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ДО 100-РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ

УДК 930.253:94](477.64)“1917”

В. О. БОНДАР, О. Г. ВЕЛИЧКО, І. В. КОЗЛОВА*

ОЛЕКСАНДРІВСЬК. РІК 1917. ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЗАПОРІЖЖІ

(за документами Державного архіву Запорізької області)

Здійснено аналіз подій періоду Української національної революції на За-
поріжжі. Представлено добірку архівних документів, що характеризують про-
цес створення та становлення українських органів влади на Запоріжжі.

Ключові слова: Українська національна революція; Олександрівський 
повітовий з’їзд; Олександрівська міська управа; Олександрівська Українська 
військова рада; Українське товариство “Просвіта”; вільне козацтво.

Століття тому припинила існування Російська імперія. На руїнах 
“тюрми народів” мали б постати незалежні національні держави, проте 
в результаті більшовицького жовтневого перевороту 1917 р. та трива-
лої громадянської війни на теренах колишньої імперії постала нова – 
Радянський Союз. Та все ж українці намагалися використати свій шанс 
на вільне життя у власній державі. Як тонко підмітив один із політиків 
тієї доби О. Шульгин: “Україні довелось вести своє державне будів-
ниц тво серед нечуваних обставин, на руїнах знесиленої Росії, на руїнах 
світової війни”1.

1917 рік, мабуть, як жоден інший в історії царської Росії, був наси-
чений доленосними подіями для народів, які населяли її простори: па-
діння самодержавства і створення Тимчасового уряду, демократизація 
суспільно-політичного життя, “Корніловський заколот”, більшовицький 
жовтневий переворот, початок громадянської війни в колишній імперії. 

Напередодні Першої світової війни в повітовому місті Олексан-
дрівську Катеринославської губернії (нині м. Запоріжжя – обласний 
центр України) налічувалося 67 тис. жителів, працювали 47 промисло-

* Бондар Віталій Олександрович – головний спеціаліст з режимно-секрет-
ної роботи Державного архіву Запорізької області;

Величко Олена Григорівна – начальник відділу інформації та використання 
документів Державного архіву Запорізької області;

Козлова Ірина Валентинівна – заступник начальника відділу інформації 
та використання документів Державного архіву Запорізької області.

© В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова, 2017
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вих підприємств: з них – 2 залізничні майстерні і 15 великих заводів, 
діяли 6 лікарень, 9 аптек і 10 аптекарських магазинів. У місті було 3 
бібліотеки, театр, виходило дві газети російською мовою і одна – ні-
мецькою. Олександрівськ був одним із центрів сільськогосподарського 
машинобудування та торгівлі товарним хлібом на півдні царської Росії. 
Проте участь Російської імперії в Першій світовій війні здійснила свій 
негативний вплив на стан як міського господарства, так і торгово-про-
мислового потенціалу Олександрівська на початку 1917 р. Війна, що 
тривала вже третій рік, набувала затяжного характеру і вимагала все 
більшої кількості людських і матеріальних ресурсів, потреби фронту 
стали пріоритетними в житті всієї держави. Інфляція, безробіття, де-
фіцит товарів першої необхідності та неспроможність царської влади 
вирішити ці та інші нагальні проблеми в державі призвели до суспіль-
но-політичного вибуху, який і поховав Російську імперію.

Як відомо, 2 березня, після багатотисячних страйків та мітингів 
робітників і солдатів петроградського гарнізону, Микола ІІ зрікся вла-
ди. Державна Дума і виконком Петроградської ради сформували Тим-
часовий уряд, який повинен був діяти до скликання Установчих збо-
рів. Особлива увага приділялася необхідності демократизації установ 
земського і міського самоврядування, а головне, для підтримки нової 
влади на місцях рекомендувалося створювати ради об’єднаних громад-
ських організацій і їхні виконавчі комітети. Проте кардинальних змін 
у системі управління державою не сталося. На всі українські губернії 
поширювалася влада центральних міністерств і відомств Тимчасового 
уряду, представниками якого були губернські та повітові комісари.

Вже 3 березня 1917 р. був створений Катеринославський тимчасо-
вий губернський виконавчий комітет громадських і робітничих орга-
нізацій, а згодом, 5 березня, Олександрівська міська управа отримала 
телеграфом повідомлення голови комітету К. Гесберга про необхід-
ність створення подібного комітету в Олександрівську. У свою чергу 
Олександрівська управа запропонувала населенню обрати від громад-
ських, робочих, кооперативних та інших організацій по одному або два 
представники для участі в зборах щодо заснування Олександрівського 
міського громадського комітету, які планувалося провести 8 березня 
1917 р. у приміщенні міської управи2. В результаті 108 делегатів від 
37 громадських організацій і 54 делегати від Ради робітничих і сол-
датських депутатів сформували Олександрівський виконавчий комітет 
громадських організацій3.

Падіння самодержавства сприяло процесу національного відрод-
ження “окраїн імперії”. В Україні поряд з органами Тимчасового уряду, 
радами (комітетами) об’єднаних громадських організацій, радами ро-
бітничих і солдатських депутатів та органами місцевого самоврядуван-
ня діяли також і українські національні організації. Створена 4 березня 
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1917 р у Києві представниками українських партій і громадських орга-
нізацій Центральна Рада очолила національно-визвольний рух в укра-
їнських губерніях. Український національний конгрес, який проходив 
6–8 квітня 1917 р. у Києві, фактично наділив Раду повноваженнями 
представницького органу українського народу. Отримавши підтрим-
ку конгресу, Центральна Рада постановила для захисту національних 
і політичних прав українського народу створити на місцях губернські, 
повітові, а в великих містах – міські українські ради з представників 
політичних партій, громадських і культурно-просвітницьких об’єднань 
у кількості 70–80 осіб у кожній4.

На засіданні повітового з’їзду 20 серпня за участю представників 
більшості волостей Олександрівського повіту, українських соціалістич-
них партій та громадських організацій, Центральної Ради була створе-
на Олександрівська повітова рада. З’їзд визнав, що “… єдиною рево-
люційною владою на Україні є Українська Центральна Рада, поповнена 
вже іншими народами, що живуть на Україні, з її виконавчим орга-
ном – Генеральним Секретаріатом”5. Основною метою діяльності пові-
тової ради було впровадження в життя рішень Української Центральної 
Ради. В Олександрівську та повіті це стало можливим лише після про-
голошення 6 листопада 1917 р. ІІІ Універсалу Центральної Ради, згідно 
з яким вся влада в Україні переходила до Центральної Ради та її уря-
ду – Генерального секретаріату. На своєму з’їзді 5 грудня Українська 
повітова рада в Олександрівську постановила, що вона є правомочною 
владою в повіті та підпорядковується губернській та Центральній Раді 
в Києві відповідно. Особливо підкреслювалося, що Рада твердо стоїть 
на захисті усіх завоювань революції та охороні правопорядку в Олек-
сандрівському повіті6.

Ще раніше, 11 липня, в Олександрівську було засновано Україн-
ську військову раду. У статуті цієї організації, направленому до відома 
Олександрівській міській думі 11 серпня, вказувалося, що метою ор-
ганізації є об’єднання військовослужбовців-українців (офіцерів, солда-
тів, службовців та інших) для досягнення федеративно-демократичної 
республіки в Росії, національно-територіальної автономії України в її 
складі та організації українського війська7.

Особливу роль в стабілізації ситуації як в країні в цілому, так і в 
окремих її регіонах Тимчасовий уряд відводив органам місцевого само-
врядування. Для цього було необхідно реформувати діяльність міських 
дум і територіальних земств. Першим кроком у цьому напрямку стали 
муніципальні вибори. Вибори до Олександрівської міської думи, що 
відбулися 2 липня, проводилися на пропорційній основі за партійними 
списками відповідно до постанови Тимчасового уряду від 15 квітня. 
Явка на виборах була доволі висока – 64,6% від загальної кількості 
виборців міста. Впевнену перемогу здобув блок РСДРП(о) (меншо-
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вики) та есерів, за них проголосувало 59,2% виборців, що дало змогу 
делегувати 32 депутати з 52 гласних думи. До думи також пройшли 
єврейський безпартійний демократичний блок та український соціаліс-
тичний блок, які набрали майже однакову кількість голосів виборців 
та здобули право делегувати по 6 депутатів до міської думи. Натомість 
більшовики здобули 1,5% голосів виборців і делегували лише 1 депу-
тата до складу думи. 

Невдалий наступ російської армії на Південно-Західному фронті 
в червні 1917 р., бездіяльність Тимчасового уряду в соціально-еко-
номічній сфері та його курс на війну до переможного кінця призве-
ли до ослаблення державної влади. У липні в Петрограді, а згодом і в 
Олександрівську, відбулися масові демонстрації і страйки робітників, 
що викликали політичну кризу в країні. Наприкінці серпня праві сили 
спробували розв’язати його силовим шляхом. Сталася подія, відома як 
“Корніловський заколот”, але в підсумку армія не підтримала генера-
лів-заколотників на чолі з Верховним головнокомандувачем Л. Корні-
ловим. Загроза революційним завоюванням на якийсь час згуртувала 
різні партійні і громадські організації в центрі і на місцях. Вже 29 серп-
ня 1917 р. на міжпартійній нараді в Олександрівську був організований 
Комітет порятунку революції. До його складу увійшли представники 
“... революційних організацій, що стоять на сторожі інтересів револю-
ції”. Своїх представників до комітету делегували місцеві організації 
політичних партій, українських революційних організацій, військових 
частин, профспілок, продовольчих комітетів, міського самоврядування 
і земського зібрання, до його складу також увійшов комісар Тимчасо-
вого уряду. На нараді було обрано виконавчий орган з 5 осіб: міського 
голови М. Попова, більшовика І. Леппіка, есерів В. Соніна і М. Крило-
ва-Мартинова, представника військової організації Воловика. Комітет 
діяв згідно з постановою Тимчасового уряду і мав захищати революцію 
“всіма наявними в його розпорядженні засобами”8.

Політична ситуація продовжувала погіршуватися. 21 вересня за 
ініціативи повітового комісара Тимчасового уряду започатковано “Ко-
мітет громадської безпеки” у складі комісара Тимчасового уряду, пред-
ставників місцевого самоврядування та земства, начальника гарнізону і 
військових частин, президії Ради робітничих, солдатських і селянських 
депутатів, голови виконкому громадських організацій, представників 
партійних організацій. Новостворений комітет мав вирішувати нагальні 
питання життя міста і повіту та спиратися на “всі демократичні верстви 
населення і соціалістичні організації”9.

Подальші жовтневі події засвідчили слабкі політичні позиції Тим-
часового уряду Росії. 25 жовтня 1917 р. у результаті збройного пере-
вороту уряд Керенського був повалений більшовицьким військово-ре-
волюційним комітетом.
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Як відомо, в Олександрівську становище більшовиків було досить 
слабким. Проте вже 27 жовтня вони здійснили першу спробу захопити 
владу в Олександрівську, частково роззброївши загони недавно ство-
реної міліції. У відповідь на це міська дума, “...обрана на демократич-
них засадах всім населенням міста”, постановила створити при місько-
му управлінні комітет з охорони громадської безпеки з представників 
міської та земської управ, Ради робітничих, солдатських і селянських 
депутатів, військових організацій та військових частин, соціалістичних 
партій і громадських організацій. Розпорядження інших організацій і 
осіб вважалися незаконними. Наступного дня це рішення було оголо-
шено населенню10. Зважаючи на те, що більшовики Олександрівська не 
мали значної підтримки серед населення міста, вони взяли курс на під-
готовку збройного повстання: формували на заводах озброєні загони 
робітників, агітували на свій бік солдатів місцевого гарнізону. Збройні 
загони Центральної Ради, що закріпилися в середині листопада в Олек-
сандрівську, почали роззброювати солдат збільшовичених частин. 

Перші бої за встановлення радянської влади в Олександрівську роз-
почалися 12 грудня 1917 р. Увечері цього дня в місто на допомогу міс-
цевим більшовикам прибуло два ешелони моряків-чорноморців під ко-
мандуванням О. Мокроусова. Матроси зайняли Південний залізничний 
вокзал. Для запобігання можливого збройного зіткнення між протибор-
чими силами міська дума прийняла рішення делегувати своїх представ-
ників на Південний вокзал до моряків і на Катерининський вокзал, де 
зосередилися українські війська, донські козаки і кримський ескадрон, 
а також до Ради робітничих і солдатських депутатів. Міський голова 
М. Попов закликав командування моряків не входити в місто і присту-
пити до переговорів з українськими військами і козаками. Проте озбро-
єний загін моряків рушив до міста, де був обстріляний українськими 
військами, в результаті загін був розбитий: частина моряків убита і по-
ранена, ті що залишилися - узяті в полон. Після тривалих нічних пере-
говорів за активної участі міського голови та представників управи, що 
неодноразово переривалися бойовими зіткненнями протиборствуючих 
сторін, увечері 13 грудня загін моряків був змушений залишити місто 
на умовах, запропонованих командуванням українських частин11.

Олександрівська міська дума на своєму засіданні 20 грудня засу-
дила збройний виступ чорноморських моряків і постановила скликати 
збори міського самоврядування з широким представництвом усіх де-
мократичних організацій для з’ясування їхньої позиції, запобігання в 
подальшому збройних зіткнень у місті і викликаних ними наслідків; 
охорону громадської безпеки покласти на міське самоврядування, по-
вітову Раду та Ради робітничих і солдатських депутатів. Було прийнято 
рішення здійснити лікування постраждалих і похорони жертв зіткнень 
за рахунок міської управи, а також не переслідувати учасників і вину-
ватців збройного конфлікту12. 
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Таким чином, падіння Російської імперії в 1917 р. дало новий по-
штовх національно-визвольній боротьбі українського народу за власну 
державу. Українці створили свій представницький орган – Українську 
Центральну Раду та її місцеві органи – повітові та губернські ради. На 
Запоріжжі, зокрема в Олександрівському повіті та м. Олександрівську 
українські владні структури, громадські організації, політичні партії ді-
яли у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, відстоюю-
чи права українського населення. 

Отже, наприкінці 1917 р. Українська національна революція на За-
поріжжі здобула свою першу перемогу, відбивши наступ більшовиків, 
проте попереду на українців чекали довгі роки виснажливої боротьби 
за право мати власну державу на своїй землі. 

Наведені документи відтворюють революційну атмосферу 1917 р. 
та дають змогу краще зрозуміти процес створення та становлення укра-
їнських органів влади на Запоріжжі.

Документи подаються зі збереженням стилістичних та орфографіч-
них особливостей тогочасної мови. Пропущені та скорочені слова до-
повнені у квадратних дужках. Дати, якщо вони встановлені за змістом, 
також взяті у квадратні дужки. Без застережень лише виправлені явні 
помилки.

1 Шульгин О. Політика (Державне будівництво України і міжнародні 
справи): статті, промови, документи. Київ, 1918. С. 17.

2 Держархів Запорізької обл. (Державний архів Запорізької області). 
Ф. 24. Оп. 7. Спр. 572, Арк. 2.

3 Бюлетені Катеринославського тимчасового виконкому громадських і 
робочих організацій. 1917. 17 березня, 20 березня, 21 березня.

4 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: у 2-х т. Київ, 1996. 
Т. 1. С. 72.

5 Держархів Запорізької обл. Ф. Р-74. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1–3.
6 Там само. Ф. Р-3188. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 62а.
7 Там само. Ф. 24, Оп. 7. Спр. 44. Арк. 19–20зв.
8 Там само. Спр. 66. Арк. 2–2зв.
9 Там само. Арк. 4–4зв.

10 Там само. Арк. 69.
11 Там само. Спр. 42. Арк. 7–8зв.
12 Там само. Арк. 9–9зв.
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№ 1
Протокол

об’єднаного засідання українських організацій і партій 
м. Олександрівська про передавання будівлі “Народного дому” 

Товариству “Просвіта”
11–20 липня 1917 р.

З ініціативи Ради Українського т-ва “Просвіта” м. Олександрівська від-
булось об’єднане засідання українських організацій і партій в справі передачі 
“Народного дому” т-ву “Просвіта”. […] Збори одкрив голова “Просвіти” т. Ла-
заренко, який докладно вияснив оскільки необхідно т-ву “Просвіта” і взагалі 
всім українським організаціям і партіям власне помешкання для самої широкої 
політичної та національно-соціальної роботи задля щастя і кращої долі нашого 
українського народу і що т-во “Просвіта” подало в Олександрівську міську 
управу прохання про передачу “Народного дому” т-ву. Після обміну думок 
з цього приводу, всі представники вищенаведених українських організацій і 
партій міста Олександрівська одноголосно постановили цим протоколом звер-
нутись до Олександрівської міської управи з заявою, що вони найрішучіше 
підтримують прохання “Просвіти”, бо визнають, що революція розбивши кай-
дани з українського народу, одкрила перед ним широкі шляхи праці для кращої 
будучини України і що огнище української думки і праці повинно міститись 
тільки в “Народному домі”, збудованого на кошти трудового народу.

Голова засідання      О. Лазаренко
Представники українських організацій 
і партій міста Олександрівська    (підписи)
Обсудив в коллегиальном заседании 20 июля с/г ходатайство Украинско-

го товарищества “Просвита” о передаче ему Народного дома для культурных 
целей его, имеющих выразиться в устройстве библиотеки-читальни, в орга-
низации общедоступных украинских спектаклей, концертов, лекций и общих 
собраний членов “Просвита”, городская управа, принимая во внимание, что 
просветительные начинания городского самоуправления, просветительных, 
политических и профессиональных организаций, существующих в городе, 
должны быть достижением широких масс всех национальностей; что в дан-
ное время Народный дом занят Союзом профессиональных организаций, а в 
недалеком будущем там же организуется Биржа труда, деятельность которой 
имеет огромное значение для трудовых масс населения, и это значение еще 
больше увеличится по окончанию войны, что остальные существующие в го-
роде политические и просветительные организации имеют такое же право на 
помещения Народного дома, и общей залой его сумеют эти организации вос-
пользоваться в известном очередном порядке, по соглашению, постановила: 
отказать украинскому товариществу “Просвита” в передаче ему в исключи-
тельное пользование Народного дома, пригласив товарищество избрать себе 
одно из свободных помещений в этом доме для устройства библиотеки и чи-
тальни; зрительным же залом и сценой пользоваться в очередь, по соглаше-
нии с другими организациями, которые уже имеются там или обратиться за 
разрешением таким в управу.
Державний архів Запорізької області. Ф. 24. Оп. 7. Спр. 44. Арк. 10–11. Рукопис. Ори-
гінал.
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№ 2
Витяг 

зі статуту Олександрівської Української військової ради
 про її завдання

[не раніше 11 липня 1917 р.]
Завдання
1. Громада ставить своєю метою об’єднання вояків-українців, - офіцерів, 

солдат, військових урядовців і інших членів, даної військової одиниці на грун-
ті: а) осягнення федеративно-демократичної республіки в Росії, б) національ-
но-територіальної автономії України і в) організації українськ[ого] війська.

2. Громада бере активну участь в загальновійськовому життю і дбає про 
здійснення та закріплення нового військового демократичного ладу війську.

Увага: Щодо §2, громада дбає аби в комітетах (полкових чи інших) було 
забезпечено представництво от українців, відповідно до % кількості їх.

3. Веде працю в справі національного освідомлення українців на фронті, 
в тилу і флотах, в напрямку осягнення автономії України і здійснення націо-
нальних прав українського народу.

Для цієї мети громада:
4. Проводить широку пропаганду, як усну, так і письменну.
5. Організує зібрання, лекції, мітинги, читання.
6. Закладає, де можна, військові демократичні товариства, клуби, бібліо-

теки, читальні і проводить іншу просвітню працю.
7. Влаштовує концерти, вистави, організує хори тощо.
8. Дбає про поширення серед своїх членів української літератури як вій-

ськової так і загальної, газет, журналів, книжок, відозв тощо.
Увага: для останньої праці в межах можливого сама видає відозви, книж-

ки-метелики тощо.
Військові:
9. Переводить в життя постанови Українських військових з’їздів, уні-

версали, циркуляри, накази та розпорядження Українського військового ге-
нерального комітету, як в загальній справі українізації війська і організації 
його, - так і біжучих питань українського військового життя.

Зокрема громада дбає про:
10. Зведення українців вояків в окремі військові одиниці, відповідно до 

кількості українців в даній військовій частині. Справа зведення переводиться 
починаючи з найменших військових одиниць: од взводів до рот, або ескадро-
нів; от рот до батальйонів, от батальйонів або батарей до полків або дивізіо-
нів, од полків до дивізій, од дивізій до корпусів, од корпусів до армій.

11. Громада дбає про міцний військовий лад, порядок та дисципліну се-
ред своїх членів, основані на свідомому розумінні військової справи та почут-
тю приналежності до вільного озброєного народу українського.

12. Виховує членів громади в напрямку інтересів демократії і традицій ре-
волюційного національного війська, яке повинно стояти на сторожі соціально-
політичних інтересів народних мас і національних прав Українського народу, 
а не на сторожі інтересів пануючих класів його. Зокрема виховує серед своїх 
членів негативне відношення до імперіалістичних змагань пануючих класів та 
ідей мілітаризму. 
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13. Дбає про найтісніші стосунки демократичні поміж офіцерством та 
солдатами і виховує дух вояцького братерства меж ними.

Державний архів Запорізької області. Ф. 24. Оп. 7. Спр. 44. Арк. 20. Типографський 
відбиток. Оригінал.

№ 3
Витяг

 із протоколу засідання Олександрівського повітового з’їзду 
про підтримку Центральної Ради та скликання 

Українських установчих зборів
20 серпня 1917 р.

Після привітань зробив доклада про автономію й федерацію т. Осавул.
Ухвалена 38 голосами проти 2 утримавшихся така постанова:
“Олександрівський повітовий з’їзд, обговоривши справу проте яке прав-

ління повинна мати Російська держава після Установчих зборів, постановив:
1) що для того аби всі народи, що населяють Росію, мали змогу стати на-

рівні з культурними народами всього світу і утворити з ними одну братську 
сім’ю;

2) щоб трудовий народ усіх націй Росії вийшов з безправного стану, в 
якому він був до цього часу;

3) з’їзд вважає, що найкращим буде такий лад, коли Російська держава 
стане демократично-федеративною республікою: в цій республіці Україна по-
винна мати національно-територіальну автономію з забезпеченням в її межах 
прав національних меншостей”.

Далі прочитав доклада про Установчі збори (Учредительное собрание) 
т. Ю. Магалевський і додає до докладу член Ц[ентральної] Р[ади] т. І. Бон-
даренко.

З’їзд ухвалює таку резолюцію, внесену т. Бондаренком:
“1) для найскорійшого задоволення потреб трудового люду і закріплення 

здобутків революції – з’їзд домагається скликання Всеросійських Установчих 
зборів не пізніше установленого строку – 28 листопаду (ноября);

2) для того, щоб об’єднати сили українського трудящого люду, щоб він 
міг твердо обстоювати свої домагання щодо устрою політичного та економіч-
ного життя держави;

3) з’їзд постановив домагатися від Ц[ентральної] Р[ади] негайного скли-
кання Українських Установчих зборів (котрі повинні відбутись перед Всеро-
сійськими Установчими зборами) для вироблення основ будучого ладу, зе-
мельної та інших реформ на Україні”.

Щиро зустрів з’їзд доклада члена Ц[ентральної] Р[ади] т. Овдієнка. 
33 голосами проти 1 та 2 утримавшихся з’їзд ухвалив таку постанову:
“Олександрівський повітовий з’їзд: 
1) рішуче протестує проти імперіалістичної політики Тимчасового Уряду 

(Врем[енного] правит[ельства]) щодо України;
2) з’їзд стоїть проти виділення Катеринославщини, Харківської, Херсон-

ської та Української частини Таврії з меж автономної України;
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3) в цьому вчинкові з’їзд вбачає бажання буржуазії роз’єднати сили рево-
люційної демократії так України, як і Росії;

4) цей вчинок Уряду одвертає сили від спільної будівничої роботи так на 
фронті, як і в тилу;

5) з’їзд визнає, що єдиною революційною владою на Україні є У[країнська] 
Ц[ентральна] Р[ада], поповнена вже іншими народами, що живуть на Україні, 
з її виконавчим органом – Генеральним Секретаріатом;

6) з’їзд визнає, що конституція України, вироблена 17 липня Ц[ентральною] 
Р[адою] в згоді з національними меншостями, є справедливою основою діяль-
ності Генерального Секретаріату і повинна бути негайно затвердженою Тим-
часовим Урядом;

7) всі розпорядження Ц[ентральної] Р[ади] і Ген[ерального] Сек[ретаріату] 
з’їзд вважає для себе обов’язковими;

8) з’їзд одобрює резолюцію губерніального селянського з’їзду в Катери-
нославі, що приєднався до Центральної Ради;

9) в свою чергу Олександрівській повітовий з’їзд висловлює повне довір’я 
Центральній Раді і піддержуватиме її всіма можливими засобами”…

Голова з’їзду     Ол-др Радомський
Писар      І. Лисенко

Державний архів Запорізької області. Ф. Р-74. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1–3. Рукопис. Копія.

№ 4
Витяг

 із протоколу об’єднаного засідання Олександрівської повітової ради 
та українських організацій міста про з’ясування ставлення рад 

до українського руху і створення вільного козацтва

21 вересня 1917 р.
1. Вирішено принципово підняти питання на першому засіданні в місь-

кому Сов[іті] с[олдатських] і роб[ітничих] депутатів про те, як відносяться 
сов[іти] до українського руху.

т. Іванченко вносить таку пропозицію: 
Об’єднане засідання всіх українських організацій м. Олександрівська про-

понує міському совіту солдатських і робітничих депутатів висказаться щиро і 
одверто, як взагалі відносяться сов[іти] до Української Центральної Ради та її 
Генерального секретаріату, як ставиться сов[іт] на федеративно-демократич-
ний устрій Росії і на відділення Катеринославщини із автономної України. 
Пропозиція ухвалюється зборами…

Доручається зборами підняти ці питання в Совіті т. Олефірові, котрому до-
ручається виробить резолюцію на той час, коли сов[іт] не визнав Ц[ентральну] 
Р[аду].

Тов. Магалевський зауважив зборам, що коли сов[іт] стане вороже і не 
визнає Центральної Ради, зараз же вийти з засідання не тільки членами укра-
їнських організацій, але додає т. Півень і членам української фракції совіта. 
Пропозиція ухвалюється зборами…
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Після цього т. Магалевський читав відношення Укр[аїнського] військо-
вого генерального комітету до повітової ради за вільне козацтво. Вирішено 
негайно приступить до формування вільного козацтва, позаяк городу в не-
далекім часу загрожує анархія і бунт. Доручено товаришам, котрі працюють 
на заводі зараз же приступить до запису в вільне козацтво. Вирішено послать 
відповідь Генеральному комітетові на його запитання: заснування вільного 
козацтва в м. Олександрівську і його повіті необхідно, і якомога найскоріше. 
Таке заснування зустріне прихильність населення. Організації вільного коза-
цтва, як такої, в повіті ще ніде немає. Повітовий комісар Олександрівського 
пов[іту] в разговорі з член[ом] Ц[ентральної] Р[ади] Іванченко дуже бажав 
такого заснування і дав згоду допомагати керівниками такої організації.

Голова зборів      (підпис)
Заступник       (підпис)
Секретар       (підпис)
Члени       (підписи)

Державний архів Запорізької області. Ф. Р-74. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 20–20зв. Рукопис. 
Оригінал.

№ 5
Витяг

 із протоколу загальних зборів українських організацій 
м. Олександрівська про підготовку до Російських установчих зборів

10 листопада 1917 р.
Доклад т. Ол. Радомського “Про Російські Установчі збори, їх завдання”. 

Установчі збори збираються при дуже великих випадках в державі. Працюють 
вони скільки потрібно для установи в стороні порядка і спокою, устрій дер-
жави і інш. Сама головна задача Установчого зібрання установити державний 
устрій. Російська держава складається з багатьох націй (народів), а тому, щоб 
було вільно жити кожній із цих націй, потрібно для будучого ладу держави 
федеративно-демократичний устрій з автономією націй. Автономія є не відді-
лення народу, а тільки його самовпорядкування. Централістична держава для 
народу тим погана, що як продукти, так і доходи кожної країни не пропорці-
онально розподілені її росходам, а тому всі народи Росії, як України, Грузії, 
Латвії і др.. скажуть своє могутнє слово. Росія повинна бути тільки федера-
тивно-демократичною республікою. Коли ми чуєм у нас, що кажуть автономія 
та федерація є розпад, то звернімося на захід, подивимося що там робиться: 
Германія за 50 літ своєї федерації наскільки піднялась [в] культурно-технічно-
му напрямку не дивлячись що вона монархія; другий приклад, Швейцарська 
республіка теж дякуючи своїй федерації високо піднялась в своєму культур-
ному напрямкові; Північні Американ[ські] Сполучені Штати теж саме підня-
лись вверх і не дивлячись на те, що там живе багато народів різних націй, 
вона не тільки не розпадається, а навпаки составляє дуже міцну державу – все 
те посвідчує, що федерація не є розпад, а є лад порядок в державі. Тільки бур-
жуї та темні сили кажуть, що федерація єсть розпад…

Платформа списку № 5.
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№ 5 стоїть: 1) щоб устрій в Росії був – федеративно-демократична Росія 
з автономією др. народів; 

2) земля щоб перейшла без викупу трудовому селянству;
3) щоб був заключений мир без анексій і контрибуцій на праві самовиз-

начення народів;
4) щоб був встановлений 8 годинний робоч[ий] день;
5) щоб були затверджені всі свободи;
6) щоб був соціалізм.
Список № 5 склався з’їздами від селянства, як повітових так і губерніаль-

них і Українських соціалістичних партій с[оціал]-р[еволюціонерів] і с[оціал]-
д[емократів] і спільно склали список № 5…

Російські соціалісти не можуть добре знати що потрібно для України, по-
заяк багато із них мало жили на Україні, а другі і зовсім не жили тут, а тому 
не можуть знати що і требувати українському народу. Українські кандидати 
всі з Катеринославщини, а тому і знають чого потрібно народові з яким він 
живе, жив і від якого він обраний в кандидати в Уст[ановчі] збори.

[…] Голова зборів перед читанням Універсала пояснює з кого зложена 
Центральна Рада і Генеральний Секретаріат, а також що означає Універсал. 
Член Центральної Ради Є. Іванченко читає третій Універсал, після чого він 
пояснює склад Ц[ентральної] Р[ади], і яке вона має значіння і як до неї відно-
сяться люди України. Під кінець засідання голова докладно пояснює головні 
пункти Універсала.

Голова зборів      А. Павлюк
Заступник голови     І. Похило
Писар      Черняк 

Державний архів Запорізької області. Ф. Р-74. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 25–26зв. Рукопис. 
Оригінал.

№ 6
Циркуляр 

Олександрівської повітової ради Катеринославської губернії
 про збори коштів на проведення заходів 
для забезпечення правопорядку у повіті

6 грудня 1917 р.

Виписка резолюцій з’їзду повітової ради від 5 грудня 1917 р.
Про владу: визнаючи в цей бурхливий і відповідальний час потребу для 

охорони здобутків революції і спокою в повіті твердої влади, яка б спиралась 
на всі верстви громадян повіту: селян, робітників, трудової інтелігенції і ін-
ших, а також, считаючи дуже необхідним продовження організації людності 
села, організації учителів міста і повіту, технічних сил повіту і знаючи, що 
такою владою стала на Україна Центральна Рада, в губернії – губерніальна, а 
в повітах – повітові ради, з’їзд повітової ради ухвалив: 1) твердо проводити 
в життя постанови всіх цих органів з Центральною Радою, і Генеральній се-
кретаріат стоятимуть на сторожі інтересів трудового народу; 2) для охорони 
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спокою в повіті повинні бути вжиті всі средства і сили, як військові, так і 
громадянські.

Про фінансову справу повітової ради: позаяк уся влада на повіті перейшла 
до повітової ради і перед нею стоїть широкий шлях будівництва, а також по-
треба одержувати озброєне військо для охорони ладу на повіті, обложить на ці 
потреби усі землі повіту по 10 копійок з десятини і вислати ці кошти комітету 
якомога скоріше і не пізніше 10–15 сього грудня (декабря).

Сповіщаючи ці резолюції для оголошення всьому селянству, Комітет про-
хає волосні земства виконати ці постанови необмовмо і точно.

Комітет повітової ради звертає особливу увагу як волосній інституції, так 
і всіх селян на те, що повітова рада, як правомочний орган Центральної ради 
на повіті, стала твердо на сторожі усіх здобутків революції і охорони ладу на 
повіті.

Членам повітової ради комітету видані для зборів коштів уповноваження. 
Город буде також обложен цим податком.

За голову       А. Павлюк
Член-писар       Е. Дяченко

Державний архів Запорізької області. Ф. 48. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 62а. Машинопис. Ко-
пія.

The analysis of the events of period of Ukrainian National Revolution on 
Zaporizhzhya Region is given. There is presented the collection of archival 
documents describing the process of creation and establishment of the Ukrainian 
authorities on Zaporizhzhya Region.

Key words: the Ukrainian National Revolution; the Olexandrivsk County 
Congress; the Olexandrivsk City Council; the Olexandrivsk Ukrainian Military 
Council; the “Prosvita” Ukrainian Association; free Cossacks.
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О. С. КУЗЬМУК*

ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
1917–1921 РОКІВ ІЗ ФОНДУ УПРАВЛІННЯ КИЇВСЬКОГО 
ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ ЦДІАК УКРАЇНИ

Публікація вводить до наукового обігу маловідомі та неопубліковані до-
кументи про участь поштово-телеграфних чиновників у подіях Української 
революції 1917–1921 років.

Ключові слова: Українська революція; пошта; телеграф; козаки; по-
встанці.

Документи до історії Української революції 1917–1921 рр. зберег-
лися в складі фондів різних державних установ та інституцій. Зокре-
ма, у Центральному державному історичному архіві, м. Київ у фонді 
“Управління Київського поштово-телеграфного округу” (Ф. 696) від-
клалися документи, які дозволяють поглянути на події тих буремних 
часів через діяльність поштово-телеграфного відомства.

У 1884 р. у Російській імперії було утворено Головне управління 
пошт та телеграфів, яке входило до складу Міністерства внутрішніх 
справ. Законом від 28 травня 1885 р. територія імперії була розділена 
на 11 поштово-телеграфних округів. Управління Київського поштово-
телеграфного округу здійснювало обслуговування поштово-телеграф-
них закладів Київської, Волинської, а з 1904 р. – Чернігівської губер-
ній, займалося розбудовою мережі поштово-телеграфних установ. З 
лютого 1917 р. Управління Київського поштово-телеграфного округу 
підпорядковувалося Міністерству пошти і телеграфів Тимчасового уря-
ду, у роки Української революції 1917–1921 рр. – різним міністерствам 
Української Народної Республіки, Української Держави, Української 
Соціалістичної Радянської Республіки, Збройних сил Півдня Росії.

У вказаному вище фонді відклалися документи про відкриття по-
штових установ у різних населених пунктах, перетворення поштових 
відділень на поштово-телеграфні, прокладання телеграфних мереж, 
встановлення поштових скриньок, відкриття ощадних кас при пошто-
во-телеграфних відділеннях, будівництво приміщень пошти на заліз-
ничному вокзалі в Києві; циркуляри і накази начальника Київського 
поштово-телеграфного округу щодо роботи пошт, доставки кореспон-
денції, порядку міжнародних поштових відправлень тощо; угоди з 

* Кузьмук Олексій Сергійович – кандидат історичних наук, завідувач сек-
тору відділу довідкового апарату та обліку документів Центрального дер жав-
ного історичного архіву України, м. Київ.

© О. С. Кузьмук, 2017
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підрядниками на утримання кінних поштових станцій, документи про 
забезпечення службовців квартирами, пенсіями, зимовим одягом, 
їдальнями; організацію господарства і забезпечення меблями пошто-
во-телеграфних відділень, відкриття курсів іноземних мов; проведення 
електричного освітлення в установах; включення приватних залізниць 
до поштової мережі та залучення їх до перевезення пошти; матеріали 
ревізій кінно-поштових станцій в м. Києві та інших населених пунктах, 
розклади руху пошти, звіти про роботу відділень; підготовка списку 
абонентів Київської телефонної мережі; документи про відрядження 
поштово-телеграфних службовців на фронти Першої світової війни, 
організація роботи пошти в районі театру воєнних дій, обслуговування 
Діючої Армії, евакуація поштово-телеграфних відділень тощо.

Варто зазначити, що у фонді зберігаються справи про службу по-
штово-телеграфних службовців у “вільному козацтві”, циркуляри 
(обіжники) Української Народної Республіки, Української Держави, 
Народного Комісаріату пошти і телеграфів на Україні, Української Со-
ціалістичної Радянської Республіки та Збройних сил Півдня Росії про 
роботу і матеріальне забезпечення поштових працівників; справи про 
українізацію пошти і телеграфу; документи про участь поштово-теле-
графних службовців у повстанні проти гетьмана П. Скоропадського. 
Фонд “Управління Київського поштово-телеграфного округу” не вико-
ристовувався у дослідженнях, присвячених історії пошти і телеграфу 
в часи революційних подій 1917–1921 рр. Отже, зважаючи на мало-
обізнаність дослідників із документами Управління Київського пошто-
во-телеграфного округу, вважаємо за доцільне ознайомити з кількома 
цікавими документами часів Української революції 1917–1921 рр., що 
зберігаються у ньому.

Документи, що публікуються нижче, містяться в особових справах 
поштово-телеграфних чиновників і показують, які складні часи війни 
і революції переживали прості люди. Так, у документах йдеться про 
участь чиновників у боротьбі з більшовиками та антигетьманському 
повстанні (док. № 1, 7); розповідається про перебіг антигетьманського 
повстання у м. Вільшана, під час якого повстанцями був застрелений 
місцевий начальник пошти Нікіфоров (док. № 3, 4); про ставлення по-
штово-телеграфних чиновників до влади більшовиків та їхнє намагання 
вижити у ті складні часи свідчать док. № 2, 5, 8; про евакуацію пошто-
во-телеграфних установ на Чернігівщині і більшовицьке повстання у 
м-ку Семенівка Новозибківського повіту Чернігівської губернії йдеться 
у док. № 6.

Документи публікуються вперше.
Археографічне опрацювання документів здійснено відповідно до 

усталених упродовж двох останніх десятиліть в едиційній практиці в 
Україні традиційних засад передавання текстів ХХ ст. 
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Тексти російськомовних документів передано з наближенням до 
орфографії та правопису сучасної російської мови, водночас збережено 
стиль викладу й інші мовні особливості. Скорочення: наокр. – началь-
ник округа, наконт. – начальник конторы, раз. – разряд, п. т. – почтово-
телеграфный, ж. д. – железная дорога, п. – пан та ін. розкриваються без 
застережень.

Українськомовні документи друкуються у цілковитій відповідності 
з оригіналом: збережено усі мовні особливості їх написання й тогочас-
ного відтворення.

Тексти розбито на абзаци й речення, розділові знаки, великі й малі 
літери проставлено з наближенням до правил сучасного правопису.

Діловодні заголовки, місце і час написання документів у текстах 
випущено й використано в редакційних заголовках, складених упоряд-
ником.

№ 1
Рапорт

листоноші Терентія Маслова* до начальника Луцької 
почтово-телеграфної контори про виплату йому місячного жалування 

та невдалу спробу вступити до лав “вільного козацтва”
23 квітня 1918 р., м. Луцьк

По циркуляру начальника округа Киева от 3 января за № 8/251, я вместе 
с другими товарищами уехал в г. Киев в вольные казаки, но ввиду того, что 
железнодорожная путь от станции Казатина до Киева была повреждена и я 
отлучившись от товарищей, в виду натиска на мою форму большевиков и не 
зная, что они возвратятся в Луцк, я направился по Житомирской железной 
дороге в Киев, где близ станции Святошина был арестован большевицким по-
стом; перед натиском на Святошин наших войск я был освобожден и хотел 
было пробраться до Луцка, где также не имел успеха, так-как каждый раз меня 
немцы, идущие навстречу, не пускали за неимением удостоверения от ихнего 
коменданта. Удостоверение же выданное начальником конторы не принимали 
в первые дни их прибытия. И поэтому я прибыл позже своих товарищей. 

Посему покорнейше прошу ходатайства Вашего пред начальником Киев-
ского почтово-телеграфного округа о выдаче мне жалованья за время моего 
отсутствия, ибо я остался без всяких средств к жизни. Ибо моя опоздалая 
явка не объясняется уклонением от службы. И будучи порывистым по прочте-
нии циркуляра не щадя жизни двинулся на зов Родины, но теперь приходится 
умирать в тиши в городе, не получая содержания. Жизнь в Луцке отличается 
трудностью и дороговизною, но без денег жить – говорить нечего. Посему 
умоляю Вашего ходатайства о выдаче мне жалованья за февраль месяц.

* Разом із Т. Масловим до Києва вирушили й інші службовці Луцької 
пош тово-телеграфної контори: чиновники Карпенко, Коваленко, Сологуб, 
нагля дач Дідковський і листоноша Левицький (ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 1. 
Спр. 724. Арк. 66).
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Проситель Терентий Маслов
Резолюція: Настоящий рапорт представляю начальнику Киевского почто-

во-телеграфного округа на распоряжение. Луцк, апреля 25 дня 1918 г.
Заведывающий конторой [підпис]
Почтово-телеграфный чиновник [підпис]

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 2259. Арк. 16–16зв. Оригінал.

№ 2
Прохання

чиновника 3-го розряду Уманської поштово-телеграфної контори
Василя Бакуна до начальника Київського поштово-телеграфного

округу про переведення його на службу в округ

18 травня 1918 р., м. Москва
Ваше превосходительство, со дня объявления войны и до сего времени я 

пробыл на фронте. Три недели тому назад полевая телеграфная контора, где 
я служил юзистом расформировалась в Москве. На родную Украйну проехать 
сейчас невозможно, пропусков не дают впредь до приезда гетманского кон-
сула; при том же русские красногвардейцы на границе Украйны и России у 
граждан украинских отбирают все. То немногое, что приобретено мною за вре-
мя войны, если будет отобрано на границе, сделает меня буквально нищим. Я 
сижу в Москве и жду заключения мира Украйны с Россией, который даст мне 
возможность приехать на родину. Отсюда едут в Киев специальные курьеры, 
отвозящие туда письма, поручения и обратно ответы на них. Несмотря на то, 
что бывших полевых почтово-телеграфных чинов, декретом Народных Ко-
миссаров предписано принимать во всех почтово-телеграфных округах Рос-
сии даже сверх штата, на службу здесь я поступать не хочу. Начальнику по-
чтово-телеграфного отдела Северного фронта, при расформировании, мною 
подано заявление послужной список мой отправить в Киев. Документы быть 
может в Киеве еще не получены из-за войны между Украйной и Россией. 

Все вышеизложенное заставляет меня обратиться с глубокой, почти-
тельнейшей и покорнейшей просьбой к Вашему превосходительству собла-
говолить ответить, могу ли я расчитывать на получение места почтово-теле-
графного чиновника на родине без послужного списка, который если еще не 
прислан в Киевский округ, то после заключения мира начальником почтово-
телеграфн. отдела будет возвращен согласно моего заявления.

Вместе с сим докладываю Вашему превосходительству: я сам коренной 
украинец; родился, воспитывался, вырос и служил в почтово-телеграфном ве-
домстве на Украйне, вплоть до войны, которая оторвала меня от родины и 
забросила на чужбину.

Резолюцию Вашего превосходительства, покорнейше прошу передать 
тому же курьеру, который настоящее прошение привезет в Округ.

Покорный слуга Вашего превосходительства 
почтово-телеграфный чиновник Василий Ермолаевич Бакун

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 161. Арк. 95–95зв. Оригінал.
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№ 3
Протокол

допиту службовців Вільшанської поштово-телеграфної контори 
з приводу вбивства начальника Никифорова під час 

антигетьманського повстання у м. Вільшана

22 червня1918 р., м. Вільшана
ДОЗНАНИЕ

1918 года, июня 22 дня, начальник Городищенской почтово-телеграф-
ной конторы Карвинов, действующий на основании предписания начальника 
Киевского почтово-телеграфного округа от 15 сего июня за № 27412 о про-
изводстве расследования по поводу убийства начальника Ольшанской почто-
во-телеграфной конторы Никифорова, прибыв в м. Ольшану допрашивал ни-
жеследующих лиц, которые показали:

1. Спрошенный помощник начальника Ольшанской почтово-телеграфной 
конторы Гриненко Спиридон Корнильевич показал:

5 сего июня после окончания занятий в конторе, т. е. после 14 час. я 
пошел на обед, ушли также и все остальные служащие, за исключением по-
чталиона Черноуса, бывшего дежурным и заменявшего сторожа Арсения Гри-
горьевича Романенко (сын сторожа). О готовившихся безпорядках в местечке 
ничего не знал. Кроме почталиона Черноуса и заменявшаго сторожа, гражда-
нина Романенко, в своей квартире, находящейся тут же при конторе, оставал-
ся начальник конторы Никифоров со своей семьей.

Не успев пообедать, началась в местечке стрельба, при чем в местечке 
было установлено немцами три пулемета, которые отражали наступавших 
вооруженных селян, стрелявших в свою очередь по немцам, таким образом 
дом, в котором помещается контора, оказался под ружейным огнем.

Не обращая внимания на ружейный и пулемётный огонь, я все-таки пере-
бежками от дома к дому стремился проникнуть в контору, но встретил еще 
преграду со стороны вооруженных селян, наставивших против меня ружья и 
принудивших вернуться обратно. Кто были эти лица мне неизвестно, в общем 
же Ольшана приняла вооруженный лагерь и каждый от мала до велика был 
вооружен, кто огнестрельным оружием, а кто просто лопатами, вилами и т. п.

Безпрерывная стрельба продолжалась 5 июня весь день и всю ночь. 6 июня 
на рассвете я с чиновником Благовистным обходными путями пробрались к 
конторе со двора черного хода, при чем все двери конторы были заперты 
на внутренние затворы, а выходная дверь квартиры начальника была запер-
та на наружный замок. После чего мы возвратились домой, решив выждать 
окончания стрельбы, взять уполномоченных и совместно открыть помещение 
конторы. 5-го же июня около 20 ч. разнесся слух, что начальник конторы Ни-
кифоров убит в предместье м. Ольшаны Горянка (пункт, откуда наступала 
цепь немцев). Убедиться в этом в тот же день не представлялось возможным, 
так как одновременно со слухами об убийстве Никифорова, распространился 
слух, что Никифоров якобы стрелял из пулемета своей квартиры и убил одно-
го человека, а другого ранил, вследствие чего и мне, а также всем служащим 
конторы угрожали расстрелом.
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7-го июня стрельба и беспорядки продолжались весь день и лишь 8 июня 
утром, по сдаче немцев, была образована комиссия совместно со служащими 
конторы, вскрыли наружную входную дверь в квартире начальника конторы 
и вошли в контору. 

9 сего июня, испросив разрешение у атамана, организовавшего восста-
ние, отправился на поле отыскивать труп убитого Никифорова для погребе-
ния, при чем при поисках трупа встречал большие затруднения, так как никто 
из жителей предместья Горянки на мои расспросы, где именно зарыт труп 
Никифорова, отвечали незнанием и только совершенно случайно возле дома 
гражданина Григория Нестеренко, который оказался сельским комиссаром 
м. Ольшаны, который заявил, что по имеющимся у него сведениям, труп уби-
того начальника конторы Никифорова зарыт в овраге в саженях 200 от его 
дома, при чем на заданный комиссару вопрос, почему никто из жителей Го-
рянки не указывает и вообще не дают сведений о месте убийства Никифорова, 
комиссар ответил, что жители не говорят об этом из боязни, после чего я с 
нанятым мною человеком отправился к месту указанному Нестеренко и на-
шли взрыхленную землю.

После этого были наняты еще три человека, которые отрыли яму в кото-
рой оказался труп Никифорова, причем таковой был зарыт на незначитель-
ную глубину. При осмотре трупа оказалось две раны, из коих одна в области 
затылка, а другая в бедре ноги, при чем входные отверстия от пуль были не-
большие, а выходные гораздо больше, так что часть затылка с ухом совер-
шенно отвалились, тоже самое больших размеров была выходная рана и на 
ноге. Сапог на трупе не оказалось. Труп тут же был обмыт, переодет в чистое 
белье, положен в доставленный гроб и перевезен на кладбище, где и погребен 
по христианскому обряду в присутствии жены и семьи покойника и моем. Кто 
именно убил Никифорова и при каких обстоятельствах мне неизвестно и по 
этому делу больше ничего показать не имею.

