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Здійснено аналіз нових надходжень документів діячів української культу-
ри до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва україни 
протягом 2016 р.: сергія Білоконя, михайла Вериківського, леоніда Више-
славського, Валерія гайдабури, Володимира Загорцева, сергія колоса, Васи-
ля лопати, Бориса мозолевського, натана рахліна, леонори рахліної, Євгена 
сверстюка, дмитра степовика, леся танюка, Вірляни ткач.
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нові надходження до архіву – довготривала співпраця між устано-
вою і фондоутворювачем, безперервний процес роботи, кінцевий ре-
зультат якої – культурне надбання для держави, перспектива роботи 
над новими дослідженнями і відкриттями, затребуваність документа 
суспільством. 

Протягом 2016 р., завдяки зусиллям відділу формування національ-
ного архівного фонду (наФ), до Центрального державного архіву-му-
зею літератури і мистецтва україни (далі – Цдамлм україни) наді-
йшли 12 тис. 427 архівних документів, 14 справ, 499 друкованих 
видань, 6 музейних предметів. Це – матеріали діячів української куль-
тури: історика сергія Білоконя, композиторів михайла Вериківського 
і Володимира Загорцева, диригента натана рахліна, поета леоніда Ви-
шеславського, археолога Бориса мозолевського, театрознавця Валерія 
гайдабури, художників сергія колоса і Василя лопати, літературознав-
ця Євгена сверстюка, мистецтвознавця дмитра степовика, театральних 
режисерів леся танюка і Вірляни ткач, краєзнавця леонори рахліної.

одні із перших надходжень початку 2016 р. – документи творчої 
спадщини натана рахліна, Євгена сверстюка, Володимира Загорцева.

документи Євгена олександровича сверстюка (1938–2014) – авто-
ра “Блудних синів україни”, совісті української нації, в’язня радянсь-
кого тоталітарного режиму, правозахисника, поета, літературознавця, 
лауреата державної премії української рср ім. т. г. Шевченка були 
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прийняті музеєм-архівом на державне зберігання 15 січня 2016 р. від 
удови – Валерїї Вікторівни андрієвської. таким чином, особовий фонд 
Є. о. сверстюка № 1153 (оп. 1. 24 од. зб. за 1953–1991 рр.; оп. 2. 
190 од. зб. за 1960–2001 рр.) поповнився новими надходженнями. Це – 
рукописний зошит “Поезії” (1950–2014 рр.) та 2 фото з донькою і ону-
кою.

Євген олександрович був бажаним гостем для співробітників на-
шої установи. Підтримував добрі починання архіву-музею у відкритті 
виставок, літературно-мистецьких вечорів, презентацій видань. ділився 
спогадами про арешти діячів української культури, досвідом написання 
статей, порадами щодо розшуку нових документів шістдесятників, ду-
ховним просвітництвом.

Цими днями вперше завітав до Цдамлм україни скульптор ігор 
арнольдович лисенко – онук українського диригента, педагога, на-
родного артиста української рср натана григоровича рахліна (1905–
1979 рр.). Він передав на державне зберігання 4 тис. 103 документи 
родини рахліних за 1948–2006 рр. серед них: значний за обсягом 
епістолярій (700 док. за 1948–1973 рр.) – листування диригента з рід-
ними, друзями, знайомими, а також документи до біографії: запрошен-
ня, програми, афіші концертів симфонічної музики під диригуванням 
н. рахліна (1949–1976 рр.), що ілюструють історію розвитку музич-
ного мистецтва на теренах колишнього срср, адже натан григорович 
у різні роки працював головним диригентом державних симфонічних 
оркестрів урср, срср, татарської арср.

Після науково-технічного опрацювання документів дослідники чи-
тального залу матимуть можливість ознайомитися з більш, ніж 100 фо-
тографіями митця, зокрема: з оркестром під час гастрольних концертів, 
композиторами, виконавцями, артистами, родиною, друзями. Поміж 
документів про вшанування пам’яті диригента – статті, вірші, листи 
меморіального фонду н. рахліна в сШа та ін. установ (2001–2006 рр.).

