ Пεрεкопъ ишли. И от тѣхъ 
татаръ слихал, будучи-дε о[ни]ε татарε в Чεркεской зεмлѣ εжεчасто [о]т чεр-
кεсъ войною побѣж[да]εми бивали, гдε их татаръ от войни, також прошлой 
зими з [хо]лоду и бεз корму нεмалоε число пропало, чεго боясь ідучиε на 
тои воинѣ кримскиε мурзи, прозиваεмиε Ширинскиε, и протчї з своими та-
тари, чтоб за то имъ от хана кримского нε понεсть штрафа остались тамо и 
поддались чεркεсамъ. Да в городѣ Кεфѣ слихалъ я, что турки мεжду собою 
говорять, яко-дε з Россїйскою импεриεю розмиръ будεтъ, а когда імεно [!] я11 

нεизвѣстεнъ. Во всεмъ жε Криму мεжду турками и татарами эхо носится, что 
кримского нинѣшного хана Арсланъ-Гирεя мурзи и всѣ татарε нεвѣдомо по 
какои причинѣ нε хотятъ, и чтоб εго от того чина отрѣшεнно било турεцкому 
вεликому султану подали доношεниε. 

На чεмъ яко нεграмотεнъ и подписуюсь крεстомъ.
Малороссїйского мѣстεчка Ромна житεль Яков Баидала +
С подлѣною сводилъ войсковїй канцεляристъ Іван Глоба

ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 19047. Арк. 3. Засвідчена копія.

№ 5
1756 р., н. п. лютого 2712. – Повідомлення священника Архангель-

ського шанця Даміана Васильєва про розташування табору кримського 
хана неподалік польського кордону та небажання повертатися до Криму, 
наявність запорожців-утікачів у містечках Кишинів та Оргіїв, скупівлю 
татарами на ярмарках масла та борошна для турецького війська, небез-
печну хворобу у прикордонних містечках, усунення турками кримського 
хана

Копия со обявлεния, посыланного минувшаго гεнваря 20 за границу для 
освεдомлεния о благополучи от бывшεи в Полше опаснои болεзни шанца Ар-
хангεлскаго свящεнника Домиана Василεва. 

По отправлεни εво отсюда, слεдовал онъ на мεстεчки Торговицу, Савран, 
Баибузоловку, а оттол сεлами до мεстεчка Ягорлыка, гдε квартирою стоял 

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

10 Так у тексті.
11 Написано замість витертого.
12 Дату встановлено за документом на у ф. 51, оп. 3, спр. 13753, арк. 13.
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у тамошняго свящεнника, старого своεго знакомца Иωанна, а во врεмя εво 
проходу до того мεстεчка Ягорлыка опасной болεзни нигдε нεтъ и про оную, 
кто б сказал кроме благополучия ни от кого нε слыхал, да и сам того наб-
людал, но нигдε нε прεдусмотрил [!], онои жε ягорлыцкои свящεнникъ, ото-
звавъ εво особо, дабы никто свεдом нε был, обявил скрытно тихо наεдинε, что 
крымскои ханъ с ордою стоит на стεпи за рεкою Бугом разстояниεм от пол-
скои границы, а от долины Кадимовы13 въ пятидεсят вεрстах и в Крым итить 
нε хочεтъ, а для чεго стоит нεвεдомо. К нεму ж дε, хану, εдεтъ из Царя-Града 
знатнои чином бѣй (а по-руски какъ εво ханскои гεнεрал-адъютантъ)14, тол-
ко-дε прибыл ли или нεтъ нε знаεтъ. Рεчεннои жε крымскои хан послал от сεбя 
прошлого году в началε дεкабря мца в Полшу до кравчεго15 корунного послан-
ника с писмами, которои-дε // пришεл было к тому мεстεчку Ягорлыку, токмо 
εво тамошняго мεстεчка полская старшина губѣрнатор и камεндантъ во осто-
рожность в то врεмя, и что уповатεлно из далεких татарских мεстъ слεдуεт, 
нε навεл бы своим проεздом извεстнои опасности нε пропустили, а обявили 
εму, чтоб два мсця выстоял, а по выстояни пропущεнъ будεтъ, почεму он, 
пос ланникъ, два дни простоя поεхал ввεрхъ по рεкε Днεстру, дажε до мεстεчка 
Сороки, гдε сам и проεхал ко оному кравчεму коронному, а для чεго послан 
нε знаεт. При том жε и то εму свящεннику прεдрεчεннои свящεнникъ Иоаннъ 
обявил, что в прошлом-дε году в ноябрε мсцε уманскои камисаръ Ордынскои16 
посылал от сεбя к рεчεнному крымскому хану нарочных людεи, а для чεго 
нε знаεт, εщε ж и о том нε умолчал, а обявил жε, что имεεтца в Татарщинε 
бεглых из Сεчи Запорожскои самих злодεεвъ казаковъ в житεлствε в мεстεчках 
Игрεεвε17 и Кишинεвε чεтырεста члвкъ, о коих-дε слышно было, яко татарскоε 
согласиε было выбить или на каторгу сослат, но потом разсудили того нε 
дεлать, а приняв их доволствовать в таком намεрεни, что-дε можεт быть и 
вся Запорожская Сεчь в подданство их чрεз тεх злодεεвъ отдастся, какъ-дε и 
прεждε от них запорожцов // то было. 

Напослεдокъ жε εму, свящεннику, прεдрεчεεнои свящεнникъ жε Иоаннъ 
об опаснои болεзни ωбявил, что онои за помощию Божиεю, какъ в татарских 
мεстах в Палεεвε Озεре и в Коушанах, да и далεε нигдε нεт и об онои ужε нε 
слышно, такъ пачε в Полшε состоит всε благополучно, ибо-дε дεти εво, свя-
щεнника Иоанна, в рεчεнных татаръских и других далних мεстах на ярмонках 
нεоднократно были и про ту опасную болεзнь нε слыхали и сами нε видεли. 
По развεдани ж вышεписанных возвратился он, свящεнникъ, и шεл на мεстεч-
ки Палεεво Озεро, гдε до εво приходу была ярмонка, в том числε ис татар-
скои стороны людεи доволно. Пεрвая гεнваря 25 числа, другая по прибыти εво 
фεвраля 2 числа на которои он, свящεнник, сам былъ и съεздъ видεл доволнои, 
и какъ турки, такъ и татары многоε число коровья масла покупали. И того ж 
2 числа фεвраля он, свящεнникъ, пошεл на мεстεчко Вεрбку, Чεчεлники, Ки-
рεεвку, Овсεεвку, Псарεвку и в Торговицу, что противъ россїиского шанца 
Архангεлскаго, которым проходом тои опаснои болεзни нигдε нε видал и ни 
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13 долины речки Кодыма.
14 Дужки в тексті.
15 Тут і далі крайчεго.
16 Ортынский.
17 Оргεεвε.
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от кого про оную нε слыхал, а по прибыти в Торговицу стоял // в карантинѣ 
при россїиском фарпосте Архангεлском шεсть днεи и пропущεн18.

В писмах от усεрдствующих к Россї [!] православных людεи показано.
Пεрвои члвкъ ωт 23 дεкабря 1755 году.
Ноября 9 дня извεстился я от монаха Иεронима, прибывшаго в Пол-

шу за своεю нуждою изъ Гусшского19 монастыря, состоящεго в Молдави за 
Ясами, что в Молдави от господаря волоскаго приказано скупат муки для 
отправлεния въ Ясы сεмсотъ кулεи, в которых бываεт по два мεшка воло-
скихъ. Такжε-дε и в Мунтянскои зεмлε вεлεно ж скупать пшεничную муку 
тысячу кулεи и отсылать в город Букурεшты на прибытиε воиска турεцъкаго, 
о котором нεкоторыε сказываютъ, что бутъто имεεт притти в Молдавию для 
осторожности от вεликороссїиского воиска, а другиε из волоховъ говорят, 
что бутъто хотят турки отобрать у них зεмли по самую рεку Прутъ, и об том, 
бутъто с чεлобитьεм волоския командиры отправилис до турεцкого салтана. 
А в Полшε-дε такъ слышно, что бутъто εсть опасная болεзнь в городε Бродах 
и в Камεнцε-Подолском, а настоящε // правда л то нε вεдаεт, толко-дε ками-
саръ писал, что заподлинно εсть, а в Нεмεровε счисляютъ, что умεрло народу 
руского и жидов сεмьсотъ, а в Тулчинε сколко умεрло нεвεдомо, ибо-дε люди 
разбεглись по лεсам, в Тимановцε сεлε и в Пεчεре такжε заразилося, точию 
зараз разбεглися люди по лεсам. В Палεεвε Озεрε умεрло болшε шεстидεсят 
члвкъ, толко-де в городε мало умεрло, а болшε в лεсах одни з голоду, а другиε 
с холоду. Около Палεεва Озεра в других сεлах, в Плоском, Сεнном, Пεрεж-
ном [!], в Мεрани опасная болεзнь εсть, толко понεмногу умεрло и то-дε до 
9 дεкаб ря, а от того врεмяни ужε нε слышно. 

Второи члвкъ, а от которого числа нε показано, точию писано в фεвралε 
мсцε. 

Вашεму прεвосходитεлству даю вεдать, что пришεл ис Царя-Града но-
вои хан εщε на рожεствεнскиε [!] свята и от того врεмя и доднεсь нεдвижим 
стоит в Нагаискои ордε, а какъ скоро туда прибыл, то тотчас в самои скорос-
ти отправил от сεбя в Полшу посла, которои-дε при слεдовани εво въ Ягор-
лыкε нε пропущεн, и затεм он поεхал Волощиною, и какъ скоро // приεхал до 
Могилεва тотчас взяли εво с вεликою чεстию и прεпроводили до краичεго ко-
ронного, у котораго до сεго он прεбываεт. А за прибытиεм-дε оного ханского 
посла к краичεму, либо до Царя-Града, либо до хана наскоро послан нарочнои 
курьир [!]. А старои-дε хан ис Крыму взятъ за то, что бутъто согласиε имεл с 
Россїискою импεриεю. Извεстно ж дε нам, что будεт навεснε бεй-сεраскεр с 
воиском до Бεндεръ. 

При том жε вεдать даю, что от тово хана нового, понεжε он близ васъ 
стоит, а об нεм нε вεдаεтε, будтε в опасности дεнно и ночно по брεгу Бугу нε 
в малои силε таино, яко жε и он, яко волкъ утаεнны сидит, ища кого поглоти-
ти, а другая стража да будεт вам от краю полскаго крεпкая дεнно-нощная и 
тая нε в малои силε, – кто вεдаεт, что посол хански вынεсεт ис Полши. 

Что жε дε касаεтца до опасной болεзни, собствεнно, и по самои истиннои 
правдε извεствую, что прεд Покровом, дажε до самого Филипова поста была 
в Бεндεрε и в Волощинε, и у нас было мало проявилося, и толко восεм члвкъ 
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18 Дужки в тексті.
19 Хушского.
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въ Ягорлыку умεрло и то прεд Филиповым постомъ, а нынε какъ в Бεндεрахъ, 
такъ и повсюду // в нашεм краю таво нε слышно и свободны пропускъ вεздε.

Скріпа: Канцεляристъ // Яковъ // Донъ

ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 13753. Арк. 2–4, 12. Копія.

№ 6
1756 р., листопада 23. – Сказка козака Григорія Богдановича про 

скупчення польських загонів у містечках Черкаси та Чигирин, наявність 
у Речі Посполитій прихильників прусського короля Фрідріха II, заготів-
лю польською владою провіанту

1756 году ноября 23 д. полку Полтавского товариша Івана20 Богдановича 
синъ Григорій Богдановичь в полковой Полтавской канцεляріи сказкою пока-
залъ.

По учинεнному εму, Богдановичу, от оной полковой Полтавской 
канъцεляріи, в силѣ Гεнεралной войсковой канъцεляріи ордεра, состояшойся 
на основаніи высокоповεлитεлного εго сіятεлства ясновεлможного высокопо-
вεлитεлного гспдна гспдна Малой Россіи обоихъ сторонъ Днѣпра и Войскъ 
Запорожских гεтмана и разнихъ ординовъ кавалεра ордεра, словεсному на-
ставлεнію отεхалъ онъ з дому своεго в Полскую област для сεкрεтнѣйшого о 
тамошних обращεніх розвѣдованія, сεго 1756 году октября 28 д. 

И прибылъ онъ в полскоε мѣстεчко Чεркасъ сεго ноябра 2 д., и тамо 
чрεз εдинъ дεнь побывъ, отεхалъ оттоль в город Чигиринъ. И прибылъ туда 
нояб ра 6 д., и в тотъ εго проεздъ видѣлъ онъ, Богдановичь, какъ в Чεркасах 
и Чигринѣ, такъ и в околичних тамошних сεлах состоящіε войски полского 
хорεнги, а в коликомъ имεнно числѣ, и сколко оних хорεнг доподлεнна спро-
вѣдат онъ, Богдановичь, нε моглъ. Оніε жъ хорεнги стоят в тѣхъ мѣстах на 
зѣмовомъ кормѣ, а в ономъ городѣ Чигринѣ онъ, Богдановичь, поживъ два 
дни отεхалъ оттоль в город Богославль, куда прибылъ ноябра 11 д. 

И будучи тамо онъ, Богдановичь, былъ в тамошнεго губεрнатора Клѣч-
ковского, а имεни εго знат нε можεт, гдѣ, мεжду проттчими [!] о купεчεскомъ 
промыслѣ разговорами, оной губεрнаторъ обявилъ εму, Богдановичу, что в 
Полщѣ нѣсколко полских пановъ сношεніε їмѣют с прускимъ королεмъ, чтоб 
причтит [!] εго сεбѣ за короля полского, а онъ-дε, король прускій обѣщаεт 
имъ всѣ ихъ прεжніε волности. И тамо в Богославлѣ днεй два побивъ, отεхалъ 
в мѣстεчко Мошнε, и прибылъ туда ноябра 14 д., гдε жилъ чεтири дни и в то 
εво, Богдановича, бытіε в оноε мѣстεчко приεхал зо Лвова // тамошній мошεн-
скій дεржавца Юзεфъ Богузкій21. И за прїεздомъ εго онъ, Богдановичь, в оного 
дεржавца Богузского явился в замку, которій мεжду протчими о купεчεском 
промыслѣ разговорами сказивалъ εму, Богдановичу, что имѣют согласіε па-
новε полскіε сεмь, имεнно: гεтманъ полскій корунній Брεнѣцкій, воεвода во-
линскій Потоцкій бывшій крайчεй корумній, воεвода бεлскій Потоцкій, ксεн-
жа Разѣвилл Гεронѣмъ воεвода слуцкій, воεвода рускій Хрторойскій22, вεлкій 
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20 Написано над рядком.
21 Слово правлено.
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корумній подстолѣй Любомирскій минѣстра, вεлкій корунній стражникъ Лю-
бомирскій минѣстра, чтоб прусского короля принят сεбѣ в Полщѣ за короля 
жъ, и εжεли-дε каснεтся россійская армія, то оному помоги дать и стоитъ-дε в 
ксεнжи Радзѣвила под Слуцкамъ23 войска до дεсяти тисячь драгановъ. А прот-
чіε-дε полскіε пановε Рεчь Посполита, и гεтман полній Рεузскій24, и гεтманъ 
литовскій ксεнжа25 Радзѣвилъ, вεлкій корунній с протчими Рεчи Послитой26 
тому нε согласуют и оного короля пруского сεбѣ нε жεлают. И в полских-дε 
мѣстах состоящіε около граници пруской, имεнно: в ключах Познарскомъ и 
Кротошинскомъ заготовляются для походу арміи пруской в Полщу, – мости, 
и гати, и провянтъ. 

Из оного жъ мѣстεчка Мошεн онъ, Богдановичь, прямо сεго ноябра 18 д. 
отεхалъ в Россію и прибилъ в город Полтаву 23 сεго жъ ноябра и сїε онъ, Бог-
дановичь, показалъ по вѣрноприсяжной должности, в самую сущую правду.

В подлѣнной тако:
К сεй сказки полку Полтавского товариша Ивана Богдановича синъ Гри-

горій Богдановичь подписался.

ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 14653. Арк. 3 і зв. Копія.

№ 7
1756 р., грудня 31. – Промеморія коменданта фортеці Св. Єлисаве-

ти Івана Глєбова генеральному обозному Семену Кочубею щодо намірів 
кримського хана відправити військо проти черкесів та абазанців, які во-
юють проти кримських татар та осаджують кубанські містечка 

Высокородны и высокопочтεнны гсдинъ воисковои гεнεралны ωбозны 
Гсдрь мои
Минувшихъ мсцовъ сεго 756 году сεнтεбря 4 и октября 9 числъ отправ-

лεнныε ωт мεня для провεдования о тамошъних обращεнияхъ под купεчε-
скимъ промысломъ здεшнεго новопосεляεмогω Слободскаго полку слободы 
Камεнки сотникъ Андрεи Гεгεла, вωзвратясь сюда сεго мсца 13 да живущεи 
здεсь в мεщанствε грεкъ Анастаси Васильεвъ, сεго жъ мсца 20 числъ, по при-
быти своεмъ ωбъявили, а имεнно: сотникъ Гεгεла, что ωн был в Бакцысараε 
и турεцких городах Бεндεрах и Очаковε, грεкъ Анастаси Васильεвъ былъ в 
Бεндεрах жε и в разных тотарских [!] мεстах. И во врεмя бытности их, какъ в 
Крымскои ωблости [!], такъ и в турεцких мεстахъ ω воинских приуготовлεни-
яхъ они сами нε прεдусмотрεли и ни от кого нε слыхали, а состоит-дε тиши-
на и всякоε благополучиε, а и россїйскиε купцы свободнои торгъ и пропускъ 
в тамошних мεстах имεютъ и, чтоб им ωбидъ чинεно нε было указом // салтан-
скимъ подтвεрждεно, а и воискъ нигдε в собрани нεтъ, кромε что собиралось и 
уповатεлно ωт хана крымского нεсколко тысεчь воиска татарского на чεркεсы 
и кабазинцы [!] ужε отправлεно, ибо оныε с тεми тотарами [!] воину имε-
ютъ и одинъ их городъ, называющεи Чаїсъ, взявъ, сожгли и много нороду [!] 