Помощник начальника Ольшанской почтово-телеграфной конторы Спи-
ридон Гриненко

Показание отбирал начальник Городищенской почтово-телеграфной 
конторы Карвинов

2. Опрошеный почтово-телеграфный чиновник 6-го разряда Ольшанской 
п. т. конторы Благовисный Диомид Андреевич, 30-ти лет, православный, по-
казал:

5-го сего июня в начале 3-го часа пополудни я вместе с другими чинами 
конторы ушел на обед. В конторе остались начальник конторы Никифоров, 
дежурный почталион Черноус и сторож Арсений Романенко.

В часа 3½ началась в местечке перестрелка, а к 4-м часам разразилась в 
сильную оружейную и пулеметную стрельбу. Пройти в контору не представ-
лялось возможным и я остался в квартире, так как кроме стрельбы, восстав-
шее население насильно заставляло всех встречавшихся на улице прохожих 
вооружаться или идти рыть окопы. 6-го июня на рассвете я совместно с по-
мощником начальника конторы Гриненко окольными путями пробрались к 
конторе через черный ход, при чем все двери конторы и помещений были 
закрыты. По пути население встречало нас враждебно с угрозами, поэтому 
решили выждать успокоения, чтобы впоследствии образовать комиссию и 
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открыть контору. Тут же и носились слухи, что начальник конторы Никифо-
ров убит.

Попутно с этим распространился слух, что Никифоров будто бы убил 
двух человек из числа восставших, вследствие чего и нам всем служащим 
конторы угрожали расстрелом.

В поисках трупа убитого начальника конторы Никифорова я участия не 
принимал в силу того, что почталион Орел за это был преследуем и даже был 
арестован. Больше ничего по этому делу показать не имею.

Показания давал чиновник Ольшанской почтово-телеграфной конторы 
Д. Благовисный

Показание отбирал начальник Городищенской почтово-телеграфной 
конторы Карвинов

3. Опрошеный почталион Ольшанской почтово-телеграфной конторы 
Орел Николай Феодорович, 31 год, православный, показал:

5-го сего июня по окончании занятий в два часа пополудни, я вместе с 
остальными служащими отправился на обед. В здании конторы оставались 
начальник конторы Никифоров с семьей, дежурный почталион Черноус и 
сторож. В часа 4 пополудни началась в местечке стрельба. Около 6 часов 
попо луд ни с большим трудом удалось мне проникнуть в контору, в которой 
находились начальник конторы Никифоров, почталион Черноус и сторож Ро-
маненко. Убедившись, что контора в целости я отправился к себе на квартиру. 
По пути был арестован вольными козаками и отправлен версты за три от черты 
местечка и пробыл под арестом более суток. При чем мне было предъявлено 
обвинение в шпионаже, но впоследствии по разборе дела и по просьбе моих 
знакомых, меня освободили. По освобождении из-под ареста, я узнал на осно-
вании носившихся слухов, об убийстве Никифорова, при чем кем именно был 
убит Никифоров и при каких обстоятельствах, определенно никто не говорил.

Возвратившись из-под ареста, вместе с почталионом Черноусом, явив-
шемся в числе других в качестве ходатая о моем освобождении, встретили 
жену убитого, которая сказала, что начальник убит и что якобы труп его нахо-
дится в поле, в полуверсте от окраины хутора, названия которого не знаю. На 
основании этого заявления я совместно с почталионом Черноусом отправи-
лись к указанному месту, при чем в некоторых местах пробирались ползком, 
дабы не быть замечеными.

Не дойдя шагов 20, увидал на тропинке во ржи бывшего начальника 
конторы Никифорова, но подойти ближе не смогли, так как стоявшие непо-
далеку козаки заметив, погнались за нами и мы едва сами уцелели. Никаких 
пулеметов для стрельбы как в конторе, так и в квартире начальника конторы 
не устанавливалось. Кем именно и при какой обстановке произошло убийство 
Никифорова мне не известно.

Больше по этому делу ничего показать не имею. 
Почталион Н. Орел

4. Спрошенный почталион Ольшанской почтово-телеграфной конторы 
Черноус Андриан Феодорович, 18 лет, православный, показал: 

5 сего июня после ухода служащих на обед, я как дежурный оставался 
в конторе. Кроме меня в конторе был заступающий место сторожа сын по-
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следнего Арсений Романенко и в квартире своей был начальник конторы с се-
мьей. В часа три пополудни в местечке началась стрельба. В часов 6 вечера в 
контору с черного хода ворвались человек 10 вооруженных лиц и столько же 
осталось во дворе с пулеметом. Из вошедших в контору 3 человека, обыскав 
предварительно меня, отвели в другую комнату, а остальные потребовали от 
начальника конторы Никифорова выдачи оружия. Сколько было выдано им 
револьверов и шашек я не видал, а также лишен был возможности просле-
дить, что еще из вещей было взято из конторы.

В числе приходивших за оружием мне лично известны жители м. Оль-
шана Гавриил Шевченко и Филимон Черноус и Димитрий Нестеренко (по 
уличному Цап), остальные мне неизвестны. Кроме захвата оружия, явившиеся 
лица хотели установить в конторе пулемет, но начальник начал умолять их 
не делать этого, после чего они установили этот пулемет в соседнем доме, 
смежном с конторой.

Когда началась стрельба из пулемета, то жители этого (смежного) дома 
начали уходить, тогда начальник конторы Никифоров отправил и свою семью 
в составе жены с тремя детьми и матерью в более безопасное место, при чем 
семья Никифорова просила его дать для сопровождения меня. После чего Ни-
кифоров обратился ко мне с просьбой отвести семью в безопасное место, что 
я и выполнил. Это было около 7 часов вечера. Направившись через черный 
ход, я отвел семью начальника в дом жителя м. Ольшаны Кирилла Смоляра.

В конторе остался начальник и сторож. Отвевши семью начальника, я 
пытался было возвратится в контору, но выполнить этого не мог, так как во-
зобновилась сильная стрельба. Кроме того, по пути меня встретили местные 
жители, сказали, что начальник конторы Никифоров вместе с каким-то пар-
нем побежали вдоль берега пруда, а за ними через некоторое время пошла 
погоня в числе 4-х человек козаков.

Не имея возможности проникнуть в контору, я решил было отправить-
ся домой окольными путями, но подвергся преследованию козаков, которые 
открыли за мной погоню и случайно спасся от неминуемой смерти. Перено-
чевав у своего дяди, на другой день утром т. е. 6 июня выйдя на улицу, на-
чал распрашивать у жителей не известно ли кому, где находится начальник 
конторы Никифоров и мне сказали, что Никифоров арестован и находится в 
доме жителя м. Ольшаны Якова Самойленко, куда я и отправился, но оказа-
лось, что начальника там не было, а был арестован почталион, как впослед-
ствии оказалось Орел, к которому меня не допустили. Тогда в поисках за на-
чальником Никифоровым я отправился к дому сторожа конторы Романенко. 
Когда я пришел к Романенко, то никого из мужчин т. е. ни Романенко отца, ни 
сыновей его Арсения и Сергея Романенко дома не застал, в доме была лишь 
жена старика Романенко и его дочь, и на заданный мною вопрос где Арсений 
Романенко и не известно ли им о Никифорове, жена Романенко сказала, что 
в ночь с 5 на 6-е июня, сын ее Арсений пришел домой перепуганным и со-
вершенно мокрым и не сказавши, что случилось, ушел неизвестно куда. После 
чего я отправился к себе домой чувствуя сильную усталость.

Не успев отдохнуть, пришла в дом моих родителей мать жены Никифоро-
ва и со слезами заявила, что носятся упорные слухи об убийстве ее зятя т. е. 
Никифорова и просила меня каким-либо путем убедиться в правдоподобности 
этих слухов, но при всем желании и старании я добиться не мог ничего опре-
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де ленного. Ввиду ареста почталиона Орла, я обратился к атаману организации 
с просьбой об освобождении последнего, чего добился с большим затрудне-
нием, и когда уже возвращались вместе с Орлом, то по пути услыхали о месте 
нахождения трупа Никифорова, отправились туда с большими предосторож-
ностями и затруднениями, но не дойдя шагов 20 до места нахождения трупа, 
были замечены козаками, которые открыли за нами погоню и мы едва спас-
лись бегством. Больше ничего по этому делу показать не могу.

Показания давал почталион Ольшанской почтово-телеграфной конторы 
Андриан Феодоров Черноус

Показание отбирал начальник Городищенской почтово-телеграфной 
конторы Карвинов

5. Спрошенная женщина-чиновник 5-го разряда Ольшанской почтово-те-
леграфной конторы Александра Петровна Никифорова (жена убитого началь-
ника конторы Никифорова) показала:

5-го сего июня после дневных занятий в конторе, все служащие ушли 
на обед, в конторе же оставался почталион Черноус и Арсений Романенко, 
заменявший должность сторожа, так как сторожем при конторе состоит отец 
его Григорий Романенко. Муж мой был в квартире. О готовившихся в мес-
течке безпорядках, ни я, ни покойный муж ничего не знали и даже никаких 
слухов об этом предварительно не было. Около 3-х или 4-х часов пополудни 
в местечке началась стрельба, выстрелы начали все явственнее и явственнее 
доносится до нашей квартиры. Муж распорядился закрыть все входные двери 
как в контору, так и в квартиру. Затем, спустя некоторое время в контору с 
черного хода постучалась в дверь партия вооруженных лиц: дверь им открыл 
Романенко (заменявший сторожа). Ворвавшись в контору лица эти потребо-
вали выдачи оружия и начали производить везде обыск, угрожая притом рас-
стрелом в случае невыдачи оружия.

После чего покойным мужем отдано было три револьвера, две шашки и 
кроме того тут же взяли нагрудную сумку и еще какие-то вещи (как заявили) 
для хранения патронов. Затем хотели еще установить в конторе для стрельбы 
свой пулемет. На нашу мольбу этого не делать, пулемет этот они поместили 
в соседнем доме (смежном с конторой) и открыли стрельбу. Несколько пуль 
попало в нашу квартиру, начался переполох, из спасения детей, муж распо-
рядился чтобы я с матерью и детьми ушла из квартиры в более безопасное 
место, что я и сделала. Это было около 7 ч. вечера. Выйдя из квартиры через 
черный ход в сопровождении Черноуса, мы все вместе направились в поис-
ках где бы укрыться от опасности и остановились в доме жителя м. Ольшаны 
Смоляра, который нам и оказал приют. После этого почталион Черноус, как 
заявил возвратился в контору. Около часов 10–11 вечера в помещение вошел 
сын домовладельца, давшего нам приют и обратившись к своей матери начал 
ее укорять, зачем она нас приняла в дом, когда мы их враги, т. е. враги на-
рода, прибавив тут же, что в местечке носится слух, что начальник конторы 
Никифоров убит.

Последнее известие произвело на меня потрясающее впечатление и я тут 
же встретив такое недружелюбие, полная горя и отчаяния, разбудила детей и 
не давая отчета в своих действиях, оставила этот дом.

На улице нас встретили какие-то неизвестные люди и на нашу просьбу 
оказать нам где-либо кров, последние отвели нас в избу одного из крестьян, 
где мы и пробыли до утра.
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На следущий день ввиду все продолжающейся стрельбы и невозможности 
возвратиться домой, а также ввиду враждебно настроенного к нам населения, 
распустившего ни на чем не основанный слух, что якобы муж мой стрелял в 
кого-то, мы направились в село Толстую, отстоящую от Ольшаны в верстах 7, 
но прибыв туда тотчас подверглись аресту, так как и там восстали крестьяне.

После долгих хлопот мне удалось освободиться и в субботу 8 июня 
утром возвратилась с детьми в Ольшану. Тут же я узнала и об убийстве сво-
его мужа. 8-го же июня была образована комиссия под председательством 
бывшего сельского комиссара м. Ольшаны Нестеренко (убитого немцами на 
следующий день) и во время заседания комиссии явился в контору житель 
м. Ольшаны Шендрик, именовавший себя атаманом, принес с собой ключи 
от кассового сундука, которые муж мой всегда носил при себе, пачку денег в 
3850 руб. и кошелек с 86 руб., принадлежавший также моему мужу и который 
он также носил всегда при себе. На вопрос мой Шендрику, каким путем у 
него оказались деньги и ключи от кассы, последний заявил, что деньги эти 
отнял не сказав у кого и вообще вел себя в высшей степени высокомерно и 
обратившись к штату служащих конторы сказал: “Працюйте, товариші, так 
як повинно буть”. На неоднократное обращение мое к Шендрику разрешить 
отыскать труп убитого мужа, последний все отнекивался, ссылаясь что ему 
нет времени с этим возиться и только в воскресенье при участии Гриненко, 
мне удалось исходатайствовать разрешение, труп был найден зарытым в поле, 
отрыт нанятыми людьми, положен в заготовленный гроб и перевезен на клад-
бище, где и похоронен по христианскому обряду. Больше ничего по этому 
поводу не имею.

Женщина-чиновник Александра Никифорова
Показание отбирал начальник Городищенской 
почтово-телеграфной конторы Карвинов

1918 года, июня 22 дня, опрошенный гражданин м. Ольшаны Романенко 
Арсений Григорьевич, 21 года, православный, показал: отец мой Григорий 
Романенко служит сторожем при Ольшанской почтово-телеграфной конторе, 
если встречается надобность присутствия его дома, то обязанности его при 
конторе исполняю я.

5-го июня во время бывших беспорядков в м. Ольшане должность сторо-
жа при конторе исполнял я. Стрельба началась в местечке так около 3 часов 
дня.

В часов 5 или половине шестого в контору явилось человек 10 
вооруженных лиц, из коих мне никто не известен, и потребовали под угрозой 
от начальника конторы Никифорова выдать оружие. Начальник конторы Ни-
кифоров вынул из ящика стола два револьвера, а также взял в углу стоявшие 
две шашки и отдал явившимся, сказав, что у него остается еще один револь-
вер. На что явившиеся лица ответили, что пускай один револьвер остается 
в учреждении. Какие вещи были еще взяты из конторы я не видел. Кроме 
начальника конторы Никифорова, во время прихода лиц за оружием был я, 
почталион Черноус и жена начальника конторы Никифорова.

После ухода лиц, явившихся за оружием, жена начальника конторы с ма-
терью и тремя детьми в сопровождении почталиона Черноуса отправились че-
рез черный ход к почталиону Черноусу ввиду того, что вольные козаки хотели 
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установить в квартире начальника конторы пулемет.
Когда началась сильная стрельба и пули стали попадать в помещение 

конторы, то из боязни быть убитым, я попросил разрешения начальника 
конторы Никифорова уйти, что он мне и разрешил. Из конторы я вышел в 
часов 6. Начальник же конторы Никифоров остался один, но через минут 10 
Никифоров догнал меня недалеко от пруда в местности называемой Бурты и 
побежали уже оба вдоль берега к усадьбе гражданина м. Ольшаны Платона 
Нестеренко, а затем изменили направление и пошли между домами и вышли 
на улицу. На улице стояло человек 10 вооруженных людей. Никифоров обра-
тился к ним с просьбой каким путем надо пройти к дому Платона Нестеренко 
и последние ответили, что они дороги не знают, я тоже не знал. После этого 
мы пошли полем. Выйдя в поле я услышал окрик сзади: “Малый посторо-
нись в сторону” после чего я побежал обратно, а Никифоров побежал прямо 
и скрылся во ржи.

Что сталось с Никифоровым я не знаю, но когда я бежал обратно, то из 
толпы вооруженных козаков говорили: “Зачем отпустили этого сукина сына, 
они все были заодно”. Когда я подходил к своему дому, то услыхал от про-
хожих, что начальника конторы Никифорова убили. Во время нашего бегства 
в руках Никифорова никаких вещей, ни оружия не было, одет был в тужурку 
и летнее пальто в накидку.

О том, что в м. Ольшане готовились беспорядки, мне ничего известно не 
было, больше ничего показать по этому делу не имею.

Показание давал Арсений Романенко
Показание отбирал начальник Городищенской 
почтово-телеграфной конторы Карвинов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из произведенного мною допроса поименованных в настоящем дозна-

нии лиц выяснилось, что убитый 5-го июня во время восстания в м. Ольша-
не начальник Ольшанской почтово-телеграфной конторы Никифоров оста-
вил помещение конторы последним, заперев (как надо полагать) все входы 
в контору на внутренние затворы, а выходную дверь своей квартиры на 
наружный замок, так как помощник начальника конторы Гриненко и чинов-
ник Благовисный показали, что когда они 6-го июня на рассвете пробрались к 
помещению конторы, то таковое оказалось запертым.

Вызванный мною для допроса через начальника местной милиции граж-
данин м. Ольшаны Феодосий Евграфов Шендрик, объявивший себя атама-
ном и бывший главным руководителем восстания, не явился за отсутствием 
неизвестно куда. Этот же Шендрик доставил 8-го июня в контору комиссии 
ключи от кассового сундука, которые всегда носил при себе убитый началь-
ник конторы Никифоров, кошелек с 86 руб., принадлежавший Никифорову, 
который он тоже носил при себе, при чем кошелек этот оказался насквозь 
простреленным и 3850 руб. наличными деньгами. Каким путем все это оказа-
лось у Шендрика, последний комиссии не объяснил.

Кем именно был убит начальник Ольшанской конторы Никифоров, 
выяснить не представилось возможности, так как главного свидетеля Шен-
дрика не оказалось.
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Кроме Шендрика подлежат привлечению к ответственности опознанные 
почталионом Ольшанской почтово-телеграфной конторы Черноусом (бывшим 
дежурным по конторе) граждане м. Ольшаны Гавриил Шевченко, Филимон 
Черноус и Димитрий Нестеренок (по уличному Цап), являвшиеся 5-го июня 
в контору в числе прочих вооруженных лиц для захвата казенного оружия и 
установления пулемета.

Затем считаю несоответствующим полной истине показание гражданина 
м. Ольшаны Арсения Григорьевича Романенко (заменявшего в день убийства 
Никифорова должность сторожа, которым фактически состоит отец его Гри-
горий Романенко) и полагал бы необходимым привлечь его к вторичному до-
просу следственными властями, так как не допускаю, чтобы Романенко, как 
местный житель, не знал никого из приходящих в контору за оружием, так 
равно из стоявших на улице вооруженных лиц, у которых Никифоров спра-
шивал, как пройти к дому Платона Нестеренко.

Начальник Городищенской почтово-телеграфной конторы Карвинов
С подлинным верно: почтово-телеграфный чиновник Захаров

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 2588. Арк. 12–16зв. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 4
Протокол

допиту Феодосія Шендрика з приводу вбивства начальника 
Никифорова під час антигетьманського повстання у м. Вільшана

26 липня 1918 р., м. Вільшана
Я, помішник начальника Державної Варти (Звенигородського повіту), 

згідно відношення начальника пошти м. Вільшани № 614, запитував громадя-
нина м. Вільшани Тодося Шендрика.

Допитаний громадянин м. Вільшани Звенигородського повіту 
Шендрика Тодося Евграфовича, 27 років, несудимий, не женатий, право-

славної віри, 
розказав: що 8–9 червня цього року годин 8 ранку в м. Вільшані до нього, 

Шендрика, підійшов його сосіда Кирило Шендрик і сказав, що в нього є гроші 
і ключі, взяті у начальника поштової контори м. Вільшани, котрого убито, і 
запитав, що мені з цими грішми робити. На це він, Тодось Шендрик, сказав, 
зроби чесно, візьми гроші і здай на пошту, а якщо боіся, то віддай мені, я сам 
здам. При цьому категорично він, Тодось Шендрик, заявив Кирилові Шендри-
ку, що “як він не дасть грошей через 10 хвилин, то він, Шендрик, расправить-
ся з ним як з грабителем народнього достоянія”. Після цього Кирило Шендрик 
доставив гроші: гаманець в котрому було 86 крб. і пачку замотану в газетний 
папір, де було 3850 крб. і ключі від поштової контори. Все це він, Шендрик, 
зараз же поніс на пошту, де була комісія, котра приймала контору в кількос-
ті 6–7 чоловік, в склад якої входили чиновник Гриненко, учитель Іваненко, 
агроном Плахотний і декілько селян, назвиська котрих він, Шендрик, забув. 
Гроші і ключі він, Шендрик, передав в руки чиновника Гріненко. Гріненко 
при ньому, Шендрикові, гаманець з грішми передав жінці убитого начальника 
пошти Нікіфорова, котра заявила комісії, що з гаманцем власність Нікіфорова. 
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В мент, коли Кирило Шендрик давав гроші Тодосеві Шендрику, був присут-
ним мешканець м. Вільшани Василь Пантелемонович Кравець, котрий може 
все це підтвердити. Більше по цьому ділу він, Шендрик, сказати нічого не 
має. Феодосій Евграфович Шендрик. Ухвалив все вище сказане записати цей 
протокол. Помішник начальника Державної Варти Звенигородщини О. Черня-
хівський. З оригіналом згідно. Секретарь подпись.

С подлинным верно: почтово-телеграфный чиновник Захаров.

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 2588. Арк. 31. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 5
Прохання

жінки-чиновника Олександри Іванової до начальника Київського 
поштово-телеграфного округу про відновлення її на посаді 

у поштово-телеграфному відділенні м. Злинка 
Новозибківського повіту Чернігівської губернії

30 вересня 1918 р., м. Злинка
В середині лютня мисяця в м. Злынка була влада у руках большевицьки 

совітів, котори оголосили місце на военним становищи з огляду на те, що 
піджидали наступлення нимців. Ці совіті складалис із осіб злочинців, котри 
кликали споживачів боронитіс од німців и коли люде місця Злынки ждали 
Германців як своіх визволныків од ціх басурманив большевиків, іх відмо-
вильх ити боронитис од йіх, то цей совіт став зате робити у Злинци людям 
усяку капост, іх даже разстрилювали людей, у числі котрих растреляли і мого 
близькаго знакомаго Тюняева, яки мав аж сим душ маленьких діток. Оця об-
ставина так мене обаламутила, що один раз не утрималас і сказала протів 
совіту зле. Други раз, щоб помогти жинці разстриляннаго Тюняєва и его бід-
неньким сириткам, я пишла за бором на сирот, так воны за це все на мене 
дуже размотовилис і оголосили мене як бы неначе я контр-революціонерка. 
Нехтівші, щоб ці злодіи мене звели з свиту, бо то вони и хтили це зробити зо 
мной. Я швиденько взяла лыш утикла з Злинки, оставивши посаду и старих 
моіх батька іх матир, котри тильки и жили з мого утримання. Тепер я верну-
лас гаразд у Злинку и узнавши, що мене уже увільнили од посади, мині дуже 
стало жалько, бо я ж осталас тепер без усяких коштив и нема як погодувати 
своих батька и матир, крим цього я так любила цю посаду, що оддавалась йій 
всею душою. З огляду на выще складенниго я покорно прохаю Вас не відмо-
вити моему проханню приняти мене назад на посаду поштово-телеграфного 
урядовця VI разряду в йідну из установ зарученноі Вамъ округі.

Документі мои, яки були звернути при предписанні від 15 червня цього 
року під ч. 27742 при цьому прикладаю.

Бувшій женщина урядовец VI разряду Александра Иванова

Резолюція: Объявляется Александре Ивановой, что ея пришение может 
быть рассмотено по представлению гербового сбора в сумме 2 руб.

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 1373. Арк. 24–24зв. Оригінал.
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№ 6
Рапорт

начальника поштово-телеграфного відділення м. Понурівка
Чернігівської губернії начальнику Київського поштово-телеграфного 

округу про евакуацію цінностей і наступ більшовиків
9 грудня 1918 р., м. Чернігів

Согласно телеграммы начальника Стародубской почтово-телеграфной 
конторы от 23 ноября и требования начальника районной Державной Варты 
в м. Понуровке*, все ценности и ценное имущество ввереннаго мне отделе-
ния ввиду угрожающего положения со стороны большевистских банд в свя-
зи с уходом из Понуровки немецких войск и оставления ее Вартой, было 
эвакуировано в Воронок**, как более безопасное место – где находились не-
мецкие войска, куда я и чиновник прибыли 25 ноября вместе с Вартой, кото-
рая и сопроводила меня от Понуровки до Воронка. Для охраны оставшегося 
еще казенного имущества в отделении, вывезти все которое не представля-
лось возможным, мною были оставлены там почталион Гарбуз и сторожка 
Мисникова. Пробыв в Воронке несколько дней и узнав, что все власти поки-
дают Воронок и что положение также небезопасное, я вместе с начальником 
Стародубской конторы, находившимся в то время также в Воронке, перевез 
эвакуированное имущество в Семеновку***, где и остановился на некоторое 
время, предполагая эвакуироваться далее уже одновременно с Семеновской 
конторой, в распоряжение которой железнодорожной администрацией предо-
ставлен был для этой цели товарный крытый вагон, в который представлялась 
полная возможность вместе с казенным имуществом Семеновской конторы 
погрузить эвакуированное имущество и ввереннаго мне отделения. 2-го же 
декабря совершенно неожиданно рабочие местной земской сапожной мастер-
ской в количестве нескольких сот человек, большевистски настроенных, поль-
зуясь безсилием украинских властей, полным индиферендизмом немецкого 
командования и сочувствием со стороны немецких солдат, последние, гово-
рят, даже роздали им для вооружения винтовки, захватили в свои руки власть, 
произвели аресты некоторых лиц, а затем, явившись в контору воспретили 
подготовлявшуюся эвакуацию Семеновской конторы, а также и эвакуацию 
находившегося там имущества Понуровского и Воронковского отделений, 
потребовав выдачи им оружия, каковое и было им выдано начальником Се-
меновской конторы, в числе которого ими также забрано четыре револьвера 
Понуровского отделения, расписку в отобрании револьверов выдать катего-
рически отказались.

После чего явившиеся рабочие ушли, оставив в конторе двух вооруженных 
своих часовых, запретивших работу на телеграфе, мне же грозили репрессия-
ми со стороны большевистских властей за эвакуацию отделения. Очутившись 

 * Містечко Понурівка Стародубського повіту Чернігівської губернії, 
нині – с. Понурівка Стародубського району Брянської області (РФ).

 ** Містечко Воронок Стародубського повіту Чернігівської губернії, 
нині – с. Воронок Стародубського району Брянської області (РФ). 

*** Містечко Семенівка Новозибківського повіту Чернігівської губернії, 
нині – смт. Семенівка Семенівського району Чернігівської області.
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в таком неожиданном положении и не имея никакой возможности спасти на-
ходившееся имущество отделения, за исключением наличности переводных 
сумм в сумме 4150 рублей, которые мне с большими трудностями и риском 
удалось захватить, я, 3 декабря переодевшись бежал из Семеновки, оставив 
все остальные ценности и ценное имущество в Семеновской конторе и 7 сего 
декабря прибыл в Чернигов вместе с чиновником [...].

Донося об изложенном Вашему превосходительству докладываю, что 
еще будучи в Семеновке я узнал, что вверенное мне отделение и моя кварти-
ра разграблены и оставшееся казенное имущество частно расхищено, частно 
приведено в негодность явившейся в Понуровку бандой вскоре после ухода 
немцев, которая прежде набросилась на дом помещика Миклашевского, раз-
грабила и сожгла его, а затем на отделение и мою квартиру.

Начальник отделения [підпис]
Резолюція: Донести Міністерству, а начальнику установи запропонувати 

здати гроші начальнику контори Чернігів. 30. ХІІ. 

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 250–251зв. Оригінал.

№ 7
Рапорт

хорунжого 1-го полку Запорізьких Низових Січових козаків 
Антона Куликовського* комісарові пошти і телеграфів на Волині

 з проханням про відновлення на посаді
22 березня 1919 р.**, м. Корець

Прохаю пана комісара войти в ходацтво по телеграфу перед начальством 
Кіївськоі поштово-телеграфноі округі в тім, щоб мене як помілково звілнено-

* Куликовський Антон Іванович народився 12 квітня 1893 р. у м. Корець 
Новоград-Волинський пов. Волинської губ., у родині селян Івана Івановича 
Куликовського та Юліани Григор’євої. У червні 1911 р. закінчив Корецьке 
двокласне приходське фундушеве училище. З вересня 1911 р. почав працюва-
ти чиновником 6 розряду в Корецькій поштово-телеграфній конторі, в жовтні 
1912 р. був переведений у Володимир-Волинську контору, у вересні 1913 р. – 
повернувся у Корець. 13 жовтня 1914 р. мобілізований на військову службу. 
Першу світову війну закінчив підпоручиком, командиром 3-ї роти 243 піхот-
ного полку, був обраний радою полку скарбником. 7–10 жовтня 1917 р. брав 
участь у Першій конференції Українських організацій Західного фронту, як 
делегат 243 піхотного запасного полку. На початку 1918 р. брав участь у при-
душенні більшовицьких виступів у м. Корець. У квітні 1918 р. повернувся на 
поштово-телеграфну службу, був відряджений як поштово-телеграфний служ-
бовець 4 розряду до м. Овруч. Під час антигетьманського повстання 21 лис-
топада 1918 р. вступив до міської добровільної дружини, а з 2 січня 1919 р. 
добровільно вступив у війська Директорії. Нетривалий час був комендантом 
м. Овруч і хорунжим 1-го полку Запорозьких Низових козаків отамана Козир-
Зірки. В кінці січня 1919 р. допомагав організовувати загони народної міліції 
м. Корець. У березні 1919 р. клопотався про відновлення його на посаді в 
Овруцькій поштово-телеграфній конторі і виплати йому жалування (ЦДІАК 
України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 1794. 76 арк.).

** Датовано за вхідним номером.
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го з посади урадовця 4 рангу, знов приняли на посаду і залічіли прі Корецькій 
поштово-телеграфноі конторі, де маеця вакантне місце. З першого дня пере-
вороту я, як рідній син Украіни, не ждав ні якіх распорядженій з сторони 
начальства, а сам з щірім серцем пошов захіщати інтереси республікансько-
го строя і пріняв посаду коменданта м. Овруча, а пізнійше був відправлен в 
м. Корец старшіною особлівих дорученій, де і сформировав сотню козаків, на 
що маю підсвідчення за ч. ч. 239 і 285, а по цему щіро прохаю ще раз заличіти 
мене на посаду, котру я займав, і задоволнити мене тімі коштами, котріх я не 
одержав: себ-то за сичен, люти, березен і квітен місяці.

Додаток: зразок підсвідчення за ч. ч. 239 і 285.
Хорунжій Куликовський

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 1794. Арк. 70–70зв.

Посвідчення
хорунжого 1-го полку Запорізьких Низових 

Січових козаків Антона Куликовського
1 січня 1919 р., м. Овруч

І полк Запоріжських Низових січевих козаків
Ч. 239
1 січня 1919 року
Овруч Вол. Губ.
Посвідчення
Пред’явник цього ест дійсно старшіна дорученного мені полку Антон Ку-

ліковський, відправляеця по службовим справам в місто Корец на Волинщіні, 
що підписом та прікладом урадовой печаткі посвідчуеця.

М. П. Отаман Полку Зірко Козыр, Осаул Миколаенко
З орігіналом згідно:
Голова Корецькой Волосной Управи [підпис]
Пісар [підпис]

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 1794. Арк. 71. Засвідчена копія. Машинопис. 

Посвідчення
хорунжого 1-го полку Запорізьких Низових 

Січових козаків Антона Куликовського
21січня1919 р., м. Корець

Января 21 1919 г.
№ 285
Подсвідчення
Цім подсвідчуеця, що хорунжий 1-го полку Коша Запорожських Низових 

козаків Антон Куліковський дісно знаходиться в м. Корці на Волиньщіні і тім-
часово допомагае своею працею по хвармірованню охоронноі сотні в м. Корці 
й околицей, що підписом та прикладом урадовоі печаткі підсвідчуеця.

21 Січня 1919 р. м. Корець
Комисар м. Корця і околиц, і Начальнік міліціі Кулешов
Секретарь [підпис]

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 1794. Арк. 72. Засвідчена копія.
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№ 8
Прохання

телеграфіста Миколи Волтарніста до начальника Київського 
поштово-телеграфного округу про відновлення на посаді

17 вересня 1919 р., м. Київ
Находясь в настоящее время в крайне критическом положении, покорней-

ше прошу о зачислении меня на службу в Киевскую центральную телеграф-
ную контору. Подробности моего увольнения таковы: при советской власти я 
до 20 июня с. г. находился в конторе, однажды когда у меня работы не было, 
т. к. дежурил на маленькой станции, я вышел покурить, дежурный полити-
ческий комисар по аппаратной записал меня за это в суточный рапорт, на 
котором комиссар телеграфа наложил резолюцию “сместить в низшую кате-
горию”, когда же я ему подал рапорт по этому поводу и начал объяснять ему 
причины этой маленькой отлучки, то он меня назвал саботажником и контр-
революционером и сказал, что этого мало, что он велел сместить меня и если 
я буду много разговаривать, то он прикажет меня арестовать и отправить в 
ЧК. Дальше мне оставаться в конторе стало невыносимым ибо я и без сме-
щения голодал на получаемые при тогдашней дороговизне гроши, я решил 
уйти с конторы, но т. к. мой год был призван в армию, я не мог поступить 
куда-либо на службу в другое место и я поступил в Штаб флотилии телегра-
фистом на аппарате Морзе, что могут подтвердить некоторые из наших чинов, 
командированных туда для работы в телеграфе, и находился там я лишь всего 
полтора месяца т. е. с 25 июня до конца их ухода. В субботу, т. е. в день ухода 
большевиков из Киева, я был принужден начальником службы связи Штаба 
и дулом “Браунинга” снять аппарат и уезжать с ними. Аппарат я снял и как 
только начальник службы связи отлучился на верхний этаж к телефонистам 
отдать приказание, я воспользовался этим моментом и удрал из Штаба домой, 
таким образом остался в Киеве.

В первый же день вступления войск Добрармии, я поступил в Летучий 
офицерский отряд по охране города и некоторое время находился там на 
службе, но когда за ненадобностью этот отряд расформировали, то я явился 
к начальнику Телеграфной конторы и просил его зачислить меня на служ-
бу, объяснив также и ему все проишедшее, но он сказал, что это зависит 
не от него и сказал обратиться к начальнику Округа, почему и обращаюсь 
к Вам с просьбой о зачислении меня на службу. Доказательством того, что 
я работал тем же ключем аппарата Морзе как и в конторе, может служить 
удостоверение начальника службы Штаба и показания свидетелей – чинов 
прикомандированных с конторы. При сем сообщаю, что на службе в ведом-
стве почт и телеграфов я находился с апреля месяца 1916 года, все время 
работая в Киевской центральной телеграфной конторе на аппарате Юза.

Н. Волтарнист

Резолюція начальника: Представляя настоящее прошение бывшего чи-
новника вверенной мне конторы Николая Волтарниста на распоряжение на-
чальнику Киевского почтово-телеграфного округа доношу, что Волтарнист 
был исключен из списков служащих с 18 июня 1919 г., согласно письменно-
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му его заявлению о поступлении его на 1-е Киевские инженерные советские 
командные курсы.

г. Киев, 21 сентября 1919 г. № 15828
Вр. и. о. начальника Телеграфной конторы [підпис]
Заведующий канцелярией [підпис]
Резолюція: отклонить 9/X 

ЦДІАК України. Ф. 696. Оп. 7. Спр. 530. Арк. 29–30зв. Оригінал.

The publication introduces to the scientific use little-known and unpublished 
documents about participating of post-telegraph officials in the events of Ukrainian 
revolution of 1917–1921 years.

Key words: Ukrainian revolution; post; telegraph; cossacks; insurgents.
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УДК 930.253:94](477.72)“1917/1919”

О. І. ШИНКАРЕНКО*

ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ХЕРСОНЩИНІ
В ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Публікується добірка архівних документів щодо ставлення представниць-
ких органів населення Херсонщини до Української Центральної Ради та її ви-
конавчих органів у 1917–1919 рр. 

Ключові слова: Україна; Херсонщина; Українська Центральна Рада; Ге-
неральний секретаріат; Директорія; Херсонська Революційна Рада; губерні-
альний з’їзд представників Ради робітничих та солдатських депутатів, пові-
тових, волосних земств, міських самоврядувань. 

Херсонщина брала безпосередню участь у національно-визвольній 
боротьбі українського народу 1917–1921 рр. Вже 23–25 квітня 1917 р. 
у Херсоні відбувся обласний з’їзд громадян-хліборобів1, на якому були 
представлені делегати від Катеринославської, Таврійської та Херсон-
ської губерній. У перший день роботи з’їзд привітав Українську Цен-
тральну Раду “як єдиного виразника волі народу Українського2”.

Як відомо, Тимчасовий російський уряд не поширив владу Ге-
нерального секретаріату на південні українські губернії. Протягом 
літа – осені місцеві представницькі органи домагалися включення Хер-
сонщини до складу української автономії.

На позачерговій сесії Херсонського повітового земського зібрання 
26 червня 1917 р. була ухвалена постанова про визнання Херсонського 
повіту складовою частиною України. За таку постанову було віддано 
49 голосів, проти – 22, утрималось – 123.

У постанові Херсонської повітової ради селянських депутатів від 
14 вересня 1917 р. проголошувалося “домагатись приєднання Херсон-
щини до автономної України”. Постанова була підтримана одноголос-
но4.

Листопадові події у Петрограді загострили ситуацію і на Херсон-
щині, посилився вплив прихильників “більшовизму”, тому місцеві 
проукраїнські організації та партійні осередки спробували самоорга-
нізуватися у протидії антиукраїнським організаціям. Підсумком такої 
діяльності стало утворення 22 листопада 1917 р. Херсонської Револю-
ційної Ради, яка намагалася ствердити перемогу на користь проукраїн-
ських сил5.

* Шинкаренко Олександр Іванович – начальник відділу використання 
інформації документів Державного архіву Херсонської області.

© О. І. Шинкаренко, 2017
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Кінець листопада був дуже насиченим політичними подіями на 
Херсонщині. У Херсоні 27 листопада були проведені селянський по-
вітовий та губерніальний земельний з’їзди. А 30 листопада 1917 р. 
розпочався губерніальний з’їзд представників рад робітничих і солдат-
ських депутатів, повітових, волосних земств та міських самоврядувань, 
скликаний Радою народних комісарів Росії. Мета цього з’їзду була 
очевидною – протиставити Херсонщину центральній українській вла-
ді. Триденні дебати закінчилися перемогою проукраїнців. З’їзд майже 
одноголосно ухвалив Херсонщину невід’ємною частиною Української 
Народної Республіки6.

Місцеві представницькі органи продовжували відстоювати права 
та свободи громадян, демократичні засади суспільства. Після держав-
ного перевороту П. Скоропадського Херсонське губернське земське 
зібрання 23(10) травня 1918 р. одноголосно ухвалило резолюцію про 
збереження “загального, прямого, рівного, таємного й пропорційного 
виборчого права” та негайного скликання Установчих зборів7.

Розгортання громадянської війни звужувало можливості впливу 
представницьких органів на тогочасні подіі. Але при можливості ви-
словлення їхня думка доносилася до учасників протистояння.

Херсонське повітове земське зібрання на позачерговій сесії 1 січня 
1919 р. (19 грудня 1918 р.) висловило підтримку незалежності Украї-
ни – “полное невмешательство кого бы то ни было в дела Украины 
и предоставление ей права на самоопределение и внутреннее устрой-
ство”8.

Публікуємо 7 документів із друкованих видань, що висвітлюють 
тодішні події. Документи однозначно підкреслюють неподільність 
Херсонщини і України, підтримку Української Народної Республіки та 
її розпорядчих органів. Тексти документів подані мовою оригіналу, із 
збереженням стилістики та орфографічних особливостей мови. Скоро-
чені слова у разі потреби доповнено у квадратних дужках. Документи 
розміщено у хронологічній послідовності.

№ 1
Протокол

обласного з’їзду громадян-хліборобів
23–25 квітня 1917 р.

[23 квітня 1917 р.]
Утреннее заседание. На Съезде делегаты от Херсонской, Таврической, 

Екатеринославской губерний в числе более одной тысячи человек.
Собрание открывается в 9 часов утра. […] Оглашается и принимается 

съездом, выработанная комиссией программа заседаний. После чего избран 
президиум […].
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По предложению председателя съезда почтена вставанием память погиб-
ших борцов за свободу, после чего заслушаны приветствия съезду. […] 

После приветствий съездом единогласно было постановлено послать сле-
дующие телеграммы: 1) Петроградскому Совету рабочих и солдатских депута-
тов: “Обласной съезд свободных граждан сельских хлеборобов, собравшийся 
23 апреля 1917 года в г. Херсоне, шлет горячее приветствие Петроградскому 
Совету рабочих и солдатских депутатов и выражает готовность поддержать 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, как выразителя воли 
революционного народа”. 2) Временному правительству: “Обласной съезд 
[…] приветствует Временное правительство и заявляет, что граждане сель-
ские хлеборобы всеми силами будут поддерживать Временное правительство 
постольку, поскольку оно будет действовать согласно с требованиями народа, 
выражаемого Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд 
присоединяется к требованию Советов рабочих и солдатских депутатов о ско-
рейшем созыве Учредительного собрания”. 3) Украинской Центральной Раде 
в г. Киеве: “Херсонський крайовий з’їзд селян хліборобів, зібравшись в місці 
Херсоні 23 квітня 1917 року, щиро вітає Українську Центральну Раду в Києві, 
як єдиного виразника волі народу Українського”. […]

Дневное заседание. Открывается в 2 часа дня. Первым заслушаны доклады 
об Учредительном собрании. […]

После обсуждения докладов была принята резолюция: “Обласной съезд 
граждан хлеборобов постановил, чтобы производство выборов в Учредитель-
ное собрание, имеющее установить основные законы страны, а также разре-
шить земельный вопрос и вопрос о войне и мире, должно проходить при учас-
тии и под контролем Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов”. 

Вторым были заслушены доклады о будущем политическом устройстве 
России. […] 

После обсуждения докладов была принята следующая резолюция: “Облас-
ной съезд граждан сельских хлеборобов […] высказывается, что Россия дол-
жна стать демократически-федеративной республикой с общегосударственным 
парламентом и широкими территориально-национальными автономиями 
отдельных областей”. 

Принятие этой резолюции сопровождается долго несмолкаемыми 
бурными рукоплесканиями. Делегаты встают с места, идут на трибуну и 
устраивают овации президиуму. 

В заключение товарищ Лиханский* обращается к съезду со словами: 
“Наш великий батько Тарас Шевченко писав: “слава наша не поляже и розка-
же, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти”. Прийняттям цієї 
резолюції Ви показали, що Ви діти великої вільної України”. 

Слова покрываются рукоплесканиями и возгласами “Слава Україні”. 
Заседание объявляется закрытым до следующего дня. 

[24 квітня 1917 р.]
Утреннее заседание. Заседание открывается в 8 часов утра. […] После 

внеочередных заявлений о порядке дня заслушаны доклады об автономии 
Украины. […] Докладчики осветили вопрос с исторической, национальной, 

* Лиханський Х., громадський діяч Херсонщини, один із делегатів з’їзду.
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культурной и экономической сторон. После всестороннего обсуждения докла-
дов единогласно была принята следующая резолюция: “Селянський крайовий 
з’їзд в м. Херсоні висловлює домагання, щоб Україна мала повну національ-
но-територіальну автономію в демократично-федеративній Росії. Вироб ста-
туту автономії належить Українській Центральній Раді в Києві. Вироблений 
статут Рада посилає в Установчі збори” […].

Председатель провозглашает славу Украине. […] 

[25 квітня 1917 р.]
 [Утреннее заседание.] […] О Всероссийском крестьянском союзе. После 

всестороннего обсуждения вопроса принята следующая резолюция: “Облас-
ной съезд граждан хлеборобов Херсонской и Таврической губ. в заседании 
25 апреля, заслушав доклады о Всероссийском крестьянском союзе и плане 
организации его, постановил: 

1) Образовать обласной Союз граждан хлеборобов Таврической и Хер-
сонской губ., который должен войти во Всеукраинский крестьянский союз. 
[…]

5) Для всесторонней организации обласного Союза хлеборобов Тавричес-
кой и Херсонской губерний выбирается временный комитет Союза по 2 пред-
ставителя от каждого уезда указанных губерний. […]”. 

[...] Обласной крестьянский съезд в г. Херсоне, заслушав доклад о куль-
турно-просветительской деятельности на местах, постановил: “Немедленно 
основывать в деревнях народные дома, библиотеки, читальни; организовать 
занятия с неграмотными взрослыми, для подготовки их к выборам в Учре-
дительное собрание. С этой целью сельские, волосные и другие комитеты 
Крестьянского союза входят в согласие с комитетами Всероссийского учи-
тельского союза и другими просветительскими обществами, а на Украине с 
культурно-просветительными организациями Украины, как, например, “Про-
світа”. […] 

Дневное заседание. […] председатель объявляет, что программа заседаний 
съезда исчерпана. […] провозглашает славу свободной Украине и закрывает 
съезд под общие возгласы “слава”.

Делегаты остаются на 26 апреля для получения отпечатанных резолюций 
съезда. 

Украинская труппа Саксаганского и Заньковецкой решила по просьбе 
президиума устроить делегатам безплатный утренний прощальный украин-
ский спектакль. 

Председатель съезда З. Высоцкий. Товарищи: Н. Кульчицкий, Ф. Назю-
тин, И. Карпенко. Секретари: А. Малица, Шендерович, В. Мизин. 

‟Известия Херсонского уездного земства”. 1917. № 19. С. 552–561.
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№ 2
Постанова

Херсонського повітового земського зібрання 
позачергової сесії 1917 р. про автономію України

26 червня 1917 р.
По докладові Повітової Земської Управи про скликання у Одесі 28-30 

червня Українського національного з’їзду Херсонської губернії, Херсонські 
Повітові Земські збори 26 червня (июня) постановили 49 голосами [за], проти 
22, при 12 утримавшихся: “1) Вибрати делегата на вказаний з’їзд; 2) Визнати, 
що Україна повинна входити в федеративно-демократичну Російську респу-
бліку як національна територіальна автономна одиниця; 3) Визнати, що Хер-
сонський повіт хоч й найбільш зросійщений із повітів Херсонської губернії, 
все таки має 75% української людності і не може бути виділеним із загально 
українських областей; 4) Визнати вимоги універсала Центральної Ради прав-
дивими і обіцяти ій піддержку морально і матеріально. Що торкається тепе-
рішнього моменту, то збори визнають, що інтереси загально російського й 
українського народу совпадають вповні.” 

Делегатом на український з’їзд в Одесі вибрано Г. А. Моргуна*.
Асігновано Українській Цетральній Раді 10000 карбованців. 

‟Известия Херсонского уездного земства”. 1917. № 28. С. 868.

№ 3
Постанова

Херсонської повітової Ради селянських депутатів щодо поділу України

14 вересня 1917 р.
14 вересня в м. Херсоні відбулись збори “Уездного Совета крестьянских 

депутатов”. […] Обговоривши справу з поділом України, одноголосно було 
ухвалено слідуючу постанову: Приймаючи на увагу: I – що Повітове Херсон-
ське Земське Зібрання 25 червня** [1917 р.] постановило домагатись приєднан-
ня Херсонщини до автономної України; II – що на краєвому губерніальному 
з’їзді 25 квітня*** [1917 р.] і на повітовому Херсонському з’їзді 23 червня 
селянством Херсонщини одноголосно постановлено вимагати признання авто-
номії України і Української Центральної Ради, до складу котрої послані пред-
ставники Херсонщини; III – визнаючи, що з загального числа населення Хер-
сонського повіту українці составляють більш 75 проц[ентів]; IV – що, тільки 
під верховним керівництвом Української Центральної Ради та Генерального 
Секретаріату можливо досягнуть міцного революційного ладу на всій Україні.

“Совет” постановив: 1) Протестувати проти поділу України на части[ни]; 
2) Вимагати негайного приєднання Херсонщини до тих губерній України, на 

* Моргун Г. А., громадський діяч Херсонщини, протягом 1918 р. ке-
ру вав роботою Херсонського повітового земства. Український національний 
з’їзд Херсонської губернії відбувся у м. Одесі 28–30 червня 1917 р.