ігор арнольдович також передав документи матері – знаного 
київського екскурсовода, засновниці історико-краєзнавчого клубу 
“кліо” леонори натанівни рахліної (1934–2006 рр.). Це – матеріа-
ли про відомих діячів літератури і мистецтва, життя яких пов’язане з 
києвом, – поетів анни ахматової, миколи Бажана, Володимира сосю-
ри, осипа мандельштама; співаків івана козловського, марка Бернеса, 
Зої гайдай, Бориса гмирі; письменників івана котляревського, мико-
ли гоголя, і. нечуя-левицького, івана купріна, Володимира набокова; 
балетмейстера сергія лифаря; режисера сергія Параджанова; актора 
андрія сови та ін. Про історію мистецького києва розповідають тема-
тичні добірки, картотеки, статті: “київські архітектори”, “300 вопро-
сов из истории искусств”, “київські вулиці”, “Пушкініана”, “культові 
споруди”, “ода києву”, “старе місто”, “київські вулиці із зазначени-
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ми номерами будинків, де мешкали представники української куль-
тури і науки”. серед фотографій: леонора рахліна під час зустрічі з 
краєзнавцями, на екскурсіях, архітектурні пам’ятки міста, діорами. із 
друкованих видань варто відмітити спогади “натан рахлин в воспо-
минаниях артистов оркестра” (1988 р.) (зібрані В. Бєляєвим) і спогади 
екскурсоводів “…и мне остаётся целая жизнь” (2014 р.) (впорядковані 
о. Шамрай, послідовницею леонори рахліної).

на сьогоднішній день у фонді натана рахліна (№ 523. колекція) – 
2 документи (1945 р., 2005 р.). Після науково-технічного опрацюван-
ня документів нового надходження колекцію буде виділено в окремий 
особовий фонд. 

уперше до архіву-музею почали надходити документи компози-
тора авангардної течії українських “шістдесятників” Володимира ми-
колайовича Загорцева (1934–2010 рр.). Передавання їх відбулося 15 
січня 2016 р. завдяки дружині композитора – маргариті тимофіївні. 
Підготовлено акти на 527 док. за 1930-ті–2014 роки. Це – нотні рукопи-
си: клавір опери “долорес” (лібретто В. курінського, за одноіменною 
п’єсою к. Чапека. 1980–1983 рр.), симфонічні твори: “симфонія № 2” 
для тенора, меццо-сопрано та оркестру на українські народні пісні 
(1976–1978 рр.), “симфонія № 4”, “симфонія мандрів” (2005–2006 рр.), 
симфонія № 3 для флейти, валторни, скрипки, фортепіано, струнних, 
ударних та арфи (1984 р.), “Die Sinfonie des Alarmes” – симфонія три-
воги для флейти, саксофона, альта, ударних, фортепіано і струнних 
(1986–1987 рр.), камерні концерти № 1 для альтової флейти, струнних 
та арфи (1981 р.), твори для фортепіано “ритми” з посвятою компо-
зитору Віталію годзянському (1967 р.), “соната для гобоя і фортепіа-
но” пам’яті Бориса лятошинського, “два хора” a kapella на поезію Бо 
Цзюй – “Флейта на реке” і райнера м. рільке “о глубинная жизнь…”. 
В епістолярній спадщині В. Загорцева – 76 листів за 1980–2006 рр. 
(листування композитора з рідними, друзями, видавництвами). серед 
документів: афіші і програми концертів (1964–2009 рр.). на індивіду-
альних та групових світлинах 1968–2000 рр. – Володимир Загорцев в 
україні, у сШа під час концертів, у групі з Євгеном станковичем, 
Віталієм годзянським, анатолієм Штогаренком, ігорем Шамо, ульрі-
хом леєндекером та ін. документи 2017 р. пройшли науково-технічне 
описання і зберігаються в особовому фонді композитора № 1421.

Борис миколайович мозолевський (1936–1993 рр.) – поет, історик, 
знаний у світі археолог, який знайшов славнозвісну скіфську пектораль. 
4 березня 2016 р. дружина Віра данилівна передала на державне збері-
гання 159 док. (1950–1976 рр.). В особовому фонді археолога (№ 1422) 
дослідники матимуть змогу вивчати рукописи його віршів “скіфський 
степ”, “Золота симфонія пекторалі”, “колись цю річку звали Борисфе-
ном”, епістолярну спадщину, зокрема: листування між Борисом мозо-
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левським і поетом, актором, режисером михайлом сіренком (140 ли-
стів 1950–1970-ті роки), індивідуальні та групові фотографії, зроблені 
під час археологічних розкопок, друковані видання збірок поезій “до-
рогою стріли” (1991 р.), “кохання на початку осені” (1985 р.). 