23 Слово правлено.
24 Ржεвуский.
25 Слово правлено.
26 Слово правлено. Треба Посполитой.
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в полонъ побрали, да и на другой, городъ Минεтъ, ωни жъ чεркεсы напада-
ли, ωднако жъ εщε нε разорили. А повεтрεнная болεзнь в Костεнтинεполε [!] 
и околничностях оного нε прεсεклась, а слых [!] носитца, что εщε имεεтца, 
в других жε мεстах нигдε ωни, сотникъ Гεгεла и грεкъ Анастаси, нε слыха-
ли. О чεм вашεму высокородию чрεзъ сиε во извεстиε сообщаю и в протчεм 
прεбываю.

Гсдрь мои, вашεго высокородия покорны слуга І. Глѣбовъ
дεкабря 31 дня
1756 году
Помітка: По сεкрεту 
Помітка: Пол. 1757 году гεнвар 28 записат к докладу

ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 14718. Арк. 2 і зв. Оригінал.

№ 8
1758 р., листопада 12. – Сказка козака Корсунського куреня Василя 

Швидкого про наміри єдисанських ногайців напасти на Очаків, виправу 
ногайців у Волощину, затвердження Крим-Гірея кримским ханом

1758 году ноября 12 де., прибивший із Очако[ва] запорожский козакъ, кои 
тамо билъ по купεчεтву [!] и εму поручεнно от Коша и сεкрεтноε развѣдова-
ниε, показалъ

Я, нижεподписаний, сεю моεю сказкою в войсковои запорожской кан-
цεлярии обявляю, что будучи мнѣ по купεчεству в городѣ Очаковѣ с октябра 
прошεдшого пεрвих чисεлъ сεго ноябра по 4 де, видεл я и слихал от протчих, 
что над рεкою Бεрεзаню нε в далεкомъ разстоянии от Очакава, как би вεрстъ 
за три, Εдисанской орди до нѣсколка тисячъ состояло с тѣмъ намεрεниεмъ, 
чтобъ на тотъ городъ Очаков напасть. С той причини, что очаковскиε житεли 
с Кимбура к Очакову начали било кримскоε войско и хана, вишεдших на εди-
санцов, пεрεвεзть, а хотεли суда27 попортить, но за крεпкими от очаковцовъ 
кораблами [!] ничεго нε послѣдовалω і разяряс за свои нεуспεх в намѣрεнии 
нεсколко тисячъ пошло у Волощину на разорεниε, гдε всѣ салтанскиε, а пачε 
ханскиε дεрεвнѣ разъграбили, народа много умεртвили, а инних в плѣнъ взя-
ли. И когда к вεликому салтану в Порту о сεмъ // жалоби донεсεно, то вεлεнно 
обидимих удоволствоват и забратой народъ возвратить, но они, εдисанε, на 
то отпираются, якоби в плѣну у них ни одного чεловѣка нε имѣεтся, а сколка 
в наличности народа нεтъ, то якоби при томъ мεждуусобствѣ побито. Нинѣ 
жъ в наличности мужεска и жεнска пола младолѣтних до тисячи нε имѣεтся 
и за срогими [!] оним εдисанамъ угрожεниями о возвъращεнии народа и по-
граблεнного имεютъ они, εдисанε, намεрεниε, будто на Полщу напаст и тою 
добичю волоских житεлεй удоволствоват. 

По смѣнѣ жъ пεрвого хана опрεдѣлεнъ из султанов εдисанских точ-
но Кримъ-Гирεй, коимъ они стали бить доволни и усмирились, и тотъ ханъ 
новопожалований состоитъ εщε в тѣхъ мεстах, гдε εдисанε много разорили 
людεй волоскихъ и протчих коло Бεндεръ. Вεлεно-дε εму всε то усъпокоить 

27 Слово правлено.
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и обидимих удоволствовать с винних, и уповатεлно ж дε тамъ і зимоватимεт, 
а навεснѣ слѣдоватимεтъ в Кримъ. Бивший жε прεд ним вишъписаний крим-
ский Халим-Гирεй ханъ εхал чрεзъ Очаков їс Кинбура лиманом в нεболшой 
и скудной свитѣ і встрѣча εму от янчаров очаковских съ их янїчарским агою, 
такжε і опроважεниε // при пушεчной палбѣ в минувшεм жε октябрѣ 27 числѣ 
била, из Очакова карεтою на чεтирεх лошадях к Бѣлагороду отправился, и го-
ворят, якоби ї онъ при той коммисии, гдε εдисанъ розбиратимут за обиди, 
будεтъ куда для тогω і капεчѣй-баша от Порти присланъ. 

І сиε вишъписанноε всε точно я слихал от пεрεводчика очаковского Юрия 
Грεка и от многих турков и волоховъ. Опасности жъ тамъ моровой нѣгдѣ нε 
видал и ни от кого нε слихалъ, на томъ и подписуюсь.

В подлѣннои тако: Козакъ курεня Корсунского Васил Швидки[й]
Скріпа: Воїсковий // писаръ Іванъ Чугуεвεцъ

ЦДІАК України. Ф.51. Оп. 3. Спр. 19115. Арк. 3–4. Копія.

№ 9
1758 р., н. п. листопада 2028. – Витяг із донесень військової розвідки 

про стан справ у турецьких фортецях, Кримському ханаті та на прилег-
лих територіях

Краткая виписка із рεпортовъ с приложεнїями получεнних в Правитεл-
ствующїй Сεнатъ из Кїεва от гεнεрала-аншεфта [!] и кавалεра Стрεшнεва і 
из Новой Сεрбіи от гεнεрала-маіора Юста, какоε по развεдиваніямъ нарочно 
посланнихъ заграницу о тамошнихъ обращεніяхъ извεстіε получεнно.

1-ε. Посиланной в Бεндεри из Новой Сεрбіи от гεнεрала-маіора Юста 
новопосεляεмого Слободского казачεго полку сотникъ Юря Костантиновъ 
обявилъ, что в томъ городε прεвεликая опасная болѣзнь, и ужε на дву тамо 
улицахъ распространилась и для того онъ, нε доεхавъ туда за 30 вεрстъ, воз-
вратился. А в битность εво в пути провεданно, что εдисанской народъ мεжду 
собою, а особливо с кримскими татарами вεликоε смятεніε имεютъ, за то когда 
от кримского хана опрεдѣлεннои в мѣстεчко Ган-Кишло султанъ чрεзъ улу-
си ихъ слѣдовалъ, тогда нεмалія имъ причинилъ обиди, почεму тотъ εдисан-
ской народъ, собравшись до нεсколько тисячь и пεрεправясь чрεзъ Днεпръ29 
слεдовали до помянутого мεстεчка с такимъ намѣрεніεмъ, даби εво, султана, 
убит, которой о томъ увεдавъ скрился в Бεндεрахъ, куда и тотъ εдисанской 
народъ слѣдовалъ, то кто30 тамошнεй бεндεрской сεраскεръ-паша, запεршись 
в городε нε допустилъ, мεжду чεмъ оной султанъ оттуда к кримскому хану 
уεхалъ, чрεз что оной εдисанской народъ, злобствуя, началъ во отмщεниε 
живущихъ в Турεцкой области волоховъ и самого ихъ волоского гεтмана ду-
басарского грабить и городъ Яси разорать, и оттуда пошли к Дунаю. Да в 
нεдавномъ-дε врεмεни вεнгри якоби с турками нεмалоε сражεніε имεли, гдε с 
обоихъ сторонъ многоε число народа побито. А турки-дε и татарε Кримскія, 
Нагайская и Буджацкая орди, також грεки и волохи покупали пшεницю 

28 Встановлено за документом на арк 3зв.
29 Слід читати Днεстр.
30 Слово правлено.

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ



238

и суржокъ, платили за чεтвεрт // по 2 рублѣ и со излишεством и отдавали 
в Очаковъ, в Бεльгородъ, Бεндεри и в протчія мεста в магазεини, в прошлихъ 
лѣтних мсцяхъ, которая и поннѣ тамъ находится, и слишно, что турки и татарε 
кримскія збираются общε з буджацкими и намѣрεнни на нагайских нападεніε 
учинить и в послушность свою привεсть. Салтанъ жε турεцкой, такъ31 жε и 
ханъ кримской писалъ к полскому гεтману и Рεчи Посполитой, чтобъ нагай-
ских татаръ в свою зεмлю, εжεли прибεгать станутъ, нε принимать, почεму в 
Полщε ко всεм владεлцамъ подтвεрждεно, даби ни одинъ в своихъ маεтностях 
тεхъ нагайских татаръ принимать нε отважился, чрεзъ чтобъ мεжду обεими 
сторонами противности мирному трактату нε воспослѣдовало. А полской рεт-
мийстръ [!] Маковскій сказивал, что будто тѣ татари, которія взбунтовались, 
приняли множεство у короля пруского дεнεгъ, и якоби намεрεнни к нεму пεрε-
датся, такожъ-дε в прошлом октябрѣ мсцѣ пришли полскія газεти, что будто 
король пруской у цεсара чεтирε города взялъ и француза ужε збилъ.

2-ε. Посиланной жε в Очаковъ ωт нεго жъ Юста Слободского полку сот-
никъ Кошεвεнко обявилъ, что в Очаковѣ и около оного, такъжε при рεчки 
Бεрεзани состоитъ самимъ воεннимъ дεламъ Бεлогородской орди до 20.000 в 
кибεтки ихъ, з жεнами и дεтми, имεются к полской границε к Кодимε особо 
конная орда мεстεчко Дубасаръ, а к тому три сεла разорили и у тамошних 
людεй имεніε, скотъ и всε разграбили, а людεй били и мучили, а другихъ и 
до смεрти побили, да кримскихъ-дε татаръ войска нεмало с Кинбура чрεзъ 
лиманъ въ Очаковъ судами пεрεвозится, и намεрεнни с показанною Бεлого-
родскою ордою баталію имεть за обявлεннія причинεннія от них туркамъ и 
волохамъ обиди, и потому в сокращεніε и послушность ихъ прεвεсть. Городъ 
жε Очаковъ починεнъ, а к тому εщε вновь изрядно построεнъ зεмляной округъ 
прεжняго, и около оного // полисадникомъ вεсь оставлεнъ, а воεнних людεй 
в Очаковε, кромε гарнизона нεтъ и из Царя-Града пороху и пуль два корабля 
нεдавно привεзεнни, и εщε под городомъ нεвигружεннія стоятъ. А помянутая 
Бεлогородская орда точно намεрεнна подбεгнуть подъ протεкцію Россійской 
импεріи, и потому онія нεмалія обиди туркамъ и волохамъ и причиняютъ. 
А от турокъ и татаръ и здεшнεй сторонε противного ничεго нε прεдусмотрεн-
но, и турки краинεε жεланіε имεютъ, чтобъ и впрεдь бить в смирности и про-
тивностεй нε чинить. При томъ жε εму, Кошεвεнку, очаковской сεкрεтарь 
обявлялъ о причиняεмихъ от гайдамакъ запорожскихъ ихъ людямъ обидахъ 
и вεлεлъ εму, Кошεвεнку, рεчεнному гεнεралу-маіору Юста донεсти, даби онія 
сокращаεми и искорεняεми были, и при отпускε εго далъ εму от очаковс-
кого паши к гεнεралу-маіору Юсту писмо, в которомъ по пεрεводε показан-
но, что при наблюданіи мεжду обоима импεриями вεчно мирного трактата, 
даби Россійской импεріи ни до каких убитковъ нε допустить, опрεдεлилъ онъ, 
паша, для розεзду и надсматриванія гайдамакъ по ту сторону рεки Буга нεко-
торія партіи, и в случаε, εжεли попадутся россійскія, такихъ ловить и к здεш-
нимъ командиромъ отдавать приказалъ. А близъ-дε ихъ границъ в урочищε 
Рускомъ Пεрεходε, пεрεεхавъ лотками, козаки стоящіε дεрεвнѣ при Горскомъ 
озεрε 60 лошадεй отогнавъ, ушли, коихъ хозяεва видя заподлинно, пришεд 
к нεму, пашε, жалобу приносили, а при совεршεнной-дε и нεпоколεбимой 
мεжду обоима импεриями дружбѣ бить такимъ грабитεлствам вεсма нεпри-

31 Слово правлено.
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стойно, чεго ради, охраняя означεнную дружбу и доброε сосεдство уповаεтъ, 
онъ, паша, что вишε рεчεнних отогнанних лошадεй отискать и хозяεвамъ от-
дать онъ, гεнεралъ-маіоръ, прикажεтъ. На что от εго, гεнεралъ-маіора Юста, 
к нεму, пашε, октябра 11 дня отвεтъ учинεнъ, что в турεцких границах около 
рεчки32 Грамаклεй в тεрновнику мεжду камεнεмъ и в другихъ мεстахъ, по-
даваясь к Гарду около Буга нεвεдомо какія воровскія люди // нεмалимъ чис-
ломъ пристанищε и уриватεлство33 ннѣ имεют, кои пεрεходя в границах рос-
сійскихъ, многія нεспокойства и обиди отнятіεм скота и другимъ, такъжε и 
проходя турεцкою стороною в Полщε тамошнимъ людямъ нεмалія разорεніи 
причиняютъ и ужасноε от нихъ кровопролитіε происходитъ, за коими для по-
иску здεшнимъ командирамъ в турεцкую сторону, по силѣ мирнихъ трактатов 
входить, такъ какъ с турεцкой сторони нε должно, а остаεтся поискъ онимъ 
злодεямъ каждому во всεй границε, и даби чрεз такоε укриватεлство злодѣεвъ 
обоихъ сторонъ подданнимъ и пачε какихъ обидъ нε навεдεнно било, того для 
приказалъ би, онъ, паша, в турεцких границахъ прεдостεрεгать и искорεнять, и 
ловить, и εстли по поимки являтся россійскіε подданіε, то бъ их для наказанія 
сюда прислалъ, которимъ и достойная казнь по злодεйствамъ ихъ слεдовать 
будεтъ, а напротиву того и от російской сторони во искорεнεніи таких воровъ 
поступанно будεтъ.

3-ε. В писмε кримского хана Халимъ-Гирεя Запорожского Войска къ 
кошεвому атаману Григорію Фεдорову, что онъ, ханъ, за нагайцами ннѣ з 
своимъ кримскимъ войскомъ к Пεрεкопи приεхал и находящεйся при томъ 
воискε салтаномъ с ихъ свитами надлεжитъ на εдисанцовъ пεрεправится 
чрεзъ казикεрмεнской пεрεвозъ, токмо за нεимѣніεмъ у нихъ судовъ то войско 
мεдлит, і для того дружεски просилъ для пεрεправки ихъ воинскихъ людεй 
по 15034 судовъ и дубовъ со взятεмъ за оніε пεрεвози заплати на оную рεку 
прислать в нεмεдлεнномъ врεмεни, увεрая при томъ, что обиди и налоговъ 
запорозким козакамъ, находящимся поблизости от εго войска произойти нε 
можεт, ибо-дε то войско прямо по Бугу-рεкε слεдовать имѣεтъ. 

4-ε. В писмε к нεму жъ кошεвому от пεрεкопского намѣстника // Сали, 
получεнном въ 20 дεнь октябра, коимъ увεдомляεтъ, что бившεй кримской 
ханъ Халимъ-Гирεй по указу турεцкого султана до того писма за три дни свεр-
жεнъ, а на мεсто εго пожалованъ ханом Кримъ-Гирεй. Чεго ради, по-дружεски 
проситъ Всεроссійской импεріи по надлεжащимъ мѣстамъ о сεмъ дать знать, 
что нинѣ помянутоε ихъ войско в свои надлεжащіε мεста всε возвращεнни, 
и чтобъ жεлающія εхать в Кримъ для купεчεства слεдовали бъ бεз всякого 
опасεнія.

5-ε. В сказкахъ посиланних от помянутого кошεвого атамана Фεдорова 
запорожских козаковъ обявлεнно.

Якова Швидкого от 17 октября, что очаковская крεпость запεрта била 
тамошними житεлями от Едисанской и Бεлгородской орди, а живущїε-дε 
тамъ турки, и волохи, и жиди всε даннимъ от Порти нεмεцкимъ ружжεмъ 
снабдεнни. С кримской жε сторони в Очаковъ и за Бугъ-рεку татари за 
нεимѣніεмъ судовъ нε возятся, что εдисанци и бεлогородци пороми взяли 

32 Слово правлено.
33 укрывательство.
34 Написано замість витертого. 
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под свой караулъ, и слишно-дε било в Очаковε, яко ужε ханъ εсть новой и 
слεдуεтъ в Кримъ и что εго ожидаютъ вскорости, а εдисання [!] для того 
склонились.