** За іншими відомостями – 26 червня 1917 р. (див. док. № 2).
*** За іншими відомостями – 24 квітня 1917 р. (див. док. № 1).
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котрих порядкує Центральна Рада та Генеральн[ий] Секретаріат; 3) Вимагати, 
щоб Секретаріат було затверджено в повному його складі, а саме 14 секрета-
рів з правами, наданими йому Центральн[ою] Радою; 4) Центральн[у] Раду і 
Генеральний Секретаріат “Совет” визнає верховним революційним органом 
цілої України. […]

‟Известия Херсонского уездного земства”. 1917. № 40. С. 1311.

№ 4
Витяг зі звіту про діяльність Херсонської революційної ради

[28 листопада] 1917 р.
Херсонська військова громада скликала нараду з представників різних 

організацій для влаштування в Херсоні свята з приводу оголошення 3-м 
універсалом Української Народної Республіки. На цій нараді по пропозиції, 
прибувшого з Одеси З. Висоцького*, було поставлено питання про заснуван-
ня в Херсоні української революційної організації, позаяк місцеві, так звані 
“народные комиссары”, ні українських організацій, ні Центральної Ради не 
визнають, а між тим вони хтять взяти владу в Херсоні в свої руки. 

Нарада ця ухвалила скласти комісію, яка б розглянула питання від яких 
інституцій, скільки представників запросити на організаційне засідання.

22 листопада в помешканні […] відбулось засідання, в якому вирішено 
заснувати в Херсоні Революційну Раду з районом діяльності на місто Херсон і 
Херсонський повіт, в склад ради введені представники слідуючих інституцій:

1) Рада селянських депутатів в повному своєму складі – 21 чоловік.
2) від військової громади – 9.
3) від української партії соціалістів-революціонерів – 7.
4) від Херсонського міського самоврядування – 5.
5) від української партії соціал-демократів – 3.
6) від повітової земської управи – 3.
7) від Союзу моряків – 3.
8) від залізничників – 2.
9) від поштовиків – 2.
10) від дивізіону кінного Кримського полку – 2.
[…] Разом від 17 установ 64 представника.
[…] Винесена також постанова про те, що всякі політичні демократичні 

організації національних меншинств, які визнають владу Української Цен-
тральної Ради мають право надсилати до Революційної Ради своїх представ-
ників.

Радою обрано бюро в складі 9 чоловік і 5 кандидатів […]
26 листопада […] відбулось слідуюче засідання Революційної Ради […] 

брали в ньому участь від 9 установ 32 представника.
В першу чергу рада заслухала зроблену емісаром Центральної Ради т. Ан-

тоновичем інформацію про працю Центральної Ради і Генерального Секрета-
ріата, т. Антонович на послідок закликав Раду прикласти сили, щоб вибори 

* Висоцький З. Т., представник осередку Української соціал-демократичної 
партії м. Одеси.



45ДО 100-РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ

до Української установчої ради, 27 грудня (декабря), відбулись як найкраще, 
піддержувати скрізь спокій і підтримувати Українську Центральну Раду, про-
ти котрої є багацько ворогів в особі панів землевласників і інших. Промова 
переривалась і закінчилась гучними оплесками.

Після того заслухано порядок денний селянського повітового з’їзду 
27 листопада в Херсоні і принято до відомості […]

Представниками на губерніальний земельний з’їзд, який відбудеться теж 
27 листопада в Херсоні, обрані […]

На губерніальний з’їзд, скликаємий “Советом народных комиссаров” на 
30 листопада в Херсоні, рада обрала тих же самих вище зазначених 11 осіб.

Доручено окремій комісії […] взяти на себе інформаційну справу і перед 
губерніальним з’їздом і під час цьго (30 листопада) вмістити ряд статтей про 
Центральну Раду, Генеральний Секретаріат, універсал і інше.

Визнано також бажаним перевести статистику учасників з’їзду з зазна-
ченням чи постійно, чи тимчасово живе на Херсонщині кожний делегат з’їзду.

На послідок Революційна Рада одноголосно постановила: визнавати 
Українську Центральну Раду найвищим законодавчим органом, а її Генераль-
ний Секретаріат єдиним своїм правительством по Україні і тільки їх розпо-
рядження вважати для себе обов’язковими, які всіма силами підтримувати і 
виконувати. […] 

‟Известия Херсонского уездного земства”. 1917. № 51 и 52. С. 1687–1689.

№ 5
Стаття “Губерніальний з’їзд Херсонщини”

[2 грудня 1917 р.]
30 листопада розпочавсь, а 2 грудня закінчивсь в Херсоні Губерніальний 

з’їзд представників Совітів робочих та солдатських депутатів (по 5 від кож-
ного повіту), волосних земств (по 1 чоловіку), городських самоврядувань та 
повітових земств (по 5). Усього на з’їзді брало участь 329 душ.

З’їзд цей скликав временний Совіт народних комісарів, а позаяк на роз-
гляд з’їзду питання були поставлені великої ваги, а саме: 1) відношення до 
Центральної Ради, 2) відношення до Центральної влади і 3) організація губер-
ніальної влади, то Херсонська Революційна Рада з свого боку звернулась до 
повітових організацій усіх повітів, щоб делегати були надіслані обов’язково.

Повіти Херсонський, Олександрійський, Єлизаветський** та Ананьївський 
були представлені на з’їзді досить добре, з повітів же Одеського та Тирас-
польського представників було представлено замало і через це на з’їзд були 
допущені представники від цих повітів тільки що відбувшогося губерніаль-
ного з’їзду земельних комітетів. Бойовим пунктом з’їзду було питання про 
відношення до Української Центральної Ради і протиукраїнці  мобілізували 
на цей з’їзд усі свої сили.

В перший день з’їзду в бувшому губернаторському будинку кулуари 
представляли собою цілий ряд мітингових куп, в осередку яких були “боль-
шевики”, а кругом кожного душ 10 українців. Велись самі палкі змагання за 

* Йдеться про Єлисаветградський повіт.
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Українську Центральну Раду, котру “большевики” згодні визнавати, але з умо-
вою, щоб склад Ради негайно було переобрано; українці теж не мають нічого 
проти перевиборів, але маючи на увазі, що Рада існує тільки до Українських 
установчих зборів, які скликаються на 9 січня (января) 1918 року і що до того 
часу треба усю енергію напружити на проведення виборів до установчих збо-
рів, а з другого боку, як робить, як слід перевибори Ц[ентральної] Р[ади] то 
ці перевибори будуть скінчені теж тільки перед Українськими установчими 
зборами, то з оціх усіх практичних мотивів українці не можуть погодитись на 
перевибори Ц[ентральної] Р[ади].

При виборах президіума ясно вияснився настрій значної більшості: нікого 
з тих, хто заявляв, що до Ц[ентральної] Р[ади] відноситься негативно, до пре-
зидіума не було обрано, а обрано виключно українців.

Більшовицька частина з’їзду (111 чоловік) пробувала було відділитись, 
покинула з’їзд, але незабаром вернулась назад.

Під час обговорення питання про Центральну Раду було внесено дві резо-
люції, одна від українців-соціалістів, а друга від більшовиків.

Останні загрожували покинути з’їзд, як не буде прийнята їх резолюція, а 
українці настоювали на своїй резолюції і тільки після довгих суперечок вда-
лось погодитись на обрання комісії для об’єднання обох резолюцій в одну. 
Що і вдалось зробити.

З цього менту робота з’їзду пішла прискореним темпом, українці і мен-
шисть прийшли до згоди, що вилилось в натхненний спів усіма присутніми 
заповіту нашого батька Тараса Шевченка: “Як умру, то поховайте мене на 
могилі”.

Губерніальний з’їзд одноголосно, при 3-х утримавшихся, ухвалив, 1) що 
Херсонщина є неодділима частина Української Народної Республіки і що най-
вищою владою на Україні являються до Українських установчих зборів Цен-
тральна Рада і Генеральний Секретаріат, 2) доручити губерніальній і повіто-
вим радам селянських депутатів, земським і городським управам приступити 
до підготовчої роботи щодо виборів в Українські установчи збори.

Центральна влада в Росії, по прийнятій з’їздом резолюції, повинна бути 
складена по федеральному принципу із соціалістів.

Влада на Херсонщині з’їздом організована так: вибрано 10 осіб, з котрих 
6 від українців і 4 від національних меншостей. Ці 10 осіб складають собою 
губерніальний секретаріат Херсонщини, котрому переходить влада губерні-
ального комісара. […]

В той час, коли з’їзд розпочинавсь під настроєм упертої боротьби не 
українців проти українців, закінчився він при повній згоді українців з мен-
шостями. Українці і не українці подали одні другим руку і треба надіятись, 
що образувався єдиний фронт: уся демократія Херсонщини буде рішуче боро-
тись за землю і волю для трудового народу.

                    Іван Челюк*

‟Известия Херсонского уездного земства”. 1917. № 50. С. 1651–1652.

* Челюк І. М., український політичний і громадський діяч, публіцист, 
один із засновників місцевого осередку УПСР.
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№ 6
Витяг

із журналу засідання Херсонського губернського земського
 зібрання чергової сесії 1917 р. про схвалення резолюції 

щодо поточної ситуації в державі
23(10) травня 1918 р.

[…] Оголошується резолюція по текучему моменту такого змісту: 
Херсонська губерніальна народна рада 52 чергової сесії, – перше демо-

кратичне земське зібрання, обране на підставі чотирьохчленної формули, – 
кінчаючи свою працю, вважала б великим злочином перед населенням губер-
нії, котре її вибрало, коли б одверто й рішуче не заявила перед керуючими 
державними колами, що тільки збереження демократичних самоврядувань і 
самого принципу обрання задля всіх взагалі органів місцевого й державного 
урядування, – загального, прямого, рівного, таємного й пропорціонального 
виборчого права, і негайне скликання на основі цього принципу загальнона-
родних представників в Установчі збори охоронить  Державу Українську від 
тяжких іспитів і розрухи і дасть спромогу спокійного державного будівництва 
на благо народів України, добробут і  щастя котрих повинні стати вище всіх 
приватних тимчасових інтересів окремих національних і класових груп. […] 

Резолюція ця при загальних оплесках приймається зібранням одноголос-
но. […] 
Херсонское губернское земское собрание LII очередной сессии 1917 года. Доклады 
управы и комиссий. Журналы собрания. Херсон, 1918. С. 52–53. 

№ 7
Резолюція 

Херсонського повітового земського зібрання позачергової
 сесії 1918 р. про право українського народу на політичне 

самовизначення й підтримку влади Директорії УНР* 

1 січня 1919 р. (19 грудня 1918 р.)
Херсонское уездное земское собрание, избранное, равным и тайным голо-

сованием, исполняя долг совести и заботах о местных пользах и нуждах, что 
возложено на него законом, считает необходимым заявить от лица избравшего 
его населения Херсонского уезда по поводу событий текущего момента ни-
жеследующее:

1) Впредь до организации власти в Украинской Народной Республике в 
законодательном порядке через Украинское учредительное собрание, един-
ственной властью на Украине, выражающей волю народа и распоряжения 
коей через соответствующие административные органы должны быть для 
всех обязательны, является Директория Народной Республики в Киеве, не-
человеческими усилиями коей вырвано из рук гетмана и его приспешников, 
мечтавших о восстановлении прежнего абсолютизма, право для народа на 
землю и волю.

* Текст резолюції був переданий представнику командувача союзницьких 
військ у м. Херсоні.
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2) Лучшие сыны Украины, ее цвет и надежда, составлявшие почти по-
ловину армии бывшей Российской империи, стойкость и храбрость в борьбе 
коих известны всему миру, сложили свои головы за общее с союзниками дело 
борьбы с общим врагом, подготовив тем самым торжество последних. Это 
обстоятельство делает прямо невероятными ходячие мнения о том, что со-
юзники, объявив устами президента Вильсона великий принцип самоопреде-
ления наций для всех обязательным, даже и по отношению к самым мелким 
народностям, отказывают в этом праве украинскому народу, заселяющему 
площадь, большую Франции и равному ей по численности населения. Призна-
вая циркулирующие как мнения союзников, предложения о включении Укра-
ины механически в состав единой неделимой России оскорблением памяти ее 
сынов, павших за общее дело, собрание находит, что вопрос о будущем го-
сударственном устройстве Украины является ее личным делом и может быть 
решен, без чего бы то ни было со стороны давления и в угоду чьим бы то ни 
было желаниям, – только народом через Украинское учредительное собрание.

3) Украина является по преимуществу страной земледельческой и сель-
ское население ее составляет до 80 проц[ентов] общего числа жителей. По-
этому только мнения организаций, представляющих крестьянство, должны 
почитаться мнением страны. По этим причинам должны быть признаны ни-
чтожными и не выражающими желания нашего народа постановления Сим-
феропольского и подобных ему съездов, созванных деятелями, хотя и демо-
кратически настроенными, но ничего общего не имеющими с Украиной, как 
уроженцы Великороссии и ее окраин.

4) Появившиеся в одесских газетах списки лиц, поставленных якобы со-
юзниками во главе краевого правительства являются прямым вызовом для 
населения нашего края. Все кандидаты являются или деятелями царского ре-
жима, виновными в развале России, или клевретами быв[шего] гетмана Ско-
ропадского, мечтающие, как и он, о реставрации бывш[ей] тюрьмы народов – 
России – в прежнем виде. Это обстоятельство угрожает спокойствию края, 
так как подобная власть не может иметь авторитета в глазах народа, заклей-
мившего подобных представителей власти и их опору добровольцев – врагами 
народа. Все это только будет питать смуты и неурядицы, при которых нет 
уверенности, что может наступить время для спокойного труда, и Украина, 
являющаяся до сих пор житницей почти для всей Европы, может превратить-
ся в пустыню, нуждающуюся в привозном хлебе даже для себя.

Все изложенное приводит к убеждению, что лишь полное невмешатель-
ство кого бы то ни было в дела Украины и предоставление ей права на само-
определение и внутреннее устройство в духе демократизма может вызвать ее 
расцвет, обеспечив тем самым государствам, вложившим капиталы в пред-
приятия на территории Украины, сохранение и приумножение затраченных 
средств.

Все иные попытки, как несоответствующие решению народа, без кото-
рого сейчас править нельзя, осуждены, как немецкая оккупация, на полную 
неудачу.

‟Известия Херсонского уездного земства”. 1919. № 2. С. 43–44.

1 Держархів Херсонської обл. (Державний архів Херсонської області). 
Ф. Р-1099. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 2–2зв.
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2 “Известия Херсонского уездного земства”. 1917. № 19. С. 552.
3 Там само. 1917. № 28. С. 868.
4 Там само. 1917. № 40. С. 1311.
5 Там само. 1917. № 51–52. С. 1687–1689.
6 Держархів Херсонської обл. Ф. Р-196. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 98, 99; “Из-

вестия Херсонского уездного земства”. 1917. № 50. С. 1651–1652.
7 Херсонское губернское земское собрание LII очередной сессии 1917 

года: доклады управы и комиссий. Журналы собрания. Херсон, 1918. С. 52–53. 
8 Держархів Херсонської обл. Ф. Р-196. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 98, 99; “Из-

вестия Херсонского уездного земства”. 1917. № 50. С. 1651–1652.

There is published the collection of the archival documents about the attitude 
of representative bodies of citizens of Kherson Region to the Ukrainian Central 
Rada and its Executive Authorities in 1917–1919.

Key words: Ukraine; Kherson Region; the Ukrainian Central Rada; the General 
Secretariat; the Directory; the Kherson Revolutional Rada; the Province Congress 
of the Representatives of the Council of Workers' and Soldiers' Deputies, County, 
Zemstvo and Town Governments.
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УДК 930.25(477

Л. Ф. ПРИХОДЬКО*

“НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД”:
ПОНЯТТЯ, СКЛАД, СТРУКТУРА

(Продовження. Початок статті – у випуску 1(306) за 2017 р.)

Комплексно проаналізовано поняття “Національний  архівний  фонд”: 
основні структурні елементи його офіційної дефініції, логічні зв’язки, пере-
тинання між ними і поняттями, поданими у нормативно-правових документах, 
стандартах, наукових публікаціях, дотичних до цієї тематики. Також розгля-
нуто у ключових аспектах склад і структуру Національного архівного фонду.

Ключові слова: Національний архівний фонд; документ; архівний доку-
мент; документ Національного архівного фонду; історичне джерело; цінність 
документа; культурна цінність; інформаційне суспільство.

Законодавство України про охорону культурних цінностей базу-
ється на Конституції України, спеціальних нормативно-правових актах 
(вищої юридичної сили та підзаконних), низці спеціальних норм в ін-
ших нормативних документах українського законодавства, а також на 
засадах міжнародних нормативно-правових документів, ратифікованих 
нашою державою, і безпосередньо Конвенції ЮНЕСКО про заходи, 
спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню 
та передачі права власності на культурні цінності, Конвенції ЮНЕСКО 
про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини у тісному 
зв’язку з гармонізацією їх правових понять і термінів. З прийняттям 
Конституції України, ухваленням низки законодавчих актів, підписан-
ням і ратифікацією Україною відповідних міжнародних нормативно-
правових документів сформовано державну систему охорони об’єктів 
культурної спадщини, розроблено поняттєво-термінологічний апарат 
пам’яткоохоронної галузі, визначено та впроваджуються відповідні за-
сади збереження, захисту та використання культурних цінностей1.

Поняття “культурні цінності” закріплено в Конституції України. 
Згідно зі ст. 54, культурна спадщина охороняється законом, держава 
забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що ста-

* Приходько Людмила Федорівна – кандидат історичних наук, старший 
науко вий співробітник, завідувач відділу архівознавства Українського науко-
во-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

© Л. Ф. Приходько, 2017
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новлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну 
культурних цінностей народу, що знаходяться за її межами2. 

Одну з перших офіційних дефініцій поняття “культурні цінності” у 
законодавстві незалежної України містить Закон України “Основи за-
конодавства України про культуру”, який визначає правові, економічні, 
соціальні, організаційні засади розвитку культури в Україні, регулює 
суспільні відносини у сфері створення, поширення, збереження та ви-
користання культурних цінностей. За ст. 14 Закону до культурних цін-
ностей належать об’єкти матеріальної й духовної культури, що мають 
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Унікальні цін-
ності матеріальної та духовної культури, а також культурні цінності, 
що мають виняткове історичне значення для формування національної 
самосвідомості українського народу, визнаються об’єктами національ-
ного культурного надбання і заносяться до Державного реєстру наці-
онального культурного надбання. У цьому законодавчому акті вперше 
задекларовано права громадян на створення архівів, доступ до архівних 
документів, обов’язок громадян дбати про збереження архівів, заборо-
ну вилучення документів з архівних фондів з ідеологічних чи політич-
них міркувань тощо3. Зазначений Закон втратив чинність із прийняттям 
Закону України “Про культуру”.

Положення про Державний реєстр національного культурного над-
бання, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України у 1992 р., 
містить перелік видів і типів об’єктів, що становлять виняткову історич-
ну, наукову, художню чи іншу культурну цінність і можуть включатися 
до реєстру. До них, зокрема, віднесено документальні пам’ятки – уні-
кальні акти державності, інші важливі архівні матеріали, кіно-, фото- і 
фонодокументи, старовинні рукописи, рідкісні друковані видання4. 

За аналогією у згадуваному вище Законі України “ˮОснови законо-
давства України про культуру”, подано тлумачення поняття “культурні 
цінності” у Законі України “Про музеї та музейну справу”: це – об’єкти 
матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, ет-
нографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворен-
ню, охороні5. 

Достатньо глибоко розкриває сутність поняття “культурні ціннос-
ті” Закон України “Про вивезення, ввезення і повернення культурних 
цінностей”. Принагідно зауважимо, що його визначення здійснено за 
міжнародно-правовим прецедентом і відповідно до предмета регулю-
вання. У ст. 1 культурними цінностями визнано об’єкти матеріальної 
та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та 
наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні 
відповідно до законодавства України. Цей Закон регулює відносини, 
пов’язані з вивезенням, ввезенням, поверненням культурних цінностей 
і спрямований на охорону національної культурної спадщини та розви-
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ток міжнародного співробітництва України у сфері культури. Під за-
гальну правову характеристику підпадає 12 категорій культурних цін-
ностей, у числі яких – манускрипти, інкунабули, стародруки, архівні 
документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в ко-
лекції6. Ст. 3 містить докладний перелік культурних цінностей, які від-
повідно до законодавства України є культурними цінностями України: 

– культурні цінності, створені на території України громадянами 
України; 

– культурні цінності, створені на території України іноземцями чи 
особами без громадянства, які постійно проживають або проживали на 
території України; 

– культурні цінності, виявлені на території України; 
– ввезені на територію України культурні цінності, придбані архео-

логічними, археографічними, етнографічними, науково-природничими 
та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни похо-
дження цих цінностей; 

– ввезені на територію України культурні цінності, придбані в ре-
зультаті добровільного обміну; 

– ввезені на територію України культурні цінності, отримані в да-
рунок або законно придбані за згодою відповідних органів країни по-
ходження цих цінностей; 

– незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають 
за межами її території; 

– культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн 
та збройних конфліктів і не повернуті назад;

– культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не 
повернуті в Україну;

– культурні цінності, переміщені на територію України внаслідок 
Другої світової війни як часткова компенсація за заподіяні окупантами 
збитки. 

У ст. 4 наголошується, що поверненню в Україну підлягають: куль-
турні цінності, незаконно вивезені з території України; культурні цін-
ності, евакуйовані з території України під час війн та збройних кон-
фліктів і не повернуті назад; культурні цінності, тимчасово вивезені 
з території України і не повернуті в Україну. Культурні цінності, що 
перебувають за межами України на законних підставах, можуть бути 
повернуті шляхом укладення договору купівлі-продажу з власником 
культурних цінностей, обміну їх на взаємовигідних засадах або отри-
мання в дарунок. Відповідно до ст. 14, не підлягають вивезенню з Укра-
їни: культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного 
культурного надбання; культурні цінності, включені до Національного 
архівного фонду; культурні цінності, включені до Музейного фонду 
України. Норми Закону закріпили систему і порядок державного управ-
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ління та контролю щодо вивезення, ввезення й повернення культурних 
цінностей, посилили відповідальність державних органів за стан збере-
ження, порядок переміщення культурних цінностей в Україну та за її 
межі7. 

Вирішення проблем щодо повернення та реституції культурних 
цінностей безпосередньо пов’язані з можливостями переносити, пере-
правляти чи транспортувати ці предмети. Таким чином, розуміння куль-
турних цінностей як предмету регулювання у даній сфері суспільних 
відносин стосується рухомих об’єктів. Однак, ця межа є доволі умов-
ною. Як слушно зазначив С. Кот, до таких об’єктів можуть належати 
також відокремлені та переміщені фрагменти нерухомих пам’яток, або 
приналежні до визначних пам’ятних місць, ансамблів або комплексів 
їхні частини, які в силу обставин пройшли процес трансформації від 
статусу нерухомого об’єкта до рухомого. Крім того, на визначення по-
няття культурних цінностей суттєво впливає і той факт, що сфера пра-
вового регулювання культурних цінностей пов’язана з міждержавними 
стосунками та є частиною міжнародного права у сфері культурного 
співробітництва8.

Закон України “Про охорону культурної спадщини” узагальнив 
попередній вітчизняний досвід охорони пам’яток культури і водночас 
інтегрував принципи та рекомендації міжнародно-правових докумен-
тів. Закон регулює правові, організаційні, соціальні й економічні від-
носини у сфері охорони культурної спадщини, використання об’єктів 
культурної спадщини у суспільному житті, визначає їх охорону в ін-
тересах нинішнього і майбутніх поколінь як особливу відповідальність 
держави, одне з пріоритетних завдань діяльності державних органів і 
органів місцевого самоврядування. За текстом ст. 1 Закону “культурна 
спадщина” – це сукупність успадкованих людством від попередніх по-
колінь об’єктів культурної спадщини. Об’єктом культурної спадщини 
згідно з частиною першою цієї статті є: визначне місце, споруда (ви-
твір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі пред-
мети, а також території чи водні об’єкти (об’єкти підводної культурної 
та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або 
створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що доне-
сли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологіч-
ного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи худож-
нього погляду і зберегли свою автентичність. Пам’яткою культурної 
спадщини визнається об’єкт культурної спадщини, занесений до Дер-
жавного реєстру нерухомих пам’яток України. Ст. 2. містить докладну 
класифікацію об’єктів культурної спадщини:

– за їх типами (споруди (витвори) – твори архітектури та інженер-
ного мистецтва, твори монументальної скульптури та монументального 
малярства тощо); комплекси (ансамблі) – топографічно визначені су-
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купності окремих або поєднаних між собою об’єктів культурної спад-
щини; визначні місця – зони або ландшафти, природно-антропогенні 
витвори, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, есте-
тичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, на-
укового чи художнього погляду);

– за їх видами (археологічні, історичні, монументального мисте-
цтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, 
ландшафтні, об’єкти науки і техніки). 

Виявлення об’єкта культурної спадщини має здійснюватися на 
основі науково-дослідних, пошукових заходів із метою визначення 
його наявності та культурної цінності. Охорона культурної спадщини 
за офіційним формулюванням – це система правових, організаційних, 
фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та 
інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, 
державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, 
забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного викорис-
тання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та 
музеєфікації об’єктів культурної спадщини9.

Закон України “Про культуру” визначає правові засади діяльності у 
сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані зі створенням, 
використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини 
та культурних цінностей і спрямований на забезпечення доступу до 
них. Згідно зі ст. 1, поняття “культура” тлумачиться як сукупність ма-
теріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, 
нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого 
періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види 
мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та 
відображає рівень розвитку цієї спільноти. У Законі здійснено розмеж-
ування понять “нематеріальна культурна спадщина” і “культурні цін-
ності”, трактування останнього подано за дефініцією Закону України 
“Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”. Су-
купність унікальних культурних цінностей, об’єктів культурної спад-
щини, що мають виняткове історичне значення для формування куль-
турного простору України, становить національне культурне надбання. 
У статтях Закону визначено основні засади та пріоритети державної 
політики, права і обов’язки громадян у сфері культури, види й суб’єкти 
діяльності у сфері культури, окреслено головний зміст функціонування 
базової мережі закладів культури для її всебічного розвитку, а також 
для жанрів і видів мистецтва тощо. Йдеться про визнання культури од-
ним із основних чинників самобутності Українського народу – грома-
дян України всіх національностей, сприяння створенню єдиного куль-
турного простору України, захист і збереження культурної спадщини 
як основи національної культури, повернення незаконно вивезених з 
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території України культурних цінностей, створення страхового фонду 
документації про культурні цінності та документів на об’єкти куль-
турної спадщини. Встановлено, що не підлягають приватизації: архіви 
(архівні установи) та документи з них; об’єкти культури й мистецтва, 
у т. ч. виняткової історичної, наукової, художньої або іншої культурної 
цінності, що занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру 
національного культурного надбання; пам’ятки, включені до переліку 
пам’яток, що не підлягають приватизації; пам’ятки державної части-
ни Музейного фонду України (музейні предмети, музейні колекції та 
музейні зібрання); документи Державного бібліотечного фонду Укра-
їни; вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді 
тощо. Згідно зі ст. 16, органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування повинні забезпечувати: охорону культурної спадщини, 
захист історичного середовища; збереження Музейного фонду Укра-
їни, Державного бібліотечного фонду України, Національного архів-
ного фонду, фільмофонду, їх постійне поповнення сучасними творами 
мистецтва, продукцією вітчизняного книговидавництва, кінематографа, 
аудіовиробництва; функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, 
бібліотек тощо10. 

Розглянуті законодавчі акти, крім Закону України “Основи за-
конодавства України про культуру”, є базовими у сфері української 
культури, складовими комплексу нормативно-правових документів, 
що регулюють основні питання функціонування НАФ. Їх поняттєво-
термінологічний апарат, правові норми отримали розвиток в архівному 
законодавстві, розробленні нормативно-правової бази розбудови архів-
ної справи держави. Навіть побіжний аналіз цих документів свідчить, 
що законодавство України про охорону культурних цінностей у цілому 
відповідає загальновизнаним принципам і нормам міжнародного пра-
ва, динамічно розвивається і реагує на суспільні потреби й “виклики 
часу”. Втім, за висновком відомого фахівця, фундатора вітчизняної 
наукової школи міжнародного права охорони культурних цінностей 
В. Акуленка, серйозним недоліком українських законодавчих актів є 
їхня термінологічна неузгодженість. Зокрема, базові поняття законо-
давчо закріплені, але спостерігається відсутність єдності у підходах до 
їх розуміння і відповідно – в уніфікованих дефініціях, наявні нечіткість 
і непослідовність у вживанні термінології, синонімія та варіативність 
термінологічних одиниць відносно тлумачення понять “культурні цін-
ності”, “культурна спадщина” і пов’язаного з ними поняття “пам’ятка 
культури” (наприклад, застосовуються: “історико-культурні цінності”, 
“історико-культурна спадщина”, “пам’ятки історії та культури”, “істо-
ричні пам’ятки та інші об’єкти, що становлять культурну цінність”). 
Термінологічні колізії українського законодавства, як зазначив учений, 
певною мірою спричинені термінологічно-понятійною невідповідніс-
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тю, властивою міжнародно-правовим документам у цій культурологіч-
ній галузі. Однак, мова закону є засобом законодавчої діяльності та 
фіксування норм права. Від логічності й узгодженості його терміно-
логічного апарату, однозначних і вичерпних визначень основних по-
нять і термінів, що вживаються у нормативно-правовому акті, істотно 
залежить й сама якість і ефективність застосування вміщених право-
вих норм, розв’язання проблем у процесі внутрішньодержавної імпле-
ментації міжнародних правових актів. Тому постає нагальна проблема 
впорядкування вітчизняної законодавчої термінології у галузі охорони 
культурних цінностей на міждисциплінарному рівні з залученням до її 
вирішення правників, мовознавців, культурологів, дослідників терміно-
логічної лексики11. 

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи”, документи Національного архівного фон-
ду (НАФ) є культурними цінностями, що постійно зберігаються на 
території України або, згідно з міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають по-
верненню в Україну12. 

Архівним законодавством України не обмежуються категоріальні 
характеристики документів, з яких формується НАФ, і таким чином ви-
значено всеосяжний підхід до їх охоплення. До НАФ належать архівні 
документи (оригінали або копії, що є їх замінниками) незалежно від їх 
виду, виду носія інформації, місця й часу створення і місця зберігання, 
режиму доступу, форми власності на них, що перебувають на терито-
рії України або за її межами і, відповідно до міжнародних договорів, 
ратифікованих Верховною Радою України, підлягають поверненню в 
Україну. 

За історичними умовами та місцем походження у складі НАФ до-
кументи поділяють на 3 основні групи: документи, що утворилися на 
території сучасної України; документи українського походження, що 
утворилися за межами України та були повернуті в Україну на закон-
них підставах; документи іноземного походження, що утворилися на 
теренах інших держав і надійшли в Україну на підставі дарування, за-
повіту чи з інших обставин.

НАФ формується з архівних документів державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств усіх 
форм власності, архівних документів громадян та їх об’єднань, ство-
рених після 1991 р. за часи незалежності України. Таким чином, не 
менш важливе значення, крім ретроспективних документальних комп-
лексів, що історично відклалися в архівних установах України, мають 
документи зазначених структур, віднесені до НАФ, які зафіксували 
виміри сучасних суспільних трансформацій та інституційних зрушень, 
пов’язаних із процесами державотворення.
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За межами України у державних, корпоративних, церковних, при-
ватних архівах і колекціях, бібліотечних і музейних зібраннях різних 
країн зберігаються значні за обсягами масиви документів. В історичній 
науці та архівістиці для визначення архівних документів, пов’язаних з 
Україною, що зберігаються за її межами, закріпилося поняття “архівна 
україніка” (аналогічно “полоніка” – для польських документів). Архів-
на україніка є частиною духовного багатства українського народу, ба-
гатоаспектним інформаційним масивом, базовим історико-культурним 
потенціалом гуманітарної сфери знань, а її документи – частиною НАФ 
і, відповідно до міжнародних угод, підлягають поверненню в Україну в 
оригіналах чи копіях. Тому надзвичайно важливими є заходи держави, 
спрямовані на поповнення НАФ документами архівної україніки. 

Серед документів НАФ є такі, що мають унікальний характер. Уні-
кальний документ – це документ НАФ, що становить виняткову куль-
турну цінність, має важливе значення для формування національної 
самосвідомості Українського народу і визначає його вклад у всесвітню 
культурну спадщину13. У Національному стандарті ДСТУ 2732:2004 
“Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять” сутність 
поняття “унікальний документ” розкрито через його найсуттєвіші озна-
ки: “…(унікальна документальна пам’ятка), визначена експертизою 
категорія цінності архівного документа, що має виняткове значення 
для історії держави та суспільства, і аналоги якого за документною ін-
формацією і (або) зовнішніми ознаками документа відсутні”14. Наразі 
йдеться про різновид рухомих культурних цінностей, документальних 
пам’яток культури, створених юридичними і фізичними особами тільки 
в оригіналі, у минулі історичні часи (крайня межа – від 1501 р. визна-
чається переважно за сукупністю критеріїв і характеристик) на теренах 
України, що становлять виняткову культурну цінність у світовому або 
державному масштабах, за походженням, змістом та зовнішніми озна-
ками не мають собі подібних і слугують унікальним комплексним дже-
релом з історії (політичної, економічної, релігійної, культурної тощо) 
України, окремого її регіону (винятково важливе джерело краєзнавчої 
історичної інформації), історії інших держав або народів, життя й ді-
яльності видатних особистостей, яким належить винятково значуща 
роль в історії та культурі українського народу, а також в історії та куль-
турі інших народів і країн15. За термінологією Конвенції ЮНЕСКО про 
охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, унікальні до-
кументи НАФ – це об’єкти з ознаками видатної універсальної цінності, 
що є незамінними, єдиними у своєму роді культурними цінностями і 
значущими для їхнього творця – Українського народу, а також і всього 
людства. Офіційне тлумачення поняття “унікальний документ” у За-
коні України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” 
і національному стандарті істотно поглиблює значущість НАФ як до-
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кументальної скарбниці Українського народу в культурологічному й 
інформаційному вимірах.

До НАФ також належить широкий діапазон облікових документів 
(паспорт архівної установи, анотований перелік унікальних докумен-
тів НАФ, книга обліку надходжень документів на постійне зберігання, 
список фондів, аркуш фонду, опис справ постійного зберігання, реєстр 
описів тощо), що фіксують належність документів НАФ до певних 
класифікаційних комплексів, забезпечують їх організаційну впоряд-
кованість, можливість адресного пошуку та контролю за наявністю і 
станом.

Видове різноманіття, часові та просторові координати, різні форми 
передавання інформації (мовні, звукові, графічні, комп’ютерні тощо), 
змістовний потенціал документів НАФ зумовлюють їх поліфункціо-
нальність щодо пізнання минулого й сьогодення. Ми акцентуємо увагу 
на окремих суттєвих характеристиках, зокрема:

– документи НАФ зафіксували з певним ступенем повноти та 
об’єктивності становлення, розвиток і функціонування сфер життєді-
яльності суспільства, держави, як засобу територіально-політичної ор-
ганізації суспільства та соціального інституту (її внутрішні та зовнішні 
функції, механізми, структурні елементи політичної системи, економіч-
на, соціальна і гуманітарна політика, формування і діяльність системи 
державних органів, які здійснюють державне управління суспільством 
в його сферах, органів місцевого самоврядування як політико-право-
вого інституту народовладдя тощо), а також явища, процеси у природ-
ному середовищі; 

– у численних за обсягом масивах управлінських документів НАФ 
відображено становлення й розвиток у різні історичні епохи універ-
сального чинника людського буття – процесу управління, яке пронизує 
суспільні відносини, суспільну діяльність, пов’язане з владою, діяль-
ністю політичних еліт і владних структур щодо керування соціальними 
процесами у державі, різними сферами соціуму (політичною, право-
вою, економічною, виробничою, оборонною, науковою, культуротвор-
чою тощо); 

– документи НАФ є багатоаспектним джерелом для розвитку і 
функціонування науково-технічної сфери, реалізації інтелектуального 
потенціалу громадян у науковій і науково-технічній діяльності, здо-
буття та використання знань у галузях науки й техніки, забезпечення 
потреб суспільства і держави у технологічному розвитку, а також для 
створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій 
або істотного їх удосконалення; 

– документи НАФ становлять фундаментальну джерельну базу ви-
вчення світової й вітчизняної історії, національно-визвольного руху і 
становлення державності на теренах України, генезису та етапів роз-
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витку української культури від найдавніших часів до сьогодення, вияв-
лення її ментальних ознак, істотних прикмет у сфері легітимних інсти-
туцій і правових уявлень, у ділянці релігійного життя, у колі провідних 
ідей, духовних орієнтирів, інтелектуальних, освітніх, мистецьких пріо-
ритетів і надбань;

– представлені у складі НАФ аудіовізуальні документи у своїх 
кращих зразках сприяють міжкультурному діалогу на засадах гуманіс-
тичного мислення, за допомогою якого відбувається поєднання різних 
смислів (ідей, понять, символів), обмін пізнавальними та мистецьки-
ми здобутками, формується орієнтація на взаєморозуміння, взаємодію, 
взаємозбагачення культурних надбань людства;

– документи НАФ слугують ідентифікатором особистості, марке-
ром її унікальності від реєстрації й присвоєння імені при народжен-
ні, фіксації її родинних зв’язків, прижиттєвих прав і майна до відо-
браження фактів і подій повсякденного життя, здобутків професійної, 
громадської та іншої діяльності. Також вони акумулюють потужний 
антропологічний потенціал, відомості про життя й діяльність видатних 
особистостей, заслуги яких поціновані у світі (всесвітньовідомих), про-
дуцентів і провідників української національної ідеї, “знакових поста-
тей” процесів національного державотворення, розбудови вітчизняної 
науки, культури, освіти, мистецтва, релігійних діячів, які залишалися 
зразком служіння своїй країні та народу; 

– це – матриця історичної пам’яті, надзвичайно важливий соціо-
культурний об’єкт, що забезпечує трансляцію і спадкоємність набутого 
історичного досвіду від покоління до покоління, збереження культур-
ного компонента комунікації, суттєво впливає на формування націо-
нальної свідомості та національної самоідентифікації людини, крис-
талізацію її уявлень про час і простір, суспільне і приватне, вічне і 
швидкоплинне.

Отже, документи НАФ містять цінні інформаційні ресурси для 
розвитку історичної свідомості, української національної ідентичності, 
державотворення незалежної України, її поступу в світовому цивілі-
заційному просторі. Засоби інтелектуального доступу до документів 
НАФ (довідковий апарат, путівники, покажчики, огляди документів, 
електронні бази даних, електронні версії реєстрів архівних фондів) слу-
гують засобом розкриття їх змісту, репрезентації НАФ як багатоаспек-
тної інформаційної системи, в сучасному інформаційному мережевому 
суспільстві – складової вітчизняних і світових інформаційних ресурсів.

Культурологічний дискурс поняття “Національний архівний фонд” 
корелюється з поняттями “культура”, “культурна спадщина”, “культур-
не надбання”, виявляючи певний зв’язок інтерпретації цих концептів. 
Документи НАФ у значенні специфічних рухомих культурних ціннос-
тей і документальних пам’яток включені в систему самої культури, бу-
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дучи, з одного боку її продуктом, і разом із тим, – однією з її характе-
ристик і способів опрацювання її здобутків. З іншого, – це культурне 
надбання Українського народу (створене та накопичене у процесі його 
історичного розвитку, суспільної діяльності), невід’ємна, органічна 
складова української та світової культури, вітчизняної й світової куль-
турної спадщини, потрібна людству для його розвитку та передачі май-
бутнім поколінням. 

Торкаючись співвідношення понять “Національний архівний фонд” 
і “архівна спадщина”, варто зауважити, що НАФ функціонує переваж-
но у державно-територіальній площині. Проте його інтегративні влас-
тивості спрямовані на охоплення не тільки документів, що утворилися 
у різні історичні періоди на теренах сучасної України, та документаль-
ної спадщини народів, які проживають на території України. Поряд 
із документами, що на час проголошення незалежності України опи-
нилися на її території та пов’язані з нею походженням (принцип дер-
жавно-територіального походження) або потрапили законним шляхом, 
відповідно до норм міжнародного права, НАФ акумулює національну 
архівну спадщину – всю сукупність архівної спадщини Українського 
народу – утворення позатериторіально-етнічне, набагато ширше у розу-
мінні його державно-політичного змісту. Йдеться наразі про глибинний 
культурологічний зміст НАФ, безпосередньо пов’язаний із принципом 
історичного походження, що враховує сукупні ознаки національної 
спадщини: адміністративно-територіальний устрій українських земель 
минулих часів, приналежність документів до національної спадщини 
незалежно від часу і місця їх створення, виду, форми, права власності 
на них різних держав і осіб. За висновком Г. Боряка, підстави для роз-
гляду НАФ у двох контекстах – національно-державному і національно-
культурологічному визначаються особливостями історії українського 
народу. Тривале, впродовж кількох віків його підневільне перебування 
у складі різних державних утворень, нереалізованість державотворчих 
процесів зумовили значні втрати у вітчизняній історико-культурній ца-
рині, розпорошеність національної архівної спадщини. Багато архівних 
документальних комплексів історичних держав, до складу яких були 
включені українські землі, фізично повернути в Україну неможливо, 
хоча, цілком зрозуміло, що вони мають безпосереднє відношення до її 
національної архівної спадщини. Це, зокрема, архівні фонди централь-
них органів влади та управління колишніх держав, українських громад-
ських і релігійних організацій, юридичних і фізичних осіб, приватні 
колекції окремих осіб, які були громадянами або проживали на терито-
рії певної країни, але ідентифікували себе українцями. Зазначені доку-
менти можуть бути віднесені до тієї категорії спільної історичної спад-
щини різних держав, що зберігається в інших державах-спадкоємицях, 
зарубіжних державах і вважається їхньою власністю на законних під-
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ставах16. Варто підкреслити, що ці проблеми є частиною надзвичайно 
складних випробувань “спадщини поділеного світу”17, які Україна має 
переборювати на основі вироблення чіткої державної політики в даній 
сфері, у двосторонніх відносинах із державами на підставі спільних 
міждержавних документів, на шляху пошуків взаєморозуміння і вза-
ємних компромісів. Разом із тим, актуалізується завдання “інтелекту-
ального повернення” національної архівної спадщини, що знаходиться 
за межами України, тобто забезпечення умов інтелектуального досту-
пу до її інформації шляхом створення комплексного реєстру архівної 
спадщини національного рівня на основі широкої міждисциплінарної 
взаємодії архівознавства, археографії, джерелознавства, інформатики, 
зокрема Державного археографічного реєстру україніки, а також фор-
мування електронних баз даних, удосконалення довідкового апарату 
архівних установ, підготовка архівних довідників18.

НАФ за побудовою є складноструктурованою ієрархічною доку-
ментальною системою. Структуроутворюючу функцію організації 
НАФ виконує наукова класифікація документів. Основними класифі-
каційними ознаками організації НАФ є: належність документів до до-
кументації створювача – юридичної чи фізичної особи; форма власнос-
ті на документи; історичні умови, час і місце створення документів; 
цінність документів; строки зберігання документів; належність доку-
ментів до певних адміністративно-територіальних одиниць; належність 
документів до певних галузей і сфер життєдіяльності суспільства; види 
носіїв інформації, способи і техніка її закріплення; категорії доступу 
до документів. Організацію НАФ здійснюють послідовно: на міжар-
хівному рівні через розподіл документальних комплексів у межах сис-
теми архівних установ; на рівні архіву шляхом формування цілісних 
документальних комплексів фондової та нефондової системи; у межах 
архівного фонду або комплексу документів нефондової організації на 
основі формування справ, групування документів та їх систематизації. 
Організація документів НАФ спрямована, головним чином, на збере-
ження історично сформованої цілісності документальних комплексів, 
утворених в одному середовищі та об’єднаних походженням, і такий 
підхід у загальних рисах семантично корелюється з базовим поняттям 
архівознавства – “архівний фонд”.

Отже, підсумовуючи розгляд теми статті, зазначимо, що поняття 
“Національний архівний фонд” – базове у сучасному українському ар-
хівознавстві та архівній справі держави. Ним позначають не тільки ці-
лісну, історично сформовану сукупність архівних документів із зафік-
сованою на них різними способами ретроспективною інформацією, а 
й категорію архівної науки, що виконує управлінські функції організа-
ційного і структурно-функціонального характеру, вступає у певні пра-
вовідносини, породжує конкретні права, обов’язки і відповідальність 
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юридичних і фізичних осіб. Витоки формування поняття сягають доби 
Української революції 1917–1921 рр. – періоду конституювання укра-
їнського архівознавства, розроблення концепції реформування архівної 
справи України та демократичної моделі управління нею. Реалізація но-
вацій відбувалася у відповідальний період політичної й інтелектуальної 
історії України, позначений значним прискоренням процесу національ-
ного відродження на українських теренах, глибинними змінами у сус-
пільному та культурно-науковому житті українства, сконцентрованістю 
перебігу духовних процесів. Ці чинники мали значний вплив на станов-
лення і розвиток українського архівознавства, його наукові пріоритети, 
аксіологічні орієнтири, формування теоретико-методологічних й на-
уково-методичних підвалин, розроблення поняттєво-термінологічного 
апарату. Упродовж 1920-х і до початку 1930-х років відбулося суттєве 
ускладнення форм самосвідомості української архівної науки, накопи-
чення знань і започаткування в її межах окремих розділів: фондування, 
архівного описування, експертизи цінності архівних документів. У на-
уковий обіг запроваджувалися базові поняття архівознавства, дотичні 
до сучасної проблематики функціонування НАФ – “архів”, “архівний 
матеріал”, “архівна колекція”, “архівне зібрання”, “принцип поваги 
до фонду”, “принцип походження”, “класифікація архівного матеріа-
лу” з акцентом на їхні основні ознаки. І хоча поняття “фондоутворю-
вач” залишалося ще не унормованим, проте ним визнавалися не тільки 
юридична особа – підприємство, установа, організація, а й приватна 
особа. Модель організації документів архівного фонду привертала до 
себе постійну увагу представників національно свідомої наукової еліти 
у контексті забезпечення цілісності та збереженості архівної спадщи-
ни українського народу, її повноти й збагачення. За сприятливих сус-
пільно-політичних і культурних умов, які б забезпечували генетичний 
зв’язок між дослідниками різних генерацій, збереження національних 
традицій і спадкоємність у розробленні пріоритетних наукових про-
блем, напрацювання українського архівознавства 1920-х років можна 
було б плекати та розвивати на оновленій теоретико-методологічній 
основі. Однак за радянського режиму українські дослідники змушені 
були послуговуватися загальновизнаними теоретичними постулатами, 
традиційним поняттєвим апаратом переважно російською мовою, а 
сама процедура формалізації понять в умовах тотального контролю з 
боку влади над архівною галуззю, коли кожен феномен минулого мав 
свою “класову сутність”, була безперспективною у науковому сенсі 
справою. Тільки в умовах незалежної України, як було зазначено на 
початку статті, вдалося встановити зв’язок із напрацюваннями україн-
ських інтелектуалів і архівістів 1920-х років, створити умови для від-
родження національних традицій в українському архівознавстві та ар-
хівній справі, їх подальшого розвитку.
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Нині дискурс поняття “Національний архівний фонд” продукує в 
українському архівознавстві доволі широке коло проблемних питань 
його функціонування теоретичного і прикладного характеру, спричи-
нених соціокультурними чинниками сучасної епохи, інтелектуальною 
ситуацією у науковому пізнанні. Наразі йдеться про формування гло-
бального інформаційного суспільства, широке впровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій, появу нових знань, розвиток нової 
парадигми науки, нової інформаційної культури (екранної культури). 
Реалії інформаційного мережевого суспільства докорінно змінюють 
традиційні умови розвитку архівної справи у світі, суттєво впливають 
на теоретичну рефлексію, методологію архівознавства, окреслюють в 
його межах нову архівну парадигму19. Отже, “виклики часу” актуалі-
зують потребу уважного аналізу інтелектуальних здобутків минулого, 
суттєвого оновлення українського архівознавства шляхом опрацювання 
нових теорій, дослідницьких методів, акумуляції надбань інших наук. 
Теоретичне осмислення проблем архівного будівництва20, інтеграція 
наукових досліджень і архівної практики є необхідною умовою ефек-
тивного виконання архівними установами фундаментальної суспільної 
місії у справі збереження й використання сукупної архівної спадщини 
України – Національного архівного фонду. Серед основних і перспек-
тивних напрямів архівознавчих досліджень у контексті зазначеного 
варто назвати такі:

– визначальним чинником теоретичної та дисциплінарно-організа-
ційної зрілості науки є ступінь розроблення її поняттєво-термінологіч-
ного апарату. Його теоретична значущість, багатофункціональність у 
процесі використання, здатність до конструктивної взаємодії на між-
дисциплінарному рівні відбиває значною мірою стан розвитку науки, її 
місце та роль у тезаурусі наук і відповідно – у просторі професійного 
спілкування. Виникнення та динамічне розповсюдження нових видів 
документів і носіїв інформації, істотні зміни, яких зазнала архівна спра-
ва України за останні 10 років, пришвидшення темпів її інформатиза-
ції, ухвалення низки нових законодавчих актів і розроблення норма-
тивно-методичних документів актуалізують подальше вдосконалення 
та унормування архівної термінології, зокрема, підготовку нового ви-
дання україномовного термінологічного словника “Архівістика”;

– дослідження проблем, пов’язаних з об’єктом і предметною сфе-
рою архівознавства, його методологічним інструментарієм і міждисци-
плінарними зв’язками з іншими галузями гуманітарних знань;

– опрацювання й узагальнення особливостей розвитку українського 
архівознавства як наукової галузі знань і навчальної дисципліни після 
здобуття Україною незалежності (зміна векторів пріоритетних дослі-
джень, розбудова інфраструктури (наукові інституції, навчальні закла-
ди, періодичні видання), фаховий аналіз завдань реформування архівної 
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галузі України, її входження у світовий культурний простір, публікацій 
вітчизняних науковців та їх значення для вирішення законодавчих, ор-
ганізаційних, науково-методичних питань функціонування НАФ;

– опрацювання іншомовної історіографії зарубіжної архівної науки, 
яка залишається недостатньо вивченим сегментом; її значний масив не 
перекладений, а відтак не залучений до вітчизняного наукового обігу. 
Наразі йдеться про рефлексію, що відображає історію та сучасний стан 
світової архівознавчої думки, формування термінології, методологіч-
ного інструментарію, методики архівних процесів у зарубіжному архі-
вознавстві, студіювання здобутків його ключових постатей, наукових 
шкіл;

– винятково нагальною є проблема розвитку національного архів-
ного права. За роки незалежності України в архівній галузі розроблено 
велику кількість важливих нормативно-правових документів, що є ви-
разним свідченням динамічного розвитку архівного законодавства, але 
архівне право при цьому не розробляється. У теорії права ці дві юри-
дичні категорії є взаємопов’язаними між собою, взаємовпливовими, ха-
рактеризують сутність одного явища – права і співвідносяться як фор-
ма та зміст. Система права є первинною щодо системи законодавства, 
яке виникає і розвивається на основі права. Варто також підкреслити, 
що нині у зарубіжних країнах архівне право розвивається як наукова і 
навчальна дисципліни, і цей досвід потрібно перейняти;

– дослідження проблем формування та реалізації державної полі-
тики у сфері діловодства та архівної справи (поняттєвий апарат, нор-
мативно-правова база, теоретичні засади, механізми, напрями їх удо-
сконалення, зарубіжний досвід); 

– розроблення з урахуванням світового досвіду нормативних доку-
ментів, стандартів і форматів роботи з аудіовізуальними та цифровими 
документами, створення страхових фондів і фондів користування на 
основі застосування цифрових технологій, визначення стандартних ви-
мог до обладнання і пріоритетів щодо документів із цифровим носієм.