дмитро Власович степовик, доктор філософії (1990 р.), мистецтво-
знавства (1992 р.), богословських наук (2001 р.) почав співпрацювати з 
архівом-музеєм з 13 листопада 1980 р., тоді ним було передано 14 до-
кументів. на сьогоднішній день його особовий фонд (№ 1290) скла-
дається із 2-ох описів: оп. 1. 463 од. зб. за 1924, 1948–1998 рр.; оп. 2, 
79 од. зб за 1895, 1932, 1943, 1959–2002 рр. надходження документів 
триватимуть, оскільки фондоутворювач націлений зберігати документи 
в одній установі. так, 4 березня 2016 р. дмитро Власович передав на 
державне зберігання 1337 док., 20 примірників видань. серед творчих 
матеріалів: рукописи монографій “українська культура XIII–XVIII ст.” 
(спільно з сергієм Плохійєм і Валерієм Шевчуком), “києво-Печер ська 
успенська лавра”, “Візантологія”, “третій патріарх”, “наслідуючи Хри-
ста: Віруючий в Бога тарас Шевченко”, “коротка історія перекладів 
Біблії українською мовою”; статей: “Золотий вік української гравюри”, 
“українські чудотворні ікони”, “народна дипломатія Патріарха Філа-
рета”, “епістолярія митрополита іларіона огієнка”; доповіді на нау-
кових конференціях, семінарах, “круглих столах”, конгресах, рецензії 
і відгуки на дисертації. Передано значну частину документів, що ви-
світлюють громадську і духовну діяльність д. В. степовика, зокрема, 
матеріали про роботу:

– Представництва в україні Бібліотеки ім. симона Петлюри в 
Парижі за 1996–2004 рр. (біографічні матеріали, програми конферен-
ції, запрошення на ювілей з нагоди 120-ї річниці від дня народження 
с. Петлюри, програма Петлюрівських читань, вечорів пам’яті, інфор-
маційні бюлетені);

– товариства ім. олега ольжича за 1995–1997 рр. (плани роботи 
київського міського осередку організації українських націоналістів, 
мандати, посвідчення, листування, списки членів, програми, декларації, 
звіти, розпорядження, повідомлення, публікації у пресі); 

– української Православної Церкви київського Патріархату за 
2002–2013 рр. (матеріали візитів Патріарха київського і Всієї руси-
украї ни Філарета до сШа, статут українського Православного Вікарія-
ту уПЦкП у сШа та канаді, протоколи засідань, службові листи, 
інформаційні бюлетені, публікації в пресі, тексти звернень, укази, про-
мови, програми перебування у сШа та канаді, службове листування, 
запрошення, резолюції Церковного собору уаПЦ у сШа).

д. В. степовик передав до Цдамлм україни листування (554 док. 
за 2001–2014 рр.) із широким колом кореспондентів: представниками 
духовенства, науковцями, діячами української діаспори, друзями.
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несподіваною для нас була знахідка документальної спадщини ху-
дожника, мистецтвознавця сергія івановича колоса (1888–1969 рр.), 
що згодом оформилася в особовий фонд митця (Ф. № 1418). неспра-
ведливо замовчуваний художник належав до т. зв. “школи бойчукізму”. 
Здобував художню освіту в ніцці, мюнхені, а повернувшись до києва, 
“пішов в учні” до михайла Бойчука і Василя кричевського. творчі ма-
теріали були передані донькою художника – ганною сергіївною колос. 
Перші надходження (близько 150 док.) архів-музей отримав протягом 
2015 р. серед них: малюнки 1920-х років, мистецтвознавчі праці, вірші, 
щоденник 1913 р., листи від івана Врони, антоніни іванової, докумен-
ти до біографії, спогади “майстерня монументального мистецтва про-
фесора, майстра м. Бойчука”.

4 березня 2016 р. було передано ще 32 документи 1920-х років – 
5 ескізів, 2 ліногравюри: “дівчина з книгою”, “жінка з глечиком”, ма-
люнок антоніни іванової “робітниця”, довідка про роботу у київському 
художньо-індустріальному технікумі (1923 р.), запрошення на виставки 
михайла Бойчука, оксани Павленко, групові та індивідуальні світлини 
1908–1920 рр. робота над поповненням фонду с. колоса триває.

документи леоніда михайловича Вишеславського (1914–2002 рр.) – 
поета, лауреата державної премії української рср ім. т. г. Шевченка 
(1984 р.) передав 14 квітня 2016 р. його онук – мистецтвознавець гліб 
анатолійович Вишеславський. Це – 8 документів, 1940–2000 рр., се-
ред яких: листи до поета від літературознавців ігоря купріянова, Єв-
генії дейч; свідоцтво про присвоєння імені “Вишеславія” малій планеті 
№ 2953, а також статті (Б. Буркатова, м. ушакова та ін.) про творчий 
шлях л. Вишеславського. 