Івана Нεзная от 20 того жъ мсця, что в городε Пεрεкопε вишεдшεε било 
кримскоε войско с ханомъ на εдисанской народъ возвратилось, и чрεз Пεрεкопъ 
ишло по-прεжнεму днεй з шεст в свои мѣста, а россійской купεцъ Шεстаковъ 
в проεздε в Бакцисараи чрεзъ Пεрεкопъ сказивалъ, что ханъ лишεнъ чина и 
остался по сεй сторонε Пεрεкопа ко Днεпру, а на мεсто εго будεтъ другой при-
сланъ из Константинополя, коεго и ожидали, а главной-дε ханскои толмачь, 
возвратясь с тεмъ кримскимъ войскомъ // і в Пεрεкопъ прибивши, тамошних 
канторжεйвъ [!] и толмачовъ в турму сажалъ, а турки сказиваютъ публично, 
что ханъ бившεй отставлεнъ и впрεдь будεтъ тихо и смирно.

6-ε. В листѣ малороссійского гεтмана и кавалεра обявлεно, что по прεтεн-
сіямъ кримской сторони от Войска Запорожского удоволствіε чинится, кото-
рого и возвращεно по тεм прεтεнсіямъ в нинѣшнεмъ году августа по 5 число 
на 5.739 рублεй 30 копѣεкъ, чεму приложилъ виписку, присланную Войска 
Запорожского от кошового атамана. Напротиву жъ того в нинεшнεмъ году 
от татаръ запорожцами причинεнни разніε обиди, состоящія в грабитεлствах 
и смεртнихъ убійствах, коεго пограблεнно по цεнε на 707 рублεй 24 копѣйки 
да до смεрти убитихъ козаковъ 3 чεловѣка, токмо удоволствія никакого нε 
учинεнно, о искорεнεніи жъ гайдамакъ найсрожайшε [!] стараніε чинится и 
нεпрεстаннія розεзди происходятъ.

На копи подпись таковъ:
Протоколѣстъ Борисъ Сахаровъ
Канцεляристъ Іванъ Касаткинъ

ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 15003. Арк. 5–6зв. Копія.

№ 10
1759 р., березня 14. – Сказка військового товариша Корсунського ку-

реня Василя Швидкого про наміри кримського хана і єдисанських ногай-
ців напасти на фортецю Св. Єлисавети, перебування кримського хана в 
Каушанах, поповнення гарнізону очаківської фортеці яничарами та за-
вершення її ремонту 

1759 году марта 14 д., прибивший из Очакова, посиланной туда и за рεку 
Бугъ от Коша к развѣдиванию35 под образомъ купεчεства курεня Коръсунско-
го товаришъ и войсковий служитεль Василь Швидкий Войска Запорожского в 
войсковой канцεлярии сказкою обявилъ.

Во врεмя прибития εго в Очаковъ с гεнвара мсця прошεдшεго послѣднихъ 
чисεлъ слихалъ от пεрεводчика очаковского (к здεшнεй сторонѣ извѣстно-
го приятεля)36 грεчεнина Юрия Григориεвича, что Εдисанская орда с ханом 
кримским нинѣшним намѣрεвали на российскїε границѣ на крѣпость Святия 
Εлисавεти, на Сѣчь ї на протчиε новопосεляεмиε слободи напасть, к якому 

35 Слово правлено.
36 Дужки автора.
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били своεму злому намѣрεнию совεръшεнно и изготовилися и лошадѣ кор-
мили, и в Очаковѣ всѣ житεлствующїε били-дε с тогω в опасности, однакъ 
вεликїй ихъ падиша от Порти, такъ хана кримского, яко и Εдисанскую орду 
от того ихъ намѣрεния, напоминая им вѣчно заключεнниε мирниε трактаты, 
ωтвратил и запрεтил якоби. Сεго ж года // фεвраля послѣднихъ чисεлъ при 
отεздѣ оттол онъ, Швидкїй, слихал от грεка житεля бакцисарайского Ана-
кия37 Старого, там в Очаковѣ торгующого, которий и в Сѣчи Запорожской 
много по купεчεству живалъ, что паки ханъ кримскій з ордами Εдисанскими 
и Бѣлогородскими в поготовости воинъской состоитъ при городѣ Кавушанах, 
гдε онъ, Анакий, по своεй жалобѣ нѣкоторой у хана бил, ї в то врεмя возврати-
лся в Очаковъ послѣднихъ чисεл фεвраля изшεдшого ж, а на какиε-дε имεнно 
границѣ іли городи намѣрεваεтъ нападεниε чинить, в том онъ, Анакий, на-
стоящεε знат нε можεтъ і нѣ от кого вивѣдать нε могъ, толко слихал мамїεм 
[!], якоби имѣютъ на полскую сторону напасть. К тому ж и вεликого своεго 
падишу в разорεниε привεсть по-прεжнεму нεдоволству. Болшъ38 жε нѣкаких 
противних разглашεний нε слихал и приготовлεний, какъ в городѣ Очаковѣ, 
такъ и понад рεкою Бугомъ татарских собраний и авуловъ нε видалъ и точно 
нѣтъ, а извεстно, яко орды тамошниε коло Днεстра да близ ханской ставкы39 // 
при Ганъ-Кишлѣ и Каушанахъ кочуютъ, о виεздѣ жъ хана Кримъ-Гирεя от-
тол в Кримъ нѣчεго-дε в тихъ мѣстахъ нεизвѣстно и дознат нε можно, а от 
опасной болεзни тамъ40 всε благополучно ї нигдε нε слишно. Город Ѡчаковъ 
ввεсь в прεжнεмъ состоянїи, какъ в прошлом годѣ подкрѣплεниεм вкругъ па-
лями и протчим укрεплεниεмъ докончанъ. Янчар в гарнизонъ тамошнѣй на 
мѣсто помεрших, за вины и збѣжавших и казнεнихъ чεловѣкъ до пятидεсятъ 
прошлого фεвраля въ 13 д. туда из Порти сухопутεмъ прибили и гарнизономъ 
тамошнѣмъ встрѣчεнни и в крѣпост приняти, а сεраскεръ-паша трεкодний41 
дунайский и очаковский прεжнѣй, в Дуная-рεки зимовавший сεй зими, умрε в 
окончании изшεдшεго года, а на εго мѣсто прислан паша Агмεтъ-Кабанъ-чал-
га42 и комεндуεтъ [!] толко по Бεрεзань, а в далнѣε мѣста, яко нε сεраскεръ, 
власти нε имѣεεтъ. Свεрхъ жε сεго ничεго нε провѣдалъ, а з Очакова выεхалъ 
с приданнимы εму во услуги козаками марта сεго въ 3 дεнь, и сиε показалъ в 
самую правду и подписался.

Товаришъ курεня Корсунского и войсковой служитεль Василь Швидкый
Скріпа: Воїсковий писарь Іванъ Чугуεвεцъ
Скріпа: С подлѣнною сводил // воїсковїй канцεляристъ Григорий Лεлεкъ

ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 15603. Арк. 3–4. Копія.

37 Слово правлено.
38 Слово правлено.
39 Слово правлено.
40 Слово правлено.
41 трехбунчужный.
42 калга.
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НАЦІОНАЛЬНО-ОСВІДОМЛЮЮЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СВУ 
В ТАБОРІ ПОЛОНЕНИХ ТА ІНТЕРНОВАНИХ ІЗМІД 

(ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ) 
НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:

НЕВІДОМИЙ ДОКУМЕНТ ІЗ ФОНДІВ ЦДАГО УКРАЇНИ

У статті** йдеться про національно-освідомлюючу діяльність представни-
ків Союзу визволення України у таборі полонених зі складу російської армії 
Ізмід із метою подальшого виокремлення з їх числа українців. Передбачалося, 
що започаткування національно-організаційної роботи в їх середовищі спри-
ятиме демонтажу в свідомості полонених українців залишків віри в «царя і 
отєчєство». Однак спроби представників СВУ організувати українців у таборі 
Ізмід мали лише частковий успіх з огляду на несистематичність їхньої роботи 
в середовищі полонених. Крім того, уряд Османської імперії був не готовий 
витрачати хоч скількись значні кошти для створення українських таборів, що 
обумовило згортання обсягів національно-організаційної роботи серед поло-
нених. За деякий час офіційний Стамбул цілковито відмовився від ідеї сепара-
ції полонених за національною ознакою, обмежуючись проголошенням лише 
політичних гасел на підтримку незалежності України.

Ключові слова: Союз визволення України; полонені; табір; Ізмід; Осман-
ська імперія.

На відміну від Німеччини та Австро-Угорщини, на теренах яких під 
час Першої світової війни були створені щільні та розгалужені мережі 
таборів для утримання полонених зі складу армій Антанти, Османська 
імперія Першої світової війни не вдавалась до якихось системних за-
ходів для організації утримання полонених протиборчих армій за на-
ціональною ознакою. Це пояснювалось тим, що військові здобутки та 
територіальні придбання османів ніколи не були достатньо значними, 

* Срібняк Ігор Володимирович – доктор філософії УВУ, доктор історич-
них наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафе-
дри всесвітньої історії історико-філософського факультету Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка.

** Статтю підготовлено завдяки сприянню Студіуму Східної Європи 
(Studium Europy Wschodniej) Варшавського університету, за ініціативи 
якого 2014 р. була започаткована щорічна Нагорода імені Івана Вигов-
ського (під почесним патронатом Президента Польщі), що вручається рі-
шенням її Капітули з числа делегатів від 25 університетів та вищих шкіл 
Польщі – І. С.
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відтак у полон до турків потрапляли незначні кількості вояків проти-
борчих держав.

Все ж таки, відразу після початку Першої світової війни у турець-
кому полоні опинилась точно невстановлена кількість російських під-
даних, зокрема, матросів військового флоту Російської імперії та членів 
флотських екіпажів деяких російських торговельних суден, що були 
захоплені турками у протоках чи на рейдах османських портів та ін-
терновані в таборі Ізмід1 (був облаштований в приміщеннях старого 
османського арсеналу). Невдовзі до Стамбулу прибула група емісарів 
СВУ на чолі з членом її президії М. Меленевським, завданням яких 
стало проведення інформаційно-пропагандистської акції серед турець-
кого громадянства та османських урядових кіл із метою привернення 
їхньої уваги до «українського питання»2.

Діяльність «Стамбульської делегатури» СВУ не обмежилась лише 
політичними акціями та публікацією в османських виданнях матеріалів 
про національно-державницькі прагнення українців. Вже 25 листопада 
1914 р., отримавши в османської військової влади відповідний дозвіл і в 
супроводі турецького офіцера і перекладача, М. Меленевський і П. Бенд-
зя прибули до табору Ізмід, в якому перебували 61 матрос військово-
го і 160 моряків торговельного флотів Росії. Вони розміщувались в 2-х 
окремих бараках, крім того, ще до приїзду делегатів СВУ 11 україн ців 
були відокремлені від решти та поселені в іншому приміщенні. Останні 
поставились до появи діячів СВУ з «цілковитим довір’ям», військові 
моряки теж спочатку справили на делегатів СВУ позитивне враження 
адекватним розумінням загальної військово-політичної ситуації3.

Натомість значна кількість моряків торговельного флоту мала ціл-
ком російський світогляд та була готова переконувати всіх, що «ліп-
ше російського нічого немає». Ще частина інтернованих походила з 
українських губерній та вважала себе «хохлами», решта – «називали 
себе українцями і цікавились сучасним українським рухом». Саме цій 
категорії інтернованих були передані українські книжки, які привезли з 
собою делегати СВУ4. Після бесід із таборянами було укладено 2 спис-
ки: до 1-го були внесені прізвища 130 українців, до 2-го – імена 10 ро-
сіян (їх пропонувалось усунути з табору). На думку М. Меленевського 
і П. Бензі, українців належало відділити в окреме помешкання та ізо-
лювати їх від шкідливих впливів російських чорносотенців та «шпигів» 
(агентів царської охранки – І. С.)5. Також делегати СВУ слушно вважа-
ли, що доцільним було би й відділення полонених від цивільних інтер-
нованих, про що була поінформована турецька військова влада. Після 
3-х днів роботи в таборі емісари СВУ відбули до Стамбула, зумівши за 
цей час розсіяти до себе недовіру з боку таборян. Особливу радість у 
полонених українців викликало те, що їм були передані книжки (твори 
М. Горького і В. Короленка)6. 
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«Задротяні» мешканці Ізміда і надалі залишались у полі уваги 
«стамбульської делегатури» СВУ, і вже за місяць у таборі з’явились 
члени Союзу О. Початок і «Марко» (прізвище цієї особи не встановле-
но – І. С.), які працювали в таборі триваліший термін – від 25 грудня 
1914 р. до 8 грудня 1915 р. На той час у таборі перебувало близько 
350 осіб, у т. ч. – 154 українця7. Перш за все делегація вжила всіх за-
ходів, аби поліпшити становище полонених українців, але ці спроби 
виявились безрезультатними. 

Як ішлося в одному з непідписаних звітів про роботу в таборі Ізмід, 
умови утримання полонених у ньому були дуже несприятливими, бо 
мешкали вони в старому будинку, на долішньому поверсі якого утри-
мувались «вівці, від котрих через діряву долівку йде страшенний смо-
рід. Треба привикнути, щоби в такому помешканню висидіти кілька 
хвилин». Натомість годували полонених задовільно – «кутею та фасо-
лею», видаючи достатньо хліба. Ускладнювала роботу з полоненими та 
обставина, що «там-же живуть інтерновані росіяни, переважно шпигу-
ни, котрих сусідство не дуже приємне для полонених». Цілими днями 
полонені змушені були працювати на дорожніх роботах8. 

Констатувавши у своєму звіті, що серед маси полонених «ба-
гацько цікавих і корисних людей, котрих ми працюючи разом змо-
жемо використати», діячі СВУ намагались сконсолідувати українців 
шляхом проведення роз’яснювальних бесід, маючи також на меті 
вивчення їхніх політичних та національних поглядів. Хоча всі меш-
канці табору перебували між собою у приязних відносинах, і частина 
матросів торговельного флоту була досить обізнаною у політичному 
відношенні (дехто з них навіть брав участь у різних політичних орга-
нізаціях), всі вони були «національно несвідомі». Досить показовим 
було те, що «на питання хто він, завсігди (завжди – І. С.) одна відпо-
відь: – «русский» – і треба ще довго балакати поки він, відказавшись 
від назви «кацап», назве себе «хахлом». Лише одиниці на запитання 
делегатів СВУ про їхню національну приналежність «з обуренням за-
являли: «Та вже-ж не кацап». Ускладнював роботу з матросами воєн-
ного флоту (учорашніми селянами) їхній дуже низький освітній ценз, 
точніше – його відсутність: майже всі вони були «на пів неграмотні, 
а коли і грамотні, то вся грамотність зводиться до простого уміння 
підписати свою фамілію»9. 

Відтак здійснити задумане було надзвичайно складно. До того ж, 
як уже зазначалось, всі бранці тяжко працювали, маючи вільний час 
«тільки в свята та з годину перед вечерею». Перешкоджало веденню 
національно-освідомлюючої роботи серед таборян й «сусідство моска-
лів, а ще гірше шпигунів, котрі хоч нічого нам не говорили, зате пиль-
но стежили за всіма нашими розмовами з полоненими». Часом заяви 
про те, що Україна має стати самостійною державою, зустрічали з їх-
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нього боку неприховані погрози: «Підождіть, вернітесь домой, а там 
Вам Николай Николаевич10 такую самостійную Україну пропишет, что 
долго сидеть не будете, благо берез у нас много»11.

На їхню думку, відокремлення України від Росії є не тільки немож-
ливим, а навіть несправедливим. «Когда Вам трудно было, вы подда-
лись нам, а тепер з жиру беситесь». Частина революційно налаштова-
них полонених росіян при цьому «обіцяла», що «вернувшись до дому 
стануть здобувати собі «свої права», а тоді й «хахлов» не забудуть». На 
згадки делегатів СВУ про «всі кривди, які заподіяли кацапи Україні, 
вони говорять, що кацапам не легше живеться, і що аж тепер настав час 
визволитися з під урядової кормиги як москалям так і українцям і жити 
в згоді». Значною мірою через моральний тиск із боку чорносотенців 
полонені та інтерновані українці спочатку навіть уникали спілкуватись 
із делегатами СВУ, побоюючись «скомпромітуватись перед москалями, 
а ще більше перед шпигунами (чорносотенцями – І. С.)»12.

Проте завдяки зусиллям деяких полонених українців крига недо-
віри до емісарів СВУ поступово скресла, а трохи згодом, коли остан-
ні зуміли домогтись часткового полегшення режиму утримання для 
українців, ставлення до них змінилось кардинально. Зокрема, завдяки 
заходам делегатів СВУ полонених «перестали бити, дали право мати 
свого кухаря», а крім того українським таборянам було передано «від 
імени С.В.У. костюми, котрі дав турецький уряд, а також грошову 
запомогу уже від С.В.У.». Це, з одного боку, справило позитивне 
враження на українців, а з другого – підсилило люту злобу в душах 
полонених росіян, які «з завистю говорили: «ізвестно, хахол – хахла 
вєздє найдьот»13. 