1 Андрес Г. О. Охорона культурної спадщини України в контексті сві-
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ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З АРХІВІСТИКИ
В УНІВЕРСИТЕТІ БРИТАНСЬКОЇ КОЛУМБІЇ

ТА РОЗДУМИ ПРО ЗМІСТ АРХІВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Висвітлено історію та сучасний стан магістерської підготовки архівістів у 
Школі бібліотечних, архівних та інформаційних студій Університету Британ-
ської Колумбії. Зауважено на відмінностях історико-архівної та соціокомуні-
каційної моделей архівної освіти, особливостях і тенденціях розвитку архівної 
освіти в Україні.

Ключові слова: архівна освіта; архівна наука; модель архівної освіти; 
магістерська програма з архівних студій; Школа бібліотечних, архівних та ін-
формаційних студій; Університет Британської Колумбії.

Об’єктивно зумовлені потужною експансією інформаційних наук у 
гуманітаристику чинники детермінували на початку ХХІ ст. перегляд 
змісту й основ архівної освіти. Якщо до кінця ХХ ст. звично було го-
ворити про історико-архівну модель освіти як традиційну й перевірену 
часом, то згодом через поширення популярності фаху документознав-
ця-архівіста спеціалісти відзначили становлення ще однієї – соціоко-
мунікаційної. Безперечно, кожна з них має право на існування та не є 
взаємозамінною, тобто не йдеться про категоричне вирішення питання 
у форматі “або – або”. Тож у країні, в архівах якої зберігаються до-
кументи від ХІІ ст., мають працювати фахівці, компетентності котрих 
будуть базуватися не лише на науках документально-комунікаційного, 
інформаційного циклів, але й на глибоких загальних і спеціальних іс-
торичних, архівних знаннях. 

Саме історико-архівна модель освіти притаманна першим спеціалі-
зованим навчальним закладам Європи, як-то Школа хартій (Франція), 
школи палеографії, дипломатики та історичних досліджень в Італії, Іс-
панії, Австрії та ін. країнах, для якої властива чітка орієнтація на галузі 
історичної науки. Опанування ними гарантувало прочитання архівних 
документів, зчитування інформації різних часових епох, семіотичних 
і семантичних характеристик, зовнішніх особливостей. Започаткована 
в дев’ятнадцятому і розвинута в наступному століттях парадигма ар-
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хівної освіти являла собою систему знань, чітко орієнтовану на такі 
основоположні опції: держава й архів; нація й історична пам’ять; при-
ватний архів як спосіб самореалізації творчості й самопізнання особи; 
екологія історичного документа; ідентифікація й самоідентифікація ар-
хівіста; самопізнання архівістики; практична архівна методологія. На-
ративістська, неопозитивістська, лінгвістично-структуралістська, інтер-
претативно-конструктивістська, неоантропоцентрична та ін. парадигми 
гуманітарної науки ХХ–ХХІ ст. пропонували й пропонують зразки-ал-
горитми вивчення ключових аспектів науки про архіви. 

Студіювання проблематики архіву багате на різні прочитання й ін-
терпретації, що доводить особливий гуманітарний дискурс у сучасній 
науці, коли зміщення теоретичних рамок породжують сміливі й неспо-
дівані міждисциплінарні досліди (і навпаки)1. І ось у ХХІ ст. це врешті-
решт продукує легку ностальгію за класичною емпірією, коли архів є 
не тільки філософською фігурою, метафорою чи чимось іншим подіб-
ним, а матеріальним об’єктом, що асоціюється із простими мислене-
вими конструкціями, переданими лексемами: місце зберігання, справи, 
“документи, мікрофільми, специфічний запах і акліматизовані примі-
щення, приглушені голоси, білі рукавички”, – тобто з “унікальним до-
свідом праці в архіві”2.

Звісно, ми свідомі багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників, 
що вплинули на буття архівів, а отже, й сприйняття архівної справи 
європейським, американським, іншими суспільствами чи урядовцями, 
котрі визначали державну архівну політику та безпосередньо виступа-
ли гарантами її реалізації. Проте, узагальнюючи спостереження за вка-
заним відрізком еволюції архівної справи, відзначимо важливість од-
ного з них, що відчутно детермінував її стан, – це рівень професійної 
кваліфікації тих, хто мав працювати в архіві. Професійні вміння, нави-
чки, компетентності, образ, етика архівіста стають ключовим об’єктом 
численних дискусій і студій. Багато інспірацій у цьому належить Між-
народній раді архівів, міжнародним конгресам архівів, національним 
спілкам (товариствам, асоціаціям) архівістів тощо. Високий рівень 
професіоналізму архівіста визначають володіння архівними нормами, 
принципами, технологіями, відкритість до співпраці, постійне підви-
щення кваліфікації та інші складові, що упродовж багатьох десятиріч 
успішно культивуються за кордоном3. 

В українській архівознавчій думці архів і архівіст лише віднедавна 
стали об’єктом посиленої уваги4. Після тривалої перерви й панування 
в науці про архіви суто науково-технологічних, прикладних тем пер-
ша хвиля зміщення інтересу спостерігається в 1990–2000-х роках, що 
пов’язано з відомими суспільно-політичними, культурними чинниками 
її розвитку. Чільне місце в дискусіях і дослідженнях останніх років на-
лежить традиціям і тенденціям підготовки архівістів5. Ця тема набула 
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особливої популярності через затвердження постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. модернізованого переліку 
галузей знань і навчальних спеціальностей, за якими має здійснюватися 
підготовка здобувачів вищої освіти6. Не переслідуючи мети дати за-
гальну оцінку змісту цього документа, зупинимося лише на тому, що 
належить до кола наших фахових інтересів, а саме – архівній освіті. 
Так от, згідно зі згаданою постановою, “архівна справа”, як об’єкт на-
вчальної діяльності, отримала реєстрацію в системі галузей знань, що 
належать до “Культури і мистецтв”, під шифром 029 спеціальності “Ін-
формаційна, бібліотечна та архівна справа”. При цьому чітко визначено 
коло “суміжних” професійних занять – інформаційна та бібліотечна. 
Донині ті існували в межах інших спеціальностей – “Документознав-
ство та інформаційна діяльність” і “Книгознавство, бібліотекознав-
ство та бібліографознавство”. А от стосовно архівного складника, то з 
1990-х років він залишався непомітним в історичних спеціальностях, а 
згодом оприсутнився в документознавстві, соціокомунікаційній галузі 
знань, що ілюструє існування в 1995–2005 рр. фаху “документознавець-
архівіст”. Безперечно, оазою архівної освіти в Україні завжди була і 
залишається кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка7.

Вживання при формулюванні спеціальності 029 озна́чника в одни-
ні – “справа”, додатково вказує на те, що авторами такої назви напряму 
підготовки “інформаційна”, “бібліотечна” й “архівна” діяльності воче-
видь сприймаються як єдина справа. Це викликало у фахівців непід-
робну незгоду. Суть заперечень криється, передусім, у некоректному 
формулюванні назви спеціальності, коли через кому поєднуються по-
няття різного порядку: сфери професійної діяльності (архів, бібліотека) 
та її вид (інформаційна). Погодьмося з очевидним твердженням, що 
інформаційна діяльність є невід’ємною ланкою роботи архівістів чи бі-
бліотекарів. Тож питання, про яку “інформаційну справу” йдеться в на-
зві, і, що дуже важливо – сферу її практики, так само, як і тлумачення 
змісту цього словосполучення, наразі залишаються відкритими. Адеп-
ти подібного формулювання апелюють до зарубіжного досвіду фіксу-
вання архівної та бібліотечної “справи” в межах єдиної спеціальності, 
повністю при цьому ігноруючи обставини походження такого підхо-
ду, що суттєво відрізняються від вітчизняної, а ширше – європейської 
практик. До того ж у міжнародному варіанті вживання прикметників 
“інформаційні”, “бібліотечні”, “архівні” стосується означуваного по-
няття “науки”/“студії”, а не “справа”, і в цьому також полягає суттєва 
відмінність. 

Нині на рівні проектів стандартів бакалаврів, магістрів зі спеці-
альності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” штучно 
змодельовано простір без урахування основоположних засад розви-



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ70

тку архівної освіти та за відсутності чітко означених компетентностей, 
необхідних для фаху архівіста8. На маргінесі професійних інтересів 
архівна освіта залишилася також у проекті стандарту 032 “Історія та 
археологія” (бакалавр, магістр)9. Питання підготовки кадрів вищої ква-
ліфікації залишається відкритим і нерозв’язаним у площині формуван-
ня сучасного нормативно-правового поля її розбудови.

Незважаючи на подібний формат, напрями підготовки архівістів 
і бібліотекарів у зарубіжній практиці існують автономно й базуються 
на різних бакалаврських, магістерських програмах, які перегукуються 
між собою на рівні лише деяких спільних дисциплін. Розуміння від-
мінностей, специфіки діяльності архівістів і бібліотекарів зафіксовано 
також і в міжнародному класифікаторі професій International Standard 
Classification of Occupations 200810. Так, архівісти разом із керуючи-
ми документацією об’єднані в одній професійній групі – “Archivists 
and curators” (“Архівісти і куратори”, індекс 2621), а бібліотекарі і 
з ними пов’язані фахівці інформаційної галузі – в “Librarians and related 
information professionals” (“Бібліотекарі та пов’язані з ними фахівці ін-
формаційної галузі”, індекс 2622)11. Разом вони утворюють професійну 
групу 262 “Librarians, archivists and curators” (“Бібліотекарі, архівісти 
та куратори”)12. Інакше кажучи, йдеться про традиційне й органічне 
співіснування архівістів із керуючими документаційними процесами (у 
вітчизняному просторі – документознавцями) в одному фаховому полі. 
Наслідуючи зарубіжний досвід, реформатори архівної освіти проігно-
рували цей факт, а деякі з них поспішно проголосили про “смерть” до-
кументознавства і непотрібність його як науки, звертаючись при цьому 
до згаданої вище постанови, де те, на їх думку, “розчинилось” в інфор-
маційні справі. Коментувати кінець науки, вважаємо, не варто не тіль-
ки через необґрунтованість тверджень і існування іншої точки зору13, 
але й тому, що трансформації, які нині переживає документознавство, 
є закономірним явищем і завершаться оновленням змісту, відкриттям 
новітніх векторів та перспектив розвитку. Апелювання до зарубіжного 
досвіду спонукали ознайомитися з ним ближче, аби розуміти, про яку 
модель освіти йдеться. 

Звісно, врахувати розмаїття пропонованих освітніх програм під-
готовки архівістів колегами за кордоном у межах статті не вдасться. 
Проте дозволимо собі стверджувати про поширеність двох моделей ар-
хівної освіти: історико-архівної та соціокомунікаційної. Адептами пер-
шої з них є переважно європейські навчальні заклади, як-то: Баварська 
архівна школа (Мюнхен), Марбурзька архівна школа, Школа хартій, 
Брюссельський вільний університет, Університет Верхнього Ельзасу, 
Амстердамська архівна школа, школи архівістики, палеографії та ди-
пломатики в Неаполі, Трієсті, Модені, Болоньї, Римі, Флоренції (Іта-
лія), Лундський університет (Швеція), Дандський університет (Вели-
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кобританія), Абериствітський університет (Великобританія) та ін. Це 
пов’язано з існуванням значних структурованих масивів історичної до-
кументації в європейських архівах, що вимагає відповідних компетент-
ностей архівістів. Варто сказати, що американський, канадський досвід 
підготовки архівістів від початку тяжів до союзу з керуванням доку-
ментаційними процесами, а отже, роботу з “активними” й “напівактив-
ними” документами поточного діловодства. Саме тому там формується 
інший, відмінний від європейського, підхід до змістового наповнення 
архівної освіти. Зробимо зауваження, фахівці Північноамериканського 
континенту ніколи не заперечували європейський досвід і вважали іс-
торичні дисципліни невід’ємною складовою магістерської підготовки.

Архівна освіта за кордоном – явище багаторівневе, вищим ступе-
нем підготовки якого є магістратура. Яскравим осередком підготовки 
магістрів із архівістики є Школа бібліотечних, архівних та інформацій-
них студій (School of Library, Archival and Information Studies) Універ-
ситету Британської Колумбії (University of British Columbia, 1915 р.), 
розташованого на західному узбережжі Канади в м. Ванкувер. Він має 
статус державного навчального закладу та входить у десятку найкруп-
ніших університетів Канади. У його структурі налічується 12 факульте-
тів, а освітні рівні включають бакалаврські та післядипломні програми. 
При факультеті мистецтв функціонує Школа бібліотечних, архівних та 
інформаційних студій (далі – Школа)14. Університет Британської Ко-
лумбії нами обрано не випадково. По-перше, завдяки високому рейтин-
гу магістерської програми для архівістів, а по-друге, через деяку суго-
лосність освітніх напрямів Школи і спеціальності 029 “Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа”. 

1981 р. тут було започатковано магістерську програму з архівних 
студій. Для Північноамериканського континенту такий досвід був пер-
шим. Засновником та незмінним до 2001 р. керівником магістерської 
програми став відомий архівіст і педагог Т. Іствуд. 1983 р. за потуж-
ної підтримки Асоціації канадських архівістів (Association of Canadian 
Archivists)15 та архівних установ Канади перші десять випускників ма-
гістерської програми отримали дипломи, що засвідчили їх готовність 
до високопрофесійної діяльності, у т. ч. і наукової16. 

Передумовою відкриття стало тривале обговорення необхіднос-
ті створення в країні системи післядипломної освіти для архівістів. 
1976 р. з’явився ініційований Асоціацією канадських архівістів доку-
мент – “Керівні принципи. Навчальний план архівної підготовки випус-
кників, які здобувають ступінь магістра архівних студій” (далі – “Ке-
рівні принципи”)17 за авторством членів її Комітету з освіти Г. Тейлора 
та Е. Велча, що згодом знайшов схвалення18. Самі розробники цього 
документа були свідомі стосовно недосконалості його окремих поло-
жень, зауважуючи, що будь-який навчальний план завжди є компромі-
сом між бажаним і тим, що можна реально втілити в життя19. 
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Слухачами магістерської програми, в першу чергу, могли стати 
дипломовані історики або випускники суміжних з історичною спеці-
альністю галузей знань чи ті, хто володів практичним архівним до-
свідом20. Дисципліни, на думку розробників, мали бути загальними і в 
перспективі на вимогу чи за потреби слухачів доповнені спеціальними. 
Планувалося також збагачення академічного навчання практикумом в 
архівах, тривалість якого повинна складати не менше 25%21. Атестація 
слухачів мала відбуватися за допомогою іспитів та написання магіс-
терської дисертації. Керування підготовкою кваліфікаційної роботи за-
безпечувалося університетським викладачем спільно з архівістом-прак-
тиком. Опублікована тематика випускних досліджень слухачів Школи 
за 1981–2001 рр. доводить, що більшість із них присвячено нагальним 
проблемам архівістики і має переважно теоретичний і науково-прак-
тичний характер22. 

Формалізований пакет курсів і їх зміст, запропонований і затвер-
джений як необхідний для успішного навчання й виховання слухачів, 
охоплював такі цикли: природа архівів; комплектування архівів; опра-
цювання архівів; користування архівами; архівний менеджмент23. Ви-
вчаючи кожен із них, відзначимо прагнення розробників раціонально 
збалансувати співвідношення між теорією і практикою та логічно по-
слідовно розташувати дисципліни в межах навчальної програми. Твер-
дження авторів про гнучкість пропонованої програми передбачало такі 
зміни, що не впливали б на якість і фундаментальність її положень. 
Тривалість навчання, згідно з “Керівними принципами”, мала складати 
30 тижнів, тобто один академічний рік24.

Деталізуючи зміст навчальної програми, назвемо дисципліни. 
Це – історія архівної справи; походження та розвиток національних і 
регіональних архівів в Європі та Північній Америці; архівні закони й 
термінологія; принципи апробації та методи [давніх і сучасних доку-
ментів]; техніка описування, архівні довідники, індексація; критерії й 
техніка комплектування; сучасна палеографія і дипломатика, фальшу-
вання, виявлення, аутентифікація; філософія доступу, недоторканність 
приватного життя і право на інформацію; застосування мікрофільмів, 
мікрофіш та ін. форм репрографії; електронне оброблення даних та ін-
формаційний пошук; довідковий сервіс і методики досліджень; спеці-
альні (аудіовізуальні, електронні тощо) та окремі види (бізнес-архіви, 
архіви навчальних закладів, церковні архіви і т. д.) архівів; зберігання 
документів і функції зберігача; історія адміністративної системи й ад-
міністрування; історія і сучасний стан архівів у США і Канаді; архів-
не законодавство; керування документацією і архівіст; зв’язки з гро-
мадськістю, публікаторство, видавнича справа; облаштування архівної 
споруди; загальне керування архівною програмою, бюджетом, органі-
зацію, кадрами, плануванням тощо; архівіст і бібліотекар як суміжні 
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професії (міждисциплінарний аспект); архівна професія, архівні асоціа-
ції тощо; історичні, бібліографічні джерела; печатки і монети; правничі 
студії; історія та літератури з науки і техніки25. У програмі чітко ви-
окремлюються історичний, архівознавчий, документознавчий та управ-
лінський компоненти, що вказує на відчутний вплив європейського до-
свіду підготовки архівістів. Такий підхід означав освоєння досягнень 
зарубіжних колег із прагматичною метою – адаптації набутого іншими 
до дещо відмінних умов і змісту праці. 

Треба сказати, що розв’язання питання про співвідношення істо-
ричного компонента в архівній освіті стало надзвичайно актуальним 
і супроводжувалося тривалими дискусіями. Лише окремі диспутанти 
готові були до того, аби відмовитися від історико-архівної спеціалізації 
архівістів на користь іншої. Один із поборників ідеї відкриття магіс-
терської програми для архівістів Р. Стоукс, пропагуючи здобутки євро-
пейців, вважав необхідними для фаху палеографію та інші спеціальні 
історичні дисципліни26. Проте, оскільки палеографія “не є предметом 
практичного застосування більшості канадських архівістів”27, європей-
ський досвід було критично переглянуто й доповнено документально-
інформаційними дисциплінами. Отож проблему вирішили делікатно 
через компроміс: у межах магістерської підготовки архівістів задекла-
рували важливість історичної, архівної та іншої “професійної” техноло-
гічної складових номенклатури дисциплін навчального плану.

Джерельною основою для його розроблення стали нормативні до-
кументи відповідних архівних курсів Державного архіву Канади, Лон-
донського університету, Університету Вейна (США), Вісконсінського 
університету (США), Університету Нью-Брансвік (Канада), Національ-
ного архіву і служби документації США та ін. освітніх, архівних уста-
нов. Додатково порівняльно вивчалися навчальні плани архівістів 
Школи хартій, Марбурзької, Баварської архівних шкіл та ін. знаних 
європейських, американських центрів підготовки фахівців для архівної 
галузі28. Також розробники першої магістерської програми для архі-
вістів активно послуговувалися напрацюваннями відомого тодішньо-
го керманича Міжнародної ради архівів, доктора філології, професора 
Школи хартій Ш. Кечкеметі29 та рекомендаціями конференції Товари-
ства американських архівістів (Society of American Archivists) 1973 р., 
спеціально скликаної для обговорення нагальних освітніх проблем30. 
Паралельно було проведено ґрунтовні консультації з цією організа-
цією, аби напрацювати спільні засадничі принципи архівної освіти. І 
хоча єдиних “керівних настанов” згодом не склалося (хоча мріялося 
про це), проте колективне обговорення сприяло виробленню, на думку 
розробників, оптимальної моделі підготовки архівістів.

Базою для цього розглядалися різні варіанти: історичний факуль-
тет, факультет менеджменту та школа бібліотекарів, але ні в кого не 
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викликало сумніву, що це має бути університетський рівень освіти31. 
Зауважимо, що про самостійне існування “архівної школи” годі було 
мріяти через “масштаби” проекту32. Ринок праці диктував необхідність 
експериментувати з архівною, бібліотечною освітою та підготовкою 
керуючих документацією, тобто з тими професіями, в яких потреба 
суспільства не задовольнялася звичними університетськими програма-
ми33. Зрештою засновники обрали “бібліотечне” середовище розбудови 
архівної магістерської освіти, що пояснюється історичними умовами 
розвитку бібліотечної справи й архівістики в Канаді34. 

Не вдаючись до детального аналізу контуру першої програми під-
готовки архівістів, зауважимо, що наступним питанням, яке зустріло 
широке обговорення серед професійних кіл, був підбір кадрів, котрі 
мали зайти в аудиторію до слухачів. Відомий британський дослідник 
М. Кук наприкінці ХХ ст. із великим жалем констатував “світовий де-
фіцит академічного архівіста”35. Тому чи не найбільшою проблемою 
відкриття програми став пошук досвідчених архівістів, здатних зайти 
в аудиторію й передати слухачам практичні вміння та навички на на-
лежному теоретичному й методичному рівнях. Це спонукало очільни-
ків магістерської програми також запрошувати професуру не тільки із 
США, але й Європи, забезпечуючи належний рівень викладання.

Перші роки існування програми магістерської підготовки архівіс-
тів продемонстрували, що пошук балансу між історичними, архівними 
й технологічними дисциплінами є доволі проблематичним заняттям36. 
На глибоке переконання Т. Іствуда, при укладанні планів підготовки 
архівістів варто уникати однобічності і захоплення лише історичними 
чи технологічними дисциплінами37. Головна установка розробників 
магістерської програми з архівних студій звучала так: у професійній 
практиці архівіст повинен не тільки знати, “як” і “що” робити, але й 
дати відповідь на питання “чому” це потрібно робити саме так! Таким 
підходом не тільки стверджувалася історична, але теоретична складові 
професії архівіста. Попри десятиріччя, що минули від моменту відкрит-
тя магістерської програми з архівних студій в Університеті Британської 
Колумбії, цей досвід залишається надсучасним і важливим для нас. На-
прикінці 1990-х років, підбиваючи підсумок понад п’ятнадцятирічного 
існування магістерської програми, Т. Іствуд визнав програмний вибір 
1981 р. виправданим і вдалим, зауваживши на доцільності введення до 
навчальних планів дисциплін, пов’язаних із вивченням електронних 
документів, архівів, керуванням документацією, інформацією в новому 
форматі їх існування38. І вже в 2001 р. магістерська програма з архі-
вістики включала такі курси: проектування баз даних; стандарт-бази 
архівної автоматизації: теорія і практика; керування електронними до-
кументами; проблеми цифрового законодавства та ін.39 Курс на спеціа-
лізованого архівіста (extreme archivist) ХХІ ст., присутнього від почат-
ку життєвого циклу документа і до його завершення, підтримано знову.
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Відтоді магістерська програма підготовки архівістів пережила нео-
дноразово змістові трансформації. Нині панелі обов’язкових й осно-
вних дисциплін складають: архівна дипломатика; класифікація та опис 
архівів; керування поточними документами; історія документування; 
відбір і комплектування архівних документів; історія канадської ад-
міністративної системи; архівні публічні послуги; передові класифі-
кації та опис архівних документів; керування аудіо-, відео- й нетек-
стовими документами; збереження електронних документів; архіви та 
веб; системи документації в цифровому середовищі; архівне описання 
з використанням відкритого вихідного коду; електронна дипломатика 
та електронні документи судової експертизи; метадані упродовж жит-
тєвого циклу документів; електронні бібліотеки; цифрові зображення 
та текстові колекції; управлінські документи й інформація; адміністру-
вання документами згідно зі свободою та захистом інформації; архівні 
системи і професія; цифрові документи; фінансові документи: теорія 
і практика; приватні архіви; архіви, документація і право; збереження 
[документів], архівні дослідження й наукові знання та ін. Декілька з 
них мають “інформаційне” забарвлення, а саме: ІТ-безпека, інформа-
ційна безпека, управління ризиками; інформаційні технології й архіви; 
розроблення баз даних; інформаційна візуалізація та візуальна аналіти-
ка; менеджмент інформаційної установи; дослідження даних менедж-
менту для інформаційних професіоналів40. Слід також відзначити низку 
архівознавчих дисциплін, що є спільними для підготовки магістрів з 
архівних, бібліотечних, інформаційних наук, наприклад: керування по-
точними документами, архіви та веб, архіви, документація і право та ін.

Не вдаючись до подробиць особливостей організації навчання та 
атестації слухачів на підтвердження рівня підготовки, студентських на-
укових програм, мережі зв’язків з іншими професійними центрами та 
Асоціацією канадських архівістів, відмітимо лише доволі однозначне 
змістове наповнення навчальної програми. На цих засадах побудовано 
освітні програми архівістів, наприклад, у Школі бібліотечних, архівних 
та інформаційних студій Лондонського університетського коледжу41, в 
Центрі архівних студій Ліверпульського університету42 чи деінде. Тоб-
то, йдеться про те, що освітні осередки, зайняті підготовкою архівістів, 
бібліотекарів чи фахівців в інформаційній галузі, мають відмінні між 
собою й професійно орієнтовані програми, які не передбачають підміну 
обов’язкових і основних курсів іншими сумнівними, часто близькими 
за змістом дисциплінами.

Вважаємо досвід відкриття магістерської програми з архівних сту-
дій Університету Британської Колумбії цілком доречним і вартим ува-
ги. Нині в Україні триває обговорення проекту стандарту вищої освіти 
зі спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” для 
магістрів. Тож бажання реформаторів модернізувати архівну освіту має 
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доповнюватися зважанням на чинну практику зарубіжних колег. Наразі 
головним завданням є її гармонізація згідно з міжнародними класифі-
каторами освіти при збереженні традицій, що склалися через давність 
архівної справи в Україні. Це має відбуватися з урахуванням існування 
двох моделей освіти: історико-архівної та соціокомунікаційної. Тому 
погоджуємося з колегами в тому, що освітні програми для підготов-
ки архівістів повинні базуватися на історико-архівному, документаль-
но-комунікаційному, технологічному компонентах. Варто бути свідо-
мими також важливості нині не академічних дискусій, а конкретних 
дій, спрямованих на справжню модернізацію архівної освіти; перегляд 
традиційної номенклатури дисциплін; органічне насичення планів ін-
формаційними, технологічними курсами при збереженні так необхід-
ного історико-архівного компоненту; розроблення модерних освітніх 
програм; забезпечення здобувачів новітніми аналоговими й мереже-
вими навчальними виданнями; підготовку наукових кадрів з архівіс-
тики, участь у міжнародних освітніх проектах, програмах; створення 
адекватних об’єктивним умовам розвитку архівної справи нормативно-
правових актів її розбудови та залучення для їх розроблення фахівців 
галузі; науково-методичну й консультаційну підтримку представників 
Державної архівної служби України і Спілки архівістів України. Лише 
раціонально виважений комплекс заходів і консолідована співпраця 
професіоналів, а не випадкових осіб, адміністраторів вищої школи, до-
зволять архівній освіті належно відповісти на виклик часу.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
У ПОБУДОВІ NGN-МЕРЕЖ В АРХІВНІЙ СПРАВІ

(на прикладі забезпечення користувачів віддаленим доступом 
до документів НАФ Центрального державного 

науково-технічного архіву України)

Розглянуто сучасні підходи до вирішення проблем більш широкого на-
дання послуг структурними підрозділами Державної архівної служби Укра-
їни, концептуальні вимоги до мереж NGN (Next Generation Network) при їх 
побудові, практичні результати, отримані в результаті виконання науково-до-
слідної роботи.

Ключові слова: мережі NGN; архівні установи; послуги; читальний зал; 
“віртуальний кабінет”. 

Сьогодні акценти розвитку в архівній справі зміщуються в бік 
більш широкого надання послуг населенню. Більш доцільно справу на-
дання послуг розглядати з різних боків, що і визначить концептуальний 
підхід у змісті характеру як технічних, так і економічних показників у 
побудові телекомунікаційних мереж майбутнього – NGN-мереж. Від-
повідно і мета, з якою застосовуються нові інформаційні технології, 
– це підвищення ефективності надання державними архівними устано-
вами послуг, постійна популяризація їх діяльності на новому якісному 
рівні шляхом застосування сучасних форм публікації, експонування ар-
хівних документів тощо.

З технічної точки зору на сьогоднішній день в діючому стані знахо-
диться єдина телекомунікаційна система – телефонна мережа загально-
го користування, яка може стати основою подальшого розвитку NGN-
мереж в архівній справі. З огляду на завдання більш широкого надання 
послуг населенню можливо передбачати такі концептуальні вимоги до 
мережі:

– розроблення ієрархії мережі на основі пропонованих послуг;
– підтримка інтерактивного режиму обслуговування;
– поступове зростання кількості абонентських звернень;
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– можливість подальшого якісного розвитку NGN-мережі та по-
слуг.

З економічної точки зору у проектованій NGN-мережі необхідно 
враховувати всі види трафіку, які можуть надаватися архівними уста-
новами у якості послуг (мультисервісна мережа з транспортним серед-
овищем, що забезпечить передавання відео, аудіо, інших видів даних). 
Неврахування особливостей з видів надання послуг призведе до неви-
правданих затрат із будування (перебудування) мережі, її складному 
ієрархічному поєднанні з вже існуючими мережами. Також не є зайвим 
проведення попереднього маркетингового дослідження на предмет, які 
саме послуги і в якій перспективі (середньостроковій, довгостроковій) 
є найбільш затребувані населенням. Такий підхід дасть можливість у 
найкоротший термін окупити затрати на побудову та розвиток NGN-
мережі.

Крім того, під час проведення науково-дослідної роботи 
(далі – НДР) для Центрального державного науково-технічного архіву 
України (далі – ЦДНТА України) “Дослідження перспектив застосу-
вання Internet-технологій для забезпечення віддаленого доступу до до-
кументів Національного архівного фонду, що зберігаються в ЦДНТА 
України та довідковому апарату до них” розробники (фахівці НДІ мі-
крографії) зіштовхнулися з низкою проблемних питань у частині за-
безпечення користувачів можливістю віддаленого доступу до докумен-
тів Національного архівного фонду (НАФ), що зберігаються в ЦДНТА 
України, та довідкового апарату до них, а саме:

– бази даних (далі – БД), які використовуються, є документами MS 
Word та Excel, що в умовах застосування віддаленого доступу до доку-
ментів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апара-
ту до них, робить їх не пристосованими для опрацювання пошуковими 
системами;

– відсутній механізм віддаленого доступу до документів НАФ, що 
зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апарату до них;

– не передбачено відповідних дій у чинній нормативній базі, яка 
регламентує діяльність ЦДНТА України1.

Таким чином, метою статті є визначення концептуальних підходів 
у побудові NGN-мереж у архівній справі та аналіз проблемних питань 
забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів НАФ і 
довідкового апарату до них (на прикладі ЦДНТА України) і окреслення 
напрямів їх вирішення.

Врахування зазначених вище концептуальних вимог до NGN-
мережі та результати маркетингового дослідження уможливлюють ви-
значення етапів її планування, як наприклад:

– визначення переліку послуг (у середньостроковій та довгостро-
ковій перспективі);
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– розроблення архітектури та детальної топології мережі;
– визначення зі специфікацією обладнання на всіх ієрархічних її 

рівнях;
– планування розподілення коштів та етапів введення в дію теле-

комунікаційного обладнання мережі;
– вибір середовища та мережевих технологій передавання даних;
– вибір технології співіснування з іншими інформаційними мере-

жами;
– проектування технічного обслуговування мережі.
Варто зазначити, що ймовірно більш вигідним з точки зору якості 

та ціни проектованих NGN-мереж є гібридні мережі, що включають в 
себе співіснування як цифрових так і аналогових мереж передавання 
даних.

У свою чергу, на організаційному рівні на цей час основним доку-
ментом, який регламентує надання послуг користувачам, є Порядок ко-
ристування документами Національного архівного фонду України, що 
зберігаються у Центральному державному науково-технічному архіві 
України (далі – Порядок), де визначено:

– порядок оформлення осіб для роботи в читальному залі ЦДНТА 
України;

– порядок доступу до документів НАФ загального користування, 
що зберігаються в ЦДНТА України;

– порядок видавання документів у тимчасове користування;
– порядок роботи з документами та їх копіювання;
– права та обов’язки користувачів.
Але процеси, потрібні для забезпечення віддаленого доступу корис-

тувачів до ресурсів ЦДНТА України (реєстрація користувачів, повно-
текстовий пошук, попереднє замовлення документів НАФ для роботи в 
читальному залі, замовлення копіювання документів НАФ для надання 
користувачу віддаленого доступу до їх цифрових копій), у Порядку не 
висвітлені.

У свою чергу, порядок дій під час обліку надходжень, вибуття до-
кументів та їх руху в ЦДНТА України визначено Інструкцією з орга-
нізації обліку документів НАФ у Центральному державному науково-
технічному архіві України (далі – Інструкція)2.

Згідно з Інструкцією, разом із основними та допоміжними обліко-
вими документами з паперовими носіями ведуться електронні таблиці 
та облікові БД для забезпечення інформаційної підтримки, централізо-
ваного державного обліку в автоматизованому режимі, оперативного 
пошуку відомостей про наявність документів у ЦДНТА України. Про-
те, в умовах віддаленого доступу:

– користування зазначеними електронними таблицями та облікови-
ми БД ускладнено тим, що їхні формати (документи MS Word, Excel, 
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OpenDocument Text і OpenDocument Spreadsheet) не придатні для забез-
печення користувача можливістю повнотекстового пошуку та не дозво-
ляють використовувати їх відомості як єдине інформаційне поле;

– застосування повнорозмірних цифрових копій документів НАФ, 
що зберігаються у ЦДНТА України, для попереднього переглядання, 
по-перше, значно знизить швидкість завантаження веб-сторінки під час 
попереднього переглядання результатів пошуку, а по-друге, за прикла-
дом Федерального архіву Німеччини доцільно зробити доступ до них 
на платній основі, надаючи користувачам можливість переглядання 
зменшених копій документів НАФ.

Зазначені проблемні питання роблять актуальним розроблення про-
грамного забезпечення (далі – ПЗ) для віддаленого доступу до доку-
ментів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апа-
рату до них (далі – Програма), яке дозволить забезпечити користувачів 
сайту ЦДНТА України можливістю отримання таких онлайн-послуг:

– пошук відомостей про документи НАФ, що зберігаються в 
ЦДНТА України (із можливістю попереднього переглядання зображень 
цифрових копій документів НАФ за результатами пошуку, у тому числі 
із виділенням тексту, що відповідає умові пошуку на їх растрових зо-
браженнях);

– попереднє замовлення документів НАФ, що зберігаються в 
ЦДНТА України, для роботи в читальному залі;

– віддалений доступ до цифрових копій документів НАФ, що збе-
рігаються в ЦДНТА України.

На думку авторів, зручне надання користувачу результатів роботи 
пошукових систем передбачає:

– можливість попереднього переглядання зображень невеликої роз-
дільної здатності документів НАФ. Так, на офіційному сайті Федераль-
ного архіву Німеччини користувач може отримувати віддалений доступ 
або до цифрових зображень документів невеликої роздільної здатності 
(безкоштовно), або до їхніх повнорозмірних цифрових копій (за додат-
кову плату). Невелика роздільна здатність цифрових копій докумен-
тів НАФ дозволила знизити вимоги до обсягів носіїв, потрібних для 
функціювання сайту, швидкодії телекомунікаційної мережі, апаратних 
засобів сайту та, завдяки цьому, скоротити час отримання результатів 
пошуку;

– відображення на растрових зображеннях документів результа-
тів роботи пошукових систем (як це зроблено у проектах Google Book 
Search, “Гутенберг” або Національної бібліотеки Франції “Gallica”).

Крім того, згідно з аналізом пошукових засобів, що використову-
ють сучасні постачальники онлайн-послуг, зокрема на порталі “Digitales 
Bildarchiv”3 Федерального архіву Німеччини, користувачу надають 
можливість:
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– повнотекстового пошуку (за назвою фотографії, датою);
– пошуку за метаданими, як то фільтрації за часовим інтервалом 

створення фотографій, прізвищем фотографа, оригінальною назвою, 
географічним місцем події або прізвищем особи, класифікаційними 
ознаками, ключовими словами тощо.

Таким чином, процес із забезпечення користувачів доступом до до-
кументів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, в умовах застосу-
вання Інтернет-технологій повинен складатися з таких етапів:

– підготовлення (приведення облікових відомостей, документів 
НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, до вигляду, придатного для 
застосувати пошуковими системами, виготовлення цифрових копій до-
кументів НАФ, отримання текстового шару зображень та побудови на 
його підставі текстової карти зображення тощо);

– безпосереднє надання Інтернет-послуг користувачам ЦДНТА 
України (повнотекстовий пошук відомостей про документи НАФ, по-
переднє замовлення документів НАФ для роботи у читальному залі, 
замовлення копіювання документів НАФ для надання користувачу від-
даленого доступу до їх цифрових копій).

На відміну від роботи у читальному залі, забезпечення користува-
чів можливістю віддаленого доступу до документів НАФ, що зберіга-
ються у ЦДНТА України, кількість одноразово замовлених документів 
може обмежуватися лише швидкодією програмно-апаратних комплек-
сів та обсягами носіїв, на яких розміщують цифрові копії документів. 
Для отримання віддаленого доступу до документів НАФ користувачу 
буде надано доступ до FTP-сервера із розміщеними на ньому цифро-
вими копіями документів. Але варто зазначити, що для зниження ри-
зику несанкціонованого доступу та вимог до обсягів жорстких дисків 
FTP-сервера, потрібно обмежити час перебування замовлених цифро-
вих копій документів НАФ, до яких користувачеві надають віддалений 
доступ, на FTP-сервері.

Також варто акцентувати увагу на тому, що запровадження Про-
грами забезпечить користувачів усіма перевагами, які надає техноло-
гія повнотекстового пошуку (це – автоматизований пошук документів, 
який здійснюють не за назвами документів, а за їх вмістом). Він пе-
редбачає створення відповідного повнотекстового індексу, який являє 
собою словник згадок слів у полях. Під словом розуміють сукупність 
не менше трьох непробільних символів (але це може бути змінено). За-
лежно від даних словника може бути обчислена порівняльна міра від-
повідності запиту знайденої інформації (релевантність). За результатом 
аналізу Інструкції стосовно відомостей, що описують основні облікові 
одиниці (архівний фонд, група-комплекс, одиниця зберігання), а також 
Загального міжнародного стандарту архівного описування ISAD(G)4 
стосовно елементів архівного описування, призначених для сприяння 
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доступу до архівних документів, пропонується здійснювати повно-
текстовий пошук за такими параметрами: номер фонду, назва фонду, 
підпорядкованість фонду, місцезнаходження фонду, крайні дати кож-
ної назви фонду, назва предметно-галузевого покажчика, галузь про-
мисловості, номер групи-комплексу, назва опису, початкові та кінцеві 
роки групи-комплексу, передмова опису, заголовки одиниць зберігання 
(оригінальний заголовок та скорочена назва оригінального заголовка), 
організація-розробник (утворювач), назва безпосереднього джерела 
надходження одиниці зберігання (описування), гасло індексове, загаль-
на інформація про межі та зміст одиниці зберігання (описування).

Для забезпечення можливості повнотекстового пошуку та знижен-
ня трудомісткості робіт із наповнення БД, до якої користувачам на-
даватиметься віддалений доступ, Програма має забезпечувати корис-
тувача можливістю імпорту накопичених в електронних таблицях та 
облікових БД відомостей стосовно списку фондів, історії переймену-
вань фондоутворювачів, реєстрів описів, архівних описів тощо.

Необхідно підкреслити, що на цей час в електронному вигляді на-
копичено лише близько 25% від загальної (1100) кількості описів. Згід-
но з Типовими нормами часу і виробітку на основні види робіт, що 
виконуються у державних архівних установах5, операція “сканування 
тексту з розпізнаванням (планшетний сканер)” передбачає норму виро-
бітку 15 сторінок на один робочий день. Тому можна дійти висновку, 
що без вживання додаткових організаційних заходів щодо придбання 
сучасного обладнання та залучення людських ресурсів, користувач ма-
тиме можливість здійснювати повнотекстовий пошук лише на підставі 
імпортованих відомостей описів груп-комплексів, які виготовляють під 
час приймання на зберігання нових документів НАФ.

На сьогодні методичними рекомендаціями “Порядок створення 
фонду користування на документи ЦДНТА України, його облік, збе-
рігання та використання”6 передбачено виготовлення цифрових копій 
документів НАФ, до яких користувачам може бути надано віддалений 
доступ. Але виготовлення цифрових зображень документів невеликої 
роздільної здатності та створення текстових карт документів, потріб-
них для відображення результатів роботи пошукових систем на растро-
вих зображеннях документів, не передбачено. Тому доцільним буде пе-
реглянути та впровадити такі операції, як:

– виготовлення цифрових копій документів НАФ, що надійшли 
на зберігання, із подальшим закладанням на зберігання на локальному 
файловому сервері ЦДНТА України, а також на файловому сервері, до 
якого користувачам надаватиметься тимчасовий віддалений доступ;

– виготовлення цифрових копій документів НАФ невеликої роз-
дільної здатності, розпізнавання текстового шару та виготовлення тек-
стових карт цифрових зображень документів із наданням користувачеві 
можливості віддаленого доступу до зазначеної інформації.
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Згідно з наведеними вище завданнями, що їх повинна реалізову-
вати Програма, доцільно розробити її програмний комплекс у складі 
компонентів:

– ПЗ “ЦДНТА України – облік документів”;
– ПЗ “ЦДНТА України – адміністрування”;
– ПЗ “ЦДНТА України – надання віддаленого доступу”;
– ПЗ “ЦДНТА України – керування віддаленим доступом”;
– ПЗ “ЦДНТА України – редактор текстових карт”.
Функціональне призначення ПЗ “ЦДНТА України – облік докумен-

тів”:
– імпорт накопичених в електронних таблицях та облікових БД ві-

домостей до БД ПЗ “ЦДНТА України – облік документів”;
– зберігання в БД ПЗ “ЦДНТА України – облік документів” цифро-

вих копій документів НАФ;
– повнотекстовий пошук основних облікових архівних одиниць у 

БД ПЗ “ЦДНТА України – облік документів”.
Експлуатаційне призначення ПЗ “ЦДНТА України – облік доку-

ментів” – застосування фахівцями ЦДНТА України під час виконання 
операцій з:

– обліку архівних документів;
– виготовлення цифрових копій документів НАФ.
Функціональне призначення ПЗ “ЦДНТА України – адмініструван-

ня”:
– керування користувачами;
– ведення довідників;
– експорт змін, накопичених у БД ПЗ “ЦДНТА України – облік 

документів”;
– імпорт відомостей із запитами користувачів на отримання онлайн-

послуг;
– опрацювання запитів користувачів на отримання онлайн-послуг 

та формування квитанцій із результатами.
Експлуатаційне призначення ПЗ “ЦДНТА України – адміністру-

вання” – застосування фахівцями ЦДНТА України під час виконання 
операцій з:

– налаштування роботи БД ПЗ “ЦДНТА України – облік докумен-
тів”;

– інформаційної взаємодії із БД віддаленого доступу.
Функціональне призначення програмного забезпечення “ЦДНТА 

України – надання віддаленого доступу”:
– повнотекстовий пошук документів НАФ у БД віддаленого до-

ступу;
– замовлення документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА Украї-

ни, для роботи в читальному залі;
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– замовлення віддаленого доступу до цифрових копій документів 
НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України.

Експлуатаційне призначення ПЗ “ЦДНТА України – адміністру-
вання” – застосування користувачами ЦДНТА України для віддаленого 
доступу до загальнодоступного довідкового апарату і документів НАФ 
ЦДНТА України.

Функціональне призначення ПЗ “ЦДНТА України – керування від-
даленим доступом”:

– імпорт змін, накопичених у БД ПЗ “ЦДНТА України – облік до-
кументів”;

– формування файла-обміну із запитами користувачів на отриман-
ня онлайн-послуг;

– імпорт квитанцій з результатами опрацювання запитів користува-
чів на отримання онлайн-послуг.

Експлуатаційне призначення ПЗ “ЦДНТА України – керування від-
даленим доступом” застосування фахівцями ЦДНТА України для:

– актуалізації відомостей БД віддаленого доступу, у тому числі – 
відомостей “віртуального кабінету” користувача;

– розміщення замовлених цифрових копій документів НАФ на фай-
ловому сервері, до якого користувачам надається тимчасовий віддале-
ний доступ;

– інформаційної взаємодії із БД ПЗ “ЦДНТА України – облік до-
кументів”.