неабиякий інтерес становить редакторська робота леоніда михай-
ловича над теоретичною працею о. Шульдіженка “о роли маскирующих 
и послеобразных средств в произведениях изобразительного искусства, 
а также об особенностях зрительных реакций, связанных с опознанием 
таких композиций”. олександр Шульдіженко (1922–1988 рр.) – графік, 
випускник лондонської школи мистецтв “Central School of Arts & Crafts” 
не вписувався у рамки радянського соцреалізму. Художник-андеграун-
дист підготував матеріал, за настановами письменника, ще у 1980-х 
роках. таким чином, особовий фонд л. м. Вишеславського (Ф. № 598) 
поповнився новим надходженням, а книжковий фонд архіву-музею – 
виданням “листи л. м. Вишеславського і. т. куприянову” (Запоріжжя, 
2005).

14 квітня 2016 р. театрознавець Валерій михайлович гайдабу-
ра особисто передав до Цдамлм україни 2 тис. 709 документів за 
1940–1995 рр. серед них: статті  “доля під знаком терезів”, “наслед-
ство выстраданной мысли”; листи від наталі ужвій, миколи жулинсь-
кого, с. Поспєлова; папки з дослідженнями про культурне життя Він-
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ниці, донецька, Запоріжжя, івано-Франківська, києва, кривого рогу, 
луцька, одеси, Полтави, рівного, Чернігова (1940-і роки); альбоми про 
творчий шлях театральних діячів катерини лучицької, Віри левицької, 
Єлизавети Хуторної, Євгена левицького, режисера івана саратовсько-
го; тематичні добірки “Шекспір в українському театрі”, “наталка-Пол-
тавка”. Близько 400 фотографій, програм концертів і вистав знайомлять 
нас з історією українського театру на україні. нове надходження до-
лучено до особового фонду В. м. гайдабури (Ф. № 1417), в якому вже 
зберігаються 353 документи.

режисер, перекладач, поетеса, художній керівник мистецької групи 
(Yara Arts Group) при театрі ля-ма ма в нью–Йорку, представниця 
української діаспори зі сШа Вірляна ткач, досліджуючи в читальній 
залі архіву-музею поезію Павла тичини, вирішила передати сюди кни-
ги із особистої бібліотеки. 14 квітня 2016 р. вона передала 101 оди-
ницю друкованих видань: літературні твори представників української 
діаспори – емми андієвської, івана Багряного, Василя Барки, леоніда 
Білецького, Богдана Бойчука, святослава гординського, ігоря качу-
ровського, Юрія лавріненка, наталії лівицької-Холодної, яра сла-
вутича, марії ревакович та ін; енциклопедію української літератури 
“азбуковник” (ред. Б. романенчук. у 2–х т. Філадельфія, 1969, 1973.), 
антологію українського слова “Зерна”, “координати”, “контрасти”, 
“обірвані струни”, “Панорама найновішої літератури урср”, “слово 
і Зброя” (1968–1990 рр.); добірки періодичних видань “нові поезії” 
(1964–1971 рр.), “світовид”. співпраця з Вірляною ткач продовжуєть-
ся, очікуємо на надходження нових документів і започаткування осо-
бового фонду мисткині.

ім’я леся танюка (1938–2016 рр.) знане не лише в театральному 
світі. режисер, сценарист, народний артист україни, громадський і 
політичний діяч леонід степанович танюк зробив значний внесок в 
українську культуру. Працюючи над власними творами, часто засид-
жувався над рукописами у читальній залі архіву-музею. незадовго до 
смерті передав 802 документи, 35 друкованих примірників книг. над-
ходження складається зі щоденникових записів за 1956–1966 рр., де 
висвітлюється хроніка подій, що відбувалися в театральному і суспіль-
ному середовищі в україні та колишньому срср. до щоденників до-
даються (для підтвердження достовірності) довідки, характеристики, 
посвідчення, грамоти, листи, режисерські розробки, теми для дослід-
жень. у додатках, зокрема: промова леся курбаса 1927 р. на театраль-
ному диспуті в будинку ім. В. Блакитного; режисерські міркування над 
постановками п’єс о. островського “Пізня любов” (1964 р.), григорія 
квітки-основ’яненка “Шельменко-денщик”, “українське наукове това-
риство за останні 10 років” (1929 р.); графічний твір Павла ковжуна 
(1920 р.) та ін. Після затвердження акта на документи, експертно-пе-
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ревірною комісією архіву-музею було відкрито новий особовий фонд 
№ 1423.