Також українцям були передані книжки, проте робилось це без 
жодної системи. Напевно найбільшим досягненням представників 
СВУ слід вважати проведення регулярних бесід – спочатку про за-
гальний стан «української справи», а пізніше вони трансформувались 
у «систематичні лекції по історії України». В такий спосіб перед табо-
рянами «пройшла вся українська історія, котра зробила на них сильне 
вражінє, се було для них щось нове, чого їм в своїм житю не при-
ходилося чути. Вони дивувалися, як то говорили вони, «ми потомки 
козаків перед котрими колись дріжали москалі, мусимо ходити тепер 
в московському ярмі», – сього не повинно бути. «Обговорювались 
також всі хижацькі заміри москалів знищити з лиця землі все україн-
ське і зробити українців «руськими людьми» і «вєрними слуґами ба-
тюшки і царя»14.

Зрозуміло, що далеко не всі українці змінили свої погляди під 
впливом таких бесід-лекцій, дехто з освіченої таборової «публіки», 
заяв ляючи про симпатії до України, водночас «зі страшенним обурен-
ням» дорікав галичанам, які, на його думку «не могли і не мали права 
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виступити проти Росії, вони мусіли зєдинитись з руськими і побити 
Австрію, а потім у батюшки царя дістати собі ріжні милости». Той 
контр аргумент, що росіяни в Галичині «заводять провославє і москов-
щину і нищать все українське а поважних українських діячів засилають 
на Сибір», не сприймався цими псевдопатріотами, бо їм «треба кола на 
голові тесати щоби вони повірили кому і відказались від своїх «патріо-
тичних» поглядів».

Зрештою, тривале спілкування представників СВУ з полоненими 
дало позитивні взнаки – частина мешканців табору почала підтримува-
ти ті способи розв’язання «українського питання», які пропонувались 
Союзом. Із запалом і безкомпромісністю, чим була позначена робота 
членів СВУ на початку війни, вони намагались зробити все, аби «по-
лонені почували себе гордими тим, що вони є Українці і запалилися 
вогнем ненависти проти Росії, вічної нашої гнобительки»15.

На початку 1915 р. до вже присутніх тут представників СВУ при-
єднався ще й М. Мітієвський, і робота з полоненими була продовжена. 
Інформуючи президію СВУ про її перебіг, П. Бензя підготував на по-
чатку квітня 1915 р. звіт, в якому, зокрема, повідомляв про неослабний 
моральний пресинг із боку росіян, серед яких багато «шпигів, присут-
ність яких лякала співчуваючих нам полонених, і вони боялись навіть 
говорити»16.

З огляду на це делегати СВУ звертались до османської влади з на-
полегливими проханнями відокремити 154 українця від росіян. У від-
повідь турецька сторона впродовж 3-х місяців обіцяла вжити відповід-
них заходів, але так і не спромоглась на жоден конструктивний крок у 
цьому напрямі. Як зазначав П. Бензя, причинами цього були крайній 
бюрократизм османської державної машини, а крім того, побоювання, 
що «за нашу (делегатів СВУ – І. С.) роботу зостанеться їм більш усього 
від москалів на випадок їхньої перемоги»17.

Отже, турецька військова влада не мала ані можливості, ані бажан-
ня йти назустріч проханням делегатів СВУ та підтримувати україн-
ських бранців, тому всі їх спроби виокремити українців із загальної 
маси полонених та примістити їх в окремому таборі зазнали невдачі. 
А невдовзі мешканці цього табору були переведені до іншого місця 
свого утримання (Афіон-Кара-Гіссар), в якому всі спроби проведення 
національно-освідомлюючої роботи виявились невдалими. За словами 
П. Бензі – «…про постановку плянової роботи серед полонених в Ту-
реччині не могло бути і речі; нам лишалося зробити те, що ми могли, 
себто заснувати в таборах, як в Сівасі, так і Афіон-Кара-Гіссарі бібліо-
течки з нашої літератури» 18.

Таким чином, усі намагання представників СВУ скупчити полоне-
них українців в окремому таборі та організувати в їх середовищі плано-
мірну роботу національно-патріотичного змісту виявились невдалими 
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через інертність османських урядових чинників. Разом із тим, поява 
членів СВУ в Туреччині, їхні контакти з місцевими чиновниками та 
офіцерами стали одним із прикладів турецько-української співпраці 
(хоч і не дуже успішної), що мала своїм завданням послаблення Росій-
ської імперії. 

У вже цитованому звіті П. Бензі наведена думка тогочасного ту-
рецького поета Емін-бея, який вважав, що Україна і Туреччина мали 
перед собою «спільного смертельного ворога і …інтереси обох народів 
ідуть разом. Побіда (перемога – І. С.) над Москвою дасть можливість 
культурно розвиватися як Українському, так і Турецькому народам»19. 
З цим твердженням важко не погодитись, бо російський експансіонізм, 
який прикривав свою агресивну сутність на Балканах і Кавказі гаслами 
захисту прав християнського населення, ще раніше, у ХVІІ ст., анек-
сував українські землі, а на початку ХХ ст. плекав надію опанувати 
протоками (Босфор і Дарданелли), що ставило під сумнів всю архітек-
тоніку міжнародних відносин у Південно-Східній Європі. 

Слід визнати, що в інтересах османів було постання незалежної 
України, що дозволяло їм відсунути від Туреччини кордони Російської 
імперії далеко на північ. Крім того, важливим для Туреччини було вій-
ськове послаблення Росії, з якою Османська імперія провела 10 воєн-
них кампаній у ХVІІ–ХІХ ст., намагаючись забезпечити свої інтереси 
в басейні Чорного моря. Проте переважна більшість цих воєн закінчи-
лась не на користь османів, військові поразки якої супроводжувались 
відпадінням від Османської імперії все нових і нових територій. 

Тому османи вітали появу представників СВУ на турецькій землі, 
сподіваючись в такий спосіб підважити Російську імперію. Скористав-
шись цим, СВУ зумів розбудувати свої структури в Стамбулі, а також 
відрядив своїх емісарів до таборів полонених росіян із метою виокрем-
лення з їх числа українців. Передбачалось, що започаткування націо-
нально-організаційної роботи в їх середовищі сприятиме демонтажу 
в свідомості полонених українців залишків віри в «царя і отєчєство». 
Однак спроби представників СВУ організувати українців у таборі Із-
мід мали лише частковий успіх з огляду на несистематичність їхньої 
роботи в середовищі полонених. Крім того, уряд Османської імперії 
був не готовий витрачати хоч скількись значні кошти для створення 
національних (у цьому випадку українських) таборів, що обумовило 
згортання обсягів національно-організаційної роботи серед полонених. 
За деякий час офіційний Стамбул цілковито відмовився від ідеї сепара-
ції полонених за національною ознакою, обмежуючись проголошенням 
лише політичних гасел на підтримку незалежності України. 

Текст документа, що подається нижче, публікується без скорочень, 
мовою оригіналу зі збереженням стилістичних та орфографічних особ-
ливостей.
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Звіт*
про національно-організаційну роботу делегатів СВУ 

О. Початка і «Марка» в таборі полонених та інтернованих
моряків російського флоту в Ізміді (Османська імперія)

25 грудня 1914 р.

Одержавши дозвіл на роботу серед полонених, ми поїхали до ляґеру (та-
бору – І. С.) – в невеликому турецькому місті на Марморовому морю. Всіх 
полонених в ляґеру є 350 чоловік, а з них українців 154 чоловіки. Полонені 
матрози (матроси – І. С.) торговельної і військової фльоти на перший погляд 
нарід симпатичний і живіть між собою в згоді. Значна частина матросів торго-
вельної фльоти свідома, брала участь в ріжних політичних організаціях. Вій-
ськові матрози нарід несвідомий, переважно селяни на пів неграмотні, а коли 
і грамотні, то вся грамотність зводиться до простого уміння підписати свою 
фамілію. Як ті так і другі – національно несвідомі. На питання хто він, зав-
сігди (завжди – І. С.) одна відповідь: – «русский» – і треба ще довго балакати 
поки він відказавшись від назви «кацап» назве себе «хахлом». 

Були случаї, коли приходилося зводити до купи кацапа і Українця, щоби 
вияснити ріжницю між назвою «русский» і «хахол».

З заявою нашого дядька що він «руський кацап» не згоджується; «какой 
он руський – хахол».

Були дядьки, котрі тут-же з обуренням заявляли: «Та вже-ж не кацап».
Житєві обставини полонених погані. Мешкають в старому будинку, де в 

низу містяться військові вівці, від котрих через діраву долівку йде страшен-
ний сморід. Треба привикнути, щоби в такому помешканню висідіти кілька 
хвилин. Годують полонених кутею та фасолею, хліба дають проте доволі. 
Там-же живуть інтерновані росіяне, переважно шпигуни, котрих сусідство не 
дуже приємне для полонених. До того ще приходиться їм по цілих днях пра-
цювати (бють камінє поправляють дороги). Вільні тільки в свята та з годину 
перед вечерою. 

Ознайомившись з положенєм полонених нам прийшлося використовува-
ти увесь свобідний час, який був в їх розпорядженю. Правда, що після ціло-
денної роботи вони не могли бути пильними слухачами, але все таки дещо 
можна було зробити. Перешкоджало роботі також сусідство москалів, а ще 
гірше шпигунів, котрі хоч нічого нам не говорили, зате пильно стежили за 
всіма нашими розмовами з полоненими. Правда, що матрози, москалі позна-
йомившись з нами поставилися прихильно до роботи, хоча про самостійність 
України і слухати не хотіли. «Підождіть, вернітесь домой, а там Вам Николай 
Николаєвич такую самостійную Україну пропишет, что долго сидеть не бу-
дете, благо берез у нас много», – говорили вони нераз нашим дядькам. Треба 
сказати, що з винятком чорносотенців, полонені революційно настроєні і го-
ворять, що вернувшись до дому стануть здобувати собі «свої права» а тоді і 
«хахлов» не забудуть. Про отділеня України від Росії канапи говорити не хо-
чуть, бо вважають се не тільки неможливим, а навіть несправедливим. «Когда 
Вам трудно било, ви поддались нам, а тепер з жиру бисітесь». Коли доводити 

* Документ не підписаний, але можна припустити, що його автором є 
П. Бендзя.
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їм всі кривди, які заподіяли канапи Україні, вони говорять, що кацапам не 
легше живеться, і що аж тепер настав час визволитися з під урядової кормиги 
як москалям так і Українцям і жити в згоді.

Цілком зрозуміло, що Українці теж відносились до нас з недовірєм вважа-
ючи за Австрійських шпигунів і тільки дякуючи більш свідомим полоненим 
вдалося їх переконати в тім що ми за люде і чого хочемо. Через те зразу тілько 
кацапи, переважно чорносотенці балакали нами, а наші земляки і балакать не 
хотіли боячись скомпромітуватись перед москалями, а ще більше перед шпи-
гунами. Згодом, коли ми зробили для них деякі полегшеня, вони звернулись 
до нас, як до своїх заступників. Дякуючи нашим заходам їх перестали бити, 
дали право мати свого кухаря і нарешті ми купили для них від імени С.В.У. 
костюми, котрі дав турецький уряд, а також грошову запомогу уже від С.В.У. 
Се зробило вражінє. В приналежности костюмів до С.В.У. те, що москалі не 
дістали їх, на що з завистю говорили: «ізвестно хахол – хахла вєздє найдьот». 

Що до роботи, то як було сказано по переду; через обставини не можна 
було їх виконати після програми. Прийшлося роздавати книжки без всякої 
системи і всю роботу звести на прості розмови. 

Правда, розмови велися досить систематично і в широкому маштабі. По 
переду (спочатку – І. С.) велися чисто загальні балачки освітлюючі положенє 
української справи, чим дальше, тим розмови принимали більш спеціяльний 
характер і вивелись в систематичні лекції по Історії України. Перед слухача-
ми пройшла вся українська історія, котра зробила на них сильне вражінє, се 
було для них щось нове, чого їм в своїм житю не приходилося чути. Вони 
дивувалися, як то говорили вони, «ми потомки козаків перед котрими колись 
дріжали москалі, мусимо ходити тепер в московському ярмі», – сього не по-
винно бути. «Обговорювались також всі хижацькі заміри москалів знищити з 
лиця землі все українське і зробити українців «руськими людьми» і «вєрними 
слуґами батюшки і царя». 

Були Українці, котрі говорили, що після війни «цар» все сам дасть. Оден 
капітан (Котляревський з Полтавщини – рукописна вставка у тексті – І. С.) 
торговельного парохода познайомившись з нами назвав себе теж українським 
патріотом, по його словам він завсігди (завжди – І. С.) слідив за українською 
справою, читав книжки і передплачував часописи. 

В розмові з нами він зі страшенним обуренєм накинувся на українців в 
Галичині.

По його словам Українців Галичини не могли і не мали права виступити 
проти Росії, вони мусіли зєдинитись з руськими і побити Австрію, а потім у 
батюшки царя дістати собі ріжні милости. Приходилось таким «патріотам» 
вказувати на Галичину, де приспішники «батюшки царя» заводять провославє 
і московщину і нищать все українське а поважних українських діячів заси-
лають на Сибір. На такі доводи де які говорили, що се тільки з початку так 
робиться, а потім се все зміниться. Алеж таким патріотам треба кола на го-
лові тесати щоби вони повірили кому і відказались від своїм «патріотичних» 
поглядів. 

Балакаючи з «не-патріотами», ми обрисували їм діяльність С.В.У. і його 
теперішні змаганя. Роботою С.В.У. вони лишилися цілком задоволені, бажали 
ще дальшої роботи на користь Українського народа. Хоча робота і не могла 
бути ґрунтовно поставленою. То все таки ми постаралися зробити все, що 
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можна. Ми старалися о те, що би полонені почували себе гордими тим, що 
вони є Українці і запалилися вогнем ненависти проти Росії, вічної нашої гно-
бительки.

Скілько нам не приходилося говорити і просити уряд (військову владу 
Османської імперії – І. С.) о виділенє Українців в лучше помешканє і увіль-
ненє від роботи, однак се не помагало, а полонені були переведені в місто 
Афіон кача Гісар, куди нам вже не прийшлося їхати[…].

Закінчуючи звіт можу сказати, що українська справа так спопуляризова-
на серед Турків, що в Царгороді (Стамбулі – І. С.) ст[о]їть тільки назватись 
Українцем, щоби турок ввічливо привитавшись назвав Вас Кардаш – (брат). 
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The article deals with the nationally-aware activities of the representatives of 
the Union for the Liberation of Ukraine in the camp of prisoners from the structure 
of the Russian army Ismids in order to further distinguish among them the number 
of Ukrainians. It was supposed that the initiation of national and organizational work 
in their environment would contribute to the dismantling of the remnants of faith 
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in the «king and fatherland» in the minds of captive Ukrainians. However, attempts 
by Union for the Liberation of Ukraine representatives to organize Ukrainians in 
Ismids camp had only a partial success in view of the unsystematic nature of their 
work in the prisoners’ environment. In addition, the Ottoman Empire government 
was not ready to spend at least a signifi cant amount of money for the creation of 
Ukrainian camps, which led to a reduction in the volume of national-organizational 
work among prisoners. For some time, the offi cial Istanbul completely abandoned 
the idea of separation of captives by nationality, limited to the proclamation of only 
political slogans in support of Ukraine’s independence.

Key words: Union of Liberation of Ukraine; captives; camp; Ismids; Ottoman 
Empire.
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КРУГЛИЙ СТІЛ «АРХІВИ У ХХІ СТОЛІТТІ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

11 червня 2019 р. на базі Центрального державного архіву гро-
мадських об’єднань України (ЦДАГО України) відбувся круглий стіл 
«Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту».

Організаторами заходу виступили ЦДАГО України, Централь-
ний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного 
(ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного), Центральний державний 
архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), Державна наукова архівна бібліо-
тека м. Київ, Український науково-дослідний інститут архівної справи 
та документознавства, кафедра архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Спілка архівістів України. У ро-
боті круглого столу взяли участь представники архівів, наукових уста-
нов, навчальних закладів. Роботу круглого столу модерувала директор 
ЦДАГО України Ольга Бажан.
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З вітальним словом до учасників заходу звернулася Голова Дер-
жавної архівної служби України Тетяна Баранова.

У фокусі інформаційного подіуму були питання: архівний ме-
неджмент як галузь наукових знань, управлінський досвід і навчальна 
дисципліна; розвиток архівної освіти в контексті архівного менедж-
менту: українська модель з урахуванням викликів і зарубіжного дос-
віду; осучаснення принципів та методів управління архівною спра-
вою; архівна установа як об’єкт менеджменту; менеджмент персоналу 
архівної галузі і стиль роботи працівників; психологічні засади ме-
неджменту в умовах малочисельних колективів; культура і професій-
на етика архівіста; інноваційне, правове та технологічне забезпечення 
архівного менеджменту; системний підхід до програмування і плану-
вання діяльності архівів; управлінські рішення в структурі архівного 
менеджменту; менеджмент надання архівних послуг; архіви в умовах 
електронного урядування; архівний менеджмент у системі сучасних 
комунікацій.