Функціональне призначення ПЗ “ЦДНТА України – редактор тек-
стових карт” – виготовлення текстових карт цифрових зображень доку-
ментів та їх зберігання в БД ПЗ “ЦДНТА України – облік документів”.

Експлуатаційне призначення ПЗ “ЦДНТА України – редактор тек-
стових карт” – застосування фахівцями ЦДНТА України під час вико-
нання операцій з виготовлення цифрових копій документів НАФ.

Запропоновані у статті концептуальні підходи та етапи планування 
NGN-мережі на основі діючої мережі загального користування та най-
більш вигідному її варіанту – гібридної мережі та шляхи автоматизації 
завдання забезпечення користувачів віддаленим доступом до докумен-
тів НАФ, що зберігаються у ЦДНТА України, можуть бути застосова-
ні для вирішення відповідних завдань іншими державними архівними 
установами.

1 Порядок користування документами Національного архівного фонду 
України, що зберігаються у Центральному державному науково-технічному 
архіві України: наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5, за-
реєстровано в Міністерстві юстиції України 21.11.2013 за № 1983/24515. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13 (дата звернення: 03. 04. 2017).
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2 Інструкція з організації обліку документів НАФ у Центральному держав-
ному науково-технічному архіві України/уклад.: К. О. Підрепна. 2012. 152 с.

3 URL: https://www.bild.bundesarchiv.de/.
4 URL: http://archives.gov.ua/Law-base/Standards/1999_ISAD_G.pdf. 
5 Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконують-

ся у державних архівних установах : наказ Державного комітету архівів 
України від 08.02.2008 № 22]. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/
Regulations/2008-N.pdf (дата звернення: 05. 04. 2017).

6 Порядок створення фонду користування на документи ЦДНТА Украї-
ни, його облік, зберігання та використання: методичні рекомендації/уклад.: 
В. І. Гарагуля, Н. С. Маєвська, О. М. Мащенко. 2013. 22 с.

The article considers modern approaches to provide a wider range of services 
by structural subdivisions of the State Archival Service of Ukraine, the conceptual 
requirements to NGN (Next Generation Network) at their construction, practical 
results obtained from execution research work.

Key words: NGN Networks; the archival institutions; services; reading room; 
“a virtual office”.
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УДК 930.25(477)

Р. О. ЗАГОРУЛЬКО*

ІЗ ДОСВІДУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ-МУЗЕЮ

ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Укра-
їни (далі ЦДАМЛМ України) – найбільше на теренах України місце 
зберігання документів літературно-мистецького профілю, які є важли-
вою і невід’ємною складовою Національного архівного фонду (НАФ). 
Станом на 1 січня 2017 р. у його сховищах зосереджено 1414 фондів, 
які включають 308 тис. одиниць зберігання та 165 тис. документів у 
розсипу1.

Основна частина архівного фонду ЦДАМЛМ України представлена 
особовими фондами літературних, музичних, театральних і кінодіячів, 
майстрів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва2. Ціл-
ком зрозуміло, що таке різноманіття сфер діяльності фондоутворювачів 
не могло не накласти відповідний відбиток на їхні архіви, надзвичайно 
строкаті як за своїм якісним, так і кількісним складом. Науково-тех-
нічне опрацювання останніх, яке задля забезпечення доступу до них 
дослідників регулярно здійснюють працівники ЦДАМЛМ України, до-
зволило з часом накопичити значний досвід у науковому описуванні 
окремих груп документів. Беручи до уваги його потенційну користь як 
для наступних поколінь працівників архіву-музею, так і для сучасних 
колег із інших вітчизняних архівних установ, керівництво ЦДАМЛМ 
України прийняло рішення розпочати підготовку серії методичних ре-
комендацій із наукового описування документів особових фондів ді-
ячів того чи іншого виду мистецтва.

Першою “ластівкою” цього проекту стали методичні рекомендації 
з наукового описування фондів особового походження діячів театраль-
ного мистецтва (авторів і режисерів-постановників), підготовлені голо-
вним спеціалістом відділу довідкового апарату та обліку документів 
Т. С. Хардаєвою у 2010 р.3.

Пояснюючи у вступі актуальність, мету та завдання своєї розробки, 
її автор зазначає: “Документальні матеріали архівних фондів особового 
походження діячів театрального мистецтва, зокрема акторів та режисе-
рів-постановників, є однією з найважливіших груп історичних джерел. 

* Загорулько Ростислав Олександрович – кандидат історичних наук, про-
відний науковий співробітник відділу довідкового апарату документів Цен-
трального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.
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Їх значення особливо цінне для вивчення історії театрального мисте-
цтва, а особливо тих сторін, де на перший план виступає індивідуальна 
творчість. […]. Існуюча науково-технічна4 література не охоплює всіх 
науково-методичних питань, які виникають під час науково-технічно-
го опрацювання документів діячів театрального мистецтва. У зв’язку 
з цим були відібрані фонди театральних режисерів-постановників та 
акторів Бєлоусова М. М., Бучми А. М., Грипича В. Г., Копержинської 
Н. К., Ріпка О. М., Твердохліба І. Й. та ін., відповідно до яких і розро-
блено дані рекомендації. Метою та основними завданнями рекоменда-
цій є висвітлення специфіки та послідовне роз’яснення основних прин-
ципів та методів роботи з творчими документами діячів театрального 
мистецтва”5.

Серед питань, розглянутих у методичних рекомендаціях: органі-
зація роботи з документами театральних діячів, їхня систематизація у 
межах розділу “Творчі документи”, формування з них одиниць збері-
гання тощо. Основні положення рекомендацій унаочнено рядом при-
кладів. Наприкінці вміщено додатки: орієнтовну схему систематизації 
документів акторів та режисерів театру в розділі “Творчі документи”, 
а також схеми систематизації творчих документів у фондах актриси 
С. В. Федорцевої (Ф. 173) та актора, режисера, театрального педагога 
В. С. Василька (Міляєва) (Ф. 653).

У 2011 р. стараннями працівників ЦДАМЛМ України з’явилися ще 
одні методичні рекомендації з наукового описування особових фондів 
митців. Цього разу – діячів музичного мистецтва (композиторів, артис-
тів-виконавців, музикознавців, педагогів)6. Упорядник – фахівець відді-
лу довідкового апарату та обліку документів Ю. В. Бентя – розглянула 
особливості систематизації та наукового описування творчих докумен-
тів музичний діячів (на рівні розділу опису й одиниці зберігання), фор-
мування з них справ, складання заголовків останніх. Наголошуючи у 
вступі на потужному джерельному потенціалі особових фондів діячів 
музичного мистецтва, які “репрезентують не лише персональний доро-
бок видатних діячів українського музичного мистецтва, а й дозволяють 
скласти уявлення про становлення, розвиток та сучасний стан вітчиз-
няної та світової культури, її історичні передумови, етапи еволюції та 
доробок окремих осіб”, автор також зазначила, що їх наукове опра-
цювання “вимагає особливого підходу, професійних навичок та знань. 
Насамперед, вміння працювати з нотними рукописами, які визначають 
специфіку архівних фондів музичного профілю”7.

Як і згадувані вище рекомендації, методична розробка Ю. В. Бенті 
побудована на особистому досвіді її упорядника, здобутому внаслідок 
багаторічного науково-технічного опрацювання документів ЦДАМЛМ 
України. Того ж року вона була подана на оголошений Укрдерж-
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архівом конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з 
архівознавства, документознавства, археографії та здобула диплом ІІІ 
ступеня8.

Останні на сьогодні методичні рекомендації з названої серії – “Опи-
сування документів фондів особового походження діячів образотворчо-
го мистецтва (живописців, графіків, скульпторів)” – побачили світ у 
2015 р.9. Особливу увагу в них приділено роботі з творчими докумен-
тами художників: особливостям їхньої систематизації на рівні фонду 
(розділ 1), своєрідності формування з них справ (розділ 2) та специфіці 
укладання заголовків останніх (розділ 3).

Базуючись на особистому досвіді їхнього укладача (а за збігом об-
ставин і автора цієї інформації), отриманому в ЦДАМЛМ України, а 
також певною мірою на профільній радянській і сучасній вітчизняній 
літературі на зразок методичного посібника “Робота з документами 
особового походження” (2009), підготовленого співробітниками Укра-
їнського науково-дослідного інституту архівної справи та документоз-
навства, згадані методичні рекомендації покликані допомогти працівни-
кам архівних установ України у роботі з документами особових фондів 
діячів образотворчого мистецтва. На проведеному Укрдержархівом у 
2015 р. конкурсі науково-методичних розробок і науково-методичних 
робіт з архівознавства, документознавства, археографії вони були від-
значені дипломом І ступеня10.

Усі згадані методичні рекомендації мають неабиякий потенціал ви-
користання. Адже акумулювавши особистий досвід своїх авторів, вони 
містять цінні поради та підказки, спрямовані на полегшення роботи 
архівіста з документами фондів особового походження. Наприклад, 
Ю. В. Бентя радить під час комплектування справ нотними рукописами 
розподіляти партитуру, клавір та літературну основу (лібрето) одного 
музичного твору на окремі справи. Систематизувати ж їх у межах від-
повідного розділу пропонує за схемою: партитура – клавір – лібрето та 
підготовчі матеріали до нього11.

Не можна не відзначити також детальних схем систематизації, 
розроблених авторами методичних рекомендацій. Усі вони мають са-
мостійний, завершений характер, можуть із легкістю застосовуватися 
на практиці. Т. С. Хардаєва, зосібна, рекомендує розподіляти справи, 
сформовані з творчих документів акторів та режисерів театру, на 9 під-
розділів, розташованих у межах розділу “Творчі документи” у такому 
порядку: режисерські екземпляри п’єс; п’єси з помітками фондоутворю-
вача; тексти зіграних ним ролей; концертні репертуари (у т. ч. афіші); 
власноруч укладені списки творчих праць, зіграних ролей, концертних 
виступів; щоденники творчого характеру (у т. ч. гастрольних поїздок); 
творчі праці музичного, художнього, літературного та інших жанрів; 
фотографії фондоутворювача в ролях, сцен із вистав, які він поставив 
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/ у яких грав; автобіографії, спомини, подорожні записки, щоденники 
загального змісту12.

З усіма анотованими у цій інформації методичними рекомендація-
ми можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ЦДАМЛМ України12.

Підбиваючи підсумок, хотілося б зазначити, що колектив ЦДАМЛМ 
України усвідомлює велику відповідальність, яка покладена на нього 
необхідністю зібрати та зберегти для прийдешніх поколінь документи, 
у яких відображено культурну історію українського народу. А тому до-
кладає максимум зусиль, щоб зробити це якнайкраще, зокрема, фіксу-
ючи власний досвід наукового описування особових фондів митців у 
формі науково-методичних розробок.

1 Склад та характеристика фондів [Електронний ресурс]: сторінка 
офіційного веб-сайту Центрального державного архіву-музею літера-
тури і мистецтва України. URL: http://csam.archives.gov.ua/ukr/sklad_
fondiv/ (дата звернення: 17. 03. 2017).

2 Детальніше про особові фонди, які зберігаються в ЦДАМЛМ 
України, див.: Центральний державний архів-музей літератури і мис-
тецтва України: путівник/авт.-упоряд.: Т. Дубовик, Ю. Бентя; Укрдер-
жархів, ЦДАМЛМ України. Київ, 2015. Вип. 4. С. 290–439.

3 Наукове описання фондів особового походження діячів театраль-
ного мистецтва (акторів і режисерів-постановників): метод. рек./упо-
ряд. Т. С. Хардаєва; Держкомархів України, ЦДАМЛМЛ України. Київ, 
2010. 32 с.

4 Тут автор вочевидь припускається помилки. Замість “науково-
тех нічної” має бути “науково-методичної”.

5 Там само. С. 3–4.
6 Наукове описування фондів особового походження діячів музич-

ного мистецтва (композиторів, артистів-виконавців, музикознавців, 
педагогів): метод. рек./упоряд. Ю. В. Бентя; Укрдержархів, ЦДАМЛМ 
України. Київ, 2011. 35 с.

7 Там само. С. 3.
8 Про результати конкурсу науково-методичних і науково-інформа-

ційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2011 
рік [Електронний ресурс]: наказ Державної архівної служби Украї-
ни від 01. 08. 2012 № 130. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/
SCAU/2012_130.pdf (дата звернення: 17. 03. 2017).

9 Описування документів фондів особового походження діячів обра-
зотворчого мистецтва (живописців, графіків, скульпторів): метод. рек./
уклад. Р. О. Загорулько; Укрдержархів, ЦДАМЛМ України. Київ, 2015. 
41 с. 
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10 Про результати конкурсу науково-методичних розробок і науко-
во-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археогра-
фії у 2015 році [Електронний ресурс]: наказ Державної архівної служби 
України від 22. 06. 2016 № 70. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-
base/SCAU/2016_70.pdf (дата звернення: 17. 03. 2017).

11 Наукове описування фондів особового походження діячів музич-
ного мистецтва… С. 13.

12 Наукове описання фондів особового походження діячів театраль-
ного мистецтва… С. 28.

13 Методичні рекомендації [Електронний ресурс]: сторінка офіцій-
ного веб-сайту Центрального державного архіву-музею літератури і 
мис тецтва України. URL: http://csam.archives.gov.ua/ukr/metodichnі/  
(дата звернення: 17. 03. 2017).
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УДК 930:329.17(477)“1941/1943”

В. З. УХАЧ*

“РУХ ОУН-БАНДЕРИ СТАНОВИТЬ СЕРЙОЗНУ 
НЕБЕЗПЕКУ”: ОУН(Б) І НІМЕЧЧИНА В ПЕРІОД 

КІНЦЯ 1941 – ГРУДНЯ 1943 РОКІВ 
(сучасна історіографія)

Здійснено аналіз праць сучасних вітчизняних істориків стосовно еволю-
ції відносин ОУН(б) і Німеччини в період кінця 1941 – до грудня 1943 рр. 
Подано періодизацію та розкрито характерні особливості кожного з етапів. 
Наголошено, що співпраця ОУН(б) із Німеччиною на всіх етапах визначала-
ся ключовою і незмінною тезою – ставленням останньої до ідеї незалежної 
Української держави. Вказано на необхідності зняття з цієї теми ідеологічних 
та політичних нашарувань. Виокремлено перелік питань, які потребують по-
дальших дослідницьких зусиль істориків. 

Ключові слова: ОУН(б); ОУН(м); Німеччина; український визвольний 
рух; Українська держава; історична пам’ять; історіографія.

Проблема взаємовідносин між Німеччиною і суб’єктами україн-
ського національно-визвольного руху (маємо на увазі ОУН(б), ОУН(м), 
“Поліська Січ”-УПА(Б-Б)-УНРА Т. Бульби-Боровця1) в часі Другої сві-
тової війни і по сьогодні залишаються найбільш складною, “дражли-
вою” темою не тільки в середовищі фахових істориків, але й активно 
розігруються в сьогоднішній політичній ситуації в Україні, продовжу-
ючи розколювати суспільство, викликаючи не тільки гострі наукові, 
але й політичні дискусії.

У масовій свідомості значної частини українських громадян (особ-
ливо Півдня та Сходу) залишається побутувати думка, породжена ко-
муністичною системою з її набором ідеологічних кліше, про співробіт-
ництво українських націоналістів із гітлерівцями. І надалі мають місце 
не системні, не об’єктивні спроби порівнювати оунівців з європейськи-
ми праворадикальними рухами міжвоєнного періоду – італійським фа-
шизмом, німецькими націонал-соціалістами, іспанськими франкістами, 
румунськими залізногвардійцями і іншими, забуваючи, що названі по-
літичні рухи були у державних народів і мали на порядку денному ви-
рішення цілого ряду внутрішніх питань, тоді як українці – поневолений 
народ – перебував на етапі не розбудови, а здобуття незалежної держа-

* Ухач Василь Зіновійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопіль-
ського національного економічного університету; докторант кафедри історії 
та культури Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університе-
ту імені Григорія Сковороди.
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ви, а тому в особі своєї політичної еліти шукав потенційних партнерів 
у реалізації своєї стратегічної мети2. Тому без повного, системного (з 
розкриттям особливостей окремих етапів), узагальнюючого, концепту-
ального, об’єктивного огляду відносин українського визвольного руху 
з гітлерівською Німеччиною історику не обійтися. Відхід від цієї схе-
ми, на нашу думку, вже “прирікає” фахівця-дослідника щонайменше на 
неповноту висвітлення окремих сегментів теми, а зацікавленого грома-
дянина-читача у його бажанні самостійно розібратися у цьому питан-
ні – на недостатньо об’єктивну картину подій і несистемні висновки.

З-поміж когорти дослідників заявленої наукової теми варто виокре-
мити “важковаговиків” у досліджені українського визвольного руху: 
Т. Гунчака, В. Дзьобака, А. Кентія, Ю. Киричука, В. Косика, О. Ли-
сенка, І. Патриляка, А. Русначенка, В. Сергійчука, Г. Стародубець3 та 
інших. Окремі аспекти формування антинацистської позиції та зброй-
ної боротьби силами українського самостійницького руху представле-
ні в наукових публікаціях Я. Антонюка, Н. Барановської, А. Горбаня, 
І. Дерейка, В. Данильчука, О. Денищука, І. Гридіної, К. Курилишина, 
К. Кондратюка, І. Ковальчука, О. Ленартовича, І. Марчука, О. Салати, 
Т. Слободянюка, С. Стельниковича, І. Тарнавського, В. Трофимовича, 
О. Дронделя4 та інших.

Метою наукової розвідки є висвітлення еволюції відносин (етапів 
та їх особливостей) насамперед ОУН(б) та ОУН(м) з Німеччиною в пе-
ріод кінця 1941 – грудня 1943 рр. – фази від формування антинімецької 
позиції до активного протистояння та збройної боротьби з нацистами. 
Поставлена мета зумовлює вирішення низки дослідницьких завдань: 
1) проаналізувати підходи українських істориків до еволюції позиції 
ОУН(б) у ставленні до гітлерівської Німеччини в період кінця 1941–
1942 рр.; 2) висвітлити зміну тактики і стратегії суб’єктів українського 
визвольного руху та перехід до ідеї партизанської війни; 3) дослідити 
позиції вітчизняних науковців в оцінці піку збройного протистояння 
українських самостійницьких сил нацистському окупаційному режиму.

В оцінці ж стосунків сил українського визвольного руху з Німеч-
чиною часто опускається принципово важливий момент – “ставлення 
ОУН до Польщі, Німеччини, СРСР, Угорщини, Румунії, Британії чи 
США визначалося ступенем прихильності/не прихильності вказаних 
країн до ідеї створення незалежної української держави, а не їхніми 
ідеологічними особливостями чи приналежністю до військово-політич-
них блоків”5, тобто стратегічна мета визвольного руху – самостійна 
Україна – визначала пріоритети його зовнішньої і внутрішньої політи-
ки6. Тому, якщо гітлерівці прийдуть на українські землі як загарбники, 
то “ми миттю повертаємо нашу зброю й усі наші сили проти німців”7. 

Науковці наголошують, що німецькі спецслужби наприкінці груд-
ня 1941 р. чітко констатували: “Крім руху ОУН-Бандери, в Україні не-
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має жодної організації Опору, яка була б в змозі становити серйозну 
небезпеку [...]”8. Вже з кінця 1941 р. бандерівській ОУН нацисти від-
вели “почесне” місце в “когорті ворогів гітлерівської імперії”9. Таким 
чином, наголошує І. Патриляк, виходила цікава колізія “сили, які після 
війни позиціонували себе як найбільших борців з гітлерівським окупа-
ційним режимом насправді в цій боротьбі довгий час були не помітні, 
як це не кумедно звучить, але нацисти не знали, що вони проти них 
боролися в 1941 році”10. Водночас ОУН(б), яку радянська і польська іс-
торіографія постійно звинувачували в “колабораціонізмі”11, була назва-
на самими нацистами єдиною, хто становив для них небезпеку12. І все 
ж на цьому етапі основні завдання ОУН(б) фокусувалися на збереженні 
кадрів, розбудові організаційної мережі; максимальному використан-
ні можливостей праці в легальному секторі; припиненні контактів та 
“консервуванні” відвертої антинімецької пропаганди13.

У період лютого-жовтня 1942 р., на думку вітчизняних істориків, 
перед політичними проводами українських самостійницьких сил по-
стали нові реалії, на які, в силу доволі швидких змін на німецько-ра-
дянських фронтах, необхідно було не тільки оперативно, але бажано 
безпомилково реагувати. По-перше, у 1942 р. нацисти остаточно по-
збулися маски “визволителів” від большевизму14, а їх відкритий терор і 
жорстока експлуатація людських і матеріальних ресурсів українського 
народу вчергове поставила перед суб’єктами українського визвольного 
руху завдання напрацювання оновленої моделі політичної поведінки. 
Як зазначає І. Патриляк, пріоритетними завданнями було визначено: 
а) подальше накопичення сил до всенародного повстання; б) посилення 
агітаційно-пропагандистської роботи серед українського народу; в) ор-
ганізаційне зміцнення15. По-друге, вітчизняні дослідники акцентують 
увагу і на тому, що події початку 1942 р., у контексті подальших дис-
кусій щодо вдосконалення стратегії і тактики боротьби українського 
визвольного руху, спричинили перші розходження в ставленні до ідеї 
загальнонаціонального повстання, що значною мірою було зумовлено 
брутальним нацистським терором у північно-західному регіоні, а від-
повідно і радикалізувало погляди крайового проводу ОУН на ПЗУЗ 
(Північно-західні українські землі) з вимогою “розгорнути масову пар-
тизанську війну проти нацистів”16. На думку Г. Стародубець, 1942 р. 
став своєрідним рубіконом, що змусив суб’єктів національного руху 
опору постати перед дилемою – консолідувати зусилля чи діяти само-
стійно; продовжити тактику пасивного спротиву гітлерівським окупан-
там чи стати на шлях відкритої збройної боротьби17. По-третє, історики 
наголошують на проведенні у 1942 р. вкрай важливих як для бандерів-
ців, так і мельниківців конференцій. Бандерівська квітнева конференція 
1942 р. вперше “уконституювала” перехід до стратегії “двофронтової 
боротьби” (на думку А. Кентія ОУН(б) відтепер позиціонувала себе як 
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“третя сила”18) проти СРСР як головного та постійного противника19 і 
Німеччини, як тимчасового окупанта20. І. Патриляк влучно наголошує 
на певній дуалістичності методів боротьби бандерівської організації у 
цей період, які з одного боку передбачали подальше накопичення влас-
них сил, а з іншого, намагалися повноцінно розбудувати партизанські 
загони (протягом серпня–жовтня 1942 р. на Волині і Поліссі проходив 
процес активного формування перших бойових груп ОУН(б)) і роз-
горнути антинімецьку боротьбу21. Отже, активні збройні дії ОУН(б) на 
зламі літа-осені 1942 р. коригують, як стверджує І. Патриляк, вкоріне-
ну в сучасній історіографії думку про те, що збройну боротьбу насту-
пального характеру бандерівська організація розпочала тільки з весни 
1943 р., коли вже сформувалися структури УПА22. Але ж нацистські 
спецслужби уже 20 березня 1942 р. у своїх донесеннях з окупованих 
східних територій започаткували рубрику “Український рух опору”, де 
вміщувалися дані про збройний спротив оунівців гітлерівському оку-
паційному режиму23.

Що ж до мельниківської ОУН, І. Патриляк вказує на “ситуацію 
певної роздвоєності”24, де закордонний провід організації на чолі з 
А. Мельником зайняв відносно “лояльну позицію стосовно Німеччи-
ни”25, тоді як провід на українських землях на чолі з О. Ольжичем сто-
яв на позиції необхідності радикалізації політики відносно гітлерівців. 
Проведена мельниківцями 24–25 травня 1942 р. Почаївська конферен-
ція вимальовувала нову стратегію, суть якої зводилася, як зазначає 
Г. Стародубець, до наступних положень: військових цілей гітлерівці не 
реалізують; нацистська Німеччина є таким же ворогом, як і комуністич-
ний СРСР, а тому її брутальний терор на українських землях вимагає 
відплатних акцій26. В основу резолюції нелегального з’їзду ОУН(м), що 
пройшов 14–15 серпня 1943 р. у м. Києві27, лягли наступні положення: 
а) наполягання делегатів із регіонів на залагодженні конфлікту з бан-
дерівцями; б) необхідність розбудови організаційних структур; в) по-
силення антигітлерівської агітації та створення збройних формувань28. 
У цілому українські історики дають об’єктивну оцінку ОУН(м) у її сто-
сунках з Німеччиною, наголошуючи на несамостійності та відсутності 
чіткої політичної лінії щодо нацистів29, прагненням розв’язати україн-
ське питання (до слова, як і військові формування поліського отамана 
Т. Бульби-Боровця – В. У.) у рамках німецької системи30.

У наступному етапі, що тривав з листопада 1942 – до травня 
1943 рр., вітчизняні науковці виокремлюють такі характерні особли-
вості31: 1) “узаконення” Проводом ОУН(б) стихійних процесів розбудо-
ви національних партизанських загонів, що їх активно провадили кра-
йові лідери організації на Волині і Поліссі, та остаточним прийняттям 
рішення (на листопадовій 1942 р. військовій конференції ОУН(б)) про 
формування “збройних сил ОУН”32; 2) визнанням хибної тактики нако-
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пичення сил (внаслідок чергової хвилі репресій нацистськими органами 
держбезпеки проти націоналістів у листопаді-грудні 1942 р.) і звернен-
ням до ідеї партизанської війни, як початкової стадії, своєрідної увер-
тюри до майбутнього загальнонаціонального повстання33; 3) проведен-
ням 17–19 лютого 1943 р. Третьої конференції революційної ОУН, яка 
за твердженням І. Патриляка, дала офіційну “відмашку” загонам УПА 
розпочати активну антигітлерівську збройну боротьбу34; 4) проведення 
ОУН(б) “об’єднавчої акції”, яка попри критику методів її проведення 
окремими істориками, значно посилила мілітарні сили бандерівців, 
остаточно знявши питання в суперечці щодо лідерства в українському 
визвольному русі35; 5) утворенням повстанських республік та першими 
спробами організації власної адміністрації, що змусила німців оголо-
сити в окремих регіонах (зокрема на Кременеччині 6 квітня 1943 р.) за-
провадження надзвичайного стану і використовувати великі поліційні 
сили для поновлення контролю в цих регіонах36.

Період червня–грудня 1943 р., на думку І. Патриляка, характери-
зувався найбільшим піком збройного протистояння українських само-
стійницьких сил нацистському окупаційному режимові, оголошення 
території Райхкомісаріату Україна (з 1 червня 1943 р.) “зоною анти-
партизанських операцій”37, черговою хвилею політичних репресій і 
винищенням населення, яка впроваджувалося нацистами у найбільш 
брутальних і цинічних формах, тим самим каталізуючи нову хвилю 
національно-визвольної боротьби українського народу38. Фактично ця 
активна фаза збройної боротьби (тривала до приходу фронтових військ 
вермахту на Правобережну Україну) завершилася оголошенням “ней-
тральності до німецьких збройних сил на Волині та Поліссі”39, хоч і це, 
як зазначає І. Патриляк, не зупинило антинімецьких акцій повстанцями.

Таким чином, проведений аналіз висвітлення сучасною україн-
ською історіографією еволюції стосунків і антинімецької боротьби 
суб’єктів українського національно-визвольного руху з Німеччиною в 
окреслений період, дозволяє зробити наступні узагальнення:

– по-перше, для об’єктивного висвітлення одного з найскладніших 
і суперечливих питань в історії українського національно-визвольного 
руху, особливо періоду Другої світової війни, яке і досить ятрить, не 
гоїть рани, розколює українське суспільство, необхідно правильно роз-
ставити акценти, використавши новітній методологічний інструмента-
рій, міждисциплінарний, компаративістський підхід, бо тільки це може 
забезпечити системне, правдиве висвітлення усіх тонкощів складного 
процесу взаємин суб’єктів національного руху Опору з Німеччиною. 
Поділяємо думку авторитетного українського історика С. Кульчицько-
го, який вважає, що суть теперішнього громадянського протистояння 
криється в тому, що певна частина українського суспільства не надає 
вирішального значення спробам оунівців заручитися підтримкою Ні-
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меччини у боротьбі за Українську самостійну соборну державу. Інша ж 
частина навпаки, вбачає в таких спробах зраду українських національ-
них інтересів.

Радянська історіографія протягом десятиліть методично “вбивала” 
в голови українських громадян пропагандистські ідеологічні кліше про 
українських націоналістів як запеклих ворогів українського народу, 
зрадників, німецьких “посіпак”, особливо колабораціоністів, неспра-
ведливо та необґрунтовано екстраполюючи все це на діяльність ОУН і 
УПА. Це в котре актуалізовує необхідність продовження наполегливої 
жертовної праці українськими істориками, що стоять на позиціях іс-
торичної правди, зняти з проблеми українського визвольного руху іде-
ологічну зашореність40;

– по-друге, авторитетні дослідники українського національно-ви-
звольного руху – В. Дзьобак, В. В’ятрович, А. Кентій, Ю. Киричук, 
Ю. Ленартович, О. Лисенко, І. Патриляк, Г. Стародубець вказують на 
необхідність врахування засадничої тези: “український визвольний рух, 
репрезентований обома ОУН та УПА у роки Другої світової війни не 
можна механічно відносити до тієї чи іншої воюючої сторони (антигіт-
лерівської чи прогітлерівської коаліції), він є типово визвольним, анти-
колоніальним рухом, який вів свою боротьбу за реалізацію стратегічної 
мети – здобуття незалежної держави, а геополітична ситуація у світі 
лише коригувала тактичні методи боротьби”41. Поняття співпраці з Ні-
меччиною, як зазначає Т. Гунчак, необхідно розуміти саме в контексті 
національно-визвольної боротьби, яку проводили українські націона-
лісти42. Коли інтереси України потребували в уяві оунівців співробітни-
цтва з Німеччиною – вони йшли на контакти і співпрацю, усвідомлю-
ючи можливу шкоду власним політичним інтересам та міжнародному 
іміджу43. Коли була необхідність поберегти сили, перебуваючи в стані 
нейтралітету, націоналісти займали вичікувальну позицію, але коли об-
ставини вимагали боротьби з гітлерівськими окупантами, лісова “армія 
без держави”, без будь якої зовнішньої підтримки “вела цю боротьбу 
жорстко, масштабно і безкомпромісно”44. Боротьба націоналістичного 
підпілля та повстанської армії спростовує тезу, що український націо-
налізм ніколи не спрямовував своєї активності проти Німеччини, а був 
лише її “витвором” і “слухняним знаряддям”45;

– по-третє, протягом літа-осені 1943 р. діяльність суб’єктів ви-
звольного руху українства, які стояли в опозиції до вже “не завуальо-
ваної” брутальної нацистської політики репресій, терору, варварської 
експлуатації людських і матеріальних ресурсів України, не набула ак-
тивних форм боротьби, що пояснювалося як браком людських та мате-
ріально-технічних ресурсів, так і політикою та стратегією українського 
визвольного руху, програмові постулати якого декларували сталінську 
наддержаву ворогом номер один. Олеська конференція революційної 
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ОУН (17–21 лютого 1943 р.), попри непрості дискусії “узаконила” рі-
шення розпочати масштабний виступ проти нацистів повстанською ар-
мією. Антинімецька боротьба УПА напевно була тим максимумом, що 
могла зробити армія без власної держави і будь-якої зовнішньої під-
тримки.

У контексті подальших наукових пошуків у розробці складної, су-
перечливої теми внеску суб’єктів українського визвольного руху в ан-
тинацистську боротьбу необхідно: по-перше, продовжити копітку архе-
ографічну працю над пошуком і опублікуванням документів, особливо 
за 1942 р.; по-друге, доцільно активізувати працю з документами ні-
мецьких архівів, рівно ж і радянських державних та каральних органів; 
по-третє, дослідити внутрішню організаційну боротьбу в середовищі 
ОУН і її вплив на еволюцію стосунків із Німеччиною; по-четверте, дав-
но назрілим видається “повернення боргу” українській громадськості, 
необхідності правової оцінки національно-визвольній боротьбі ОУН, 
УПА з боку українських правників, що розставило б багато крапок над 
“і”, виключило б подальші спекуляції.
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There was made an analysis of the works of contemporary Ukrainian historians 
regard the evolution of relations between OUN (B) and Germany during the end 
of 1941 – up to December 1943. There was provided the periodization and were 
disclosed characteristic features of each stage. It was emphasized that cooperation 
between OUN (B) with Germany at all stages was determined by the key thesis – 
the attitude of the latter to the idea of an independent Ukrainian state. There was 
mentioned the need to remove ideological and political  cliché from this subject. 
Thesis there is determined a list of issues requiring further research efforts of 
historians.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРО
ГОСПОДАРСЬКЕ СТАНОВИЩЕ КРИМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У СКЛАДІ УРСР (1954–1991)
(огляд джерел із фондів Центрального державного

науково-технічного архіву України)

Висвітлено склад та зміст науково-технічної документації з фондів Цен-
трального державного науково-технічного архіву України, котра містить 
інформацію про народне господарство Кримської області від часу її вхо-
дження до складу Української РСР. Розкрито інформаційний потенціал на-
уково-технічних документів щодо можливості їх використання в історичних 
дослідженнях.

Ключові слова: Крим; народне господарство; науково-технічна докумен-
тація; ЦДНТА України. 

Очевидно, що тема вивчення Криму входить у топ-досліджень 
останніх років. Для того, щоб на високому рівні обґрунтовувати свою 
позицію, вдаються до вивчення першоджерел. Набуває актуальності ви-
явлення та введення у науковий обіг архівних документів з історії пів-
острова. Така настанова висловлена й Державною архівною службою 
України як один із напрямів діяльності архівів: “Укрдержархів вважає 
за доцільне передбачити у планах робіт архівних установ на 2016 рік 
[…] виявлення документів з відбудови народного господарства Крим-
ської області після її виходу зі складу РРФСР та входження до складу 
Української РСР”1.

Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА 
України) теж долучився до виконання поставленого завдання. У його 
фондах сконцентровано науково-технічну документацію (НТД) з істо-
рії розвитку науки і техніки, промисловості, архітектури та містобуду-
вання України. Цілком природно, що тут відклалися документи, куди 
ввійшла інформація щодо розвитку народного господарства Криму. 

* Алєксєєнко Анна Олександрівна – начальник відділу використання інфор-
мації документів Центрального державного науково-технічного архіву України;

Балишев Марат Артурович – кандидат історичних наук, заступник ди-
ректора Центрального державного науково-технічного архіву України.
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Певні кроки з виявлення та популяризації НТД, що стосуєть-
ся Криму, були зроблені архівістами у попередні роки. Найбільш ін-
формативним з огляду на визначену тематику є довідник-путівник 
“Производственно-экономический Крым в фондах ЦГНТА Украины 
(проектная, научная документация)”2, підготовлений у 2001 р. Він 
включає інформацію про 18 фондів (24 комплекси) архіву із загальним 
охопленням 1179 од. зб. за період їх створення з 1923 р. до 1989 р.

Переважну більшість карт Криму та його районів було введено в 
обіг при підготовці довідників “Картографічні матеріали у складі зві-
тів про науково-дослідні роботи (за фондами ЦДНТА України)”3 (2008) 
та “Картографічні матеріали у складі проектної документації фондів 
ЦДНТА України” (2012)4. Загалом виявлено 105 документів (63 та 42 – 
відповідно у кожному з довідників). Крім того, до фотоальбому “Фото-
графії житлових, громадських та промислових будівель з фонду Р-99, 
комплексу 3-31 Науково-дослідного інституту будівельних матеріалів 
та виробів”5, упорядкованого у 2013 р., вміщено 94 фото будівель на 
території Кримської області.

У 2016 р. працівниками ЦДНТА України було проведено додатко-
ве виявлення документів з урахуванням нових надходжень та складено 
відповідний тематичний перелік, який містить інформацію з 28 фондів 
(31 комплексу), враховуючи 3 фонди особового походження, за 1954–
1991 рр. (від часу, коли згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 19 лютого 1954 р. Кримську область передано зі складу РРФСР до 
складу УРСР, до проголошення Україною незалежності у 1991 р.).

Проте, аналіз останніх публікацій з історії Криму на предмет ви-
користання фондів ЦДНТА України свідчить, що вони є малознаними. 
Архівна науково-технічна документація, незважаючи на свою інфор-
мативність, часто залишається поза увагою дослідників. Зокрема, не 
включено НТД до тематичного збірника документів і матеріалів “Крим 
в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015)”6, який міс-
тить понад тисячу сторінок тексту та 2016 р. витримав два перевидання. 
Факти з науково-технічних документів могли б збагатити ту частину 
книги, яку автори-упорядники присвятили висвітленню економічно-
го стану і соціокультурної реальності Криму у післявоєнний період, а 
також соціально-економічних процесів на півострові після входження 
його до складу Української РСР.З метою актуалізації питання дослі-
дження внеску УРСР у розвиток народного господарства Кримської 
області від часу її входження до складу Української РСР й написано 
цю статтю. Завдання авторів – розкрити інформаційний потенціал на-
уково-технічних документів щодо можливості їх використання в істо-
ричних дослідженнях та доповнити раніше опубліковані дослідження і 
збірники документів інформацією із фондів ЦДНТА України.

40 років перебування Криму під юрисдикцією УРСР характеризу-
ються поступальним розвитком промисловості, сільського господар-



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 105

ства, рекреаційних зон регіону, проектуванням та будівництвом масш-
табних інфраструктурних проектів, від яких залежав його подальший 
розвиток. Вагомий внесок у зростання його економіки зробили науков-
ці, інженери та архітектори з Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва, 
Одеси, Харкова тощо. Наочним підтвердженням цього є підготовлені 
ними проекти та звіти про НДР, що зберігаються у ЦДНТА України. Їх 
тематика обумовлена питаннями, що безпосередньо пов’язані з геогра-
фічним розташуванням та кліматичними особливостями Кримського 
півострова, наявністю корисних копалин та промислових підприємств. 
У документах часто цю територію розглядали як невід’ємну частину 
Південного (або Причорноморського, Чорноморського) економічного 
району. Він складався з чотирьох адміністративних областей (Крим-
ської, Миколаївської, Одеської та Херсонської), котрі мали спільні еко-
номічні зв’язки.

Важливим об’єднуючим чинником став Північно-Кримський ка-
нал – велика іригаційна споруда, призначена для зрошування і обвод-
нення посушливих земель степової частини Кримської області та при-
чорноморських районів Херсонської області, а також водопостачання 
міст Керчі, Феодосії та ін. населених пунктів водою з Каховського 
водосховища на Дніпрі. Його спорудження розпочалося у 1961 р. До 
“Генеральної схеми комплексного використання та охорони водних 
ресурсів Української РСР”8 (1962–1968 рр.) включено детальну харак-
теристику та розрахунки потреб реконструкції каналу на перспективу 
до 1980 р. з обрахуванням кількості необхідних капіталовкладень: “Ка-
питаловложения на реконструкцию СКК (ред. – Северо-Крымский ка-
нал) к 1980 г. составят 89 млн. руб., из которых стоимость облицовки 
63 млн. руб., реконструкция сооружений на канале 14 млн. руб. и стои-
мость земляных работ 12 млн. руб. Объемы основных работ по рекон-
струкции составят: бетон и железобетон 1,6 млн. м3 и земляные работы 
12 млн. м3. Общая стоимость СКК, сооружаемого в настоящее время, 
и реконструкция его к 1980 г. будет составлять 138 млн. руб. Если эту 
стоимость канала отнести к намечаемой площади орошения к 1980 г. в 
размере 576 тыс. га, то удельная стоимость будет составлять 240 руб. 
на 1 га, что находится в пределах рациональной стоимости источников 
орошения. Однако, из общей стоимости 138 млн. руб. на промышленное 
и коммунальное водоснабжение относится только 38 млн. руб. и на оро-
шение остается сумма в 100 млн. руб. с удельной стоимостью одного 
гектара 175 руб., что также в пределах экономической эффективности. 
С реконструкцией СКК к 1980 г. коренным образом решаются все 
водохозяйственные проблемы в Херсонской и Крымской области”9.

Різні розділи генеральної схеми містять переліки таких заходів: во-
догосподарських, з водопостачання і каналізації, з гідроенергетики, з 
рибного та сільського господарства, з боротьби зі шкідливим впливом 
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води тощо; а також відомості про санітарний стан водних ресурсів та 
причини їх забруднення, зокрема, стічними водами міст10. У “Схемі 
комплексного використання та охорони водних ресурсів басейну Азов-
ського моря” (1970 р.) більш прицільно описано басейни річок східної 
частини Криму, водогосподарські баланси р. Салгір; вміщено “Табли-
цю запасів підземних вод та їх використання крупними споживачами. 
Кримська область (степовий Крим)”11.

В означений період особливу увагу звертали на вивчення та ви-
користання мінеральних ресурсів Сивашів12, які стали сировиною для 
крупних підприємств хімічної промисловості, виробництва вогнетривів 
тощо. 

У ЦДНТА України зберігаються проектне завдання та робочий 
проект Кримського содового заводу (крайні дати документів 1952–
1971 рр.)13, який переробляв сиваську ропу. Генеральним проектуваль-
ником заводу був Державний науково-дослідний та проектний інсти-
тут основної хімії “НІОХІМ” (м. Харків). Будівництво базувалося на 
ґрунтовних дослідженнях. У техніко-економічній частині проектного 
завдання враховувалися основні показники по Південному економіч-
ному району (економіко-географічна характеристика, транспорт та 
міжрайонні економічні зв’язки, перспективи розвитку хімічної про-
мисловості); проводився аналіз балансу виробництва та споживання 
соди, забезпеченість сировиною та енергоресурсами; обчислювалися 
капітальні затрати, потреба у штатах та собівартість продукції14. До 
проектних документів додається листування та протоколи нарад щодо 
погодження проекту, уточнення місця розташування виробничого май-
данчика, можливостей збуту продукції тощо. Серед документів – копія 
контракту 1966 р. на поставку технологічного та допоміжного облад-
нання для Кримського содового заводу (1-а черга будівництва) фір-
мою “Хеміанлаген-Експорт-Імпорт” (м. Берлін, НДР)15 на суму 5 млн 
522 тис. крб.16

У процесі експлуатації заводу здійснювалося вдосконалення техно-
логічних процесів. Так, при виконанні науково-дослідної роботи “Роз-
робка технології отримання розсолу для Кримського содового заводу з 
Сиваської ропи через садочну сіль” НІОХІМ уперше у світовій практи-
ці у 1973 р. розробив оригінальний спосіб отримання розсолу17. 

Інноваційні рішення застосували також працівники Запорізької 
філії з проектування газоочисних споруд “Діпрогазоочистка” при про-
ектуванні у 1977–1978 рр. дослідно-промислового цеху окису магнію 
(паленої магнезії) підприємства п/с В-8502 м. Красноперекопськ (Пере-
копського бромового заводу)18. Ними вперше в СРСР виконано проект 
очищення газів, що виділяються при сушці і прогартовуванні карбона-
ту магнію, отриманого з мокрої ропи19. Робочі кресленики з цього про-
екту нещодавно надійшли на державне зберігання до ЦДНТА України.
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Не менш важливе значення у розвитку промисловості Криму віді-
грав Керченський металургійний завод імені Войкова – одне з найста-
ріших кримських металургійних підприємств, яке за 1950-ті – 1980-ті 
роки було реконструйоване і суттєво розширило обсяги виробництва. 
У фонді Українського державного інституту з проектування металур-
гійних заводів “Укрдіпромез” Міністерства чорної металургії СРСР 
(м. Дніпропетровськ) зберігаються кресленики з робочого проекту од-
ного з його цехів20. 

З метою розвитку металургійної бази Криму Український науково-
дослідний інститут металів (м. Харків) здійснив “Дослідження природи 
неметалевих включень у сталях, виплавлених на рудах Керченського 
родовища, люмінесцентним, петрографічним та мікрохімічним спосо-
бами”21, а Інститут чорної металургії Академії Наук УРСР (м. Дніпро-
петровськ) присвятив низку робіт вивченню руд Керченського родови-
ща та підготовленню їх до доменної плавки22.

Не можна оминути увагою й харчову промисловість Кримської 
області. У ЦДНТА України укомплектовано “Колекцію документів із 
проектування, будівництва та реконструкції підприємств харчової про-
мисловості” (комплекс 1-14), куди включено проектну та організацій-
но-розпорядчу документацію до 153 промислових об’єктів, зокрема 
матеріали з проектування кондитерської фабрики у м. Сімферополь та 
ефіроолійного заводу у м. Бахчисарай23. Хронологічно документи по 
цих об’єктах охоплюють період 1961–1966 рр. В окремі комплекси ви-
ділено проекти птахофабрики на 3 млн бройлерів на рік у радгоспі “Чер-
воний” Сімферопольського р-ну Кримської обл.24 (розробник – Укра-
їнський державний головний проектний і науково-дослідний інститут 
проектування сільського та сільськогосподарського будівництва “Укр-
НДІдіпросільгосп”, м. Київ); виробничо-експериментального заводу із 
розведення морських риб у Кримській області (поблизу сел. Чорномор-
ське)25 та Красноперекопського високомеханізованого товарного риб-
ного господарства в Кримській області26 (розробник – Український дер-
жавний проектний інститут рибного господарства “Укргідрорибпроект” 
Держплану УРСР, м. Київ). У “Схемі розвитку рибоконсервних заводів 
на території УРСР” (1958–1959 рр.)27 подано відомості по Ялтинському 
рибокомбінату (консервному цеху) та Керченському рибоконсервному 
заводу, які проілюстровано креслениками проектів ліній для виробни-
цтва консервів “Сардина в маслі”; у додатках – копія завдання на пере-
гляд проектного завдання рибного порту у м. Керчі28. 

У звіті “Виробництво вуглекислоти та перспективи його розвитку 
у Чорноморському економічному районі на 1966–1970 рр.” (1964 р.)29, 
що зберігається в архівному фонді Українського науково-дослідного 
інституту харчової промисловості (м. Харків), узагальнено показники 
роботи діючих вуглекислотних підприємств району, а також тих, які 
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передбачено ввести в експлуатацію в 1964–1965 рр.; подано детальну 
характеристику виробництва на Сімферопольському холодокомбінаті.

У звіті про НДР Інституту титану (м. Запоріжжя) на тему: “Роз-
робити і освоїти у різних галузях промисловості технологію виготов-
лення виробів з титану та його сплавів, провести дослідно-промислові 
випробування з метою його впровадження” є згадка про співпрацю із 
Всесоюзним науковим інститутом виноградарства та виноробства “Ма-
гарач” щодо використання сплавів титану у виноробних середовищах 
та розрахунок економічної ефективності застосування фільтр пластин 
для фільтрації вина (умовно-річний ефект від їх впровадження у Крим-
радгосптресті обраховано у 1,7 млн крб.)30

Ще однією галуззю, що отримала розвиток на теренах Криму, є про-
мисловість будівельних матеріалів. У ЦДНТА України вона представ-
лена проектним завданням на будівництво Кримського (Бахчисарай-
ського) заводу місцевих в’яжучих матеріалів31, розробленим у 1958 р. 
працівниками Державного Всесоюзного інституту з проектування і на-
уково-дослідних робіт “Південдіпроцемент” (м. Харків), та звітами про 
науково-дослідні роботи цього ж інституту, переважна більшість яких 
стосується налагодження технології виробництва на Бахчисарайському 
цементному заводі та аналізу сировини з Бахчисарайського родовища 
мегрелів32. 

Інформаційно насиченими є документи Кримської філії Науко-
во-дослідного інституту будівельних матеріалів та виробів Академії 
будівництва та архітектури УРСР (м. Сімферополь). Зокрема, науко-
во-технічний звіт із теми: “Розширення виробництва і сфери застосу-
вання природних будівельних матеріалів з каменю-ракушняку. Розділ 
“В”: Застосування пильних вапняків Кримських кар’єрів з підвищеною 
водостійкістю при будівництві житлових, громадських і промислових 
будівель” (1960 р.)33 включає огляд великої кількості старих будинків, 
архітектурних пам’яток, підземних та ін. споруд, побудованих у різні 
роки з вапняків з обов’язковим визначенням дати їх зведення. Він ши-
роко ілюстрований фотографіями будівель.