театральний режисер, народний артист україни, художній керівник 
київського академічного театру драми і комедії едуард маркович мит-
ницький співпрацює з нашою установою вже не перший рік. Протягом 
2009–2010 рр. з його приватного архіву до Цдамлм україни надійшла 
документальна спадщина українського композитора михайла івановича 
Вериківського (1896–1962 рр.). Після науково-технічного опрацювання 
особовий фонд композитора (Ф. № 1250) складається з 964 документів, 
995 примірників літератури, музичних творів 1913–1960-х років. 2 липня 
2017 р. до архіву-музею надійшла частина сімейної бібліотеки: 136  дру-
кованих видань за 1920–1979 рр., що належали дружині митця – олені 
михайлівні. Це – нотні видання Йогана себастьяна Баха, Йоганнеса 
Брамса, м. і. Вериківського, м. і. глінки, о. к. глазунова, едварда грі-
га, Ференца ліста, с. П. людкевича, Фелікса мендельсона, м. П му-
соргського, П. і. Чайковського, роберта Шумана та ін. українських, 
російських і європейських композиторів. 16 грудня 2016 р. було пере-
дано нотне видання “Alte Meisters – Vaiters Anciens. Piano solo. Band III. 
Herausgegeben von E, Pauer. Veb breitkopf&Hartelag. Nr. 112 a. Leipzig” 
з дарчим написом михайла івановича доньці олені в перший день її 
28-річчя – 16 березня 1959 р. музейні фонди поповнено 5-ма предме-
тами, серед яких – барельєф м. Вериківського у виконанні скульптора 
олександра скоблікова, і метроном, яким користувався композитор.

Значна подія для будь-якого архіву чи музею – особиста передача 
колекціонером на збереження до державної установи частини своєї ко-
лекції. 21 жовтня 2016 р. історик-джерелознавець, лауреат національ-
ної премії україни імені тараса Шевченка (2002 р.) сергій іванович 
Білокінь передав до Цдамлм україни 338 документів (у т. ч. – епісто-
лярій), 22 примірники літератури. серед адресатів сергія івановича: 
діячі культури а. гризун, м. мірошниченко, михайлина коцюбинсь-
ка, і. нижко, с. Пінчук, В. розстальний, л. Череватенко. ученим пе-
редано також афіші мистецьких подій 1984–2008 рр. у м. києві та ін. 
містах україни, співучасником і організатором яких він був. Це – пові-
домлення про лекції “сучасний стан українського православ’я”, “три 
гілки українського православ’я”, “Знищення українського православ’я”, 
“колегія П. галагана і П. житецький”, “українські державницькі орга-
нізації в Зса влаштовують 50-у зустріч українців америки на оселі 
сум в елленвіл н. Й.”; конференції “лесь курбас – актор, режисер, 
педагог і теоретик українського радянського театру”, “Перші Бой-
чуківські читання”; літературні вечори “іван світличний. невільницькі 
пісні”, “майк Йогансен”, “михайло драй-Хмара”, “григорій косинка”, 
“Вечір пам’яті поетів – жертв тоталітарного режиму 1920–1985 рр.”; 
художньо-документальні виставки “михайло грушевський – держа-
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вотворець”, “Володимир сколоздра”, “галина севрук”, “Павло ков-
жун – життя та творчість”, “михайло Брай чевський – історик, археолог, 
романтик”, “Панас Заливаха”, “михайло жук. Виставка однієї карти-
ни–панно “Біле і чорне”. 1912–1914” та ін. окрема тека – матеріали 
про Валерія Шевчука (машинописний збірник оповідань, листування), 
документи анатолія гризуна (рукописи поезій, перекладів, листуван-
ня). серед фотографій: директорія української народної республіки, 
історики олексій андріївський і михайло грушевський та ін. Передано 
також колекцію: близько 70 графічних творів емми андієвської (“той, 
що ходить без стежок”, “добірне товариство”, “В’язні, або живі квіти”), 
олени кульчицької (“георгій Побідоносець”, “святії угодники, привер-
ніть нам давну силу і славу”, “дай волю для Вкраїни – нехай встане із 
руїни”), ярослави музики (“івасик-телесик”, “народна лічниця”), яківа 
ковбаси (“калина”, “конча-Заспа”), Василя лопати (серія гравюр за мо-
тивами повісті “слово о полку ігоревім”), Петра гуменюка (“львів”), 
орнаменти олеся Фисуна. Після завершення надходження документів 
від с. Білоконя (фонд № 524. колекція), документальну спадщину буде 
виділено в новий особовий фонд.