У цій частині круглого столу професор кафедри архівознавства та 
спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
історичних наук Ярослав Калакура презентував авторський навчальний 
посібник «Менеджмент в архівній справі». 
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У виступі Ярослав Калакура значну увагу приділив з’ясуванню 
сутності архівного менеджменту, його взаємозв’язку з маркетингом, 
запровадженню електронного урядування в архівній справі та он-лайн 
у наданні послуг. Архівний менеджмент спрямований на успішне ви-
конання винятково важливої соціокультурної місії архівів, реалізацію 
триєдиного завдання: збирання, експертизу та фондування документів; 
забезпечення надійного їх зберігання; сприяння створенню сприятливих 
умов для якомога ширшого використання ретроспективної інформації 
в науковій і просвітницькій роботі, діяльності установ і організацій. 
Йшлося також про розширення зв’язків із громадськістю, підвищення 
культури в роботі з відвідувачами, надання якісних архівних послуг, 
необхідність прискорення оцифрування документальних ресурсів і роз-
ширення дистанційного обслуговування користувачів архівною інфор-
мацією. Це особливо важливо в умовах реалізації концепції «відкритий 
архів», інтеграції українських архівів у світовий інформаційний прос-
тір, збільшення числа іноземців серед відвідувачів архівів, приведення 
нормативної бази наших архівів до європейських стандартів і викорис-
тання досвіду західних країн у наданні архівних послуг.

Автор посібника пояснив своє розуміння суттєвої різниці  між по-
няттями «управління» і «менеджмент». Перше здебільшого пов’язане 
з централізованими архівними системами і, відповідно, з адміністра-
тивно-командними методами керівництва архівними установами та 
підрозділами. Архівна система України носить змішаний характер, 
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вона модернізується, децентралізується, демократизується і декомуні-
зується, а відтак старі методи і «совєтський» стиль роботи керівників 
уже вичерпав свій потенціал. Менеджмент сповідує не бюрократичне 
командування працівниками, а філософію партнерства, ідею співпраці 
керівника і підлеглих у забезпеченні злагодженої роботи, спрямованої 
на досягнення спільної мети, розвиток ініціативи і творчості. Цей дух 
партнерства простежується на всіх етапах менеджменту: від плануван-
ня та програмування діяльності, прийняття управлінських рішень до їх 
виконання. Він особливо важливий в роботі з персоналом. 

Ярослав Калакура акцентував увагу на тому, що посібник покли-
каний утвердити в суспільній свідомості нове розуміння важливості 
та окремішності архівної справи, її межовий характер, адже архіви – 
це й державна служба, сегмент культури, науки, історичної пам’яті та 
інформаційної діяльності. Водночас, це – окрема галузь із своєю спе-
цифікою, своїм законодавством і спеціально уповноваженим органом 
управління. Наскрізною ниткою через весь посібник проходить думка 
про те, що головною фігурою в архівному менеджменті є люди, пер-
сонал. Це – найбільший скарб галузі, а тому дбайливе і поважне став-
лення до працівників архівів, індивідуальний підхід, врахування особ-
ливостей їхнього характеру, сумісності, темпераменту та емоційного 
стану – неодмінна умова створення сприятливої морально-психоло-
гічної атмосфери, запобігання конфліктів. Враховуючи, що в системі 
архівних установ понад 80% працівників складають жінки, актуальним 
є й специфіка жіночого стилю керування.

До обговорення порушених у посібнику питань долучилися завіду-
вач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Марина Палієн-
ко, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної 
діяльності факультету інформаційної політики і кібербезпеки Київсько-
го національного університету культури і мистецтв, доктор історичних 
наук, професор Валентина Бездрабко, директор ЦДАЗУ, кандидат істо-
ричних наук Ірина Мага, директор ЦДКФФА України імені Г. С. Пше-
ничного, кандидат історичних наук Владислав Берковський, заступ-
ник директора Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України, кандидат історичних наук Наталія Маковська, 
директор Державного архіву Київської області Соф’я Каменєва, сту-
дентка магістратури історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Анжеліка Кумуржи, асистент ка-
федри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту 
гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львів-
ська політехніка», кандидат історичних наук Тетяна Білущак, дирек-
тор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 
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України Олена Чижова, директор Державного архіву міста Києва Олек-
сандр Панченко, професор кафедри архівознавства та спеціальних галу-
зей історичної науки історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, голова 
Спілки архівістів України Микола Щербак.

 

Учасники круглого столу ознайомилися з архівними колекціями 
ЦДАГО України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДАЗУ 
та Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ, а також перегляну-
ли документальний фільм із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пше-
ничного «Бережіть фільмокопії» виробництва 1957 р.
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ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗУСТРІЧІ...
У Державній архівній службі України (Укрдержархіві)

3 квітня 2019 року
Відбулося засідання громадської ради при Державній архівній службі 

України.

3 квітня 2019 року
На базі Державного центру збереження документів Національного архів-

ного фонду Державна архівна служба України провела стажування реставра-
торів державних архівів України. 

4 квітня 2019 року
Перший заступник Голови Державної архівної служби України І. Кісіль 

та директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства (УНДІАСД) О. Гаранін взяли участь в урочистостях із на-
годи 100-річчя Державного архіву Черкаської області. 

5 квітня 2019 року
Виконувач обов’язків Голови Державної архівної служби України І. Бон-

дарчук взяв участь у презентації III етапу проекту «Книга добра», що відбу-
лася в Дипломатичній академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України.

18 квітня 2019 року
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Державної архівної 

служби України.

19 квітня 2019 року
Відбулося засідання Центральної експертно-перевірної комісії Державної 

архівної служби України.

7 травня 2019 року
Заступник Голови Державної архівної служби України І. Бондарчук взяв 

участь в урочистому відкритті архівно-музейної виставки «НепрOSTі листи».

15 травня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова зустрілася з ди-

ректором проекту «Іудаїка» Єврейської теологічної семінарії Америки (Нью-
Йорк, США) Д. Фірманом.

16 травня 2019 року
Працівники апарату Державної архівної служби України долучилися до 

Дня вишиванки, який відзначається в 3-й четвер травня.

АРХІВНА ХРОНІКА
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17–18 травня 2019 року
Відбувся Третій Всеукраїнський форум фахівців у сфері урядових ко-

мунікацій #єдиний голос, ініціатором та організатором якого виступив Де-
партамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету 
Міністрів України. У 2-й день роботи форуму Державний секретар Кабінету 
Міністрів України В. Бондаренко вручив відзнаки урядовим комунікаційни-
кам. Серед нагороджених – Державна архівна служба України.

21 травня 2019 року
Державна архівна служба України оголосила конкурс наукових праць 

імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і докумен-
тознавства.

23 травня 2019 року
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Державної архівної 

служби України.

29 травня 2019 року
Відбулося засідання науково-видавничої ради Державної архівної служби 

України, яке провела Голова державної архівної служби України Т. Баранова.

31 травня 2019 року
Відбулося засідання Центральної експертно-перевірної комісії Державної 

архівної служби України.

5 червня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова зустрілась із 

радником-посланником – заступником Надзвичайного і Повноважного Посла 
Чеської Республіки в Україні З. Цаісовою.

11 червня 2019 року
Під егідою Державної архівної служби України на базі Центрального дер-

жавного архіву громадських об’єднань України відбувся круглий стіл «Архіви 
у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту».

13 червня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова зустрілася з Ге-

неральним директором державних архівів Республіки Польща П. Петриком.

13–14 червня 2019 року
Українська делегація на чолі з Головою Державної архівної служби Укра-

їни Т. Барановою взяла участь у Міжнародній конференції архівів «Польські 
та українські архіви в умовах викликів сучасного світу – подібність та специ-
фіка» (м. Варшава, Польща). 

У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО України)

01 квітня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар 

Української революції. Квітень 1919 р.».

АРХІВНА ХРОНІКА
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01–28 квітня 2019 року
На базі архіву пройшли архівознавчу практику студенти історичного фа-

культету 2-го року навчання ОР «Магістр» за спеціальністю 032 – Історія та 
археологія ОП «Архівознавство» Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка.

04 квітня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у роботі круглого 

столу «Галузевому державному архіву Служби безпеки України – 25 років: 
здобутки та перспективи».

Протягом квітня 2019 року
У приміщенні наукової бібліотеки Академії Державної пенітенціар-

ної служби експонувалася пересувна виставка «Об’єднаними зусиллями 
будувати нероздільну самостійну державу українську» (до 100-річчя Акта 
Соборності), підготовлена працівниками ЦДАВО України. Крім курсантів 
та студентів Академії ДПтС, виставку відвідала й учнівська молодь м. Чер-
нігова.

26 квітня 2019 року
В архіві пройшли заходи з відзначення Дня охорони праці в Україні під 

девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

02 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву представлено чергову добірку документів 

«Календар Української революції. Травень 1919 р.».

07 травня 2019 року
Організовано зйомки епізоду історико-патріотичного фільму «Таємниці 

великих Українців», над яким працюють ТОВ «ТЕТ-Продакшн» спільно з Мі-
ністерством культури України.

08 травня 2019 року
У читальній залі архіву до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні заступник директора архіву Н. Маковська 
відкрила виставку оригіналів документів «Непрочитані листи з нацистської 
неволі».

08 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено електронну виставку докумен-

тів «Непрочитані листи з нацистської неволі».

13–15 травня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у 3-му засі-

данні Українсько-польської комісії для дослідження взаємин 1917–1921 рр., 
що була створена 22 березня 2018 р. на базі 2-х університетів: Національ-
ного університету «Києво-Могилянська Академія» та Варшавського універ-
ситету.

16 травня 2019 року
Працівники архіву долучилися до святкування Дня вишиванки.
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17 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву до 75-х роковин депортації кримських 

татар розміщено виставку архівних документів «За право на Батьківщину та 
гідність».

17 травня 2019 року
У рамках проекту «Гортаючи архівні сторінки» в читальній залі архі-

ву відбулася електронна презентація «Документи Центрального державно-
го архіву вищих органів влади та управління України у висвітленні історії 
Криму».

24 травня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у презентації 

книги «Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского 
мира». Місія Капели Олександра Кошиця (1919–1924)», що відбулася у Мис-
тецькому Арсеналі (м. Київ).

24 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено виставку документів до 140-річ-

чя від дня народження Симона Петлюри, Головного Отамана і Голови Дирек-
торії УНР «Головне завдання наше – зберегти незломність національно-дер-
жавної волі. (С. Петлюра)».

24 травня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у круглому столі, 

організованому Музеєм Української революції 1917–1921 років до 140-річчя 
від дня народження Симона Петлюри.

24 травня 2019 року
Українське інтернет-видання «Історична правда» опублікувало на своїх 

сторінках виставку документів ЦДАВО України, присвячену 140-річчю від 
дня народження Симона Петлюри «Головне завдання наше – зберегти незлом-
ність національно-державної волі. (С. Петлюра)».

28 травня 2019 року
У читальній залі архіву в рамках проекту «Гортаючи архівні сторінки» 

презентовано добірку архівних документів до 140-річчя від дня народження 
Симона Петлюри.

3 червня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар 

Української революції. Червень 1919 р.».

5 червня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у зустрічі Голо-

ви Державної архівної служби України Т. Баранової із радником-посланни-
ком – заступником Надзвичайного і Повноважного Посла Чеської Республіки 
в Україні З. Цаісовою. Після консультацій члени делегації Посольства Чеської 
Республіки України відвідали ЦДАВО України, де ознайомилися з діяльністю 
установи та документами, що стосуються історії чеського народу.
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11 червня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська виступила на круглому столі 

«Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту», організо-
ваному на базі ЦДАГО України.

24 червня 2019 року
Співробітники архіву дали інтерв’ю для газети українського порталу 

«SEGODNYA.UA» про оригінали документів з історії українського конститу-
ціоналізму, що зберігаються в ЦДАВО України.

27 червня 2019 року
У читальній залі архіву представлено виставку оригіналів документів 

з історії українського конституціоналізму.

27 червня 2019 року
У рамках проекту «Гортаючи архівні сторінки» архів презентував елект-

ронну добірку документів до 23-ї річниці Конституції України.

28 червня 2019 року
В. о. директора архіву А. Обжелян, начальник відділу використання ін-

формації документів О. Єфремова та співробітники архіву взяли участь в 
освітньому тематичному заході «Justice weekend», організованому Міністер-
ством юстиції України з нагоди відзначення Дня Конституції України в рам-
ках правопросвітницького проекту «Я маю право!». На заході були представ-
лені стенди щодо історії конституційного розвитку України, підготовлені на 
основі документів із фондів архіву. 

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України
(ЦДАГО України)

4 квітня 2019 року
Директор архіву О. Бажан взяла участь у роботі круглого столу «Га-

лузевому державному архіву Служби безпеки України 25 років: здобутки 
і перс пективи».

5 квітня 2019 року
Директор архіву О. Бажан провела для студентів 2-го курсу історико-фі-

лософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка семі-
нарське заняття на тему: «Завдання, функції та організація діяльності держав-
них архівів: Центральний державний архів громадських об’єднань України» 
та оглядову екскурсію архівом.

5 квітня 2019 року
Начальник відділу використання інформації документів архіву С. Власен-

ко взяла участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Історико-куль-
турний туризм: український та світовий досвід» (м. Київ).

6 квітня 2019 року
До 140-ї річниці від дня народження громадсько-політичного діяча, учас-

ника національно-визвольних змагань 1917–1921 років, члена Української 
Центральної Ради, заступника Голови Директорії Української Народної Рес-
публіки та Головного отамана військ УНР в екзилі Андрія Миколайовича Лі-
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вицького на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміще-
но його листи, що зберігаються в архіві.

8 квітня 2019 року
До 70-ї річниці від дня народження українського громадського діяча Ва-

силя Васильовича Овсієнка на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі 
Facebook розміщено архівні документи про його членство в Українській Гель-
сінській групі.

25 квітня 2019 року
У газеті Ради національних спільнот України «Національний діалог», 

№ 1(17) вийшла друком стаття начальника відділу забезпечення збереженості 
та обліку документів архіву А. Іщук «Діловодство у громадських формуван-
нях у запитаннях та відповідях: Експертиза цінності документів».

Квітень 2019 року
У науково-практичному журналі «Архіви України», № 1 за 2019 р. ви-

йшли друком статті директора архіву О. Бажан «Круглий стіл «Крим – це 
Украї на. Документальні свідчення в архівах України» та начальника відділу 
використання інформації документів С. Власенко «Діяльність Комісії з історії 
Вітчизняної війни при Академії наук УРСР щодо формування партизанських 
фондів (1946–1950 рр.)».

2 травня 2019 року
На вебсайті архіву в рубриці «Фонди» розміщено оцифровані описи 

№№ 5, 6 фонду №7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки 
молоді України (Молодь за демократичний соціалізм)».

8 травня 2019 року
До Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook роз-
міщено архівні документи про в’язнів нацистських тюрем.

16 травня 2019 року
До Міжнародного дня вишиванки на сторінці ЦДАГО України в соціаль-

ній мережі Facebook розміщено фотографії із фондів архіву, на яких зображені 
українці в національному вбранні.

17 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено рубрику «Крим – це Україна. 

Документальні свідчення в архівах України», де представлено документальну 
виставку про кримських татар і публікації архіву з історії Криму.

21 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено збірник статей і матеріалів 

круглого столу на тему «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архі-
вах України», проведеного архівом за підтримки Міністерства юстиції Украї-
ни та Державної архівної служби України 15 лютого 2019 року.

22 травня 2019 року
До 140-ї річниці від дня народження державного, військового, політич-

ного діяча, Голови Директорії Української Народної Республіки та Головного 
отамана Армії УНР Симона Петлюри на офіційному вебсайті ЦДАГО України 



264

та на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено віртуальний 
вис тавковий документальний проект «Роздуми про Симона Петлюру: горта-
ючи сторінки Празького архіву».

26 травня 2019 року
У програмі «Факти тижня» телеканалу ICTV презентовано сюжет 

«Таємне досьє: куди зникло золото партії?», в якому використано документи 
із фондів архіву.

29 травня 2019 року
До 140-ї річниці від дня народження Симона Васильовича Петлюри в га-

зеті Верховної Ради України «Голос України» вийшла друком стаття «Свята 
відданість народній справі, мужнє лицарське завзяття в бою. До 140-ї річниці 
від дня народження Симона Петлюри», підготовлена за документами із фон-
дів архіву.

29 травня 2019 року
Відбувся семінар на тему «Забезпечення збереженості документів громад-

ських формувань: архівні практики».

6 червня 2019 року
У рамках відзначення Міжнародного тижня архівів у ЦДАГО України 

відбувся День відкритих дверей.

11 червня 2019 року
Відбувся круглий стіл на тему «Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання 

архівного менеджменту».

13 червня 2019 року
Начальник відділу використання інформації документів архіву С. Власен-

ко взяла участь у роботі Шостої Міжнародної наукової конференції «Крим 
в історії України» (м. Київ).

18 червня 2019 року
До 80-ї річниці відкриття меморіального музею Т. Шевченка в Каневі на 

сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено архівні до-
кументи з історії цієї події.

20 червня 2019 року
У журналі «Фокус», № 24(627) вийшла друком стаття М. Колесникова 

«Чорна каса. Таємні грошові операції КПРС», під час підготовки якої автором 
було взято інтерв’ю у директора ЦДАГО України О. Бажан, а також викори-
стані документи із фондів архіву.

24 червня 2019 року
До 85-ї річниці перенесення столиці України до Києва на сторінці 

ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено архівні документи 
з історії цієї події.

25 червня 2019 року
До 23-ї річниці Конституції України в архіві відкрилася виставка доку-

ментів із фондів архіву «З історії конституційного процесу в Україні».
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У Центральному державному архіві зарубіжної україніки
(ЦДАЗУ)

2 квітня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву репрезентовано документальну онлайн-

вис тавку до 210-річчя від дня народження українського письменника Миколи 
Васильовича Гоголя (1809–1852).