Зростання виробничих потужностей потребувало збільшення витрат 
енергії. У ЦДНТА України зберігаються “Матеріали щодо переведення 
на підвищену напругу деяких ліній електропередачі 35–220 кВ у Пів-
денній енергосистемі” (1958 р.) 34 з характеристикою варіантів необхід-
них робіт та капітальних витрат на їх виконання для переведення лінії 
35 кВ Ялта – Гурзуф – Алушта на напругу 110 кВ та переведення лінії 
35 кВ Саки – Євпаторія на напругу 110 кВ, а також технічний проект 
і робочі кресленики реконструкції та розширення електромереж м. Се-
вастополь (1973–1974 рр.)35. У розрахунково-пояснювальній записці 
щодо останнього наявні “Таблиці відомостей про розміщення населен-
ня та житлового фонду за житловими районами на 1974–1980 рр.”36, 
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переліки усіх установ та підприємств – споживачів електроенергії з 
розрахунками електричних навантажень37, а також коротка характерис-
тика міста та його електричних мереж, зокрема: “Севастополь относит-
ся к городам, в которых строительство новых предприятий запрещено. 
Развитие промышленности города будет осуществляться в основном 
за счет освоения проектных мощностей действующих предприятий, 
их реконструкции. В соответствии с намеченными объемами произ-
водства в городе будут интенсивно развиваться системы водоснабже-
ния, канализации, теплоснабжения, электрифицированного транспорта, 
коммунально-бытового обслуживания населения. В 1976–78 гг. пред-
полагается осуществить строительство первых канатных дорог Исто-
рический бульвар – Воронцова гора, пл. Шмидта – кинотеатр “Моряк”, 
ул. Рабочая – ул. адм. Макарова”38.

Факти щодо окремих об’єктів транспортної інфраструктури Криму 
знаходяться у проектній документації, розробленій Дніпропетровським 
державним проектно-вишукувальним інститутом “Дніпродіпротранс”: 
проектному завданні та технічному проекті перевлаштування Камиш-
ловського віадуку на 981 км лінії Павлоград – Севастополь Сталінської 
залізниці (1951–1955 рр.)39 та проектному завданні залізничної гілки Ін-
керман ІІ – Комишева бухта, м. Севастополь (1965–1968 рр.)40. Окрім 
опису стану об’єктів, у пояснювальних записках подано історію їх 
функціонування від часу створення. Крім того, в архіві зберігаються до-
кументи з проекту Керченської поромної переправи (1950–1955 рр.)41, 
відкритої для руху 22 вересня 1954 р.

Міркування щодо покращення транспортного обслуговування 
окремих населених пунктів зустрічаються серед документів Науково-
дослідного та проектного інституту містобудування “КиївНДІПмісто-
будування” (м. Київ), який займався науково-технічними і науково-при-
кладними дослідженнями з питань містобудування, що забезпечували 
розвиток і реконструкцію міст та регіонів України, будівництво та ре-
конструкцію об’єктів житлового і громадського призначення у комп-
лексі з розв’язанням економічних і екологічних проблем забудови 
міст; розробленням питань їх інженерного забезпечення, благоустрою 
та транспортного обслуговування. Для прикладу можна навести “До-
слідження та наукове обґрунтування розвитку транспорту м. Євпато-
рія” (1975 р.), в якому подано інформацію про можливості розвитку 
всіх видів транспорту міста на перспективний термін 25 років із виді-
ленням першочергових заходів на 1980 р.; проведено розрахунок ка-
пітальних витрат на дорожньо-транспортне будівництво з виділенням 
капіталовкладень на першу чергу будівництва. Цікаво, що для зовніш-
нього транспорту передбачалося спорудження об’єднаного залізнично-
го і автобусного вокзалів, комплексу автовокзалу на 14 постів посадки 
та висадки пасажирів, залізничної пасажирської і вантажної станцій та 
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укладка шляхів, аеропорту ІІІ класу на загальну суму 24608 тис. крб.42 
Такі заходи були пов’язані з функціональним призначенням Євпаторії 
як дитячого курорту. 

Працівники “КиївНДІПмістобудування” здійснювали науковий 
підхід до розв’язання проблеми “Планування і забудова курортів і 
зон відпочинку”, в рамках якої надавали “Методичні вказівки щодо 
районного планування курортних районів, великих зон відпочинку і 
туризму в СРСР”43, “Пропозиції щодо удосконалення архітектурно-
планувальної організації курортів Чорноморського узбережжя Криму. 
Рекомендації щодо удосконалення архітектурно-планувальної органі-
зації курортних комплексів Південного узбережжя Криму, що знову 
формуються”44, “Пропозиції щодо планувальної організації комплексів 
відпочинку міжнародного класу в умовах УРСР” (зокрема, з організації 
комплексу відпочинку для іноземних туристів “Голуба Затока” у 25 км 
від Ялти, поблизу Сімеїза)45, “Пропозиції щодо удосконалення функці-
онально-планувальної та архітектурно-просторової організації забудо-
ви курортів Чорноморського узбережжя Криму від м. Севастополя до 
м. Євпаторії”46 тощо. 

Щодо облаштування окремих місць відпочинку, у ЦДНТА Укра-
їни зберігається проектна документація комплексу піонерських табо-
рів санаторного типу (1963–1965 рр.)47 та пансіонату на 450 місць для 
батьків із дітьми48 (1976–1979 рр.) у м. Євпаторія; будинку відпочинку 
для робітників Придніпровської ДРЕС (1958 р.)49 та ліфтопідйомника 
санаторію “Сосновий гай” у сел. Місхор (1969–1970 рр.)50; санаторно-
го комплексу “Кипарис” Міністерства сільського господарства СРСР у 
м. Алушта (1984–1986 рр.)51.

Матеріали з цієї тематики відклалися також у фондах особового 
походження київських архітекторів В. Г. Маєвської, яка займалася від-
новленням старовинних паркових ландшафтів52, та Т. Ф. Панченко, 
дисертаційне дослідження якої розкриває принципи планувальної орга-
нізації бальнеологічних курортів УРСР53.

Не менш цікавими є аналізи розселення і пропозиції щодо розвитку 
малих і середніх та обмеженню зростання великих міст, зроблені “Ки-
ївНДІПмістобудування”. Тут наводиться інформація про міста Крим-
ської області, подано статистичні відомості про територіальні ресурси 
та житловий фонд54. У цьому контексті варто також назвати наукові 
звіти сектора планування та забудови міст, житлових районів з теми: 
“Планування, забудова і реконструкція міст, що склалися. Особливос-
ті планувальної структури селітебних територій міст півдня УРСР та 
принципи формування їх житлових районів і мікрорайонів” (1968 р.)55 
та відділу планування і забудови житлових районів з теми: “Коригу-
вання норм планування міст і селищ міського типу у гірських умовах 
Криму та західних областей УРСР” (1971 р.)56, а також науково-тех-
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нічний звіт із теми: “Розробити генеральну схему розселення на те-
риторії СРСР на період до 1980 року та прогноз системи розселення 
на період до 1990–2000 рр. Розділ: Сільське розселення Української 
РСР” (1975 р.)57. До останнього додаються таблиці “Зміни чисельнос-
ті сільського населення, людності та щільності сільських поселень у 
розрізі адміністративних районів (за період 1959–1970 рр.)”, “Перелік 
адміністративних районів з показниками їх площі, населення, кількості 
сільрад та сіл” тощо.

У фонді особового походження члена-кореспондента Академії 
мистецтв СРСР О. І. Заварова зберігається звіт про діяльність Твор-
чої архітектурної майстерні Академії мистецтв (ТАМАМ), який вмі-
щує коротку характеристику проекту індивідуальних житлових будин-
ків садибного типу для сімей кримських татар (11 варіантів будинків, 
спроектованих на замовлення Комітету депортованих народів Криму 
у 1991–1992 рр.; головний архітектор проекту – І. Г. Шемседінов), за-
вдання на проектування, протоколи-узгодження, акти приймання-пере-
давання науково-технічної продукції, кошториси58.

Наведені у статті приклади документів із фондів ЦДНТА України 
дають підстави стверджувати про значну різноманітність інформацій-
ного масиву науково-технічної документації. Комплексний аналіз по-
казує, що вміщена у ній інформація про стан тієї чи іншої галузі, або 
щодо якогось об’єкту є детальною і правдиво віддзеркалює реальність. 
На відміну від звітних інформаційних повідомлень, котрі подавалися 
керівним органам і часто “прикрашали” факти, у пояснювальних за-
писках до проектів описувалися наявні недоліки з метою їх подальшо-
го усунення. Проектні міркування переважно базуються на конкретних 
розрахунках. Якщо навіть ідеї не були втілені у життя, вони демон-
струють розвиток науково-технічної думки у певний період і часто, за 
умови їх затвердження, були покладені в основу управлінських рішень 
та розпоряджень.

Підсумовуючи, впевнено констатуємо можливість і необхідність 
залучення науково-технічної документації до джерельної бази дослід-
жень з історії науки, промисловості та архітектури Кримської області.

1 Лист Державної архівної служби України від 01. 10. 2015 р. № 02.1/3257/
поточне діловодство ЦДНТА України.

2 Производственно-экономический Крым в фондах ЦГНТА Украины: 
справочник-путеводитель (проектная, научная документация)/ЦГНТА Украи-
ны. Харьков, 2001. 42 с.

3 Картографічні матеріали у складі звітів про науково-дослідні роботи (за 
фондами ЦДНТА України): довідник/уклад. М. А. Балишев, О. Є. Дождьова. 
Харків, 2008. 259 с.
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The scientific and technical documents of the collections of the Central State 
Scientific and Technical Archives of Ukraine (CSSTA of Ukraine), which contains 
information about the economy of Crimean Region since its entry into the Ukrainian 
SSR, are described in the article. It reveals information potential of scientific and 
technical documents concerning their possible use in historical research.

Key words: Crimea; economics; scientific and technical documentation; the 
Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine.
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О. М. БЄЛАЯ*

ФОНД “КОЛЕКЦІЯ КАРТ ТА КРЕСЛЕНЬ” 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО 

ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КИЇВЩИНИ 

Вперше презентовано та проаналізовано документи архівного фонду “Ко-
лекція карт та креслень” із зібрання Державного архіву Київської області як 
джерело вивчення історії Київщини.

Ключові слова: Державний архів Київської області; карти; плани; крес-
лення; картографія; Київщина.

27 лютого 2017 р. виповнилося 85 років від дня утворення Київ-
ської області. До цієї події у Держархіві Київської області у тісному 
співробітництві з Вишгородським історико-культурним заповідником 
підготовлена виставка оригінальних карт “Київщина на картах ХVІ–
ХІХ століття”, до якої увійшли 20 оригіналів карт з архівного фонду 
“Колекція карт та креслень”, що зберігається у Держархіві Київської 
області.

Фонд “Колекція карт та креслень” створений в архіві в середині 
50-х років ХХ ст. згідно з хибною радянською практикою централізації. 
Саме тоді на основі спільної ознаки – нестандартної форми зберігання – 
велика кількість карт, планів, креслень та проектів були відокремлені 
від своїх фондових масивів та зібрані до єдиної колекції карт. Деякі 
креслення були передані до колекції з Центрального державного істо-
ричного архіву в Ленінграді (тепер – Центральный государственный 
архив Санкт-Петербурга, РФ) та Центрального державного історичного 
архіву УРСР у м. Києві (тепер – Центральний державний історичний 
архів України, м. Київ). 

Нині колекція налічує 3 197 одиниць зберігання: карт, планів міст 
і околиць, сіл, військових поселень, повітів Київської губернії, земель-
них, лісових ділянок, шляхів, селянських, поміщицьких та церковних 
земель; проекти, зокрема будівель та мостів у населених пунктах Ки-
ївської губернії; альбоми фотокреслень; генеральні карти губерній та 
повітів, Азовського, Чорного та Мармурового морів із прикордонними 
населеними пунктами. Більшість документів колекції – рукописні ко-
льорові оригінали, датовані 1782–1919 рр. Фонд має 2 описи. 1-й опис 

* Бєлая Ольга Миколаївна – кандидат історичних наук, начальник відділу 
використання інформації документів та інформаційних технологій Державного 
архіву Київської області.
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містить картографічні документи м. Києва та Київської губернії, 2-й – 
інших губерній Російської імперії. Документи 1-го опису колекції гру-
пуються за географічною ознакою – карти Київської губернії взагалі, 
плани місцевостей, проекти будівель м. Києва по ділянках міста (за 
абеткою), карти, плани повітів Київської губернії, садиб, земельних ді-
лянок у населених пунктах повітів (за абеткою). До колекції увійшли 
такі яскраві документи, як проекти будівель Київського оперного теа-
тру (нині – Національна опера України), Бессарабського ринку, Інсти-
туту шляхетних дівчат у м. Києві (нині – Міжнародний центр куль-
тури та мистецтв) з оригіналами підписів архітекторів В. О. Шретера, 
Г. Ю. Гая, В. І. та О. В. Беретті.

Найдавніші карти, що увійшли до колекції, датовані кінцем 
ХVІІІ ст. Указом імператора Російської імперії Павла І від 9 вересня 
1797 р. на теренах Правобережної України були утворені 3 губернії, 
зокрема Київська у складі 12 повітів (Київського, Богуславського, Ва-
сильківського, Звенигородського, Липовецького, Махновського, Радо-
мисльського, П’ятигірського, Сквирського, Уманського, Черкаського, 
Чигиринського). Адміністративним центром губернії визначено Київ. 

Процес утворення нових адміністративних одиниць та формування 
адміністративного апарату Правобережної України супроводжувався 
широкомасштабними заходами імперського уряду щодо топографіч-
ного обстеження та картографування новоприєднаних українських 
земель. Як і скрізь у Росії, центральною установою виконавчої влади 
в Київській губернії було губернське правління, на чолі якого стояв 
губернатор. До складу правління входило будівельне відділення, яке 
займалося укладанням проектів та креслень будівель у містах, селах та 
садибах у населених пунктах губернії. Працівники Київської губерн-
ської креслярні, губернський та повітові землеміри, землеміри з’їздів 
мирових посередників Київської губернії виконували розпорядчі, ви-
конавчі та наглядові функції щодо діяльності межового відділення та 
відповідали за зберігання межових документів, укладали плани дворян-
ських садиб, монастирських земель, річок, карти повітів, намісництва, 
губернії, генеральні карти морів. Із фондів цих установ, що зберіга-
ються у Держархіві Київської області, були виокремлені картографічні 
документи для подальшого створення в архіві єдиної колекції карт та 
креслень1.

У ХІХ ст. землеміри Київської губернії найчастіше займалися об-
мірами площ садиб, земельних ділянок у містах та містечках, селах 
та лісових дачах, що належали дворянам. Зокрема, у колекції архіву 
зберігаються плани садиб, виготовлені на замовлення таких відомих 
осіб, як поміщик Розеслав Рильський (дід українського поета Максима 
Рильського), граф Костянтин Браницький, княгиня Катерина Радзівілл2. 
План земельних ділянок містечка Романівка Сквирського повіту Київ-
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Геометричний план села Кур’янець Сквирського повіту Київської губернії, що 
належав княгині Катерині Адамівні Радзівілл. 1891 р. Папір, кольорова. 100х67 см.

Державний архів Київської області. Ф-1542, Колекція карт і креслень.
Оп. 1. Спр. 2121.
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Карта Уманського повіту Київської губернії з розділенням 
на римсько-католицькі парафії. 1870 р. 

Папір, кольорова. 36х22 см.
Державний архів Київської області. Ф-1542.
Колекція карт і креслень. Оп. 1. Спр. 2413.
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План інвентарних земель села Антонівка Таращанського повіту
Київської губернії. 1865 р. Папір, кольорова. 36х22 см.

Державний архів Київської області. Ф-1542.
Колекція карт і креслень. Оп. 1. Спр. 2275.
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ської губернії, що належали поміщику Розеславу Рильському, виконав 
у 1859 р. присяжний землемір Л. І. Піотровський; план Київської гу-
бернії Канівського повіту Медвинської лісової дачі в урочищі Горча-
кове, що належала графу Костянтину Браницькому – приватний земле-
мір А. Зус* у 1870 р., а геометричний план с. Кур’янець Сквирського 
повіту Київської губернії, що належало княгині Катерині Радзівілл, у 
1891 р. уклав землемір та таксатор, титулярний радник М. Шкурятов.

Церкви та монастирі різних християнських конфесій мали значні 
земельні володіння. Спеціальний план земельної ділянки, риболовного 
озера Закотного та затоки Чорторий поблизу с. Вигурівщина, що нале-
жали Київському Михайлівському монастирю, та суміжних земель дер-
жавних селян-власників виконав у 1789 р. Київський губернський зем-

* Можливо, Зуб або Зубов, на плані – нерозбірливо.

Карта Київської губернії із зазначенням виборчих ділянок. 2-а половина ХІХ ст. 
Папір, кольорова. 77х70 см.

Державний архів Київської області. Ф-1542.
Колекція карт і креслень. Оп. 1. Спр. 2275. Арк. 1.
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лемір*, а карту Уманського повіту Київської губернії з розділенням сіл 
на римсько-католицькі парафії у 1890 р. – землемір Умансько-Звени-
городського з’їзду мирових посередників, колезький асесор Г. Бєлий3.

У Київській губернії проводилася інвентаризація земель, для чого 
укладалися плани волостей та сіл губернії. Так, у 1799 р. план лісових 
дач селян-власників та монастирів із відомостями про ліси Білогород-
ської та Плісецької волостей Васильківського повіту Київської губернії 
та позначенням меж суміжних волостей виконав лейтенант флоту та 
кавалер Матвєєв. А в 1865 р. на замовлення селян вільно практикую-
чий землемір А. Дубицький уклав план селянських земель за угіддями 
села Антонівки Таращанського повіту Київської губернії4.

Для проведення економіко-статистичного обстеження та опису-
вання територій повітів працівники Київської губернської та повіто-
вих креслярень здійснювали обстеження та картографування повітів. 
Більшість карт повітів з їх розподілом на поліцейські стани розроблена 
Київським губернським землеміром у 1838 р., деякі – пізніше. Зокрема, 
карта Васильківського повіту Київської губернії з відображенням по-
штових, торгових шляхів та ґрунтових доріг із зазначенням меж суміж-
них повітів, розроблена Васильківським повітовим землеміром Е. Доб-
ровольським у 1850 р.5

У ХVІІІ–ХІХ ст. землеміри здійснили найрізноманітніше картогра-
фування, зокрема, у 1781–1797 рр. розробили поштову карту Київсько-
го намісництва з позначенням поштових доріг із зазначенням кількості 
верст від центра намісництва – міста Києва до інших міст намісництва; 
на карті показані межі Чернігівського, Катеринославського намісництв 
та Польщі, які суміжні з Київським намісництвом. Поштова карта Ки-
ївського намісництва внесена до реєстру Національного культурного 
надбання України як унікальний документ6. У ХІХ ст. землемірами 
були укладені також поштова карта Київської губернії із зазначенням 
фабрик та заводів (1810) та генеральна карта Київської губернії із за-
значенням поштових станцій та кількості верст, кур’єрських та пошто-
вих коней (1830). Карти Київської губернії, зокрема із зазначенням ви-
борчих ділянок, датовані 2-ю пол. ХІХ ст.7

На більшості згаданих вище карт губернії умовними позначками ві-
дображені шляхи, річки, ручаї, болота, фабрики та заводи, межі повітів 
та губернії, повітові міста, містечка, села. Показані межі губерній, су-
міжних із Київською губернією. А на карті Київської губернії із фікса-
цією виборчих ділянок позначені також межі виборчих ділянок. У кож-
ній виборчій ділянці показана кількість виборців за розрядом (цифра у 
числівнику) та кількість виборців цього розряду (цифра у знаменнику).

Крім картографування Київщини, землеміри здійснювали укладення 
планів та карт інших місцевостей Російської імперії, зокрема у ХVІІІ ст. 

* Прізвище на плані не зазначене.
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уклали Генеральну карту Азовського, Чорного та частини Мармурово-
го морів із зазначенням прибережних прикордонних населених пунктів. 
14 серпня 1830 р. Радомисльський повітовий землемір Тертишников 
виконав план річки Дніпро від меж Мінської губернії до гирла річки 
Прип’ять, на якому були зазначені населені пункти Теремці, Опачиць 
із шинком Яла та сінокіс8.

У колекції архіву зберігаються також карти інших губерній Ро-
сійської імперії, зокрема карта Мінської губернії, датована 2-ю пол. 
ХІХ ст. із зазначенням губернського м. Мінська, повітових міст, міс-
течок, сіл, річок, доріг, монастирів та церков, римо-католицьких кос-
тьолів та каплиць. На карті зазначені межі губерній, суміжних із Мін-
ською губернією, зокрема Київської. Карта виготовлена виконувачем 
обов’язки Мінського повітового землеміра Н. Артем’євим9.

У сучасну епоху технічного прогресу важко переоцінити значення 
картографічних документів, які збереглися, зокрема у колекції Держар-
хіву Київської області. Робота з цими документами сприяє не тільки 
глибокому осмисленню, а й розвитку у людини просторового уявлення, 
пам’яті, вміння аналізувати, узагальнювати. Недарма всесвітньовідо-
мий географ, дослідник та мандрівник П. П. Семенов-Тянь-Шанський 
говорив: “Карта важливіша за текст, бо говорить часто яскравіше, на-
очніше, лаконічніше, ніж найкращий текст”10.

1 Державний архів Київської області. Ф-1542. Справа фонду.
2 Там само. Оп. 1. Спр. 2007, 1472, 2121.
3 Там само. Спр. 703, 2413.
4 Там само. Спр. 626, 2275.
5 Там само. Спр. 2865.
6 Там само. Спр. 1.
7 Там само. Спр. 12; Спр. 8. Арк. 2; Спр. 13. Арк. 1.
8 Там само. Оп. 2. Спр. 1; Спр. 130. Арк. 1.
9 Там само. Спр. 21.

10 Семёнов-Тян-Шанский П. П. Район и страна. Москва-Ленинград, 1928. 
С. 221; Каталог виставки оригінальних карт “Київщина на картах ХVІ–
ХІХ сто ліття”: до 85-річчя утворення Київської області/упоряд.: О. Бєлая, 
Т. Чухліб. Київ, 2017. С. 5.

The collection of maps and drawings of the State Archives of Kyiv Region as 
an important source of study of history of Kyiv District is represented and analyzed 
for the first time.

Key words: the State Archives of Kyiv Region; maps; drawings; cartography; 
Kyiv Region.
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УДК 930.253:929Кавалерідзе

Л. Г. КАСЯН*

ІВАН КАВАЛЕРІДЗЕ: ДОМІНАНТИ МЕМОРІАЛЬНОГО ОБРАЗУ 
(за аудіовізуальними документами Центрального державного 

кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного)

Здійснено аналіз документального масиву ЦДКФФА України імені 
Г. С. Пше ничного, присвяченого І. П. Кавалерідзе. Окреслено домінанти ме-
моріального образу, присутні в аудіовізуальних документах. 

Ключові слова: І. П. Кавалерідзе; культурна пам’ять; аудіовізуальні до-
кументи; кінодокумент; фотодокумент; фонодокумент; комеморація.

13 квітня 2017 р. виповнилося 130 років від дня народження ви-
датного скульптора, кінорежисера, драматурга, одного із засновників 
українського кінематографа Івана Петровича Кавалерідзе. Унікальна 
багатогранність його таланту, внесок у вітчизняну й світову культуру 
забезпечують стійкий інтерес до цієї неординарної особистості. Дата 
столітнього ювілею митця була внесена до календаря знаменних дат 
ЮНЕСКО, видано ряд наукових та науково-популярних розвідок1, 
з’явилися праці меморіального характеру2.

На щастя, процес цей триває, творчість І. П. Кавалерідзе залишаєть-
ся досить артикульованою темою в українському культурному середо-
вищі, а ювілейні дати раз по раз активізують різні форми комеморації 
митця. Сучасне покоління дослідників3 шукає нові підходи до репре-
зентації феномену І. П. Кавалерідзе. Важливу роль у вивченні життя 
і діяльності митця, продукуванні нових смислів, збереженню його об-
разу в культурній пам’яті відіграють архівні документи, бо “архіви як 
сукупність документів, незважаючи на обмежувальні рамки критеріїв 
формування, – це безкінечність, джерельна безкінечність. І кожне дже-
рело в свою чергу, в залежності від контексту, цілей і методів його 
дослідника, нарешті, від особистості дослідника, який його торкається, 
безкінечне у своїх можливостях”4.

Особовому фонду І. П. Кавалерідзе в Центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва України присвячена стаття Д. В. Не-
стерчука5.

Мета нашої розвідки – зробити огляд документів із зібран-
ня ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, пов’язаних з іменем 
І. П. Кавалерідзе та проаналізувати їхнє інформаційне наповнення. Тут 

* Касян Людмила Григорівна – провідний науковий співробітник сектору 
публікації документів Центрального державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного.

© Л. Г. Касян, 2017
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зберігається 45 аудіовізуальних документів (30 фото-, 3 фоно- і 12 кі-
нодокументів), що хронологічно охоплюють 1920-і–1980-і роки.

Фотодокументи представлені переважно портретними знімками 
різних років. Фотопортрет – жанр достатньо інформативний. Через 
фотооб’єктив постає “мікроісторія” особистості. Навіть найпростіший 
студійний фотопортрет може багато розповісти про об’єкт зображен-
ня: особливості зовнішності, пережиті емоції, настрій і світовідчуття, 
відбиті у погляді та виразі обличчя, матеріальне, предметне оточення, 
уподобання чи професійний “антураж”. Фотограф прагне розкрити не 
лише зовнішній, але й внутрішній бік людської природи, розкрити ха-
рактер портретованого, особистісну суть моделі. 

Серед портретів І. П. Кавалерідзе – постановочні студійні світлини 
у жанрі класичного фотопортрета (переважно поясного) з традиційною 
постановкою освітлення, стандартною позою і положенням рук, психо-
логічні концептуальні фотопортрети роботи визначного українського 
фотохудожника Л. О. Левіта, “ситуативні” (“іміджеві”, групові, “корпо-
ративні”) фотопортрети, які зафіксували митця вдома в робочому кабі-
неті, у майстерні, наприклад, під час роботи над скульптурною групою 
“Кобзарі” (1953 р., од. обл. 0-50567), скульптурним портретом Ф. Ша-
ляпіна (1959 р., од. обл. 0-87285), горельєфом “Прометей” (1962 р., 
од. обл. 2-76743), під час кінозйомок та монтажу фільмів, разом із дру-
зями та колегами, репортажні світлини з різних заходів. Зберігають-
ся також фото з подій, присвячених вшануванню майстра (відкриття 
меморіальної дошки на стіні знімального павільйону Київської студії 
художніх фільмів імені О. П. Довженка, на будинку І. П. Кавалерідзе у 
м. Ромнах Сумської області та ін.), світлини окремих монументальних 
і скульптурних робіт митця.

Постать І. П. Кавалерідзе представлена як у подієво-хронікальній 
кінолітописній документалістиці, так і кінопубліцистиці. За жанром 
та змістовим наповненням можна виділити 3 групи кінодокументів: 
1) кіно-, телесюжети екранної кіноперіодики, присвячені І. П. Кавалері-
дзе; 2) документальні фільми-портрети митця; 3) документальні фільми 
різної культурно-мистецької проблематики, у яких частково висвітлю-
ються окремі аспекти біографії та творчої діяльності І. П. Кавалерідзе.

Найбільш раннім кінодокументом є сюжет з кіножурналу “Україна 
сьогодні”, № 14 за 1958 р. (од. обл. 1803). Він знайомить із роботою 
знімальної групи над художньою стрічкою “Григорій Сковорода”. У 
сюжеті зафіксовано роботу режисера-постановника Івана Кавалерідзе з 
акторами на знімальному майданчику, включено фрагменти відзнятого 
кіноматеріалу.

У сюжеті з кіножурналу “Радянська Україна”, № 13 за 1964 р. 
(од. обл. 2959) І. Кавалерідзе потрапляє в об’єктив кінокамери у зв’язку 
з відзначенням 150-річчя Т. Г. Шевченка. Митець постає як автор 
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пам’ятників Т. Г. Шевченкові, досвідчений майстер старшого поколін-
ня. І. П. Кавалерідзе показано в майстерні під час консультації з моло-
дими скульпторами.

У кіно- і телесюжетах за 1972 р. (“Радянська Україна”, № 21, 
од. обл. 5059; “Радянська Україна”, № 25, од. обл. 5069; сюжеті № 3 
зі збірника телесюжетів Республіканської студії телебачення, од. обл.  
5278) акцентується увага на діяльності І. П. Кавалерідзе як дослідника 
та інтерпретатора творчості Г. С. Сковороди. Відтворено участь митця 
в офіційних заходах, засіданні ювілейного комітету. Особливо цінними 
є кадри, які містять розповідь скульптора про роботу над першим своїм 
пам’ятником Г. С. Сковороді 1922 р. у м. Лохвиці Полтавської області, 
та представляють нові моделі пам’ятників філософу, створені І. П. Ка-
валерідзе до ювілею.

Телесюжет Республіканської студії телебачення (од. обл. 11496, 
сюжет № 3) розповідає про меморіальні місця в Києві, пов’язані з 
І. П. Кавалерідзе та форми увіковічнення його пам’яті.

Документальні стрічки “Грані таланту” (1970 р., “Укркінохроніка”, 
режисер Я. Лінійчук, од. обл. 4545), “Іван Кавалерідзе. На переломах 
часу” (1988 р., “Укртелефільм”, режисер Р. Синько, од. обл. 10694) 
є фільмами-портретами. Автори намагалися створити якомога 
об’ємніший портрет цієї унікальної творчої особистості, синтезувати 
в єдине ціле всі грані його таланту. Спільним для обох кінодокументів 
є висвітлення діяльності І. П. Кавалерідзе у царині скульптури (пред-
ставлені і прокоментовані як монументальні, так і малі скульптурні 
роботи митця), кінематографа (включені фрагменти з кінострічок ре-
жисера, хронікальні кінокадри процесу зйомок, фотокадри зі знищених 
фільмів), драматургії (показано сцени з вистав за п’єсами І. П. Кавале-
рідзе, фрагменти репетицій).

Будівельним матеріалом для створення документального обра-
зу митця стають численні фотодокументи (портретні, подієві, видові 
знімки І. П. Кавалерідзе різних років, фото родини, друзів, вчителів) 
та кадри прижиттєвої хронікальної зйомки, які зафіксували митця за 
роботою над різними творчими проектами, фрагменти інтерв’ю з його 
роздумами про природу мистецтва, творчість, спогадами. Активно ви-
користовується невербальна інформація (пейзаж місць, пов’язаних із 
життям і працею митця, інтер’єр помешкання, робочого кабінету, май-
стерні). Р. Синько у своїй картині висвітлює також драматичні сторінки 
у житті майстра, історію переслідування та численних адміністратив-
них заборон на творчість, представляє ескізи та макети нереалізованих 
творчих проектів великого скульптора.

Кінострічки “Степан Шкурат”, “Пізнай себе”, “З Довженкового 
саду”, “Великий Жовтень в пам’ятниках Радянської України” містять 
цікаву візуальну і вербальну інформацію про І. П. Кавалерідзе. Так, у 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 125

документальному фільмі “Степан Шкурат” (1968 р., “Укркінохроніка”, 
режисери А. Слісаренко, А. Тимліна, од. обл. 4198), присвяченому жит-
тю і творчості самобутнього актора Степана Шкурата, І. П. Кавалерід-
зе розповідає про свою зустріч із роменським пічником Степаном Йо-
сиповичем Шкуратом (якого він відкрив як актора і привів спочатку до 
театру, а потім – у кіно) під час спорудження пам’ятника Т. Шевченку. 
Тут цікавий не лише візуальний, динамічний портрет (рухи, жести, мі-
міка) І. П. Кавалерідзе, але і його живий, емоційний, образний монолог, 
у мовній тканині якого проявляється органічний сплав І. П. Кавалерід-
зе – скульптора і режисера, людини, натхненної історією своєї землі: 
“В 1117 році В. Мономах на злитті двох рік Сули і Ромена побудував 
фортецю місто Ромни. В цьому місті у 1918 році мені довелося буду-
вати пам’ятники. Пам’ятник Шевченку і пам’ятник жертвам революції. 
На цих будовах я зустрів дуже цікавого чоловіка, якого можна сміливо 
назвати прототипом слов’ян, – це Микула Селянович – богатир, Степан 
Йосипович Шкурат, могутньої сили. Працював за десятьох на цьому 
будівництві саме як муляр, бетонник. Я чув його голос, цей красивий, 
соковитий, могутній голос і виразність незвичайна. Кістляве, сильне, 
мускулисте лице і все тіло. До речі сказати, він так само легко як спі-
вав, так і танцював. Він танцював, як танцював колись Садовський. Я 
запропонував йому Прокопа в “Сватанні на Гончарівці”. […] запропо-
нував йому роль Запорожця (у фільмі-опері “Запорожець за Дунаєм” 
1937 р. З огляду на ідеологічний пресинг митець не вказує, що першою 
кінороботою С. Шкурата була роль Івана в забороненому фільмі І. Ка-
валерідзе “Злива” 1929 р. – Л. К.). Запорожець – це, звичайно, більш 
складна роль і більш цікава, більш багата красками, і та своєрідність, 
яку мені вдалося з ним знайти – це не давати Запорожця комічним ста-
риком, комікуючим стариком, а дати його дійсно таким молодцюватим 
козаком, на котрому якщо повисли дівки, то знали на чому висять”6.

Фільм Р. Сергієнка “Пізнай себе” приурочений до 250-річчя від дня 
народження Г. С. Сковороди (1972 р., “Укркінохроніка”, од. обл. 5506). 
Візуальний ряд стрічки відтворює процес оновлення (відлиття в бронзі) 
першого пам’ятника Г. С. Сковороді, автором якого є І. П. Кавалерідзе, 
спорудженого 1922 р. у Лохвиці. Фільм містить хронікальні кадри, які 
зафіксували скульптора біля своїх творів.

У кінофільмі “З Довженкового саду” (1987 р., “Укркінохроніка”, 
режисер В. Стороженко, од. обл. 10550), присвяченому історії україн-
ського кінематографа та проблемам сучасного українського кіно, за-
значаються творчі здобутки І. П. Кавалерідзе як одного із засновників 
українського кінематографа, включено фото з фільмів “Злива”, “Пере-
коп”, світлини митця на знімальному майданчику.

Стрічка “Великий Жовтень в пам’ятниках Радянської України” 
(1988 р., “Укркінохроніка”, режисер Л. Букін, од. обл. 10874) містить 
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кінохроніку 1920–1930-х років, яка відтворює монтаж та відкриття двох 
новаторських, модерних (присутні елементи кубізму та конструктивіз-
му) пам’ятників Артему роботи І. П. Кавалерідзе в Бахмуті (повністю 
знищений під час Другої світової війни) та Слов’яногірську.

У фонотеці ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного зберігають-
ся три аудіозаписи І. П. Кавалерідзе для Республіканського та Всесоюз-
ного радіо. Митець розмірковує над процесом створення пам’ятників в 
Україні, аналізує свої роботи, ділиться творчими планами (29 грудня 
1969 р. од. зб. М-9865, од. обл. 22860); розповідає про ленінську тему 
в своїй творчості (21 січня 1970 р. од. зб. М-11103, од. обл. 25073); 
у радіопередачі “Образ Леніна в творчості українських художників” 
(18 січня 1974 р. од. зб. М-10581, од. обл. 23971) згадує свої зустрічі з 
“вождем пролетаріату”.

Як свідчить розглянутий матеріал, аудіовізуальні документи із 
зібрання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, присвячені 
І. П. Кавалерідзе, – різні за жанром та змістовим наповненням. Завдя-
ки технічним характеристикам, синтезу різноманітних елементів, вони 
зберігають унікальну візуальну й вербальну інформацію, допомагають 
реконструювати творчу біографію митця, стають ефективною формою 
комеморації І. П. Кавалерідзе, фіксуючи у культурній пам’яті його ба-
гатовимірний образ.

1 Німенко А. В. Кавалерідзе-скульптор. Київ, 1967. 53 с.; Дєдов В. Творчі 
здобутки Івана Кавалерідзе в Донбасі: науково-популярний нарис. Слов’янськ, 
2002. 78 с.; Іван Кавалерідзе: життя і творчість/Н. М. Капельгородська [та ін.]. 
Київ, 2007. 336 с.: іл.

2 Кавалерідзе І. Збірник статей і спогадів. Київ, 1988. 179 с.; Синько Р. 
Поза часом і простором: спогади про Івана Кавалерідзе. Київ, 1997. 95 с.; За-
башта В. Мої вчителі та друзі: (спомин Василя Забашти про Івана Петровича 
Кавалерідзе)//Вітчизна. 2007. № 7–8. С. 110.

3 Новаторство Івана Кавалерідзе: тези доповідей та повідомлень на науко-
во-творчій конференції, присвяченій 110-й річниці від дня народження митця. 
Київ, 1997. 135 с.; Пащенко А. Фільми Івана Кавалерідзе як приклад форму-
вання історичної моделі//Кіно-Театр. 2010. № 4. С. 6–8; Синько Г. П. Життє-
вий і творчий шлях Івана Кавалерідзе: культурологічний аспект//Вісник Ма-
ріупольського держ. ун-ту. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2015. 
Вип. 9. С. 155–167.

4 Горяева Т. М. Архивы культуры. Москва, 2011. С. 7.
5 Нестерчук Д. В. Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України (до 

125-річчя від дня народження видатного скульптора, режисера і драматурга) //
Архіви України. 2012. № 5(281). С. 115–126.

6 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пше-
ничного. Од. обл. 10874.
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Український скульптор
і кінорежисер

І. П. Кавалерідзе.
1920-ті роки.

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 0-190316.

І. П. Кавалерідзе у своїй майстерні. 1930-ті роки.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-170686.
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І. П. Кавалерідзе працює над сценарієм художнього фільму “Перекоп”, 
м. Київ, 9 квітня 1957 р. 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-123257.

Режисер Київської студії 
художніх фільмів

ім. О. П. Довженка
І. П. Кавалерідзе та асистент по 

монтажу І. У. Карпенко
за монтажем кінофільму 

“Григорій Сковорода”,
м. Київ, 24 грудня 1958 р. 

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 0-80947.
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Робочий момент на знімальному майданчику стрічки “Григорій Сковорода”.
1-й зліва – режисер-постановник І. П. Кавалерідзе, в глибині (1-й справа) – 

актор С. Шкурат, м. Київ, 2 січня 1959 р. 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-80947.

І. П. Кавалерідзе та асистент по монтажу І. У. Карпенко за монтажем кінофільму 
“Григорій Сковорода”, м. Київ, січень 1959 р. 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-77792.
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І. П. Кавалерідзе консультує 
молодих скульпторів

Л. Гордієнко, В. Клокова.
м. Київ, 15 січня 1959 р.

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,

од. обл. 0-77791.

І. П. Кавалерідзе за роботою
над скульптурним портретом
Ф. І. Шаляпіна,
м. Київ, 1959 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-87285.
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І. П. Кавалерідзе, м. Київ, 1962–1965 рр. Автор фото – Л. О. Левіт. 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-240051. 

There is given an analysis of the documentary massive of   the Central State 
Archives of Audio and Visual Documents of Ukraine named after H. S. Pshenychnyi 
dedicated to I. P. Kavaleridze. Outlined the dominants of the Memorial Image 
present in the audio and visual documents

Key words: I. P. Kavaleridze; the cultural memory; audio and visual documents; 
cine document; photographs; fono dokument; commemoration.
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УДК 930.253(477.42):272-523.6(477)

А. О. КИРИЛЮК*

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ МОНАСТИРІВ 
ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Охарактеризовано інформаційний потенціал основних видів джерел з іс-
торії римо-католицьких монастирів у Волинській губернії, що зберігаються 
у фондах Держархіву Житомирської області. Виокремлено актові документи, 
облікову і діловодну документацію та статистичні матеріали.

Ключові слова: Волинська губернія; Державний архів Житомирської об-
ласті; римо-католицькі монастирі; документальні джерела; Луцько-Житомир-
ська єпархія.

В останні десятиліття історія Церкви та всіх її конфесій викликає 
підвищену зацікавленість вітчизняних дослідників. Попри це, існує чи-
мало проблем із церковної історії, які науковці оминули у своїх працях. 
Дослідження минулого римо-католицьких монастирів у Волинській гу-
бернії потребує виявлення, аналізу та вивчення нових джерел для по-
дальшого їх залучення до наукового обігу. Більшість із них зібрані у 
фондах Держархіву Житомирської області; їхній інформаційний потен-
ціал є предметом дослідження у запропонованій статті.

Метою дослідження є огляд джерел з історії римо-католицьких 
монастирів у Волинській губернії, які містяться у фондах Держархіву 
Житомирської області.

Видова характеристика, змістове наповнення документів із фондів 
Держархіву Житомирської області, що розкривають різні сторінки ми-
нулого римо-католицьких монастирів на Волині, досі не були темою 
спеціальної наукової розвідки. Певні аспекти цієї проблеми відобрази-
ли у своїх працях О. Буравський1, Ю. Білоусов2, Н. Сінкевич3, А. Зін-
ченко4, І. Шостак5. У ході підготовки своїх досліджень вони використо-
вували документи з фондів Держархіву Житомирської області. 

Джерела, які розкривають функціонування римо-католицьких мо-
настирів у Волинській губернії, можна віднайти у 7 фондах Держархіву 
Житомирської області (див. таблицю 1).

* Кирилюк Анна Олександрівна – аспірантка спеціальності “Історія та 
археологія” історичного факультету Східноєвропейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки (м. Луцьк).

© А. О. Кирилюк, 2017
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Таблиця 1
Перелік фондів Держархіву Житомирської області,

 в яких містяться документи з історії римо-католицьких 
монастирів Волинської губернії6

№ 
фонду Назва фонду

Кількість 
описів у 

фонді

Період, якого 
стосуються 

справи (роки)

178 Луцько-Житомирська римо-
католицька духовна консисторія. 
м. Житомир Волинської губернії

59 1793–1920 рр.

90 Візитатор римо-католицьких 
монастирів Луцько-Житомирської 
єпархії. м. Житомир Волинської 

губернії

2 1796–1904 рр.

22 Волинська ліквідаційна комісія щодо 
скасування боргів конфіскованих 
маєтків. м. Житомир Волинської 

губернії

2 1832–1860 рр.

16 Волинський головний суд. 
м. Житомир Волинської губернії

6 1796–1831 рр.

10 Новоград-Волинський повітовий суд. 
м. Новоград-Волинський Волинської 

губернії

1 1820–1871 рр.

3 Житомирський магістрат. 
м. Житомир Волинської губернії

1 1800–1849 рр.

2 Житомирський повітовий суд. 
м. Житомир Волинської губернії

1 1795–1872 рр. 

Для дослідження історії римо-католицьких монастирів багатим ін-
формаційним потенціалом вирізняються візитаційні описи, які склада-
лися за результатами огляду монастиря єпископом чи його представ-
ником. Згідно з практикою до складу комісії, що проводила візитацію, 
входили генеральний візитатор, його помічник та писар7. Також опис 
міг бути підготовлений заздалегідь настоятелем до приїзду візитатора 
у монастир8. Якщо візитацію проводив єпископ, провінціал чернечого 
ордену або його представник, то вона називалась генеральною. Гене-
ральна візитація, зазвичай, відрізнялася повнотою змісту.

У Російській імперії обов’язок проведення візитацій було закріпле-
но законодавчо. У “Регламенті для церков і монастирів римо-католиць-
кого сповідання в Російській імперії” 1798 р. наголошувалося, що у 
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візитаційних описах мала бути зафіксована інформація про особовий 
склад монастиря з чітким визначенням обов’язків усіх ченців (чер-
ниць), стан костелу, монастирського корпусу, господарських будівель; 
перелічені села, угіддя, фільварки, грошові кошти, які належали монас-
тирю, вказана сума щорічних доходів та витрат. Документ складався у 
двох примірниках: один передавали до архіву консисторії, а інший – 
архієпископу9.

У Держархіві Житомирської області візитації знаходяться у фон-
ді “Візитатор римо-католицьких монастирів Луцько-Житомирської 
єпархії. м. Житомир Волинської губернії” (Ф. № 90); вони охоплюють 
1796–1819 рр. Найдавніші візитації датовані 1799 р.: це описи монас-
тирів тринітаріїв у Луцьку та селі Шумбар Кременецького повіту10. 
Останніми за часом є візитації від 1819 р. монастирів: францискансько-
го у селі Межиріч Острозького повіту11 та тринітаріїв у Луцьку12. Крім 
того, у фонді зберігаються візитації парафіяльних костелів1831 р. 

На титульному аркуші жодної з опрацьованих візитацій не зазна-
чено, що вона є генеральною, хоча насправді візитації луцьких та шум-
барських тринітаріїв за 1799 р. та францисканів у Межиріччі Острозь-
кого повіту за 1819 р. були такими13.

Опис монастиря та всього його майна вівся за сталим планом із 
незначними відмінностями. Починався документ з інформації про гео-
графічне розташування монастиря, вказівкою на відстань до губерн-
ського міста Житомира і єпископської резиденції, яка на той час була 
у Луцьку, а далі зазначалося, ким і коли він був заснований. Наприк-
лад, монастир кармеліток у Дубні знаходився на відстані 31 милі від 
губернського центру, а від резиденції єпископа – 5 миль14. Візитація 
монастиря тринітаріїв відкривалася історією появи ченців у Луцьку; 
також зазначалося, що монастир зведений на місці унійної церкви Ми-
хаїла Архангела з дозволу римо-католицького та унійного єпископів15.

Далі візитатор описував костел та монастирські келії. Також із ві-
зитації луцького монастиря тринітаріїв за 1799 р. дізнаємося, як ви-
глядав костел, скільки в ньому літургійного начиння, священичого 
одягу, богослужебних книг, у якому стані знаходився монастирський 
корпус16. У візитації цього ж монастиря за 1819 р. додано ще інформа-
цію про школу17. 

Невід’ємною складовою усіх візитацій є опис монастирської бібліо-
теки. Найповніші відомості про книгозбірню знаходимо у візитації 
луцького монастиря тринітаріїв за 1799 р., в якій повний список літера-
тури займає 45 аркушів. Книги поділені тематично на 27 розділів: Свя-
те Письмо, твори Святих Отців, теологічні праці, проповіді польською 
та латинською мовами, твори з філософії, математики, медицини, еко-
номіки, архітектури, хорового співу та інші. Загалом, книгозбірня луць-
ких тринітаріїв у 1799 р. нараховувала 2 174 примірники18. У 1816 р. 
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книг у монастирі стало дещо більше, але опис бібліотеки за цей рік 
обмежено лише переліком тематичних розділів із вказівкою, скільки 
книг у кожному з них19.

У всіх візитаціях міститься параграф про фундаційні кошти монас-
тиря. Вказувалося, хто надавав фундацію, у якому році та її розмір. 
Наприклад, у візитації дубенських кармеліток зазначалося, якими ка-
пітальними сумами володів монастир, скільки відсотків із них та який 
чинш з нерухомого майна він отримував20. Також детально описува-
лися фільварки з усіма господарськими будівлями, до цього додава-
лися відомості про кількість залежних селян та дворових людей, їхні 
обов’язки та повинності21. 

Відомості про особовий склад монастиря наявні у всіх візитаціях. 
Зазвичай, така інформація подавалася у вигляді таблиці, де вказувалось 
прізвище та ім’я ченця, рік вступу в новіціат, рік постригу, обов’язки у 
монастирі, іноді й стан здоров’я. 

За наявності школи чи шпиталю до візитації вносилися відомості 
про них. До прикладу, в описі школи луцького монастиря тринітаріїв 
вказувалося, що у ній викладали латинську і польську мови, історію 
Святого Письма та Нового Заповіту, арифметику, географію22; містився 
список учнів із зазначенням їхнього віку23.

Кожна монастирська візитація була скріплена печаткою і підписом 
візитатора. Візитації укладалися польською мовою. 

Отже, візитації як історичне джерело мають великий інформацій-
ний потенціал. Вони розкривають особливості духовного життя, освіт-
ньої роботи, господарської діяльності римо-католицьких монастирів.

