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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-
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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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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.