3 квітня 2019 року
До архіву на постійне зберігання надійшли діаспорні періодичні видання 

та книги від Ольги Матули – відомої української громадсько-політичної та 
релігійної діячки у США.

3 квітня 2019 року
У рамках документального проекту ЦДАЗУ «Україна – це мій скарб» 

розпочато роботу з приймання від директора Бібліотеки і Архіву ім. Т. Шев-
ченка (Велика Британія) Людмили Пекарської на постійне зберігання до 
ЦДАЗУ документальної спадщини почесного голови Союзу українців у Вели-
кій Британії, депутата британського парламенту Стефана Терлецького (1926–
2006).

4 квітня 2019 року
У дар ЦДАЗУ надійшли діаспорні періодичні видання та книги від Раїси 

Кохно – відомої української громадської та церковної діячки у США.

7 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву презентовано добірку документів до Дня 

пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій вій-
ни, що ілюструють реакцію українців зарубіжжя на початок війни, готовність 
доб ровільно вступати у військо, високий професійний рівень та самовідда-
ність у боротьбі.

11 травня 2019 року
До 12-ї річниці заснування Центрального державного архіву зарубіж-

ної україніки на офіційному вебсайті архіву репрезентовано документальну 
онлайн-виставку «Безцінний спадок українців» та її відеопрезентацію на ка-
налі YouTube.

16 травня 2019 року
У рамках здійснення документального проекту ЦДАЗУ та Бібліотеки і 

Архіву ім. Т. Шевченка (Велика Британія) «Україна – це мій скарб» до ар-
хіву надійшли нові документи, що висвітлюють різноманітні віхи життя та 
діяльності відомого українця, британського політика Стефана Терлецького 
(1926–2006).

22 травня 2019 року
На офіційному вебсайті ЦДАЗУ та офіційній сторінці архіву в соціальній 

мережі Facebook презентовано документальну онлайн-виставку «За Україну, 
за її долю…» до 140-річчя від дня народження Голови Директорії УНР, Го-
ловного Отамана Армії УНР, громадсько-політичного діяча, публіциста, літе-
ратурного і театрального критика Симона Петлюри. 
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31 травня 2019 року
Відбувся День відкритих дверей під гаслом «Архів зустрічає друзів». По-

чесним гостем та учасником заходу став Олександер Полець – відомий гро-
мадський діяч української діаспори у США, меценат, багаторічний Голова 
філії Товариства українських інженерів Америки у Міннесоті, член Коорди-
наційного комітету допомоги Україні в США.

11 червня 2019 року 
До Міжнародного тижня архівів та у рамках круглого столу «Архіви 

у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту» архів презенту-
вав документальну виставку «Сторінками життя мистецької родини Кричев-
ських», до якої увійшло 29 документів із колекції Катерини Кричевської-
Росандіч (США). Родзинкою експозиції став альбом М. В. Кричевського 
«7 дереворізів», виданий у Парижі за сприяння бібліотеки «Кобзар» 
у 1944 р. 

20–21 червня 2019 року
Директор архіву І. Мага взяла участь у роботі Міжнародного круглого 

столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забез-
печення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)», 
що проходив за сприяння Державної архівної служби України, ЦДНТА Украї-
ни, ЦДЕА України, ЦДАЗУ, УНДІАСД, НДІ макрографії, Спілки архівістів 
України та ін. на базі ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна (м. Харків). І. Мага 
виступила з програмною доповіддю «Створення системи централізованого 
обліку архівної україніки в умовах сучасності та в контексті доцільності», що 
була високо оцінена учасниками заходу.

21 червня 2019 року
Директори 3-х центральних держаних архівів І. Мага (ЦДАЗУ), М. Бали-

шев (ЦДНТА України), Ю. Ковтанюк (ЦДЕА України) взяли участь у нараді 
щодо робочої моделі системи електронної ідентифікації топології архівного 
зберігання ТОПАЗ, що відбулася на базі ЦДНТА України (м. Харків). Цю 
модель розроблено з метою посилення контролю за станом і рухом архівних 
документів, пришвидшення та полегшення їх пошуку у сховищах ЦДНТА 
України.

25 червня 2019 року
На офіційній сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розпочато 

поетапне розміщення документальної онлайн-виставки «Українці в Австра-
лії». Виставковий онлайновий проект присвячено активній громадсько-полі-
тичній, культурній, освітній, релігійній діяльності українців на далекому кон-
тиненті.

27 червня 2019 року
На офіційній сторінці архіву в соціальній мережі Facebook до Дня Конс-

титуції України презентовано добірку документів, присвячених законодавчим 
проектам конституційного характеру, що упродовж ХХ ст. розроблялися як на 
теренах сучасної України, так і поза її межами.
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У Центральному державному електронному архіві України
(ЦДЕА України)

03 квітня 2019 року 
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у II Науково-практичному се-

мінарі з міжнародною участю «Організація електронного документообігу в 
закладах освіти та органах державної влади», що відбувся в Державному ви-
щому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної 
академії педагогічних наук України, співорганізатором якого виступив ЦДЕА 
України.

04 квітня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк, заступник директора архіву Л. Паламарчук 

та начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів архіву 
Ю. Чернятинська взяли участь у роботі ІІ Міжнародного науково-практич-
ного семінару «Цифрові трансформації та інститути соціальної пам’яті», що 
відбувся на базі кафедри історії та документознавства факультету лінгвістики 
та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, співорга-
нізатором якого виступив ЦДЕА України.

05 квітня 2019 року 
Працівники ЦДЕА України, УНДІАСД та Укрдержархіву взяли участь у 

семінарі з підвищення кваліфікації з актуальних питань архівної справи, ді-
ловодства та історичного краєзнавства, що проходив у м. Чернігові на базі 
Навчально-наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 
О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка, співорганізатором якого виступив ЦДЕА України.

11 квітня 2019 року 
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у Міжнародній науково-прак-

тичній конференції «Архівістика: теорія, методика, практика», яка відбулася 
на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огі-
єнка.

16 квітня 2019 року 
Директор архіву Ю. Ковтанюк виступив із лекцією про діяльність ЦДЕА 

України перед студентами 3-го курсу Київського коледжу міського господар-
ства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (спе-
ціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»), яка відбулася в 
приміщенні ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.

22–23 квітня 2019 року 
Заступник директора архіву Л. Паламарчук взяла участь у тематичному 

короткостроковому семінарі «Європейська інтеграція України. Конструктивне 
партнерство з країнами ЄС», що проходив в Інституті підвищення кваліфіка-
ції керівних кадрів Національної академії державного управління при Прези-
дентові України.

10 травня 2019 року 
Директор архіву Ю. Ковтанюк та головний спеціаліст відділу забезпечен-

ня доступу до інформації документів архіву І. Очеретяна взяли участь у від-
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критті художньо-документального виставкового проекту «Кадри долі. Знакові 
постаті українського кіно» (за документами ЦДАМЛМ України), що відбувся 
у кінотеатрі «Жовтень».

14–16 травня 2019 року 
Заступник директора архіву Л. Паламарчук та провідний архівіст відділу 

інформаційних технологій та кіберзахисту архіву І. Сасько взяли участь у се-
мінарі-практикумі МСЕ для регіонів Європи і СНД «Інфраструктура ІКТ як 
основа для цифрової економіки», який відбувся в Державному університеті 
телекомунікацій Міністерства освіти і науки України.

04 червня 2019 року 
Заступник директора архіву Л. Паламарчук взяла участь у заході, присвя-

ченому запуску 2-го циклу інкубаційної програми EU Association Lab, під час 
якого розповіла учасникам про Міжнародний тиждень архівів, що проходив з 
3 до 9 червня 2019 р. під гаслом «Створення архівів у 21 столітті». Інформація 
та фотоматеріали заходу опубліковані на Інтерактивній карті 2019 вебсайту 
Міжнародної ради архівів. За результатами участі Л. Паламарчук у зазначено-
му заході до Укрдержархіву було направлено листа від 19.06.2019 №552/01-18 
із пропозицією взяти участь у програмі EU Association Lab.

13–14 червня 2019 року 
Директор архіву Ю. Ковтанюк у складі української делегації на чолі з 

Головою Укрдержархіву Т. Барановою взяв участь у роботі спільної україн-
сько-польської науково-практичної конференції «Польські та українські архі-
ви в умовах викликів сучасного світу – подібність та специфіка», що відбула-
ся у м. Варшава (Польща). Організаторами конференції є Генеральна дирекція 
Державних архівів Республіки Польща та Державна архівна служба України. 
Директор ЦДЕА України Ю. Ковтанюк виступив модератором II пленарної 
секції конференції та в рамках роботи IV пленарної секції виголосив доповідь 
на тему: «Постійне зберігання електронних документів починається з моменту 
їх створення».

18 червня 2019 року 
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у робочій зустрічі з комерцій-

ним директором по ринках СНД Компанії МУК (офіційного представника ви-
робника книжних сканерів Метіс (Італія) та Кінедус (Австрія) Д. Матоном із 
питань оцифрування документів, яка відбулася в приміщенні ЦДКФФА імені 
Г. С. Пшеничного, організатором якої виступив Укрдержархів.

20 червня 2019 року 
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у засіданні Міжнародно-

го круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація 
як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства», присвяченого 
50-річчю ЦДНТА України, що відбувся в Центральній науковій бібліотеці 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, співорганізатором якого виступив ЦДЕА України, 
та під час заходу оголосив доповідь на тему: «До питання підготовки проєкту 
Порядку створення та організації роботи Централізованого фонду користу-
вання».
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21 червня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у міжархівній нараді щодо 

обговорення робочої моделі системи електронної ідентифікації ТОПології 
Архівного Зберігання документів (ТОПАЗ), що відбулася на базі ЦДНТА 
Украї ни (м. Харків).

У Центральному державному науково-технічному архіві України
(ЦДНТА України)

09 квітня 2019 року 
Начальник відділу використання інформації документів архіву А. Алєксє-

єнко виступила з доповіддю перед учасниками STIA-2019 («TECHNIQUE 
INTERNATIONAL D’ARCHIVES») у м. Парижі (Франція). На модулі, присвя-
ченому питанням комплектування, вона розповіла про досвід ЦДНТА України 
щодо формування архівних комплексів, який є унікальним у світовій практиці. 

09–11 квітня 2019 року 
Проведено семінар із підвищення кваліфікації спеціалістів державних 

архівів України з питань організації роботи з науково-технічною документа-
цією. У заході взяли участь фахівці Державного архіву Одеської області. На 
семінарі розглянуто питання організації роботи з науково-технічною докумен-
тацією: експертиза цінності, науково-технічне опрацювання документів НАФ, 
збереження та облік, використання та реставрація науково-технічної докумен-
тації.  

24 квітня 2019 року
У читальній залі архіву відбулася презентація виставки архівних докумен-

тів на тему: «Розробки українських науковців та проектувальників для потреб 
агропромислового комплексу України (за науково-технічною документацією 
з фондів ЦДНТА України)». Виставку відвідали студенти 5-го курсу Навчаль-
но-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій Харківського 
національного технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка. Вони ознайомилися з документами, що відображають розвиток 
агропромислового комплексу та мали змогу оцінити масштабність роботи 
нау ковців і проектувальників у цій галузі. 

Провідний спеціаліст відділу використання інформації документів архіву 
Ю. Коваль надала коментар щодо архівної документації, яка розкриває тему 
розвитку агропромислового комплексу.

26 квітня 2019 року
У газеті «Дзеркало тижня» (№16) опубліковано статтю наукового спів-

робітника відділу використання інформації документів архіву Г. Голубкіної 
«Столичний архітектор». Публікацію присвячено 100-річчю від дня народ-
ження народного архітектора СРСР, Заслуженого архітектора УРСР Вадима 
Євстахійовича Ладного, який більше півстоліття свого життя та творчос-
ті присвятив архітектурі м. Києва. Статтю написано на основі документів 
ЦДНТА України з фонду Р-6 «Головне управління проектних робіт по жит-
лово-цивільному і комунальному будівництву «Київпроект» Управління капі-
тального будівництва Міськвиконкому, м. Київ».
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Зі статтею можна ознайомитися на сайті газети за посиланням: 
https://dt.ua/HISTORY/stolichniy-arhitektor-309661_.html.

02 травня 2019 року
На відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні проведено інформаційний захід за участю ветеранів 
Операції об’єднаних сил. Директор архіву М. Балишев виступив із вітальним 
словом, голова ради ГО «Ветерани АТО Індустріального району м. Харко-
ва» О. Соколов, член ГО «Ветерани АТО Індустріального району м. Харкова» 
А. Лисенко та голова ГС «Асоціація ветеранів АТО та патріотів України» 
Д. Семенюк розповіли про свою участь у відсічі збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях.

02 травня 2019 року 
У газеті «Культура і життя» (№5-8) вийшла стаття наукового співробіт-

ника відділу використання інформації документів архіву Г. Голубкіної «Сто-
личний архітектор. До 100-річного ювілею Вадима Євстахійовича Ладного 
(за документами ЦДНТА України)». У статті на основі архівних документів 
висвітлено життя та творчий доробок видатного українського архітектора 
В. Є. Ладного.

Ознайомитися з публікацією можна за посиланням: http://bit.ly/2LseIRr.

08 травня 2019 року
Організовано День архівної інформації, приурочений до Дня пам’яті та 

примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Головний 
науковий співробітник відділу використання інформації документів архіву 
О. Мащенко виступила з доповіддю на тему: «Друга світова війна в пам’яті 
українського народу». Для співробітників було продемонстровано архівні до-
кументи з фонду Р-2 «Колективне підприємство проектний і науково-дослід-
ний інститут «Харківський ПромбудНДІпроект, м. Харків» про післявоєнну 
відбудову знищених споруд м. Харкова, зошити зі спогадами про евакуацію 
під час Другої світової війни О. Істоміна (Ф. Р-241) та фотографії членів ро-
дин співробітників архіву, які брали участь у Другій світовій війні. 

10 травня 2019 року
У газеті «Турбоатом» (№8(4891) опубліковано продовження статті нау-

кового співробітника відділу використання інформації документів Г. Голубкі-
ної «АТ «Турбоатом» – гарант енергобезпеки» (початок статті опубліковано у 
газеті «Турбоатом» від 21 березня №6(4889). Публікацію присвячено 85-річ-
ному ювілею фондоутворювача ЦДНТА України, одного із найпотужніших 
заводів енергетичного машинобудування не тільки в Україні, а й в усьому 
світі. У статті використано документи з фондів Р-20 «Державний Союзний 
Харківський турбінний завод ім. С. Кірова Міністерства енергетичного маши-
нобудування СРСР, м. Харків» та Р-43 «Державний ордена Трудового Черво-
ного Прапора інститут з проектування тракторних заводів і заводів сільсько-
господарського машинобудування «Діпротракторосільгоспмаш» Міністерства 
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків». Іс-
торія розвитку та досягнень заводу, неординарних конструкторських й раціо-
налізаторських рішень його співробітників навічно закарбовані на сторінках 
архівних документів. Ознайомитись із публікацією можна за посиланням:
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http://www.turboatom.com.ua/content/documents/65/6449/fi les/2019-05-10.
pdf?fbclid=IwAR01OwLSKlQBIcrwS90kWwsLugGxZUkp5n9Gti8PUMb_
t0P9jieF27Ewze8

13 травня 2019 року
На відзначення Дня охорони праці в Україні в архіві проведено День ар-

хівної інформації на тему «Документи ЦДНТА України як джерело для до-
слідження розвитку системи охорони праці» за участю співробітників архіву. 

Провідний спеціаліст відділу використання інформації документів архіву 
Г. Голубкіна виступила з доповіддю, здійснила показ презентації «Охорона 
праці у ЦДНТА України», що висвітлює порядок безпечного виконання робіт 
і поведінки працівників на території архіву, у виробничих приміщеннях, ро-
бочих місцях відповідно до державних міжгалузевих нормативних актів про 
охорону праці. 

15 травня 2019 року
На відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нациз-

мом у Другій світовій війні в архіві проведено презентацію видання Н. Трі-
путіної «У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки 
Другої світової війни». У монографії використано широке коло джерел, ба-
гато архівних документів вперше введено у науковий обіг. Автор розповіла 
співробітникам ЦДНТА України про різні сфери господарства, комунальної 
інфраструктури м. Харкова за часів Другої світової війни та його повоєнної 
відбудови. 

16 травня 2019 року
Проведено виїзний семінар із представниками юридичних осіб – джерел 

формування НАФ на базі Державного архіву Луганської області в м. Сєвєро-
донецьк. Тема семінару: «Забезпечення збереженості науково-технічної доку-
ментації: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі». У семінарі 
взяли участь представники юридичних осіб – джерел комплектування нау-
ково-технічною документацією ЦДНТА України і Державного архіву Луган-
ської області.

16–17 травня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в організації та роботі XII Науково-

технічної конференції «Сучасний стан та проблемні питання страхового 
фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії», що проходила на 
базі НДІ мікрографії. Директор ЦДНТА України М. Балишев головував на 
секції № 4 «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку архівної 
справи». 