Після Листопадового повстання 1830–1831 рр. російський уряд 
розгорнув широку кампанію з ліквідації римо-католицьких монастирів 
у західних губерніях, в ході якої складалися польською або російською 
мовами описи, подібні до візитації. Вони вміщені у фонді “Луцько-Жи-
томирська римо-католицька духовна консисторія. м. Житомир Волин-
ської губернії” (Ф. № 178). На відміну від візитацій, ці документи не 
такі докладні. Основна увага в них зверталася на фіксацію детальної 
інформації про монастирське рухоме й нерухоме майно24.

До облікової документації належать книги доходів та витрат мо-
настирів, звіти про кошти, виділені консисторією для монастиря25, про 
фундаційні суми та відсотки з них26. Ці джерела дозволяють визначити 
стан майнового забезпечення римо-католицьких монастирів. 

Діловодні документи представлені поданнями ченців, настоятелів і 
провінціалів та рапортами світських посадових осіб до Луцько-Жито-
мирського римо-католицьким єпископа та консисторії щодо вирішен-
ня різних питань. Так, волинський цивільний губернатор 10 листопа-
да 1832 р. звертав увагу консисторії на дії настоятеля кременецького 
францисканського монастиря, пов’язані із закриттям цього монастиря і 
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передавання костелу Православній Церкві27; ченці берездовського мо-
настиря ордену маріан Йосиф Осмольський та Модест Крижановський 
просили єпископа перевести їх на парафію у зв’язку з ліквідацією мо-
настиря28.

Деякі статистичні відомості про католицьких ченців знаходимо у 
різних документах досліджуваного періоду. Серед них можна виділити 
відомість про складання волинськими духовними особами присяги на 
вірність російському престолу. Поміж них знаходимо кармелітів із мо-
настирів у Топорищі та Ушомирі, бернардинів із Заслава, домініканців 
із Любара та Чарторийська. Також є список тих ченців, які відмовили-
ся складати присягу: у заславському бернардинському монастирі таких 
було 4 особи, а у любарському домініканському – 129. Повторна така ж 
відомість була складена у 1805 р.30; перелік надано за монастирями, до 
яких належали ченці. 

Щороку настоятель монастиря подавав звіт про особовий склад 
чернечої громади у формі таблиці, де вказувалося ім’я та прізвище 
ченця, рік народження, вступу в новіціат та постригу, обов’язки у мо-
настирі, стан здоров’я31.

До статистичних джерел належать і документи, де є відомості про 
штатні та заштатні монастирі, поділ на які з’явився у 1841 р.32 Імпера-
торським указом 25 грудня 1841 р. все нерухоме майно “іновірного” 
духовенства західних губерній імперії передавали у відання Міністер-
ства державного майна. Це рішення мотивували нестачею коштів для 
належного забезпечення духовенства та його установ. Відповідно до 
указу, відбувся поділ монастирів на штатні та заштатні33. Вони свід-
чать, що уже наприкінці 1840-х років виразною є тенденція до змен-
шення кількості монастирів і ченців у Луцько-Житомирській римо-ка-
толицькій єпархії (див. таблицю 2)34.

Таблиця 2
Кількість римо-католицьких монастирів 

Луцько-Житомирської єпархії у 1848–1850 рр.

Рік
Штат ні 
монас-

тирі

Ченці у 
штат них 

монас тирях

Заштат ні 
монас тирі

Ченці у 
заштат них 

монас тирях

Всього

Монас-
тирі Ченці

1848 8 96 14 117 22 213

1849 6 92 14 122 20 214

1850 8 83 8 96 16 175
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На окрему увагу заслуговують актові джерела, що стосувалися 
поточних справ монастирського життя. Такі документи видавалися 
єпископом та Луцько-Житомирською римо-католицькою духовною 
консисторією. Вони регулювали: переміщення ченців із одного монас-
тиря до іншого, виконання таких важливих у монастирській спільноті 
обов’язків, як візитатор і настоятель, порядок поповнення монастирів 
новими ченцями, видачу ченцям паспортів для виїзду за межі Росій-
ської імперії тощо. Наприклад, за розпорядженням єпископа в 1846 р., 
настоятеля Яловицького домініканського монастиря Доната Оствейка 
було переведено настоятелем Любарського монастиря, а у Яловичі – 
Манведа Гавського, настоятеля Володимирського монастиря. У доку-
менті вказувалося, що до початку виконання обов’язків нові настоятелі 
повинні були провести опис монастирського майна. Порядок призна-
чення настоятеля монастиря описано у документі від 1846 р. Із смер-
тю настоятеля дубенського бернардинського монастиря ченці, відпо-
відно до уставу свого ордену, обрали для виконання цих обов’язків із 
свого кола Адріана Авгела і зверталися із проханням до консисторії 
затвердити його кандидатуру. У документі прописувалися умови для 
новообраного настоятеля. Зокрема, він повинен був скласти присягу у 
місцевій поліції, відзвітувати дубенському декану і тоді за описом при-
йняти під керівництво монастир35 .

Прикладом також є документ консисторії 1852 р., виданий у відпо-
відь на пропозицію міністра внутрішніх справ Російської імперії, який 
містив інструкцію про порядок поповнення штату монастирів. У ній за-
значалося, що заштатний монастир підлягав ліквідації у випадку, коли 
кількість ченців у ньому була менше, ніж вісім. У разі ліквідації такого 
монастиря, його ченців необхідно було переводити лише до штатних 
монастирів із збереженням за ними попередніх обов’язків. До інших за-
штатних монастирів переводити ченців можна було лише з особливого 
дозволу36.

Окремо слід виділити судову документацію. У місцевих судових 
інстанціях, головним чином, розглядали справи, пов’язані з порушен-
ням майнових прав монастирів. Наприклад, у Волинському головному 
суді була справа за позовом луцьких ченців-домініканців до єврейсько-
го кагалу міста37. Поміщик В. Каленський позивався у Житомирський 
повітовий суд щодо припинення сплати ним відсотків з фундушових 
сум ліквідованого кармелітського монастиря у Топорищах38. 

Заслуговує на увагу і фонд “Волинська ліквідаційна комісія по ска-
суванню боргів конфіскованих маєтків. м. Житомир Волинської губер-
нії” (Ф. № 22), у документах якого відклалися звернення деяких римо-
католицьких монастирів Волинської губернії з приводу відшкодування 
монастирю належних відсотків із конфіскованих володінь учасників 
Листопадового повстання 1830–1831 рр. Так, житомирські сестри ми-
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лосердя та луцькі домініканці просили відшкодувати відсотки з майна 
поміщика Чернецького39.

Таким чином, документи з фондів Держархіву Житомирської об-
ласті з історії римо-католицьких монастирів у Волинській губернії ма-
ють значний інформаційний потенціал. Найбільш інформаційно напов-
неним джерелом є монастирські візитації, які висвітлюють більшість 
сфер діяльності монастирів та охоплюють період 1799–1918 рр. Наяв-
ні у фондах архіву джерела дозволяють дослідити проблеми духовної 
та душпастирської праці римо-католицького духовенства, особливості 
освітньої, культурної та господарської діяльності монастирів.
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(кінець XVIII – початок XX ст.): монографія. Житомир, 2013. 452 с.

2 Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римсько-католицька єпархія: істо-
ричний нарис. Житомир, 2000. 314 с.

3 Сінкевич. Н. Laudare, benedicere, praedicare. Домініканський орден на 
Волині в кінці XVI – на початку XIX ст.: монографія. Київ, 2009. 408 с.

4 Зінченко А. Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Право-
бережній Україні наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Київ, 1994. 178 с.

5 Шостак І. В. Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці XVIII – у пер-
шій половині ХІХ ст.: монографія. Бібліотека “Волання з Волині”. Том 42. 
Білий-Дунаєць. Острог, 2005. 200 с.

6 Складено за вид.: Державний архів Житомирської області: Анотований 
реєстр описів: Фонди дорадянського періоду. Житомир, 2009. 164 с.

7 Скочиляс І. Протоколи генеральних візитацій церков Київської уніат-
ської митрополії XVIII століття (на прикладі недатованої єпископської ревізії 
Щирецького намісництва) Записки НТШ. Т. ССХХХVІІІ. Праці історико-фі-
лософської секції. Львів, 1999. С. 446.

8 Сінкевич Н. Зазнач. твір. С. 41.
9 Регламент для управления церквей и монастырей римско-католического 

исповедания в Росийской империи 1798 Ноября 3//Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание Первое. СПб. Типография ІІ отделения соб-
ственной его Импраторского величества канцелярии. 1830. Т. XXV. № 18734. 
С. 436.

10 Держархів Житомирської обл. (Державний архів Житомирської облас-
ті). Ф. 90. Оп 1. Спр. 227.

11 Там само. Ф. 90, Оп. 1. Спр. 396.
12 Там само. Спр. 412.
13 Там само. Спр. 227. 412, 225.
14 Там само. Спр. 299. Арк. 1.
15 Там само. Спр. 227. Арк. 2.
16 Там само. Арк. 3–8.
17 Там само. Спр. 412. Арк. 2.
18 Там само. Спр. 227. Арк. 11–56.
19 Там само. Спр. 293. Арк. 8.
20 Там само. Спр. 299. Арк. 7.
21 Там само. Спр. 227. Арк. 63; Спр. 301. Арк. 17.



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 139

22 Там само. Спр. 227. Арк. 61.
23 Там само. Спр. 319. Арк. 6.
24 Там само. Ф. 178. Оп. 4. Спр. 170.
25 Там само. Спр. 10, 14, 15, 23, 148.
26 Там само. Спр. 53, 66.
27 Там само. Спр. 154. Арк. 1.
28 Там само. Спр. 157. Арк. 7.
29 Там само. Спр. 4.
30 Там само. Спр. 27.
31 Там само. Оп. 1. Спр. 121. Арк. 2–3.
32 О передаче в ведание Министерства Государственных имуществ, всех 

недвижемых населенных имений иноверного духовенства Западных губер-
ний. Именный [указ], данный Сенату. 1841. Декабря 25//Полное собрание за-
конов Российской империи. Собрание Второе. СПб. Типография ІІ отделения 
собственной Его Импраторского величества канцелярии. 1842. Т. ХVІ. Ч. ІІ. 
№ 15153. С. 139.

33 Там же. С. 139–140.
34 Держархів Житомирської обл. Ф. 90. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 49–50.
35 Там само. Спр. 2. Арк. 11–12.
36 Там само. Спр. 40, Арк. 5.
37 Там само. Ф. 16. Оп. 6. Спр. 30. Арк. 1.
38 Там само. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 368. Арк. 1.
39 Там само. Ф 22. Оп 1. Спр. 253, 304.

The informational potential of sources on history of Roman Catholic monas-
teries in Volyn Province of collections of the State Archives of Zhytomyr Region 
is characterized. There is determined assembly documents, accounting and record 
keeping and documentation of statistical data.
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Н. Т. ЛОШТИН*

ПОЛЬСЬКА ПРОПОВІДНИЦЬКА ЛІТЕРАТУРА 
У БІБЛІОТЕКАХ БЕРНАРДИНСЬКИХ МОНАСТИРІВ 

РУСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ ОРДЕНУ 
(середина – друга половина XVIII століття)

На основі рукописних інвентарів із фондів Наукової бібліотеки Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка проаналізовано польську 
проповідницьку літературу, що входила до складу монастирських бібліотек 
ордену бернардинців. Проведено ідентифікацію вписів книжок до інвентарів, 
встановлено авторство книг. Здійснено класифікацію авторів відповідно до 
соціальних груп. Виокремлено головні тенденції наповнення монастирських 
бібліотек проповідницькою літературою.

Ключові слова: бернардинці; Руська провінція; бібліотека; інвентар; мо-
настир; проповідницька література.

Орден францисканців-обсервантів, більш відомий на теренах дав-
ньої Речі Посполитої як бернардинці, почав свій розвиток на східних 
теренах держави, в межах Львівської архідієцезії та Перемишльського 
єпископства, у XV ст. Перший монастир бернардинців у цьому регіоні 
постав у 1460 р. у Львові. Обитель Св. Андрія стала осередком Русь-
кої провінції ордену у 1637 р. Згодом до складу провінції входило 30 
монастирів1.

Для організації власної діяльності ченці потребували інтелектуаль-
ного підґрунтя, яке їм забезпечували орденські студії та монастирські 
бібліотеки. Відтворити склад цих книгозбірень можна на основі збере-
жених до нашого часу бібліотечних інвентарів. У фондах відділу руко-
писних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка На-
укової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана 
Франка збереглися чотири інвентарі бернардинських бібліотек: Львова, 
Жешува, Лежайська та Пшеворська.

Попередній огляд цих інвентарів подано у публікації автора2. Про-
те на той момент не було виявлено інвентаря бернардинців з Пшевор-
ська, який тепер маємо змогу залучити до опрацювання.

Серед монастирів, бібліотеки яких розглядаються у публікації, 
найстарішими є львівський та пшеворський. Монастир у Пшеворську 

* Лоштин Назарій Тарасович – аспірант ІІІ року навчання історичного фа-
культету Львівського національного університету імені Івана Франка; бібліо-
текар Відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Мак-
сименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

© Н. Т. Лоштин, 2017



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 141

постав у 1465 р., і є найстарішим осередком бернардинців на теренах 
Перемишльської дієцезії3. Монастирі у Жешуві та Лежайську засновані 
у XVII ст.: 1624 р.4 та 1608 р.5 відповідно. Ці ж два монастирі є також 
марійними санктуаріями у Перемишльській дієцезії.

При кожному з чотирьох монастирів діяли осередки орденської 
освіти. У Львові студії вперше згадуються у 1592 р. На цих студіях 
ченці вивчали спершу казуїстику, а потім моральну теологію6. Зго-
дом тут відкрили генеральні студії (studium generale), які діяли аж до 
1783 р. Генеральні студії фактично виконували функції “університету” 
у межах орденської провінції. При цьому випускнику генеральних сту-
дій могли присвоїти науковий ступінь, що визнався у межах ордену7. 
У Пшеворську з 1661 р. розпочали викладати моральну теологію для 
кліриків, а згодом – граматику та інші предмети8. Щодо Лежайська, 
то у 40-х роках XVII ст. при монастирі викладали моральну теологію, 
у 1666–1669 рр. діяли філософські студії, з 1673 р. відновлено тео-
логічні студії, у 1693–1696 рр. знову викладали моральну теологію9. 
У жешівському монастирі з 1681 р. викладали моральну теологію, у 
1734–1771 рр. – філософію10.

Інвентар львівського монастиря бернардинців є найстарішим. Об-
ліковий документ уклав у 1747 р. брат Феліціан Левицький11, який ви-
конував функції проповідника у монастирі. Документ укладений на 39 
аркушах за тематичним принципом (до однієї шафи (армаріума), за-
звичай, входили книги з однієї тематики)12. Львівська бібліотека була 
найбільшою серед книгозбірень монастирів, що розглядаються у дослі-
дженні: у ній представлено 3763 книги13.

Другою за чисельністю була книгозбірня лежайського монасти-
ря. Вона налічувала 2138 книг14. Інвентар укладений у 1766 р.15 Як і 
у львівському монастирі, книги записано за тематичним принципом. 
Проте поділ не настільки чіткий, як у головному монастирі провінції, в 
армаріумах зберігалися книги з декількох тем. 

Наступною за розмірами була книгозбірня у Пшеворську. Фізич-
ний стан інвентаря – незадовільний, втрачено як окремі елементи сторі-
нок, так і цілі аркуші. Детальніший аналіз цього інвентаря здійснено в 
окремій публікації16. На момент укладення інвентаря, рання межа якого 
визначена близько 1768 р., бібліотека налічувала 1590 книг17. Можна 
припустити, що книги теж зберігалися за тематичними категоріями, 
проте до інвентаря бібліотеки вони внесені за форматом. 

У Жешуві була найменша книгозбірня з чотирьох. Вона налічу-
вала всього 867 книг18. Інвентар цієї бібліотеки укладений у 1784 р. 
братом Августином Плучінським19. Тут також можна припустити, що 
книги зберігалися за тематичним принципом. Це відображено у формі 
укладення інвентаря, в якому книги спершу розподілені на дві групи за 
мовним принципом, а потім – за тематичним. 
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Проповідницька діяльність була однією з характерних рис орденів, 
що виникли у XIII ст., зокрема францисканців та домініканців. Для по-
слідовників Св. Франциска проповідь була одним із ключових елемен-
тів апостольської праці братів. 

Найважливіші аспекти проповідницької діяльності братів-мінори-
тів висвітлено у перших орденських документах, створених Св. Фран-
циском. У “Незатвердженому правилі чину братів менших” написано: 
“Усі брати нехай проповідують ділами20”, у “Затвердженому правилі 
чину братів менших” читаємо: “Застерігаю і заохочую братів проповід-
ників, аби слова, якими вони проголошують, були випробувані й чисті, 
на користь і розвиток людей. Нехай говорять їм про вади і чесноти, 
про кару і славу конкретними словами (зрозумілими); бо слово на землі 
зробив зрозумілим Господь21”. Францисканське проповідництво мало 
на меті розворушити людську волю і почуття, спонукати до покути і 
зміни життя22.

Нижче проаналізовано основі тенденції наповнення монастирських 
бібліотек польськими проповідницькими книгами (польською та латин-
ською мовами).

Львів. Бібліотека львівського монастиря францисканців-обсер-
вантів була найбільшою книгозбірнею у Руській провінції ордену, що 
відповідало статусу цього монастиря як її осередку. Проповідницька 
література внесена до одного армаріуму – сьомого (загалом 690 про-
повідницьких книг). Також видається доцільним залучити до аналізу 
ті книги, що зберігалися у скрині проповідників. Серед масиву усієї 
проповідницької літератури було виявлено 104 польські проповідниць-
кі книги. Окремі книги не є “класичними” проповідницькими збірками, 
а працями з теології, історії тощо. Проте, оскільки самі ж ченці відне-
сли їх до категорії проповідницьких, то їх варто розглядати у цьому ж 
контексті. 

Кількість книг % від загальної кількості

Біле духовенство 12 11,5

Чорне духовенство 57 54,9

Світські автори 2 1,9

Збірки 17 16,3

Не ідентифіковано 16 15,4

З а г а л о м 104 100

Біле духовенство, чиї книги представлені у книгозбірні львівських 
бернардинців, репрезентоване невеликою кількістю авторів: кардинал 
Станіслав Гозій (3 книги), Станіслав Соколовський (2), Мартін Кромер 
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(цей та наступні по 1 книзі), краківський канонік Шимон Маковський, 
єпископ Анджей Хризостом Залуський, Валентій Врубель та Шимон 
Старовольський. До цієї ж групи авторів варто віднести Св. Августина 
(“Про град Божий” та своєрідний компендіум теології патриста “Nauki 
chrześciańskie z xiąg Augustyna S[wiąte]go”, що його уклав Анджей За-
луський).

Дві книги, що записані до проповідницьких, належать світським 
авторам. Першою є відомий гербівник Бартоша Папроцького “Herby 
rycerstwa polskiego”. На жаль, не вдалося встановити назву книги, яка 
належить перу польського гуманіста та оратора Якуба Гурського.

Стосовно збірок, то це, в основному, тематичні зібрання пропові-
дей (поховальні, на неділі, на свята тощо). Декілька книг присвячені 
чудотворним іконам (Сокальської та Підкаміньської ікон Богородиці). 
До цієї групи було віднесено також статут товариства Св. Анни та акти 
беатифікації бернардинця Владислава з Гельньова, житія львівського 
францисканця-обсерванта Яна з Дуклі та житія Св. Терези, а також 
збірку катехитичних пісень Станіслава Брежанського.

Найбільше ж книг вийшло із чернечого середовища – близько 55% 
від загальної кількості польських проповідницьких книг у бернардин-
ській бібліотеці.

Орден Кількість % від чернечих книг

Францисканці 9 15,7

Бернардинці 6 10,5

Реформати 1 1,8

Єзуїти 26 45,5

Домініканці 9 15,8

Каноніки регулярні 3 5,3

Пауліни 1 1,8

Піяри 1 1,8

Цистеріанці 1 1,8

З а г а л о м 57 100

Домінуючу позицію серед проповідницької літератури займають 
книги авторства членів Товариства Ісуса. Від часу свого виникнення у 
XVI ст. єзуїти зайняли провідні позиції у системі католицької теології 
та проповіді, а їхні книги увійшли, а подеколи й отримали більшість, 
до книгозбірень католицьких монастирів. Єзуїти репрезентовані таки-
ми авторами: Станіслав Гродзіцький (6 книг), Францішек Коваліцький 
(5), Якуб Вуєк (4), Пьотр Скарга (2), Станіслав Бєліцький (2), Якуб Фі-
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ліпович (2), Пьотр Станіслав Дунін (цей та наступні по 1 книзі), Томаш 
Млодзяновський, Ян Вольський та Атаназій Людвік Кєрсницький. Та-
кож сюди можна віднести збірку французького єзуїта Жана Крессета у 
польському перекладі Ельжбети Потоцької.

Книги конвентуальних францисканців найкраще репрезентовані 
серед видань авторів із францисканської сім’ї, проте вісім із дев’яти 
видань – це збірки Адріана Сер’євича, і одна – Антонія Венгжинови-
ча. Більшою різноманітністю авторів вирізняються бернардинці: Ігна-
цій Орловський, Станіслав Гродзіцький, Антоній Стефанович, Антоній 
Ліпєвич, Мансвет Грабовський та Бенедикт Котфіцький. Також одна з 
проповідницьких книг написана францисканцем-реформатом Міхалом 
Лосьовичем.

Домініканська проповідницька традиція представлена п’ятьма 
авторами: Абрагам Бжовський (цей та наступні по 2 книги), Шимон 
Окольський, Фабіан Бірковський, Людвік Сеньковький, а також Габрі-
ель Леополіта (1).

Найменше польських проповідницьких книг у львівській бібліотеці 
бернардинців належало канонікам регулярним (Сильвестр Руткевич (2) 
та Яцек Ліберіуш), піярам (Ян Дамасцен Калінський), паулінам (Ангел 
Ігнацій Гожинський) та цистеріанцям (Мартин Бялобжеський).

Пшеворськ. Оскільки інвентар монастиря бернардинців у Пшевор-
ську зберігся у незадовільному стані, то вдалося ідентифікувати лише 
незначну частину книг. Серед польських проповідницьких книг іден-
тифіковано збірки проповідей францисканця Касіяна Корчинського (3 
книги), піяра Самюеля Висоцького (3), домініканця Людвіка Сеньков-
ського та єзуїта Станіслава Бєліцького. З власне бернардинських авто-
рів у бібліотеці пшеворського монастиря була збірка Петра з Познані23.

Лежайськ. Проповідницька література у книгозбірні лежайських 
бернардинців зберігалася у декількох різних шафах, у більшості яких 
зберігалися книги лише з цієї категорії (армаріум 3, 4, 5, 7, 10); у де-
кількох випадках (армаріум 6, 9, 11, 20) проповідницькі книги зберіга-
лися із виданнями з іншої тематики24. Польські проповідницькі видання 
виявлено у армаріумах 4, 5, 6, 9 та 20. У рукописному інвентарі бібліо-
теки вдалося виявити 69 польських проповідницьких книг.

Кількість % від загальної кількості

Біле духовенство 12 17,4
Чорне духовенство 38 55,1

Збірки 14 20,3
Не ідентифіковано 5 7,2

З а г а л о м 69 100
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До інвентаря внесені книги таких авторів, що походять із серед-
овища білого духовенства: вармінський архієпископ Анджей Хризос-
том Залуський (3), Казимир Ян Войшнарович (цей та наступні по 1 
книзі), каноніки краківської катедри Шимон Маковський та Себастіан 
Піскорський, архіпресвітер краківського маріацького костелу Ієронім 
Поводовський, вармінський канонік Станіслав Решка, надвірний про-
повідник та королівський сповідник Станіслав Соколовський, пултусь-
кий канонік Ян Вуйковський та відомий історик і проповідник Шимон 
Старовольський.

Стосовно збірок проповідей, то це, в основному, зібрання похо-
вальних проповідей, а також марійних і на честь ікон (Сокальська Бо-
гоматір) та на свята цілого року.

Орден Кількість % від чернечих книг

Францисканці 4 10,5

Єзуїти 21 55,3

Бернардинці 3 7,9

Піяри 2 5,3

Кармеліти босі 1 2,6

Пауліни 1 2,6

Домініканці 5 13,2

Реформати 1 2,6

З а г а л о м 38 100

У лежайській бібліотеці бернардинців серед проповідницької літе-
ратури чернечого походження теж домінують книги єзуїтів: Станіслав 
Бєліцький (3), Пьотр Скарга (2), Пьотр Станіслав Дунін (2), Ян Крашев-
ський (цей та наступні по 1 виданню), Теофіл Рутка, Якуб Ольшевський, 
Францішек Коваліцький, Мацей Муховський, Фабіан Бірковський, Ян 
Вольський, Кароль Рихльовський, Якуб Вуєк, Ян Кросновський, Павел 
Качинський, Антоній Сяркевич, Стефан Вєловейський та єзуїт Коніло-
вич.

Ордени францисканської гілки репрезентовані лише декількома ав-
торами. До конвентуальних францисканців належать Валеріан Гутов-
ський та Антоній Венгижнович (по 2 книги), до бернардинців – Фран-
цішек Кохановський, Антоній Стефанович та Антоній Ліпєвич. Міхал 
Лосьовіч належав до ордену реформатів.

У лежайській книгозбірці представлено декілька видань братів-про-
повідників: Петра з Познані (2), Кипріяна Сапецького, Томаша Богда-
новича та Макарія Ростковського (всі по 1 книзі). З середовища ордену 
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піярів до інвентаря записано дві книги: Бенедикта від Св. Йосифа, дру-
гого автора не вдалось ідентифікувати. 1 збірка проповідей належить 
перу пауліна Ігнація Ангела Горчинського та 1 – перу босого кармеліта 
Анджея Кохановського (Олександр від Дитятка Ісуса).

Жешув. У структурі бернардинського монастиря у Жешуві поль-
ська проповідницька література виділена в окрему групу. До неї вписа-
но 61 книгу польською мовою (польських проповідників та перекладна 
література). Ще 4 польські проповідницькі книги, латинською мовою, 
записані до групи проповідницької літератури латиною (у ній пред-
ставлені західні проповідники) та 3 книги до групи змішаної пропо-
відницької літератури. Загалом як “польські” можна класифікувати 68 
книг, проте, враховуючи, що до цієї категорії входять 4 книги західно-
європейських авторів – 1 італійського францисканця, містика Джузеппе 
з Копертіно (1603–1663 рр.) та 3 книги французького єзуїта Людвіка 
Бордолє (1632–1704 рр.).

Нижче подані узагальнюючі дані польських проповідницьких книг, 
що записані до інвентаря бібліотеки бернардинців у Жешуві. 

Кількість % від загальної 
кількості

Біле духовенство 8 11,8

Чорне духовенство 44 64,7

Збірки 10 14,7

Не ідентифіковано 6 8,8

З а г а л о м 68 100

Біле духовенство представлено книгами Шимона Старовольського 
(4), Казимира Яна Войшнаровича (2), примаса Речі Посполитої Адама 
Ігнація Коморовського та гнєзнинського каноніка Вільгельма Роберт-
сона.

Щодо збірок проповідей, то це проповіді на честь богородичних 
ікон (Сокальської, Ярославської та Жешівської), поховальні проповіді 
(на смерть короля Владислава IV і 5 збірок поховальних промов) та 
збірка проповідей на свята цілого року. 

Проповідницька література, що вийшла з чернечого середовища, 
представлена найбільше у книгозбірні. Розподіл книг за орденами ви-
глядає так:

Орден Кількість % від чернечих книг

Францисканці 7 15,9

Єзуїти 21 47,7
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Орден Кількість % від чернечих книг

Бернардинці 4 9,1

Піяри 8 18,2

Каноніки регулярні 1 2,3

Пауліни 1 2,3

Домініканці 2 4,5

З а г а л о м 44 100

Тут також чисельно домінують книги членів Товариства Ісуса. Се-
ред єзуїтських авторів, чиї проповіді записані до інвентаря бернардин-
ців у Жешуві, зустрічаються наступні: Пьотр Скарга (2 книги), Томаш 
Млодзяновський (2), Ян Крашевський (2), Якуб Вуєк (цей та наступні 
по 1 книзі), Александер Лоренцович, Павел Качиньський, Ян Кроснов-
ський, Томаш Перкович, Францішек Коваліцький, Атаназій Людвік 
Кершніцький, Антоній Сяркевич, Мацей Муховський, Войцех Алоїз 
Забєльський, Ян Ковальський та Анджей Мурчинський. Також до ін-
вентаря записано 4 перекладні книги француза Людвіка Бордолє.

Наступними за чисельністю представлені польські піяри: Егідій 
Мадейський (3), Ян Влоцький (2), Самюель Висоцький (1), Антоній 
Хойнацький (1) та Бенедикт Завадський (1).

Францисканська проповідницька традиція представлена творами 
конвентуалів та обсервантів (бернардинців). Конвентуали: Антоній 
Венгжинович (4), Валеріан Гутовський, Адріан Сер’євич. Сюди ж мож-
на віднести польський переклад італійського францисканця Джузеппе 
з Копертіно. Бернардинська проповідницька література: Антоній Сте-
фанович, Міхал Пашкевич, Антоній Ліпевич та Мансвет Грабовський.

Найменше репрезентовані твори польських домініканців (Фабіан 
Бірковський (2), паулінів (Бруно Осєцький) та регулярних каноніків від 
покути (Сильвестр Роткевич (1).

Аналіз наповнення бернардинських бібліотек Руської провінції 
ордену польською проповідницькою літературою показує, що у різ-
них книгозбірнях переважали схожі тенденції. Стосовно книгозбірень 
монастирів францисканців-обсервантів Руської провінції (монастирі у 
Львові, Жешуві та Лежайську), їх комплектування проповідницькою 
літературою відображене у таблиці:

Кількість % від загальної кількості

Біле духовенство 32 13,3

Чорне духовенство 139 57,7

Світські особи 2 0,8
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Кількість % від загальної кількості

Збірки 41 17

Не ідентифіковано 27 11,2

З а г а л о м 241 100

Головною тенденцією наповнення монастирських бібліотек пропо-
відницької літературою є чисельне домінування книг авторства пред-
ставників чернечого середовища (порівняно з білим духовенством). 
Останнє репрезентоване переважно проповідями вищого духовенства 
Речі Посполитої.

Ще одним аспектом є поширеність “прикладних” проповідниць-
ких книг, з особливим переважанням збірок поховальних проповідей. 
Торкаючись теми проповідницьких збірок, варто звернути увагу на 
всезагальну популярність збірки проповідей з нагоди коронації ікони 
Сокальської Богоматері (коронації відбулася у 1724 р.). Сама ж ікона 
перебувала під опікою ченців-бернардинців.

Розподіл за чернечими орденами:

Орден Кількість % від чернечих книг

Францисканці 20 14,4

Бернардинці 13 9,4

Реформати 2 1,4

Єзуїти 68 48,9

Домініканці 16 11,5

Пауліни 3 2,2

Піяри 11 7,9

Цистеріанці 1 0,7

Каноніки регулярні 4 2,9

Кармеліти босі 1 0,7

З а г а л о м 139 100

Із наведених вище даних у першу чергу помітне чисельне пере-
важання єзуїтських проповідницьких книг. У трьох бібліотеках (Львів, 
Лежайськ, Жешув) проповідницькі тексти членів Товариства Ісуса 
складають понад 45% усіх книг, що вийшли із чернечого середовища 
(48.9% загалом). Ймовірно, що схожу тенденцію можна було б просте-
жити й у бібліотеці у Пшеворську, якби інвентар був у кращому стані 
збереження.
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Суттєвим аспектом є слабка репрезентація не лише бернардин-
ських авторів, а й авторів із францисканських орденів загалом (кон-
вентуальних, обсервантів, капуцинів, реформатів). Навіть разом узяті 
(25,2%) вони становлять менше ніж єзуїти. Те саме можна стверджува-
ти й про інші чернечі ордени, які представлені здебільшого декількома 
авторами.

Загальною рисою у бернардинських книгозбірнях є слабка репре-
зентація польської проповідницької літератури порівняно із західноєв-
ропейською (наприклад, у книгозбірні львівського монастиря Св. Ан-
дрія в армаріумі з проповідницькою літературою польські автори 
складають лише 13,2% (91 книга з 690).

Також можна впевнено стверджувати, що бібліотека головного мо-
настиря у регіоні (орденській кустодії, провінції тощо) є зразком для 
книгозбірень інших монастирів. Тенденції наповнення львівської біб-
ліотеки (автори, середовище походження) простежуються і в інших 
книгозбірнях.
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отця. Львів: Свічадо, 2012. С. 30.
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Polish preaching literature in Bernardine monastic libraries was analyzed on 
the basic of handwritten inventories from the Scientific Library of Ivan Franko 
Lviv National University. Authors and enlisting of the books in the inventories 
were identified. Authors of the books were also classified according to their social 
groups. Principal rules of enlisting preaching literature in the monastic libraries 
were highlighted in the article.

Key words: Bernardines; Rus’ province; the library; the inventory; the monas-
tery; the preaching literature.
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Л. А. РАСПУТІНА*

КИТАЙЦІ І КИЇВЩИНА
(невідомі документи із фондів 

Державного архіву Київської області)

Вперше здійснено короткий огляд архівних документів про перебування 
окремих представників китайського народу на Київщині.

Ключові слова: Державний архів Київської області; Китай; еміграція; 
контакти.

Китай – одна з найстаріших країн світу, яка за останні десятиліт-
тя змогла досягти високого економічного рівня, хоча ще на початку 
ХХ ст. імперія Цін була геополітично-залежною від Великобританії, 
Німецької та Російської імперій, а в 30-х роках ХХ ст. східна частина 
Китаю була окупована Японією. 

Дослідженням історії Китаю та китайського народу, зокрема, за-
ймалися А. П. Ковалівський1, В. О. Кіктенко2, А. Є. Снєсарєв3, які до-
сліджували окремі аспекти китаєзнавства.

В умовах погіршення життя в ХІХ ст. китайці почали шукати щастя 
за межами своєї країни. Російський сходознавець А. Снєсарєв у своїй 
праці “Афганістан”, говорячи про “жовту загрозу”, колонізацію Європи 
китайцями наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., зазначав, що за спосте-
реженнями фахівців, “китайська переселенська і колонізаторська хвиля 
нестримно повзе до Монголії і Маньчжурії у напрямку на північ. Більш 
чіткий її початок відзначається в 1902 р. [...]. Побутова невибагливість і 
дешевизна життя роблять китайця в області економічних змагань, звіс-
но поза умовами техніки, непереможним; біологічна кон’юнктура теж 
на його стороні. І якщо кліматична ситуація, яка досі стримувала ки-
тайську масу на певній території, буде якось переможена, то для жовтої 
хвилі перепон, мабуть, не буде”4.

Цілий ряд документів, що висвітлюють побут, здобуття освіти, сфе-
ру зайнятості китайців на Київщині, відношення до них місцевої влади 
тощо, зберігаються у фондах Держархіву Київської області. Це – до-
кументи Київського губернського правління, Канцелярії Київського ци-
вільного губернатора, Київського губернського виконавчого комітету 
рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (Київський 

* Распутіна Лідія Андріївна – студентка 4 курсу історико-філософського 
факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.
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губвиконком), Ради народного господарства Київського економічного 
району.

Зокрема, у фонді “Київське губернське правління” (Ф. № 1) наявні 
статистичні відомості щодо населення Києва за 1880 р., де зазначено, 
що в місті проживає близько 1000 іновірців, четверта частина яких – 
китайці5. У рапорті, адресованому Київському цивільному губернатору 
від 17 вересня 1910 р., йдеться про громадян Китаю Вань Лeн Цзи та 
Чен Кву, які, як зазначено у документі, займалися “лікуванням зуб-
них хвороб за допомогою колупання паличкою, якою витягували ніби 
черв’яків з організму хворого”6, за що були затримані поліцією та ви-
слані за кордон. Цікавим фактом є те, що не володіючи російською 
мовою, вони якимось чином дісталися на Київщину. Також затримано 
і вислано китайських підданих Ноу Кон Юй, Лю Мень, Фуко Ко Ін, Ху 
Мінь Гуй, Тін Гу, Кон Юй, Лю Мін Тхін, дружину Кон Юй – Хан Нюда 
та доньку Кой Цу, які прикидалися лікарями й виманювали у киян гро-
ші. Про ці факти свідчать листи до Київського цивільного губернатора 
за 1910 р.7

1 січня 1912 р., із падінням династії Цін, була утворена Республіка 
Китай (інша назва – Китайська Республіка). На території Китаю від-
бувалися постійні повстання проти іноземного втручання у китайські 
справи. Переслідувані владою китайці знаходили притулок у Радян-
ському Союзі. Так, у Києві при губвиконкомі у 20-х роках ХХ ст. було 
створено комітет національних меншин, що опікувався оздоровленням 
та підтримкою китайських робітників, які мешкали у місті8. 

Під час Другої світової війни китайці, що здобули освіту в ра-
дянських військових закладах, брали участь у боротьбі з нацизмом 
та японським мілітаризмом. Так, колишній майор Червоної Армії Лю 
Ялоу згадував про ті події: “Зізнатися, в Китаї було зовсім небагато 
генералів, що встигли спочатку повоювати з гітлерівцями, а потім – і з 
японськими мілітаристами”9.

Від 1945 р. китайська меншина в Україні постійно зростала. Для 
багатьох Київ став рідним містом. Китайці одружувалися з україн-
ками, знаходили роботу, відкривали свій невеличкий бізнес, жили в 
злагоді. Зокрема, у фонді “Рада народного господарства Київського 
економічного району” (Ф. № Р-5003) зберігаються такі документи за 
1962–1963 р.: лист до Київського раднаргоспу з проханням дозволити 
пройти виробничу практику на Київщині підданому КНР Сунь Шень 
Дю і відповідь-дозвіл; лист із проханням дозволити аспіранту Чжоу Ці 
Чжан ознайомитися з виробництвом заводу штучного волокна з метою 
підготовки дисертації і позитивна відповідь. У цьому ж фонді відклали-
ся документи про склад китайської делегації робітників, що прилетіли 
до Києва з метою ознайомлення з радянським виробництвом10. Доку-
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Ван Лен Цзи і Чен Кву, які займалися “лікуванням зубних хвороб
за допомогою колупання паличкою”.

Державний архів Київської області. Ф. 2. Оп. 226. Спр. 245.
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Кон Юй і Кой-цу, які називалися лікарями та виманювали у киян гроші.
Державний архів Київської області. Ф. 2. Оп. 226. Спр. 164.
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менти свідчать про те, що відносини між двома країнами були мирні й 
дружні, до китайців ставилися з повагою.

Таким чином, архівні документи засвідчують перебування пред-
ставників китайського народу на Київщині, починаючи з ХІХ ст., та 
ставлення до них місцевої влади.

1 Ковалівський А. П. Зв’язки зі Сходом та сходознавство у Києві й Над-
дніпрянщині в середні віки//Східний світ. 1995. № 2. С. 143–165.

2 Кіктенко В. О. Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII – пер-
ша половина XX ст.: дослідження, матеріали, документи. Київ, 2002. 194 с.

3 Снесарев А. Е. Афганистан: географическо-политический очерк. Моск-
ва, 2002. 244 с.

4 Там само. С. 96–97.
5 Держархів Київської обл. (Державний архів Київської області). Ф. 1. 
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The short review of unknown documents that proves the presence of some 
representatives of Chinese people in Kyiv Region is given for the first time.

Key words: The State Archives of Kyiv Region; China; emigration; contacts.
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УДК 930.253:94](477.74)“1919”
А. В. ХРОМОВ*

ЖЕРТВИ “ЧЕРВОНОГО ТЕРОРУ” 1919 РОКУ 
СЕРЕД ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ 

(за документами Державного архіву Одеської області)

Публікуються документальні записи про смерть євреїв із метричних книг 
Одеського міського рабинату 1919 р., які стали жертвами “червоного терору” 
одеських чекістів. 

Ключові слова: Одеса; євреї; “червоний терор”; метричні книги.

“Червоний терор”, як комплекс репресивних заходів більшовицько-
го режиму, є однією з болючих тем історіографії пострадянських країн 
та краєзнавчих досліджень1. Методи революційної боротьби більшови-
ків та діяльність одеських чекістів, яка здебільшого описана у спога-
дах очевидців подій2, можуть шокувати читачів. Разом із тим, про пер-
ший період діяльності одеської Надзвичайної комісії в 1919 р. майже 
не залишилося архівних свідчень – при відході більшовиків з Одеси в 
серпні 1919 р. вагон із документами та архів комісії начебто згорів на 
залізничному вокзалі3. Суб’єктивність мемуарної літератури особливо 
помітна при дослідженні питання кількості та персоналій жертв. Так 
само тогочасна преса є малодостовірним джерелом щодо визначення 
кількості та прізвищ як чекістів, так і арештованих та закатованих. 
Журналістика була анґажована політичними групами та носила ознаки 
класової, національної, релігійної та іншої пропаганди, а в написанні 
прізвищ часто зустрічаються описки або свідомі недостовірності. За 
оцінками дослідників4, влітку 1919 р. одеська ЧК у рамках політики 
червоного терору стратила близько двох тисяч осіб. Незважаючи на те, 
що архів одеської ЧК так “зручно для чекістів” згорів, інші документи з 
фондів Державного архіву Одеської області можуть допомогти віднай-
ти прізвища та імена закатованих чекістами одеситів.

До остаточного встановлення в 1920 р. влади більшовиків в Одесі 
записи актів цивільного стану (в т. ч. записи про смерть) фіксувалися 
в метричних книгах релігійних установ відповідних конфесій. Таким 
чином, єдиним достовірним джерелом для встановлення імен жертв те-
рору є метричні записи, зокрема з метричних книг Одеського міського 
рабинату щодо закатованих одеситів іудейського віросповідання. Вод-
ночас, більшість злочинів прихильників комуністичної ідеї, вчинених 

* Хромов Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, головний 
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у межах “боротьби із контрреволюцією та класовими ворогами” поза-
судової Надзвичайної комісії носили непублічний характер, і жертви 
захоронювалися таємно, у т. ч. без відправлення необхідних обрядів 
служителями культу та фіксації актів смерті в метричних книгах. Така 
ситуація породжувала страх та плітки серед місцевого населення, не-
нависть до більшовиків, яку активно використовували інші сторони 
конфлікту.

Після захоплення Одеси 23 серпня 1919 р. російськими білогвар-
дійськими військами була створена спеціальна слідча комісія для роз-
слідування злочинів ЧК на чолі з генерал-майором О. Кисловим5. Го-
ловною метою денікінської комісії було надати світовій громаді докази 
злочинів більшовиків, хоча й самі білогвардійці використовували ме-
тоди терору щодо політичних супротивників. Разом із тим денікінцям 
вдалося скласти списки жертв деяких масових розстрілів, виявити тру-
пи у підвалах ЧК, масові поховання у катакомбах та Олександрівсько-
му парку. Саме за документами слідчої комісії була озвучена вперше 
цифра про 2 тис. жертв, закатованих чекістами, не рахуючи вбитих при 
затриманні, втечі, тих які були розстріляні за рішенням суду або не 
дожили до вироку у тюрмі6. У серпні 1919 р. були внесені записи в 
метричні книги, зокрема Одеського міського рабинату, щодо масових 
розстрілів, що подаються нижче.

Таким чином, нами виявлено 19 записів про насильницьку смерть 
євреїв – мешканців Одеси в часи контролю цього міста більшовиками. 
6 із них розстріляні у липні 1919 р. – у часи наростання хвилі “черво-
ного терору”. 13 одеситів-євреїв були вбиті ще 13 травня 1919 р. Мож-
ливим поясненням є вбивство цих людей у т. зв. “День експропріації 
буржуазії”. Саме 13 травня 1919 р. більшовицька влада заявила про 
намір розстрілювати на місці всіх представників “заможних класів”, 
які відмовлялися заповнювати анкети із переліком предметів побуту, 
необхідних “трудовому народу”8. Вірогідно, що зазначені у метричній 
книзі люди були вбиті 13 травня 1919 р. саме більшовиками, але записи 
про смерть внесені туди вже 31 серпня 1919 р. за результатами робо-
ти денікінської слідчої комісії. Таким чином, навіть всі ці 19 записів 
про насильницьку смерть, разом узяті, не складають й одного відсотка 
ймовірних жертв “червоного терору” в Одесі за період квітня–серпня 
1919 р. Але подібні пошуки, на нашу думку, залишаються важливими 
незалежно від плину часу, адже “червоний терор” носить всі ознаки 
злочинів проти людності, які, як відомо, не мають строку давності.
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Х. Ю. ЧУЧМАН*

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНФОРМАТИВНІСТЬ 
ДОКУМЕНТІВ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ ІЗ ЗОНИ 

ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

Документи особового походження з паперовою основою супроводжують 
кожну людину впродовж життя і є промовистим джерелом з історії 
повсякдення. У зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС тисячі наших 
співвітчизників були змушені покинути свої домівки. В місцях їхнього 
колишнього проживання учасниками історико-етнографічних експедицій 
виявлено документи, які засвідчують особу, листи, листівки, квитанції, страхові 
поліси, фотографії, документи на право власності та інше. У статті розглянуто 
особливості інформативного наповнення документів особового походження із 
зони відчуження Чорнобильської АЕС та їх видове різноманіття. Залучення 
до наукового обігу перерахованих груп документів дозволить розширити 
джерельну базу з метою реконструкції історичного повсякдення. 

Ключові слова: документи особового походження; історія повсякдення; 
зона відчуження Чорнобильської АЕС.

Від часу Чорнобильської трагедії минули десятиліття і виросли 
покоління молодих людей, чиї батьки й діди змушені були залишити 
рідні домівки. З роками ми втрачаємо носіїв культури чорнобильського 
Полісся. У контексті збереження історичної інформації та культурних 
традицій поліщуків зростає цінність етнографічних експонатів та 
документів із паперовою основою, зібраних у покинутих домівках 
колишніх сільських мешканців зони відчуження Чорнобильської АЕС. 
Серед відібраних науковцями архівних пам’яток кількісно переважають 
документи особового походження. До цієї категорії традиційно 
зараховують “документи, що утворилися впродовж життя, наукової, 
творчої, службової, громадської та іншої діяльності фізичної особи 
(сім’ї, роду), а також ті, що відклались у їхніх особистих архівах”1. 

Систематичні польові дослідження постраждалих територій було 
започатковано у 1993 р.2, науковці обґрунтували потребу відбору й 
збереження документів із цього регіону. Аналізуючи масив документів 
із зони відчуження, Л. Скрицька виокремила шість основних груп серед 
документів особового походження: фотографії, листи, довідки про 
роботу, особисті документи, документи творчого характеру, документи 
релігійного змісту3. 

* Чучман Христина Юліанівна – старший науковий співробітник Дер-
жав ного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних 
катастроф.

© Х. Ю. Чучман, 2017
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У зв’язку з подальшими історико-етнографічними експедиціями 
Державного наукового центру захисту культурної спадщини від 
техногенних катастроф (далі – Центр) до зони відчуження Чорнобильської 
АЕС та поповненням архівного фонду центру, актуальним залишається 
дослідження видового складу документів особового походження, їх 
інформативного наповнення та можливості наукового використання 
з метою історичної реконструкції  культури й побуту постраждалого 
регіону. 

Дослідженню окремих видів документів (пісенників, поезії)4, 
етнографічних фотоджерел5, особистих виробничих щоденників6 
та родинних архівів7 були присвячені попередні публікації автора. 
Метою пропонованої статті є з’ясування особливостей інформативного 
наповнення документів особового походження із зони відчуження та їх 
видового різноманіття.

Аналіз комплексу документів, що були виявлені науковцями у 
залишених хатах зони відчуження і зберігаються у Центрі, дозволяє 
виокремити серед них основні групи. Переважно це – фотографії, 
листи, вітальні листівки, паспорти, свідоцтва про народження і 
смерть, військові квитки, шкільні атестати, посвідчення державних та 
громадських організацій, абонентські книжки плати за електроенергію 
та документи, що засвідчують право власності особи на житло, довідки, 
квитанції, страхові свідоцтва, поминальники, молитви, тобто, комплекс 
документів з паперовою основою, що супроводжував життя будь-якої 
людини тогочасного українського суспільства. Документи, зазвичай, 
містять інформацію про вік, місце проживання, особисту власність, 
родинне коло, зовнішній вигляд, професійну приналежність особи, її 
родичів та знайомих. 