ім’я Василя івановича лопати, українського графіка, лауреата 
державної премії української рср ім. т. г. Шевченка, знане кожному 
українцю. Йому належить оформлення української грошової одиниці – 
гривні з графічними портретами ярослава мудрого, івана Франка, лесі 
українки, михайла грушевського, пам’ятками архітектури україни. 
23 листопада 2016 р. архів-музей отримав із сан-Франциско (сШа) 
цінну бандероль – 1 тис. 999 документів. такий подарунок надіслала 
дружина художника – регіна Володимирівна. серед переданих творчих 
матеріалів В. лопати – дипломна робота “отаман матяш старий”, дош-
ка для гравюр “українські народні думи”, більше 300 листів від роди-
ни, друзів, знайомих (1960–2000 рр.). серед біографічних документів: 
трудові, видавничі, авторські договори, листування з установами і ор-
ганізаціями та ін. особливу цінність становлять особисті, родинні і гру-
пові фотографії художника: з батьками, дружиною, синами, донькою, 
братом, племінником, онуками, односельчанами с. носівка Чернігівсь-
кої обл., художниками, акторами, студентами (загалом 1 тис. 32 фото). 
Завдяки цьому надходженню, започаткований у 1970-х роках особовий 
фонд Василя лопати (Ф. №689) (оп. 1. 30 од. зб. за 1970–1977 рр.; 
оп. 2. 4 од. зб. за 1971–1978 рр.) значно збагатився і становить значний 
інтерес для дослідників.

серед 499 друкованих видань, що влилися у скарбницю книжко-
вого фонду архіву-музею – факсимільні, репринтні, наукові, енцикло-
педичні та поетичні видання з автографами о. копиленка, л. Више-
славського, і. купрінова, а. гризуна, м. Вериківського, Віри Вовк, 
с. Білоконя, Б. сороки. серед них: “архиерейський службовник іва-
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на Боярського” – видання Фундації енциклопедії україни в торонто; 
“Шевченківська енциклопедія”. т. 5–6 – видання інституту літерату-
ри ім. т. Шевченка нан україни; “українська ідентичність і мовне 
питання в російській імперії: спроба державного регулювання (1847–
1914)” – видання інституту історії нан україни; “Бібліотека івана 
Франка: науковий опис” – видання інституту археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського нан україни; “Великий голод в 
україні” – видання українського Православного Братства в торонто; 
дослідження: історичне “масовий терор як засіб державного управлін-
ня в срср (1917–1941) с. Білоконя, релігієзнавче “український стиль 
ікон” д. степовика, краєзнавче “історія Першої Білоцерківської гім-
назії в особах” а. Боднара і Б. смутка; мистецькі альбоми “наполеон 
орда і україна” я. кравченка і П. сачка, “киев, которого не знают” 
Є. кузьміна, “В рокотанні бандур” м. Шудрі і В. нечепи, “Василь сви-
да. нетлінне” я. свиди, “Богатырский фриз из дома Бажанова в Петер-
бурге. Переписка архитектора Павла алешина с николаем и Борисом 
рерихами” о. мокроусової; літературознавчі “самі про себе. автобіо-
графії українських митців 1920-х років” р. мовчан, “Є поети для епох” 
і. дзюби, “За забралом літературного псевдоніма і криптоніма. Пись-
менники, публіцисти, літературознавці на сторінках галицьких видань 
Х1Х ст. – 40-х років ХХ ст.)” В. морозюка та ін.

колектив архіву-музею докладає усіх зусиль, щоб фонди поповню-
валися цінними документами з історії української культури і сподіваєть-
ся на нові знахідки.

The analysis of new receipts of documents of Ukrainian culture figures to the 
Central State Archives-Museum of Literature and Arts of Ukraine during 2016, 
namely documents of Sergiy Bilokin, Mykhailo Verykivsky, Leonid Vysheslavsky, 
Valery Haidabura, Volodymyr Zahortsev, Sergiy Kolos, Vasyl Lopata, Borys 
Mozolevsky, Nathan Rakhlin, Leonora Rakhlina, Yevhen Sverstiuk, Dmitro 
Stepovyk, Les’ Taniuk, Virliana Tkach.
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