Архівістом I категорії сектору довідкового апарату та обліку документів 
архіву Т. Науменко було представлено доповідь «Кодирование информации 
как основа автоматизированной системы хранения и учета документов НАФ 
(на примере ЦГНТА Украины)». Науковий співробітник відділу використання 
інформації документів Д. Ожиганов виголосив доповідь на тему «Формуван-
ня виставково-експозиційного простору архівної будівлі (до 50-річчя ЦДНТА 
України)». Виступи доповідачів супроводжувалися демонстрацією мультиме-
дійних презентацій. 
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21 травня 2019 року 
У рамках проведення Дня архівної інформації начальник відділу викори-

стання інформації документів архіву А. Алєксєєнко виступила перед членами 
студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних 
історичних дисциплін історичного факультету ХНУ імені В. Каразіна. У до-
повіді «Сучасні архіви: Франція vs Україна (підсумки та враження за резуль-
татами Міжнародного архівного стажування STIA-2019 у м. Парижі)» вона 
звернула увагу на важливість вивчення іноземного досвіду та впровадження 
кращих здобутків у вітчизняну практику.

22 травня 2019 року
У читальній залі архіву відбулася презентація виставки «З історії впро-

вадження нових технологій у житлове будівництво у 1942–1982 рр. (за доку-
ментами ЦДНТА України)». На захід завітали студенти факультету технології 
органічних речовин, Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки 
та електромеханіки та Інженерно-фізичного інституту Національного техніч-
ного університету «ХПІ». Головний науковий співробітник відділу викори-
стання інформації документів архіву О. Мащенко продемонструвала архівні 
документи та розповіла про досягнення українських спеціалістів у вирішенні 
питань житлового будівництва. 

28 травня 2019 року
Для співробітників Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Короленка було проведено тематичну екскурсію «Документи з проекту-
вання бібліотечної будівлі у ЦДНТА України». Директор архіву М. Балишев 
привітав колектив відділу бібліотекознавства імені Л. Хавкіної зі 115-річним 
ювілеєм, вручив його завідувачці Н. Капустіній грамоту та згадав про багато-
річну плідну співпрацю між установами.

Начальник відділу використання інформації документів архіву А. Алєксє-
єнко поділилася з гостями враженнями про діяльність Національної бібліоте-
ки Франції, які вона отримала під час проходження стажування STIA-2019. 
Зокрема, вона розповіла про проект цифрової бібліотеки «Gallica» та сучасний 
корпус, який носить ім’я Франсуа Міттерана.

Науковий співробітник відділу використання інформації документів архі-
ву Д. Ожиганов супроводжував екскурсантів приміщеннями архіву, розповів 
про особливості науково-технічної документації та продемонстрував кресле-
ники робочого проекту книгосховища бібліотеки імені В. Короленка з фондів 
ЦДНТА України.

3 червня 2019 року
В офіційній групі ЦДНТА України у соціальній мережі Facebook на від-

значення Міжнародного тижня архівів опубліковано інформаційно-вітальний 
пост з хештегами #IAW2019 #DesigningYourArchives. З інформацією можна 
ознайомитися за посиланням:  https://www.facebook.com/archiv.gov.ua/photos/a.
180373772738037/458229271619151/?type=3&theater. 

04 червня 2019 року
Для співробітників архіву проведено тематичну зустріч з охорони 

праці. 



273

Директор КП «Регіональний навчально-методичний центр охорони пра-
ці» Л. Тітова виступила з лекцією на тему: «Охорона праці архівістів: сучасні 
норми та вимоги», в якій доповіла про основні нормативно-правові акти. 

04–06 червня 2019 року
В архіві відбувся семінар із підвищення кваліфікації спеціалістів держав-

них архівів України з питань організації роботи з науково-технічною доку-
ментацією. У заході взяли участь фахівці державних архівів Миколаївської 
та Івано-Франківської областей. На семінарі розглядалися питання організації 
роботи з науково-технічною документацією: експертиза цінності та науко-
во-технічне опрацювання документів НАФ, збереження та облік, використан-
ня та реставрація науково-технічної документації. 

7 червня 2019 року
На відзначення Міжнародного тижня архівів проведено низку заходів:
– івент-захід «ЦДНТА України 50/50 (50 років здобутків/50 кроків у май-

бутнє): спеціалізований архів науково-технічної документації у ХХІ столітті, 
яким ми його бачимо». Головний науковий співробітник відділу використання 
інформації документів архіву О. Мащенко поділилася своїм досвідом, умін-
нями та знаннями з молодим поколінням архівістів, розповіла про своє ба-
чення тематики цьогорічного Міжнародного тижня архівів «Створення архівів 
ХХІ століття»;

– для відвідувачок Територіального центру надання соціальних послуг 
Київського району м. Харкова проведено екскурсію архівом. Головний науко-
вий співробітник відділу використання інформації документів архіву О. Ма-
щенко охарактеризувала інформаційний потенціал архівної документації, роз-
повіла про функції, завдання ЦДНТА України, особливості та правила роботи 
з документами;

– програму заходів, що були здійснені в архіві протягом святкового тиж-
ня, а також постер «With faith in the future» («З вірою у майбутнє»), в якому 
відображено минуле, сучасність і можливе майбутнє архіву, було розміщено 
на інтерактивній карті на вебсайті МРА за посиланням:

https://www.ica.org/en/search-international-archives-week-2019-events-world
wide?fbclid=IwAR2oKffzVba83tijQ7UJqWDrwlsYYMkzEtVczlFM3ZcgG5bLFD
rd0PT_-no.

08 червня 2019 року
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook ICA International Council 

on Archives зробив перепост новини про івент-захід «ЦДНТА України 50/50 
(50 років здобутків/ 50 кроків у майбутнє): спеціалізований архів науково-тех-
нічної докментації у ХХІ столітті, яким ми його бачимо». Інформацію можна 
переглянути за посиланням: https://www.facebook.com/ICAInternationalCouncil
onArchives/posts/2260415750661863. 

19 червня 2019 року
У рамках реалізації договору про співпрацю між ЦДНТА України та 

Націо нальним аерокосмічним університетом імені М. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут», для студентів 1-го та 3-го курсів спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» було проведено оглядову екс-
курсію. Науковий співробітник відділу використання інформації документів 
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архіву Д. Ожиганов розповів екскурсантам про особливості та практичне зна-
чення науково-технічної документації, а також, спираючись на інформацію 
виставкової експозиції, приуроченої до 50-річчя ЦДНТА України, продемон-
стрував документальне багатство фондів архіву.

20 червня 2019 року
У конференц-залі Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Каразіна 

під егідою Державної архівної служби України відбувся Міжнародний кру-
глий стіл «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб 
забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА Укра-
їни)». Організаторами виступили ЦДНТА України, ЦДЕА України, ЦДАЗУ, 
УНДІАСД, НДІ мікрографії, Спілка архівістів України, ХНУ імені В. Н. Кара-
зіна, Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В. Каразіна. Учасники заходу 
обговорили новітні тенденцій розвитку архівної справи, проаналізували здо-
бутки та досягнення в архівній сфері, здійснили обмін практичним досвідом у 
вирішенні таких пріоритетних питань як цифровізація, медіатизація, інформа-
тизація, застосування цифрових технологій.

Для зарубіжних доповідачів з Білопрусі та Польщі організовано виступ у 
форматі скайп-конференції. 

27 червня 2019 року
На виконання Указу Президента України від 24 квітня 2019 р. № 160/2019 

в архіві проведено урочисті заходи на відзначення 23-ї річниці Конституції 
України. Провідний спеціаліст архіву Ю. Коваль на урочистому зібранні ко-
лективу виступив із доповіддю про норми конституційного права України, 
доповів про історію конституціоналізму, формування правової культури, ви-
ховання громадянської свідомості та поваги до Конституції України.

У Державному архіві Житомирської області

10 квітня 2019 року 
Головний спеціаліст відділу контролю та організації роботи ЕПК, голова 

профспілки архіву С. Єрмолюк взяв участь у навчанні з новообраними голова-
ми первинних профспілкових організацій на базі учбово-методичного центру 
Федерації профспілок Житомирської області.

11 квітня 2019 року
Делегація на чолі з Генеральним консулом Генерального Консульства 

Республіки Польщі у Вінниці Д. Цярціньскі відвідала держархів області.

13 квітня 2019 року 
На виконання розпорядження голови Житомирської обласної адміністра-

ції від 20.03.2019 №102 «Про проведення заходів із санітарного очищення та 
благоустрою території населених пунктів області» (зі змінами) працівники 
архіву взяли участь в акції з проведення загальнообласного дня благоустрою 
території.

15 квітня 2019 року 
На базі архіву проведено науково-теоретичний семінар на тему: 

«Європейські традиції міського самоврядування на українських землях». 
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Захід організовано спільно з викладачами та студентами ЖДУ імені Івана 
Франка.

19 квітня 2019 року 
Проведено тематичну зустріч на тему: «Ознайомлення з основними по-

ложеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» за участі заступника начальника відділу страхових виплат та 
матеріального забезпечення управління виконавчої дирекції ФСС України в 
Житомирській області Л. Мельник.

22 квітня 2019 року 
З нагоди Дня охорони праці відбулася тематична зустріч працівників ар-

хіву із представниками Федерації профспілок Житомирської області. На за-
питання працівників архіву відповіли голова обкому профспілки працівників 
державних установ П. Закусило та головний технічний інспектор праці Феде-
рації профспілок Житомирської області О. Вербицький. 

24 квітня 2019 року 
Заступник директора, головний зберігач фондів – начальник відділу збе-

рігання документів Національного архівного фонду архіву Н. Шимченко з на-
годи Всесвітнього дня охорони праці взяла участь у проведенні тематичної 
дискусії під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці», яку було органі-
зовано Федерацією профспілок Житомирської області на базі Центру профе-
сійно-технічної освіти в м. Житомир.

26 квітня 2019 року 
Представники архіву взяли участь у покладанні квітів біля пам’ятного 

знаку «Чорна біль» (м. Житомир) у рамках проведення заходів, пов’язаних з 
33-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. 

08 травня 2019 року 
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «До Дня визволення 

Житомирщини від нацизму у Другій світовій війні».

08 травня 2019 року 
Головний спеціаліст архіву Р. Кондратюк взяв участь у прямому ефірі 

програми «Відкрита студія» на телеканалі «СК-1» на тему: «День пам’яті і 
примирення». 

7, 9 травня 2019 року 
Керівництво архіву та архівісти області взяли активну участь у меморі-

альних заходах до Дня пам’яті та примирення, 74-ї річниці Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні.

16 травня 2019 року 
Працівники архіву активно долучилися до участі в святкуванні всес-

вітнього Дня української вишиванки та взяли участь у відкритті виставки 
«На далеких берегах Антарктиди» в Житомирському обласному краєзнавчому 
музеї.

17 травня 2019 року 
Заступник начальника відділу використання інформації документів НАФ 

та довідкового апарату архіву В. Дідківська провела навчальний семінар із 
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працівниками архіву на тему: «Виконання запитів на архівну інформацію в 
державних архівних установах України». 

20 травня 2019 року 
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «75 років від часу 

депортації з Криму кримських татар і осіб інших національностей».

23 травня 2019 року 
Відповідно до Плану-графіка проведення практичної підготовки осіб 

керівного складу, фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійс-
ненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях 
м. Житомир у 2019 р., затвердженого міським головою, в архіві проведене 
спеціальне об’єктове тренування (СОТ) формувань цивільного захисту за те-
мою: «Дії керівництва та особового складу формувань цивільного захисту при 
виникненні пожежі на території об’єкту».

28 травня 2019 року 
Головний спеціаліст архіву Р. Кондратюк взяв участь у прямому ефірі 

телепрограми «Ранок на каналі UA:Житомир», присвяченому Дню краєзнав-
ства. 

29 травня 2019 року 
Заступник начальника відділу формування НАФ та діловодства архіву 

Т. Гаращук взяла участь у практикумі-семінарі, організованому відділом нота-
ріату Головного територіального управління юстиції у Житомирській області 
для  працівників державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів. Те-
мою виступу стало проведення експертизи цінності документів нотаріальної 
діяльності, їх формування, упорядкування та подальше зберігання на належ-
ному рівні. 

28–29 травня 2019 року 
Директор архіву І. Слобожан взяв участь у семінарі-тренінгу для дер-

жавних службовців та представників інститутів громадянського суспільства, 
який відбувся у м. Вінниця в рамках проекту «Удосконалення інституційної 
спроможності Уряду України та інститутів громадянського суспільства для 
ефективної співпраці у процесах прийняття рішень», що реалізується Секре-
таріатом Кабінету Міністрів України та Офісом Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні. 

28–30 травня 2019 року 
Головний спеціаліст відділу контролю та організації роботи ЕПК, голова 

профспілкового комітету архіву С. Єрмолюк взяв участь у семінарі-тренінгу 
на тему: «Базовий курс навчання», який проводився у рамках співробітництва 
Профспілки працівників державних установ України із Профспілкою праців-
ників державних службовців Швеції Fackforbundet ST на базі Південного регі-
онального представництва Центру профспілкових знань (м. Херсон).

31 травня 2019 року 
Відбулася презентація виставки оригіналів архівних документів «Освіта 

на Волині» (1797–1919 роки) та проведено засідання круглого столу на зазна-
чену тему.
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03 червня 2019 року
З метою відзначення Міжнародного дня архівів на сайті архіву у розді-

лі «Документальні виставки» розміщено цифрові копії унікальних, особливо 
цінних та надзвичайно цікавих архівних документів за 1561–1918 рр.

07 червня 2019 року
Заступник начальника відділу формування НАФ та діловодства архіву 

Т. Гаращук прочитала лекцію для працівників архіву на тему: «Експертиза 
цінності документів: теорія та практика». Захід проведено в рамках святку-
вання Міжнародного тижня архівів, який відзначався з 3 до 9 червня 2019 р.

11–13 червня 2019 року 
Директор архіву І. Слобожан пройшов навчання в «Навчально-методич-

ному центрі Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської 
області» як керівник підприємства, функціональні обов’язки якого пов’язані 
із забезпеченням цивільного захисту.

26 червня 2019 року
В архіві розгорнуто стендову виставку копій архівних документів під наз-

вою «До Дня Конституції України».

У Державному архіві Запорізької області

24 квітня 2019 року
Відбулося засідання колегії, на якому підбито підсумки роботи архіву та 

архівних установ області за І квартал 2019 р., розглянуто питання про стан 
виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів, а також про 
стан охорони праці в архіві. З усіх питань прийнято відповідні рішення.

25 квітня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено виставку архівних документів 

«До 75-річчя депортації з Криму кримських татар та осіб інших національ-
ностей».

26 квітня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено виставку розсекречених архів-

них документів з фонду «Запорізька міська Рада депутатів трудящих та її ви-
конавчий комітет, м. Запоріжжя Запорізької області». На виставці представле-
но документи 1944–1945 рр. щодо заходів із відновлення інфраструктури м. 
Запоріжжя, розмінування території області, розміщення евакошпиталів, відбу-
дови підприємств, установ, організацій. Подано також інформацію про місця 
поховання бійців радянської армії. 

08 травня 2019 року
В ефірі Українського радіо Запоріжжя у програмі «На часі» начальник 

відділу інформації та використання документів архіву О. Величко, головний 
спеціаліст – керівник режимно-секретної служби В. Бондар, а також завідувач 
відділу новітньої історії Запорізького обласного краєзнавчого музею В. Лін-
ніков взяли участь у тематичній передачі «Про окупаційний період 1941–
1944 рр. Історії Запорізького краю».
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08 травня 2019 року
У рамках тематичних заходів із метою утвердження європейської тради-

ції вшанування полеглих у війні був проведений єдиний день інформуван-
ня до відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні.

29 травня 2019 року
Відбулося чергове засідання колегії архіву, на якому підбито підсумки 

конкурсу серед представників засобів масової інформації області за найкра-
ще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого 
України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації 
документів НАФ у 2018 р. (захід приурочений до Дня журналіста). Перемож-
ницею визнано Л. Березняк, директора газети «РосТ» за висвітлення історич-
ного минулого Запорізької області в серії публікацій, присвячених досліджен-
ням Мамай-гори, однієї з найбільших стародавніх пам’яток Східної Європи: 
«Люди Мамай-Горы», «Находки и открытия Мамаевой Могилы», «Тайны 
Мамай-Горы открываются дальше». Переможницю нагороджено Почесною 
грамотою Державного архіву Запорізької області.

05 червня 2019 року
У читальній залі архіву відкрилася документальна виставка «Запорізький 

архів – скарбниця історії краю. До Міжнародного дня архівів», що ознайом-
лює зі складом документів установ, підприємств та організацій періоду до 
1917 р. Інформація про виставку розміщена на інтерактивній мапі.

03–21 червня 2019 року
В архіві проходила навчальна музейно-архівна практика студентів освіт-

нього рівня «бакалавр» історичного факультету денної форми навчання За-
порізького національного університету. Студенти ознайомилися з роботою 
відділів архіву, освоювали практичні навички роботи з документами.

07 червня 2019 року
Відбувся семінар із питань організації діловодства та архівної справи для 

працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, під-
приємств – джерел формування НАФ архіву.

На семінарі розглянуто ряд важливих питань, зокрема: організація доку-
ментування управлінської діяльності в державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях; зміни до норма-
тивних документів із питань діловодства та архівної справи; експертиза цінності 
документів в установі; вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному 
зберіганню; складання та оформлення архівних описів справ (постійного, три-
валого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу), пе-
редмови до зведених архівних описів справ, історичної довідки до фонду. Окрім 
того, в рамках семінару проведено практичне заняття щодо оправлення справ.

У Державному архіві Львівської області

10 квітня 2019 року 
Науковий працівник архіву О. Горбач прослухала лекцію на Оссолін-

ських зустрічах на тему: «Слава Галичині. Феномен Загальної крайової вис-
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тавки 1894 року». Лектор – працівник Будинку зустрічей з історією у Варша-
ві Томаш Куба Козловський. Зустріч відбулася під патронатом Генерального 
Консула Республіки Польща у Львові. 

11 квітня 2019 року 
З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистських оку-
пантів науковим співробітником В. Мирошем проведено оглядову екскурсію 
архівом для учнів 10-го класу школи №72 м. Львів. Під час екскурсії учні 
ознайомилися з експозиціями виставок архіву та унікальними матеріалами з 
історії голокосту в часи німецької окупації (1941–1944 рр.), а саме: обвинува-
ченнями та судовими вироками у справах переховування євреїв, відозвами та 
сімейними фотографіями.

11 квітня 2019 року
У рамках співпраці з Люблінським університетом імені Марії Кюрі–Скло-

довської (Республіка Польща) науковим співробітником В. Мирошем було 
проведено оглядову екскурсію архівом для групи студентів істориків 2-го 
року навчання вище зазначеного навчального закладу.

6 травня 2019 року
Онлайновий варіант тематичної виставки за документами Державного 

архіву Львівської області До Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні та 75- ї річниці вигнання нацистів з Укра-
їни розміщено на вебсайті Державного архіву Львівської області, на сторін-
ці «Державний архів Львівської області» у мережі Facebook. Прес-реліз 
про документи архіву з цієї тематики розміщено на вебсайті Львівської 
облдержадміністрації, на офіційних сторінках архіву у соціальній мережі 
Facebook.

16 травня 2019 року
Працівники Державного архіву Львівської області взяли участь у заходах 

Львівської облдержадміністрації з нагоди Дня вишиванки.

17 травня, 24 травня 2019 року
В архіві відбувся щорічний семінар для керівників архівних відділів рай-

держадміністрацій та міських рад із питань архівної справи та діловодства.

26 травня 2019 року 
Працівники архіву взяли участь у заходах Львівської облдержадміністра-

ції та ході, присвяченій Дню Героїв України.

12 червня 2019 року 
Заступник директора – начальник організаційно-аналітичного відділу 

Л. Білас взяла участь у семінарі « Запобігання та протидія проявам коруп-
ції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» у 
Львівському регіональному інституті державного управління при Президен-
тові України.

19 червня 2019 року 
Відбувся захист дипломної роботи випускниками 4-го курсу Львівського 

державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Тру-
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ша (факультет «Живопис», спеціалізація «Художній розпис»), які виконали 
настінний розпис «Рух неминучого».

26 червня 2019 року
Онлайновий варіант тематичної виставки архівних документів «Консти-

туційний процес на сторінках преси» та прес-реліз розміщено на офіційній 
сторінці архіву у мережі Facebook «Державний архів Львівської області» та 
на офіційному вебсайті архіву.

На офіційному вебсайті архіву у рубриці «Фонди» розміщено список лік-
відованих установ, підприємств і організацій державної та приватної форми 
власності у Львівській області, документи з особового складу яких надійшли 
на державне зберігання до архівних відділів райдержадміністрацій та міських 
рад, трудових архівів.

У Державному архіві Полтавської області

03 квітня 2019 року
Старший науковий співробітник державного архіву В. Сушко провів 

оглядову лекцію про історію та структуру Державного архіву Полтавської об-
ласті для учнів 9-го класу Полтавської школи-інтернату №2 «Центр освіти та 
соціально-педагогічної підтримки». 

04 квітня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання до-

кументів Т. Пустовіт взяв участь у нараді з представниками громадськості 
щодо проведення IX Петлюрівських читань у Полтаві у 2019 р. Захід прове-
дено у приміщенні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричев-
ського.

09–11 квітня 2019 року
Проведено зонально-методичну нараду із керівниками архівних відділів 

райдержадміністрацій та міських рад. Розглянуто питання щодо організації 
приймання та зберігання виборчої документації з виборів Президента Украї-
ни; щодо підготовки планово-звітної документації (наказ Державної архівної 
служби України від 13.12.2018 №85 «Про затвердження уніфікованих форм 
планової та звітної документації» на базі архівного відділу Кременчуцької 
міської ради (09.04.2019), Державного архіву Полтавської області (10.04.2019), 
архівного сектору виконавчого комітету Лубенської міської ради (11.04.2019).

10 квітня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання 

документів Т. Пустовіт взяв участь у зйомках документального фільму про 
Патріарха Мстислава (Степана Скрипника) на телеканалі Філія ПАТ «НСТУ» 
«Полтавська регіональна дирекція Лтава».

12 квітня 2019 року
У газеті «Зоря Полтавщини» опубліковано статтю заступника директо-

ра – начальника відділу інформації та використання документів Т. Пустовіта 
«Громадянська місія митця (про громадського діяча В. С. Голуба та діяльність 
громадської ради при ОДА»).
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23 квітня 2019 року
Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства проведено нав-

чання на тему: «Організація діловодства, роботи експертних комісій та забез-
печення збереженості документів у виконавчих органах державної влади» для 
відповідальних осіб за діловодство та архівний підрозділ.

07 травня 2019 року
У приміщенні архіву відкрито документальну виставку «Злочини Тре-

тього Райху. Полтавщина» до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні. Виставку підготовлено на основі документів ЦДКФФА імені Г. С. Пше-
ничного, ЦДАВО України, Держархіву Полтавської області, архіву СБУ в 
Полтавській області.

08 травня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання до-

кументів архіву В. Сушко провів лекцію для студентів Полтавського націо-
нального технічного університету імені Ю. Кондратюка «ДАПО: духовна 
скарбниця та цінне джерело з історії краю».

10 травня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання 

документів архіву В. Сушко провів лекцію для студентів УМСА до Дня па-
м’яті та примирення  і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні. 

21 травня 2019 року
У газеті «Зоря Полтавщини» опубліковано статтю заступника директо-

ра – начальника відділу інформації та використання документів Т. Пустові-
та «…Нашому генію в партіях буде вузько і тісно. Геній не знає границь» 
(С. В. Петлюра і Т. Г. Шевченко).

23 травня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання до-

кументів архіву В. Сушко взяв участь у засіданні круглого столу на тему: 
«Пушкарівський Яр – відновлення історичної правди», який відбувся у Пол-
тавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. 

24 травня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання до-

кументів Т. Пустовіт та старший науковий співробітник відділу інформації та 
використання документів В. Сушко взяли участь у Дев’ятих Петлюрівських 
читаннях «Полтавська Петлюріана». У рамках проведення конференції експо-
нувалася виставка «Він – з когорти вождів», підготовлена працівниками архі-
ву до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри.

26 травня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання 

документів архіву В. Сушко провів лекцію для учнів Полтавського місько-
го багатопрофільного ліцею №1 імені І. П. Котляревського до Дня пам’я-
ті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні. 
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28 травня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання до-

кументів Т. Пустовіт та старший науковий співробітник відділу інформації та 
використання документів В. Сушко провели лекцію для школярів Полтавсько-
го міського багатопрофільного ліцею №1 імені І. П. Котляревського на тему: 
«Полтавщина у Другій Світовій війні».

05 червня 2019 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листо-

пада 2015 р. №1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національ-
ної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» для працівників 
архіву спільно із Полтавським обласним центром перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведе-
но лекцію-полілог «Спадкове та зобов’язальне право: судова практика 
щодо захисту прав і свобод особи в Україні». Для проведення лекції за-
прошено канд. іст. наук, доцента кафедри правознавства, докторанта Пол-
тавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Т. Жалій.

19 червня 2019 року
Головний архівіст відділу інформації та використання документів Т. Во-

скобійник взяв участь у радіопередачі на телестудії ПАТ «НСТУ» Полтавська 
регіональна дирекція «Лтава» на тему: «Про роботу зі зверненнями громадян 
у Державному архіві Полтавської області».

25 червня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву оприлюднена онлайн-виставка до 23-ї річ-

ниці Конституції України.

У Державному архіві 
Тернопільської області

08–12 квітня 2019 року
Провідний архівіст М. Дацків пройшла підвищення кваліфікації для осіб, 

відповідальних за організацію роботи із зверненнями громадян, у Тернопіль-
ському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації пра-
цівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держав-
них підприємств, установ та організацій.

12 квітня 2019 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Бази-

ляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Ведення 
діловодства із зверненнями громадян» для відповідальних осіб за звернення 
громадян у структурних підрозділах Тернопільської обласної державної ад-
міністрації, райдержадміністраціях та ОТГ у Тернопільському регіональному 
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, уста-
нов та організацій.
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17 квітня 2019 року
Головний спеціаліст Л. Сирота взяла участь у навчанні за короткотер-

міновим тематичним семінаром «Основні напрями діяльності центральних 
і місцевих органів виконавчої влади щодо організації та забезпечення мобі-
лізаційної готовності» у Тернопільському регіональному центрі перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та органі-
зацій.

26 квітня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у меморіальних заходах до річниці аварії 

на Чорнобильській АЕС.

08 травня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у меморіальних заходах до Дня пам’яті 

та примирення.

16 травня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у флешмобі у вишиванках, приуроченому 

до Дня вишиванки.

21 травня 2019 року
Головний спеціаліст О. Волинець взяла участь у навчанні за короткотер-

міновим тематичним семінаром «Практичні аспекти впровадження законодав-
ства про державну службу» у Тернопільському регіональному центрі пере-
підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та орга-
нізацій.

22 травня 2019 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Бази-

ляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Складання 
номенклатур справ, проведення та оформлення експертизи цінності докумен-
тів» для начальників загальних відділів РДА у Тернопільському регіональ-
ному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ та організацій.

24 травня 2019 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Базиляк 

провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Організація 
міжвідомчого обміну електронними документами; складання окремих  видів 
документів» для працівників територіального управління Державної судової 
адміністрації України у Тернопільській області у Тернопільському регіональ-
ному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ та організацій.

04 червня 2019 року
Проведено розширене засідання колегії архіву, на якому розглянуто пи-

тання про виконання завдань, визначених Укрдержархівом для державних 
архівних установ на 2019 р., про хід виконання доручення голови обласної 
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державної адміністрації від 26.09.2018 №90 та стан зберігання документів 
НАФ в Державному архіві Тернопільської області та архівних відділах, секто-
рах райдержадміністрацій Тернопільської області, результати звірки наявності 
документів НАФ, що зберігаються (зберігались) в архівних відділах (секто-
рах) районних державних адміністрацій та сільських радах області, а саме по-
господарських книг, що були передані держархівом на зберігання в районні 
архіви у 1989 р.

05 червня 2019 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Бази-

ляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Актуальні 
питання діловодства та архівної справи» для працівників Регіонального сер-
вісного центру МВС у Тернопільській області у Тернопільському регіональ-
ному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ та організацій.

06 червня 2019 року
Для колективу архіву доцент кафедри журналістики ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка, канд. іст. наук П. Гуцал прочитав лекцію на тему: «Обмеження прав та 
свобод діячів Української Галицької армії». 

06–07 червня 2019 року
Голова первинної профспілкової організації архіву І. Гардамала взяла 

участь у 5-му пленарному засіданні обласного комітету Профспілки.

09 червня 2019 року
У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 

100-річчю Чортківської офензиви, директором архіву Ф. Полянським було 
представлено документальну виставку Державного архіву Тернопільської об-
ласті «У борні за Українську Державу» у м. Чортків

10-11 червня 2019 року
Директор архіву Ф. Полянський взяв участь у семінарі-тренінгу «Спів-

праця органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства в 
процесі формування та реалізації державної, регіональної політики» в рамках 
проекту «Посилення інституційної спроможності Уряду України та громадян-
ського суспільства для ефективної співпраці у процесах прийняття рішень» за 
фінансової підтримки Уряду США.

14 червня 2019 року
Делегація архівістів взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Треті Ґеретівські читання», що проходила на базі Тернопіль-
ського обласного краєзнавчого музею. З доповідями виступили заступник на-
чальника відділу інформації та використання документів архіву О. Дишлюк та 
головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Т. Мар-
кевич.

19 червня 2019 року
Головний спеціаліст О. Волинець взяла участь у навчанні за постійно 

діючим семінаром «Основні засади діяльності юридичних служб централь-
них органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих дер-
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жавних адміністрацій, державних підприємств. установ, організацій та дер-
жавних господарських об’єднань» у Тернопільському регіональному центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 
та організацій.

У Державному архіві Харківської області

09 квітня 2019 року 
На сайті Державного архіву Харківської області відкрилася онлайн-ви-

ставка документів «З історії цирку м. Харкова».

11 квітня 2019 року  
В урочистій церемонії покладання квітів до Пам’ятного знаку жертвам 

нацистських переслідувань з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів 
нацистських концтаборів разом із керівництвом обласної державної адміні-
страції, обласної та міської рад, структурними підрозділами архіву, військови-
ми, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора архіву 
Є. Кущ та начальник відділу інформації, використання документів та доку-
ментального забезпечення М. Ельксніт.

08–16 квітня 2019 року 
На базі архіву відбувся 7-ми денний семінар із підвищення кваліфікації 

працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і 
організацій. За підсумком семінару слухачі отримали свідоцтва.

26 квітня 2019 року 
Головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та до-

кументального забезпечення архіву О. Сафонова провела лекцію-екскурсію 
архівом для студентів Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди у межах програми навчального курсу «Архівознавство».

09 травня 2019 року
В урочистій церемонії покладання квітів на території Національного ме-

моріального комплексу «Висота маршала І. С. Конєва» (Дергачівський район, 
смт Солоницівка) з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій сві-
товій війні разом із керівництвом обласної державної адміністрації, обласної 
та міської рад, структурними підрозділами архіву, військовими, духовенством 
та громадськістю взяли участь заступник директора архіву Є. Кущ, начальник 
відділу інформації, використання документів та документального забезпечен-
ня М. Ельксніт та начальник відділу забезпечення збереженості та реставрації 
документів Т. Іванська.

17 травня 2019 року 
З нагоди відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні на 

вебсайті архіву відкрилася онлайн-виставка документів «Національні операції 
НКВС 1937−1938 років: каральна акція проти євреїв Харківщини».

18 травня 2019 року 
Начальник архівного відділу Великобурлуцької районної державної ад-

міністрації А. Чемакін у складі команди обласної адміністрації взяв участь 
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в обласній Спартакіаді серед державних службовців з 5-ти видів спорту 
(волейбол, футзал, настільний теніс, шахи та шашки). У змаганнях із волейбо-
лу команда посіла перше місце.

19 травня 2019 року 
У траурній церемонії покладання квітів на Українсько-польському Мемо-

ріалі жертвам тоталітаризму в Лісопарку з нагоди Дня пам’яті жертв політич-
них репресій разом із керівництвом обласної державної адміністрації, обласної 
та міської рад, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, 
військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директо-
ра архіву Є. Кущ та начальник відділу інформації, використання документів 
та документального забезпечення архіву М. Ельксніт.

30 травня 2019 року 
У приміщенні архівного відділу апарату виконавчого комітету Ізюмської 

міської ради розміщено виставку архівних документів «Ізюм на сторінках дав-
ніх газет», присвячену 338-й річниці Дня міста Ізюм.

Архівний відділ апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради 
підготував статті з газети «Обрії Ізюмщини», що висвітлюють головні події, 
які стосувалися м. Ізюм та його мешканців.

31 травня 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому було розглянуто 

питання про стан організації збереженості документів НАФ в архівному під-
розділі Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адмі-
ністрації; стан роботи архівних відділів Балаклійської та Зміївської районних 
державних адміністрацій Харківської області та трудових архівів на відпо-
відній території, а також про стан виконання Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» у 2018 р. У роботі колегії взяли участь начальники 
архівних відділів районних державних адміністрації Балаклійського та Ізюм-
ського районів Г. Олійник та Л. Рибак, а також керівники трудових архівів 
відповідних районів І. Татаренко та В. Нестерцова. 

31 травня 2019 року
Головні спеціалісти відділу інформації, використання документів та доку-

ментального забезпечення архіву В. Плисак та О. Сафонова провели оглядові 
екскурсії архівом відповідно для студентів 1-го курсу факультету соціально-
економічного управління Харківського регіонального інституту Національної 
академії державного управління при Президентові України у рамках вивчення 
ними модуля «Документознавство і діловодство» та для громадської організа-
ції «Міжнародне дворянсько-родове суспільство в Україні».

31 травня 2019 року
Головний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи, 

обліку та довідкового апарату архіву Л. Колеснік взяла участь у святкуванні 
«Останнього дзвоника», який пройшов на базі комунальних закладів «Бого-
духівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної 
ради та «Богодухівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2» Богодухів-
ської районної ради Харківської області.
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14 червня 2019 року 
Головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та 

документального забезпечення архіву О. Сафонова провела оглядову лек-
цію-екскурсію архівом для студентів історичного факультету Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

20 червня 2019 року 
Начальник відділу формування НАФ та діловодства архіву Л. Михасен-

ко взяла участь у практичному семінарі для 77 керівників і фахівців терито-
ріальних та первинних профспілкових організацій м. Харкова і Харківської 
області, у рамках якого порушила питання щодо складання номенклатури 
справ, ведення діловодства та проведення експертизи цінності документів у 
профспілкових організаціях. Семінар проходив на базі Харківської обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України (пл. Конституції 1, 
Палац Праці).
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