Водночас, серед врятованих є абсолютно унікальні документи 
особового походження, у яких відбито повсякденне життя й побут, 
народні традиції, розмовна мова, мрії та сподівання місцевого населення, 
зокрема документальні свідчення про поведінку населення після аварії. 
У деяких селах колишні мешканці залишили на стінах хат написи про 
відвідування своїх помешкань після відселення. Вражають документи, 
виявлені у грудні 2005 р. у с. Залісся за адресою: вул. Леніна, 60. 
Перший – це картон із написом, який залишили колишні мешканці 
будинку 23 травня 1986 р., відразу після аварії на Чорнобильській АЕС, 
під час високої радіаційної небезпеки: “Мама, Папка! Не удивляйтесь что 
снята вешалка, и открита дверь. Я не нашол ключей от дома пришлось 
влезть через окно. Сегодня 22 мая, я иду на Припять пешком. Если все 
будет хорошо то я приду и напишу. Сергей. Сходил нормально, еду на 
Киев. 23 мая 1986 г. …”**. Другий документ з цієї ж хати – шкільний 

* Тут і далі документи цитуються зі збереженням авторської орфографії.
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зошит з відірваними обкладинкою та деякими листками. У ньому члени 
родини робили записи про приїзд до рідної домівки упродовж 1987–
2005 рр., навіть по кілька разів на рік. Складний психоемоційний стан 
переселенців і любов до малої батьківщини передають окремі щемливі 
записи: “20. 12. 88 … Сергей. Наверное последний раз в этом году”; 
“21. 12. 88 16-40 … Коля Мы вернемся объязательно еще вернемся”; 
“18. 04. 89 г. 11.30 Мы все таки вернулись. Николай, Сергей”, “3-5-
1989 г. Ми должны вернуца жди нас наш родной дом. Мария. Иван”. 

Відвідини рідної домівки трактували як гостини: cюди приїжджали 
на свята і в поминальні дні. З рідною домівкою ділилися своїми 
печалями: “15 августа 1995 г. Був дома. Уже 11-й день, як померла 
мама. Володя”. Останній запис: “9. 05. 05 Приходили в гости Катя, 
Коля 9:49”.

Масовим свідченням про дату евакуації кожного села є відривні 
календарі, які були поширені серед населення. Перший (не відірваний) 
аркуш засвідчує останній день перебування господарів у рідній домівці. 

Інформація про події 1986 р. після аварії на ЧАЕС трапляється і в 
приватних листах. Наприклад, у квітні 2013 р. у с. Луб’янка на вул. 1-го 
Травня в хаті Степаниди Б. науковцями виявлено лист до неї на місце 
тимчасового відселення (с. Діброва) від родички з Росії зі словами: 
“Примите наши самые наилучшие пожелания хорошего вам здоровья и 
скорейшего возвращения в свое село, в свою хату. …Чего нового у вас 
там? Мы здесь слышали, что картошку на ваших огородах кушать будет 
можно и огурцы и помидоры тоже можно кушать. Мама, когда будут 
переселять вас в свое село то напишите нам, чтобы мы знали мама, а 
еще узнайте, можно ли приезжать в ваши села свежим людям…”. Лист, 
написаний 31 липня 1986 р., свідчить про неусвідомлення багатьма 
сучасниками масштабів і наслідків Чорнобильської катастрофи та надію 
мешканців постраждалих територій на швидке повернення додому.

У листах, окрім психологічної, морально-етичної та побутової 
інформації, констатуємо усталені форми написання листів зі 
звертаннями, які на сьогодні вийшли з ужитку. 

Особливістю багатьох листів є російська мова написання та спільна 
тематика. Показовим у цьому плані є виявлене науковцями у квітні 
2013 р. листування дівчини Віри із с. Старі Шепеличі (вул. Лісова). 
Це листи до незаміжньої Віри від колишніх друзів-односельців і 
листи самої Віри, уже одруженої, до своїх батьків (загалом 13 листів). 
Листування, датоване початком 1960-х років, свідчить про значну 
русифікацію поліського населення, бажання молоді вирватися із 
села в місто та проблему п’янства серед молоді. Українське етнічне 
походження авторки російськомовного листа представлене лише в її 
звертанні до батька: “тато”. “Здравствуйте дорогие наши тато, мама, и 
Вася!” пише Віра. Загалом усе листування велося російською мовою.
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Російською мовою написані й листи Віриної подруги Ніни Б., 
колишньої односельчанки, яка працювала в радгоспі “Більшовик” у 
Криму. Її листи засвідчують негативне ставлення молоді до тодішньої 
сільської дійсності та прагнення виїхати з села з надією на краще 
життя. Зокрема, у листі, датованому жовтнем 1963 р., Ніна Б. писала: 
“Вера ты пишешь что хотишь ехать по комсомольской путевке, Вера 
куда нибудь едь нисиди дома, хуже нигде небудет, […]. Вера может 
ты где нибудь устроишься то я объязательно к тебе приеду. Вера когда 
бы у меня хоча были метрики то я бы в етом совхозе нисидела […] 
но куда же я поеду когда у меня нет метриков, а ты Вера как будешь 
ехать то добывайся всех справок, тогда тебе будет легче, мне еще и так 
повезло что я здесь встроилась без никаких документов. Вера я счас 
получаю по 120 по 100 це само менше и все на себя верну, потеряла я 
свои часы, и одразу купила новы за 30 крб, такие маленькие Верочка 
когдабы ты выдела какая я стала стиляга, подстриглась под мальчика, 
только неговори маме”. 

Отже, основною перешкодою  втілення мрії героїнь листування 
була відсутність документів, а омріяним ідеалом – можливість 
самостійно отримувати зарплатню, достатню для забезпечення власних 
елементарних потреб. Такі документи особового походження нівелюють 
міф про вільне й заможне життя в радянському суспільстві.

Значущими інформативними документами із зони відчуження є 
фотографії, їхня кількість в окремих домівках коливалася від кількох 
одиниць до кількох десятків. Наприклад, у травні 2003 р. у с. Зимовище 
(вул. Гагаріна, 28) було виявлено 49 фотографій, у с. Куповате 
(вул. Шляхова, 7) – 98 фотографій, у с. Осташів у хаті Уляни Г. 
знайдено 85 фото.

Найбільша група збережених фотографій за тематикою – сімейно-
побутові. Це – фотодокументи, що містять інформацію про вбрання, 
дозвілля, побут населення. Серед них є фото першої половини, 
середини та другої половини ХХ ст. Чимало фотографій молодих і 
літніх людей, дітей (індивідуальні та групові). Трапляються рідкісні 
фотографії, які можна кваліфікувати як історичні. На них зафіксовані 
жителі Полісся або їхні родичі в певні історичні періоди: за царату, у 
перші роки радянської влади, під час колгоспного будівництва, під час 
Другої світової війни. 

Значна кількість фотографій, виявлених у зоні відчуження, була 
розміщена у фотоколажах в дерев’яних рамах під склом. Завдяки цій 
місцевій традиції серед фотографій збереглися досить давні зображення 
членів родини в місцевому народному вбранні, військових під час 
служби в радянській армії, а подекуди навіть в царській і, звичайно, 
пізніші фотографії аж до часу аварії. 
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Трапляються фотографії, на яких зафіксовано нестатки, голод, 
перебування на примусових роботах у Німеччині. Наприклад, серед 
світлин, знайдених учасниками експедиції в травні 2003 р. у с. Куповате, 
у хаті на вул. Партизанській, 10, на фото (орієнтовно, поч. ХХ ст.) 
сфотографовано босу дівчинку на тлі стіни дерев’яної будівлі; на 
другому (ймовірно, першої чверті ХХ ст.) − жінку у фартусі з двома 
дівчатками, усі худі й невеселі; на третьому, датованому 1942 р., – групу 
українських гастарбайтерів у м. Радиболі в нацистській Німеччині.

Фотографії різноманітної тематики часто містять етнографічну 
інформацію про елементи традиційної народної культури: народні 
строї (повсякденні та святкові) та звичаєві ритуали (весілля, похорон, 
поминки)8. 

На жаль, стан фотографій із зони відчуження не завжди задовільний, 
серед них трапляються пошкоджені та скручені. Зокрема, у травні 
2003 р. у с. Зимовище в одній з хат за адресою: Провулок Дружби 
було знайдено 52 світлини, усі у скрученому стані. Такі фотографії 
потребують реставрації. 

Духовне життя поліщуків відбито в документах релігійного змісту: 
поминальниках9, молитвах, замовляннях, релігійних книгах. Таким 
документам притаманне рукописне поширення молитовних текстів, які 
нерідко мали прикладне використання. Наприклад, у хаті із с. Старі 
Шепеличі (вул. Зарічна, 6) у квітні 2013 р. науковцями виявлено 
церковний календар, записаний від руки в звичайному шкільному 
зошиті. У ньому, окрім річних православних свят, наявні молитви, а 
саме: “Молитва в час хвороби”, “Молитва за оздоровлення хворого” 
і в кінці зошита дві короткі молитви: “Перед навчанням” і “Після 
навчання”. Потрібно зауважити, що весь текст, за винятком двох 
останніх молитов, написано українською мовою, що в аналізованому 
матеріалі є поодиноким явищем. Останні молитви, вочевидь, були 
призначені для допомоги щодо розв’язання проблем молодших членів 
сім’ї. Про те, що це були не єдині проблеми дітей родини, свідчить 
запис всередині зошита дитячою рукою: “Тато сегодні пришов тверези”. 

Окремим важливим етнографічно-лінгвістичним джерелом 
традиційної культури є рукописні замовляння, які й нині побутують у 
поліському регіоні. Наприклад, у 2007 р. у с. Новошепеличі за адресою: 
вул. Прип’ятська, 24 виявлено зошит з рукописними записами 7 
замовлянь: “от шалу (від укусу собаки)”, “при выгоне скота на паству”, 
“на исцеление молока у коровы”, “замовлять кровь свежей раны”, 
“при болезни кровотечение у женщин”, “заговор от скулы”, “заговор 
от змеиного укуса”. Попри незначну кількість виявлених документів 
релігійного змісту, вони є важливим джерелом дослідження духовного 
світу поліщуків.
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Творчі документи з паперовою основою, зафіксовані в зоні 
відчуження, також мають власні особливості. З одного боку, це 
щирість, певна наївність, а з іншого – у них можна помітити вплив 
радянської ідеології. Прикладом можуть слугувати два дівочі пісенники 
із с. Старі Шепеличі, вул. Зарічна, 6 (експедиція 2013 р.), власниця яких 
навчалася, мабуть, у 5–7 класах. Один із пісенників містить популярні 
пісні радянської естради, частівки, військово-патріотичні пісні, пісні 
про дружбу та любов, тобто повністю відповідає віковим потребам. 
Водночас у зошиті наявні пісні (їх чимало) з політичної тематики, а 
саме: “Ленин”, “Композиция песен На марше XI пятилетки”, “Гимн 
демократической молодежи мира”, “Композиция песен ко дню 
Советской Армии”, “И вновь продолжается бой”, “Песня о России”, 
“Песня о Родине”. Такий репертуар ілюструє неабиякий вплив на 
молодь комуністичної та антинаціональної пропаганди, що, насамперед, 
призвело не лише до занепаду національних традицій, а й до русифікації 
українського населення, навіть сільського. Акцентуємо, що в цьому 
пісеннику є лише одна українська пісня: “Ми з мамою” (Я і мама вранці-
рано завжди сповнені турбот…), яка, очевидно, пов’язана з періодом 
дитинства і асоціюється з матір’ю. А вже в юному віці про музичні 
смаки дівчаток свідчать записані ними престижніші російськомовні 
естрадні пісні. Сторіночки пісенника традиційно прикрашені вирізками 
портретів симпатичних людей або кіноакторів. 

У другому пісеннику дивним чином сусідять такі різнопланові 
пісні, як революційно-радянсько-патріотична “И вновь продолжается 
бой!”, яка оспівує “вихри яростных атак” за ідеали “юного октября” 
і вічно молодого Леніна та тиха, лірично-провінційна “Родная 
песенка” із сюжетом ідилічної картинки села. Досить своєрідними і не 
характерними для інших пісенників є наклеєні в ньому картинки: аркуші 
прикрашені вирізками із зображеннями революціонерів, імовірно, зі 
старого підручника історії Росії.

Такі зошити-пісенники можна кваліфікувати як творчі документи, 
де відбито, окрім вікових особливостей та естетичних уподобань, риси 
характеру й душевний стан дитини, а також вплив панівної державної 
ідеології, яка стрімко витісняла традиційну культуру. 

У багатьох хатах науковці виявили стандартні за формою 
документи, які засвідчують особу її власників та членів родини. 
Різноманітні свідоцтва, паспорти, трудові книжки, військові квитки, 
професійні та громадські посвідчення, довідки, грамоти тощо містять 
особисту інформацію про їх власників та є наочністю суспільних змін 
у селі. Насамперед, такі документи часто використовують з метою 
ідентифікації виявлених на об’єкті музейних предметів. Разом з іншими 
документами особового походження та музейними експонатами вони 
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дозволять науковцям повніше реконструювати картину життя й побуту 
мешканців певної оселі.

Унікальними документами з історії повсякдення є особисті 
“виробничі щоденники”, у яких селяни фіксували виконувану в 
колгоспі роботу та важливі події родинного життя й сільського 
побуту10. Історію місцевого традиційного виробництва доповнюють 
виявлені реєстраційні посвідчення на гончарний промисел у с. Луб’янка 
Поліського району. Такі документи є важливим джерелом дослідження 
соціально-економічних та виробничих відносин. 

З метою ідентифікації власників оселі, крім особових документів, 
учасники експедицій відбирали в покинутих помешканнях квитанції, 
страхові поліси, заадресовані конверти і вітальні листівки. Останні 
трактують як тимчасовий ідентифікаційний документ11, проте аналіз 
колекцій з десятків листівок, виявлених пізнішими експедиціями, 
засвідчує, що листівки можуть бути використані не лише для 
ідентифікації, а і як носії інформації про естетичні та суспільно-
політичні впливи на українців.

Під час експедиції 2013 р. у кількох покинутих домівках було 
виявлено десятки вітальних листівок, переважно радянського періоду, 
а в с. Лелів на вул. Миру, 17 − колекцію з 60 вітальних листівок 
середини ХХ ст. Значну кількість листівок знайдено в с. Луб’янка 
на вулиці 1-го Травня в будинках № 120 (17 од.) та в будинку 
№ 127 (43 од.). У вітальних листівках, які є пам’ятками філокартії, 
зафіксовано радянські свята: “1 Травня”, “8 Березня” тощо. Привітання 
на листівках окреслюють уявлення про ставлення людей до таких свят. 
Як свідчать вітальні написи на листівках, знайдених у хаті Євдокії 
Романівни Ш. із с. Луб’янка, обидва свята поліщуки сприймали як 
свято Весни. Традиційними є для поліського населення й привітання 
з Днем Жовтневої революції, таке політичне свято було приводом для 
найкращих побажань рідним і знайомим. Серед вітальних листівок були 
й навіть півстолітньої давності, що особливо спонукає до їх збереження.

Значущість ідентифікаційних документів зростає і в тому разі, 
коли в обстежуваній оселі трапляються цінні музейні або архітектурні 
експонати. Наприклад, у с. Іловниця у квітні 2013 р. науковці 
досліджували стебку та хлів на сохах. Визначити номер будинку, який 
був уже в стані занепаду, не було можливості, але в ньому, на щастя, 
вдалося знайти два документи із зазначеними прізвищами: грамоту 
та запрошення. Вони й допомогли встановити особистості мешканців 
цього будинку. 

Різноманітними квитанціями, страховими зобов’язаннями та іншими 
платіжними документами, які у значній кількості зберігалися в домівках 
поліських селян, можна проілюструвати зобов’язання сільської родини 
перед державою. Наприклад, у хаті Якова О. із с. Старі Шепеличі (вул. 
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Лісова, 17) під час історико-етнографічної експедиції 2013 р. виявлено 
квитанції та інші платіжні документи (залікові квитанції на поставку 
м’яса птиці, кроля) 1947–1953 рр. Аналіз платіжних повідомлень 
засвідчує, що в 1947 р. Яків із дружиною Марфою мали двох дітей, 
проте кожен із подружжя платив малосімейний податок у сумі 25 крб. 
У тому ж 1947 р., як колгоспники, вони виконували зобов’язання на 
поставку державі таких продуктів: молока – 210 л., м’яса − 40 кг у 
живій вазі та яєць – 120 шт. У родині зберігалися й повоєнні страхові 
свідоцтва на майно та велику рогату худобу (1), страхова сума кожного 
з яких за рік дорівнювала 33 крб. І все це було у скрутний повоєнний рік. 
Отже, документи ідентифікаційного призначення, які на першому етапі 
формування музейної колекції та документального архіву виконували 
допоміжну, уточнювальну функцію, з часом набувають історичного 
значення завдяки фіксації в них різноманітних аспектів повсякдення.

Дослідження багатьох документів особового походження, зібраних 
історико-етнографічними науковими експедиціями в покинутих 
селах зони відчуження Чорнобильської АЕС за останнє після аварії 
десятиріччя, свідчить про майже однаковий видовий склад документів 
з кожного села. Можна окреслити сукупність документів, повторювану 
в кожній хаті: документи, які засвідчують особу; документи на право 
власності; листи; листівки; квитанції; страхові поліси; фотографії. Проте 
зі збільшенням кількості документів збільшується і їх інформативність, 
а з часом змінюється оцінювання окремих груп документів, що 
призводить до значного зростання можливостей їх використання. Серед 
особливих ознак таких документів виокремлюємо:

− приналежність пересічним сільським громадянам;
− випадковість потрапляння документів до архіву (власники не 

готували їх для публічного зберігання в архіві);
− широкі можливості для застосування різних методів історичного 

дослідження;
− репрезентативність (на основі документів з однієї родини можна 

представити історичний зріз епохи);
− доцільність застосування документів особового походження під 

час експонування музейних предметів із відселених територій;
− наявність значної кількості однотипних стандартних і, на перший 

погляд, малоінформативних документів, що потребують дослідження 
методом зіставлення;

− потреба реставрації окремих видів документів;
− фіксація впливу державної ідеології в окремих документах 

особового походження.
Порушення компактності проживання колишніх мешканців 

відселених сіл та суспільно-політичні зміни в Україні підвищують 
цінність документів із зони відчуження в контексті реконструкції 
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історичного повсякдення. Критерії цінності документів не є сталими, те, 
що на сьогодні є не поцінованим, з плином часу може стати безцінним. 
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Personal paper documents accompany people throughout their life and provide 
the eloquent source of the everyday history. Due to the Chornobyl disaster, thousands 
of our compatriots had to leave their homes. Members of the historical-ethnographic 
expeditions detected identity documents, letters, postcards, receipts, certificates 
of insurance, photographs, titles of ownership, etc. in the places of their former 
residence. This article is concerned with the peculiarities of informative content and 
specific diversity of the personal documents from the Chornobyl Exclusion Zone. 
The introduction of these groups of documents into scientific turnover will expand 
the source base for the purpose of the historic everyday life reconstruction.

Key words: the personal documents; the everyday history; the Chornobyl 
Exclusion Zone.



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 171

С. А. КАМЕНЄВА*

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ДО 85-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

“КИЇВЩИНА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ”
(6 квітня 2017 року)

До 85-річчя утворення Київської об-
ласті 6 квітня 2017 р. у малій сесійній 
залі Київської обласної ради відбулася 
науково-практична конференція “Київ-
щина: історія та сучасність”, організова-
на Державним архівом Київської області. 
Співорганізаторами форуму виступили: 
Київська обласна рада, Київська облас-
на державна адміністрація, Державна ар-
хівна служба України, Інститут історії 
України НАН України, Центральний дер-
жавний кінофотофоноархів України іме-
ні Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України 
імені Г. С. Пшеничного), Вишгородський 

історико-культурний заповідник, Спілка архівістів України, Компанія 
“Цифрова країна”.

Основною метою конференції було привернути увагу органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, наукового загалу, суспіль-
ства до проблем дослідження та збереження історичних, культурних 
і духов них пам’яток Київської області, презентувати інформаційний 
потенціал архівних установ області, які на сучасному етапі є не лише 
осередками формування історичної пам’яті, а й духовними центрами 
області, міста, району.

У роботі конференції взяли участь більше 130 представників архів-
них, музейних, наукових, бібліотечних та релігійних установ м. Києва 
та Київської області, а також представники Польської академії знань із 
м. Краків (Польща).

Високий рівень представництва забезпечив фаховість наукової дис-
кусії, новизну і різноманітність підходів до вирішення наявних про-
блем та формування нових досліджень з історії Київщини.

Відкриваючи конференцію, директор Держархіву Київської області 
С. А. Каменєва наголосила, що метою конференції є не лише презента-
ція джерельної бази архівних установ Київської області, а й можливість 

* Каменєва Соф’я Арсеніївна – директор Державного архіву Київської 
області.

© С. А. Каменєва, 2017
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привернути увагу наукового загалу, краєзнавців, громадських організа-
цій до проблемних питань у дослідженні історії Київщини; акцентувала 
увагу на тому, що конференція відкриває широке поле можливостей 
для оприлюднення нових здобутків істориків, науковців, архівістів, 
працівників музейних установ, які можуть зберегти історію Київщини, 
тільки об’єднавши свої зусилля. 

Учасників конференції урочисто привітали: Голова Державної 
архівної служби України Т. І. Баранова, голова Київської обласної 
державної адміністрації О. Л. Горган, академік НАН України, дирек-
тор Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук 
В. А. Смолій, директор Інституту української археографії та джерело-
знавства імені М. С. Грушевського НАН України, доктор історичних 
наук Г. В. Папакін, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Національного університету імені Тараса 
Шевченка, голова Спілки архівістів України, доктор історичних наук, 
професор М. Г. Щербак.

Звертаючись до учасників конференції, Т. І. Баранова зазначила, 
що з огляду на сучасні суспільно-політичні процеси, важливе значен-
ня має оприлюднення архівних документів, в яких відображено про-
цеси політичного, економічного та культурного розвитку країни. За її 
твердженням, сучасне інформаційне суспільство не може існувати без 
використання та оприлюднення інформаційного потенціалу архівних 
установ. 

У своєму вітальному слові О. Л. Горган акцентував увагу не лише 
на тому, що науково-практична конференція “Київщина: історія та су-
часність” займає окреме місце у низці заходів до 85-річчя Київської 
області, а й відіграє значну просвітницьку роль у вихованні патріотиз-
му, відображаючи найважливіші історичні події на теренах Київщини. 
За його переконанням, конференція матиме значний науковий та сус-
пільний резонанс не тільки в Київській області, а й в Україні, викличе 
інтерес науковців, суспільства та посприяє подальшому динамічному 
розвитку досліджень із регіональної історії Київщини.

З вітальним словом
до учасників конференції 

звертається Голова
Державної архівної служби 

України Т. І. Баранова.
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Велику зацікавленість в учасників конференції викликав виступ 
академіка НАН України В. А. Смолія, який охарактеризував Київщину 
як “вдячне і цікаве поле” для досліджень із локальної історії, підкрес-
люючи її регіональну ідентичність. Відомий учений акцентував увагу 
на необхідності вивчення також сільської історії, яка, на його думку, 
сьогодні знаходиться у проблемному просторі, але має величезні пер-
спективи розвитку. Підкреслюючи важливість цієї тези, він наголосив, 
що “свій історичний портрет” повинен бути у кожного села та містечка 
нашої країни. За його словами, проведення такої конференції має не 
тільки регіональний, але й всеукраїнський масштаб, і є підтвердженням 
авторитету Держархіву Київської області серед наукової спільноти.

Доктор історичних наук Г. В. Папакін, вітаючи учасників конфе-
ренції, наголосив на величезному інформаційному потенціалі джерель-
ної бази з історії Київщини, яка зберігається в Держархіві Київської 
області, а також запросив представників архівних, музейних установ 
приєднатися до виявлення та публікації документів, пов’язаних з іс-
торією Української революції 1917–1921 рр.

У вітальному слові до учасників конференції доктор історичних 
наук, професор М. Г. Щербак акцентував увагу не лише на актуальнос-
ті проведення науково-практичної конференції, а й на різноманітті (за 
проблематикою і хронологією) доповідей, запропонованих учасниками 
конференції – від часів Київської Русі до сьогодення. 

Директор Державного архіву Київської області С. А. Каменєва,
голова Київської облдержадміністрації О. Л. Горган.
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Пленарне засідання конференції відкрила С. А. Каменєва, яка у 
своїй доповіді проаналізувала ретроспективний аспект утворення Ки-
ївської області, зміни в її адміністративно-територіальному поділі в 
радянський та пострадянський періоди, наголосивши на актуальності 
теми територіальної ідентичності під час створення об’єднаних терито-
ріальних громад на території сучасного київського регіону.

Доповідь директора ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного, кандидата 
історичних наук В. Г. Берковського була присвячена аналізу багато-
гранної аудіовізуальної джерельної бази з історії Київщини, інформа-
ційний потенціал якої може бути використаний не лише для майбут-
ніх історичних досліджень, а й під час створення виставок, підготовки 
збірників документів. Доповідач наголосив, що у ЦДКФФА України 
імені Г. С. Пшеничного перші кіносюжети з історії Київщини датують-
ся 20-ми роками минулого століття. Вони стосуються єврейських по-
громів у Богуславському, Чорнобильському повіті. Повоєнний період 
в історії київського регіону характеризують 290 кінофільмів, трагічні 
події Чорнобильської катастрофи висвітлені у 17 кінофільмах.

Про наукову роботу польських істориків у державних архівах Укра-
їни з 90-х років минулого століття до сьогодення у рамках програми 
“Забуті пам’ятки європейської цивілізації. Актова спадщина Речі По-
сполитої” розповів доктор, ад’юнкт Польської Академії знань у м. Кра-
кові Яцек Крупа.

Актуальним питанням використання інформаційних технологій в 
архівній справі у контексті входження України до європейського на-
укового і інформаційного простору присвятив свою доповідь директор 
Компанії “Цифрова країна” Олександр Болонніков, який на прикладі 
співпраці з Держархівом Київської області запропонував практичні рі-
шення з організації доступу до архівної інформації.

Подальше обговорення актуальних питань дослідження історії Ки-
ївщини та збереження історичних, культурних і духовних пам’яток 
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відбувалося на секційних засіданнях. Учасникам першої секції були 
представлені історіографічні та джерелознавчі дослідження з історії 
Київщини, а також обговорені проблеми дослідження та збереження 
історичних, культурних і духовних пам’яток Київської області. Велику 
зацікавленість визвали змістовні доповіді начальника відділу викорис-
тання інформації документів та інформаційних технологій Держархі-
ву Київської області, кандидата історичних наук О. М. Бєлої “Колек-
ція карт та креслень Державного архіву Київської області як джерело 
вивчення історії Київщини”; начальника відділу у справах релігій та 
національностей Управління культури, національностей та релігій Ки-
ївської обласної державної адміністрації М. Я. Бардин “Про стан і тен-
денції релігійної ситуації та державно-церковних відносин в Київській 
області”; Благочинного Вишгородського благочиння Київської єпархії 
Української православної церкви, кандидата богослов’я, професора 
Д. А. Денисенка “Духовний подвиг святих Бориса і Гліба як фундамент 
розвитку Київської Русі в період правління Ярослава Мудрого”; прес-
секретаря Макарівського вікаріатства Київської єпархії Української 
православної церкви архімандрита Філарета (Єгорова) “Християнське 
благочестя в родинах православних козаків-захисників Київщини на 
прикладі сім’ї уродженця Макарова святителя Димитрія Ростовсько-
го”; зберігача фондів Держархіву Київської області, магістра теології 
А. О. Мочаліна “Діяльність Київського відділення Російського біблійно-
го товариства (за документами Державного архіву Київської області)”; 
завідувача сектору відділу довідкового апарату та обліку документів 
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК 
України), кандидата історичних наук О. С. Кузьмука “Ліквідація Києво-
Межигірського монастиря під час секуляризаційної реформи 1786 р.”; 
доцента кафедри правознавства Білоцерківського інституту економіки 
та управління ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку лю-
дини “Україна”, кандидата історичних наук С. І. Бурлаки “Рух опору на 
Білоцерківщині під час нацистської окупації: крізь призму маловідомих 
документів”; провідного спеціаліста відділу використання інформації 
документів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного І. М. Закринич-
ної “Історія розвитку Київської області в аудіовізуальних документах з 
фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного” та інші.

Учасники конференції, які працювали у другій секції, відзначили 
актуальність вивчення місцевої історії як фундаментальної бази ста-
новлення та розвитку Київщини, а також обговорили коло питань, 
пов’язаних з роллю особистості в історії різних періодів. Серед най-
більш цікавих можна відзначити доповіді: заступника директора Виш-
городського історико-культурного заповідника, провідного наукового 
співробітника Інституту історії НАН України, кандидата історичних 
наук Т. В. Чухліба “Листи фастівського полковника Семена Палія до 
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королів Речі Посполитої з польських архівосховищ”; завідувача відділу 
інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської централізо-
ваної бібліотечної системи, кандидата історичних наук Є. А. Чернець-
кого “Домінік де Ля Фліз і Київщина (на підставі джерел Державного 
архіву Київської області)”; заступника директора-головного зберігача 
фондів Г. В. Бойко “Видатні діячі Київщини (за документами Держав-
ного архіву Київської області)”; доцента кафедри дошкільної освіти 
та менеджменту ВНЗ КОР “Академія непереривної освіти”, кандида-
та історичних наук В. С. Перерви “Шкільне меценатство Олександри 
Браницької на Київщині (XIX – початок XX століть); провідного на-
укового співробітникаа відділу давніх актів ЦДІАК України, кандидата 
історичних наук О. М. Пономарьова “Напад татар на південні рубежі 
Київщини 1769 року за свідченнями очевидців”; доцента кафедри сус-
пільно-гуманітарних наук Білоцерківського національного аграрного 
університету, кандидата історичних наук О. В. Ярмоли та начальника 
архівного відділу Білоцерківської міської ради Н. В. Ніканорової “Біло-
церківський архів у другій половині 20-х років – на початку 40-х років 
ХХ століття”; завідувача архівного сектора Броварської райдержадмі-
ністрації Ю. Є. Копачевського “Історія Броварщини від давніх часів 
до сьогодення”; завідувача Історичного музею Вишгородського істори-
ко-культурного заповідника Л. М. Ніколаенко “Микільсько-Пустинний 
Задесенський монастир: проблеми дослідження”; начальника архівного 
відділу Ржищівської міської ради Л. Ю. Білик “Ржищівський край – 
перлина Київщини. Місто-музей просто неба” та інші.

Підводячи підсумки роботи конференції, учасники висловили впев-
неність, що проведений захід сприятиме подальшому розвитку науко-
вих досліджень з історії Київщини і стане поштовхом для реалізації 
нових спільних ідей.

Під час роботи конференції Держархів Київської області презенту-
вав виставку архівних документів “Героїчне і трагічне в історії Київ-
ської області. Літопис подій”, де відображені найважливіші історичні 
моменти, доленосні події в історії Київщини.

Держархів Київської області також планує опублікувати матеріа-
ли науково-практичної конференції “Київщина: історія та сучасність” 
окремим виданням.
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ДЕРЖАВНІ АРХІВИ II РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ:
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ1

Висвітлено діяльність польських архівістів, спрямовану на створення цен-
тралізованої мережі державних архівів після здобуття Польщею незалежнос-
ті. Перші ініціативи в архівній сфері, що з’явилися в Польщі під час Першої 
Світової війни, знайшли своє відображення в низці законодавчих актів. У цих 
актах відображено структуру і завдання централізованої архівної мережі і 
підпорядкування архівів. Рескрипт Ради Регентства, опублікований 31 липня 
1918 р., тобто ще до формального відновлення незалежності Польщі, був під-
даний критиці в історичному й архівному середовищі, насамперед його крити-
кував професор Теодор Вежбовський. Відтак, 7 лютого 1919 р. на його заміну 
було видано “Декрет про організацію державних архівів і опіку над архівни-
ми матеріалами”. До 29 березня 1951 р. Декрет був основним законодавчим 
актом в архівній сфері, що врегульовував важливі питання діяльності архі-
вів II Польської Республіки. Декрет доповнювали численні правила й керівні 
принципи, розроблені Міністерством духовних справ і народної освіти, якому 
підпорядковувався Відділ Державних Архівів. Цей орган керував державними 
архівами, вирішував питання їх організації, планування завдань і бюджету. 
Разом із ним була заснована Архівна Рада – незалежний консультативний 
орган, члени якого обиралися на трирічний термін. У статті, на підставі за-
значених правових актів, автор висвітлив численні правові, організаційні та 
фінансові проблеми, з якими стикалися державні архіви в своїй діяльності. 
Автор опирався на багату літературу зі зазначеної теми, долучив самостійно 
розроблені діаграми, графіки і таблиці, що ілюструють питання, обговорювані 
в тексті статті.

Ключові слова: Державні архіви II Речі Посполитої; Декрет про органі-
зацію державних архівів і опіку над архівними матеріалами; Відділ Держав-
них Архівів у Польщі.

Засади сучасної національної державної архівної служби Республі-
ки Польща закладено ще під час Першої світової війни. Вже тоді орга-
ни, що перебували під управлінням поляків, намагалися брати під свою 
опіку архіви та їхні фонди, а коли це ставало неможливим, принаймні, 
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хоча б забезпечувати збереження документів, залишених окупаційною 
владою без належного догляду. Яскравим прикладом вжитих зусиль є 
діяльність Громадянського Комітету м. Варшави, спрямована на вря-
тування від знищення варшавських архівів (1915 р.)2. У квітні 1917 р. 
Політичним Департаментом Тимчасової Державної Ради (далі – Дер-
жавна Рада) була створена Архівна Комісія, до складу якої входили 
видатні варшавські історики3. Дев’ять засідань Комісії присвячувалися 
вирішенню проблем, пов’язаних із реєстрацією архівів, розташованих 
на польських землях, підготовкою до ревіндикації4 фондів, вивезених 
загарбниками, розробленням законопроекту архівного статуту та ін-
ших нормативних актів5. Про підготовлені в ті часи проекти висловили 
свою думку відомі архівісти та історики, у т. ч.: Владислав Сeмкович, 
Теодор Вежбовський і Станіслав Кутжебa. Проекти юридичних актів і 
примітки до них пізніше було використано під час розроблення архів-
них правил, виданих Міністерством духовних справ і народної освіти 
(далі – Міністерство духовних справ).

Після розпуску Державної Ради і заміни її 12 вересня 1917 р. на 
Регентську Раду, Архівну Комісію підпорядкували реорганізованому 
Міністерству духовних справ6. Затим у січні 1918 р. на базі Комісії був 
створений Сектор, а місяцем пізніше – Відділ державних архівів (далі – 
ВДА). Втім, ВДА почав свою діяльність з 10 квітня 1918 р.7, очолив 
його Стефан Еренкреутз. Разом із ВДА був створений консультативний 
орган – Архівна Рада, до якої увійшли представники архівів, універси-
тетів і окремих міністерств8.

Основна діяльність ВДА зосереджувалася на двох основних напря-
мах, а саме: на розробленні першого закону з організації мережі дер-
жавних архівів і визначення норм, якими могли б керуватися польські 
архівісти при прийманні під свою опіку архівних установ і фондів, що 
перебували на той час ще в руках німецьких і австро-угорських оку-
пантів9. Крім цього, співробітникам ВДА доводилося піклуватися про 
документи, що зберігалися в провінціях, забезпечувати правовий за-
хист архівних документів на польських землях і приймання, наскільки 
це було можливим, документів, залишених німецькими та австрійськи-
ми органами управління.

Результатом проведеної раніше роботи став Рескрипт Регентської 
Ради від 31 липня 1918 р. “Про організацію державних архівів і опі-
ку над архівними матеріалами”. Текст Рескрипту, опублікований в 
“Monitorse Polskim” 7 серпня 1918 р. (№ 116), вже через тиждень підпав 
під критику Теодора Вежбовського. Його критичні зауваження спри-
чинили жваве обговорення Рескрипту й листування між різними заці-
кавленими сторонами10. До дискусії долучилися ВДА, Бюро Президії 
Ради Міністрів, редакція “Dziennika Praw Państwa Polskiego” (“Офіцій-
ного вісника законів Держави Польської”, далі – “DPPP”) та Цивільна 
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канцелярія Начальника Держави. Разом із Рескриптом, під час дискусії 
обговорювалося питання про місце державних архівів у структурі осві-
тянського відомства, позаяк саме Міністру духовних справ довірили 
найвищу владу над цими специфічними установами11. Незважаючи на 
певні недоліки першого архівного акта, що регулював основні питання 
архівів і їх організації, в ньому було приділено увагу всім нагальним 
проблемам, що виникали на той час у діяльності архівів.

У першій главі Рескрипту ВДА визначався вищим органом у систе-
мі державних архівів (гл. 1, ст. 2), окреслювалися завдання й компетен-
ція Архівної Ради (гл. 9)12. Всі інші глави, крім десятої (перехідні поло-
ження), присвячувалися завданням і повноваженням державних архівів 
у сфері забезпечення збереженості і використання архівних документів. 
Віддавалося належне проблемам ревіндикації архівних документів, що 
належали Польській Державі і знаходилися поза її межами, а також 
подоланню проблеми нестачі кваліфікованих архівістів. У системі дер-
жавних архівів планувалося (стаття 44) створення п’яти центральних 
архівів у Варшаві (Головний архів давніх актів, Архів давніх актів, Каз-
начейський Архів, Архів Міністерства духовних справ і народної осві-
ти, Військовий Архів) і трьох місцевих архівів: в Любліні, Пьотркуві й 
Плоцьку13. Незважаючи на в цілому корисні положення Рескрипту, не 
вистачало коштів на його впровадження в життя. Міністерство духо-
вних справ в листі від 31 серпня 1918 р. звернулося до Президента Ради 
Міністрів із проханням про виділення додаткового фінансування в сумі 
28 тис. 590 німецьких марок (DM). Уважалося, що цих коштів вистачи-
ло б на покриття витрат, пов’язаних з організацією та налагодженням 
діяльності архівів у Любліні та Пьотркуві, а також для забезпечення 
збереженості архівних документів в інших місцях, у період з 1 вересня 
по 31 грудня 1918 р. Для Пьотркувського архіву на цей період плану-
валося виділити суму в 9 тис. 25 DM, а для архіву в Любліні – 9 тис. 
65 DM14. Ці суми не були такими вже й великими для забезпечення 
функціонування щойно заснованих архівних установ. Однак, через від-
сутність архівних джерел важко дійти висновку про те, чи була ця сума 
насправді достатньою для покриття всіх витрат. Створені в діяльності 
ВДА документи були майже повністю знищені під час воєнних подій 
у вересні 1939 р. Дослідникам залишилися лише документи окремих 
архівів, які опосередковано надають відповідь на це питання15. Під час 
складання бюджетів архівів закладався приблизно такий рівень оплати 
праці співробітників ВДА (див. табл. 1)16.
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Таблиця 1
Запланований рівень оплати праці службовців 

Відділу Державних Архівів

Посада
Категорія

оплати службовця Оклад

Міністерський радник V b 1000 DM

Доповідач VII 700 DM

Об’їзний архівіст VII 700 DM

Архівний асистент IX 400 DM

Помічник секретаря X 300 DM

Джерело: Авторський аналіз на підставі AAN, PRM, cz. II, nr zesp. 8, sygn. 77, 
k. 33. 

Як уже згадувалося вище, Рескрипт був підданий критиці, а швидка 
зміна політичної ситуації стала причиною, з якої його не було повністю 
впроваджено. Однак, це був перший юридичний акт в історії країни, 
що врегульовував діяльність державних архівів в особливих умовах на-
родження державності.

Черговим юридичним актом, який тривалий час регулював діяль-
ність державних архівів Польщі, став Декрет від 7 лютого 1919 р. “Про 
організацію державних архівів і опіку над архівними матеріалами” 
(“DPPP”, № 14, ст. 182)17. Цей Декрет був правовою базою організації 
та функціонування архівів у Польщі до 1951 р. Незважаючи на заклик 
Теодора Вежбовського щодо організації широкого обговорення архівіс-
тами та істориками тексту нового законопроекту, положення Декрету, 
його прийняття й впровадження в життя перетиналися з раніше при-
йнятим Рескриптом. В Декреті були зроблені лише найнеобхідніші по-
правки, що витікали зі зміни політичної ситуації після 11 листопада 
1918 р.18

Декрет поділявся на десять глав, присвячених конкретним питан-
ням, пов’язаним з організацією архівної мережі та її функціонуван-
ням19. У першій главі визначалися повноваження ВДА. Він підпоряд-
ковувався безпосередньо Міністру духовних справ і народної освіти як 
самостійна структурна частина цього Міністерства. Коло завдань, над 
якими мав працювати ВДА, включало:

– управління державними архівами;
– технічні і науково-дослідні роботи, спрямовані на відновлення та 

підтримання в задовільному стані архівних документів, що належали 
громадським, міським, ґмінним установам тощо;
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– роботи зі захисту і запобігання руйнуванню архівних пам’яток 
старовини на батьківщині;

– консультування і надання допомоги в сфері зберігання та захисту 
пам’яток, що представляли історичну цінність і перебували в приват-
ному володінні;

– ревіндикацію архівних документів, які належали Польській Дер-
жаві і перебували поза її межами20.

Відповідно до Декрету, ВДА здійснював контроль за діяльністю 
архівів, зокрема під час розроблення проектів бюджетів архівів і ви-
користання бюджетних коштів; пропонував Міністру духовних справ 
кандидатури архівістів на призначення в архіви, розробляв для держав-
них архівів внутрішні нормативи (статути та інструкції), а також ви-
ступав з ініціативою публікації видань архівної тематики. Начальник 
ВДА справляв значний вплив на формування кадрового складу архівів 
і розподіл бюджетних коштів.

Друга глава Декрету присвячувалася державним архівам. До їхніх 
завдань як державних установ у першу чергу належали:

– зберігання архівних документів, пов’язаних із функціонуванням 
державних установ, церковної влади і релігійних організацій, установ і 
державних корпорацій, а також колишніх російських державних орга-
нів та органів окупаційної влади;

– збирання і зберігання всіх історичних рукописів з історії та куль-
турного розвитку Польщі;

– виконання будь-якого роду запитів і пошуків в архівних фондах 
для задоволення потреб державних установ і приватних осіб, а також 
виготовлення копій, витягів і здійснення перекладів документів у за-
лежності від запиту;

– співпраця в сфері реалізації дослідницьких проектів наукового 
характеру21.

Три наступні глави Декрету висвітлювали питання, пов’язані з ви-
конанням ВДА і підлеглими йому державними архівами науково-тех-
нічних робіт зі забезпечення збереженості архівів і архівних колекцій, 
які перебували в розпорядженні громадських, міських і ґмінних уста-
нов; визначали повноваження в сфері архівного контролю над діловод-
ством і архівами діючих установ. В п’ятій главі розглядалися основні 
положення, пов’язані з ревіндикацією архівних зібрань, а також збере-
женням історичних пам’яток старовини і продовженням робіт, спрямо-
ваних на запобігання руйнуванню та консервацію архівних документів, 
що зберігалися як в державних установах, так і у приватних осіб.

Шоста, сьома і восьма глави Декрету цілком присвячувалися пи-
танням, що стосувалися кадрів державних архівів, ієрархії чиновниць-
ких посад, сфери завдань і компетенції об’їзних архівістів, а також 
функціонування Кваліфікаційної комісії при ВДА.
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Відповідно до Декрету створювався консультативний орган – Ар-
хівна Рада, подібний до того, що був заснований згідно з Рескриптом. 
У порівнянні з іншими питаннями, завданням, організації і діяльності 
Архівної Ради в Декреті приділено більшу увагу: вони описані у три-
надцяти статтях, розділених на три основні групи. Згідно з Декретом, до 
складу Архівної Ради входили: Міністр духовних справ (голова Ради), 
начальник ВДА, директори державних архівів, представники окремих 
відомств, а також церковної влади. Крім них, Міністром духов них справ 
за рекомендацією начальника ВДА до Ради на п’ятирічний термін при-
значалися дванадцять членів (максимальне число). Вони обиралися 
серед заслужених в архівній галузі практиків або вчених із великим 
досвідом наукових досліджень в архівах. До завдань Ради належали: 
участь у розробленні нових діловодних і архівних правил, професійна 
підготовка архівних кадрів і сприяння контактам з іншими архівами та 
міністерствами22.

Десята глава Декрету визначала перехідні положення. Хоча ця гла-
ва була останньою, але з точки зору мережевих державних архівів II 
Речі Посполитої (далі – II РП) вона є найцікавішою. На момент прий-
няття Декрету ВДА формально підпорядковувалися такі державні архі-
ви: у Варшаві – Головний архів давніх актів, Архів давніх актів, Казна-
чейський Архів, Архів Міністерства духовних справ і народної освіти, 
Військовий Архів, а також архіви в Любліні, Пьотркуві, Плоцьку і 
Львові23. Відповідно до статті 44, Міністру духовних справ належало 
право видавати постанови, які стосувалися у т. ч. й архівів у Львові 
та Кракові, і які на практиці ще не перебували під контролем ВДА. 
Остання стаття (ст. 46) врегульовувала питання архівних документів, 
залишених російською та окупаційною владою. Планувалося, що вони 
будуть включені в уже наявні фонди існуючих архівних установ або 
увійдуть до складу фондів новостворених архівів. Передбачалася також 
можливість, за якої ці документи в разі потреби могли б спрямовува-
тися для подальшого використання до відповідних органів і державних 
установ. Це було розумним рішенням, позаяк низка польських установ 
продовжувала виконувати завдання своїх попередників – окупаційної 
влади і, таким чином, була правонаступником їхніх документів.

Значення Декрету для польської архівної служби було і залишається 
донині величезним. Варто підкреслити, що як перший юридичний акт – 
Рескрипт (липень 1918 р.), так і відтворений з незначними поправками 
Декрет (лютий 1919 р.), побачили світ ще під час німецької окупації. 
Можна припустити, що централізована форма управління архівами за 
прикладом німецької та французької моделей була настільки простою і 
зручною, що в момент формування, практично з нуля, мережі польських 
архівів саме ця форма управління була обрана за своєрідну “золоту се-
редину”, щоб привести до уніфікації організацію архівів і способів їх 
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функціонування. Централізація створювала також вигідні умови для ви-
рішення важливих і актуальних проблем, з якими зустрічалися державні 
архіви. Варто додати, що мережа архівів фактично виникла на пустому 
місці – без необхідних приміщень, кваліфікованого персоналу, за умов 
часткової втрати архівних документів і відсутності порядку. Іншим не-
гативним чинником, що впливав на архіви, були збройні конфлікти, в 
яких молода Польська Держава вимушено брала участь.

За тих історичних умов деякі нагальні питання архівів ставилися 
на порядок денний і вимагали прийняття конкретних виконавчих актів, 
утім, велика кількість важливих питань взагалі не порушувалася. Пере-
бування архівів у відомстві освіти не було до кінця вдалим рішенням, 
але на його виникнення вплинули політичні міркування. Незважаючи 
на ці недоліки, Декрет був надзвичайно важливим юридичним актом, 
який дозволив вирішити основні проблеми організації і функціонуван-
ня державних архівів як під час II РП, так і в перші роки після Другої 
Світової війни (до 29 березня 1951 р.).

Мережа державних архівів у Польщі, формування якої спиралося 
на засадничі принципи Декрету від 7 лютого 1919 р., створювалася по-
ступово. Спочатку до неї було включено вже діючі державні архіви, 
згадані в Декреті, насамперед ті, що знаходилися у Варшаві. Перші 
державні архіви засновувалися у великих містах – столицях губерній 
колишнього Царства Польського. Таке розташування забезпечувало 
збереженість архівів ліквідованих установ російської адміністрації24.

Подальше розширення архівної мережі відбувалося шляхом посту-
пового приєднання архівів, що мали історичну цінність і до недавнього 
часу перебували поза межами Польської Держави. Спочатку в архівну 
мережу були включені архіви, розташовані на території колишньої Га-
личини. Восени 1919 р. було перебрано управління Крайовим архівом 
земських і ґродських актів у Львові, а також Крайовим архівом зем-
ських і ґродських актів у Кракові. Їх назвали “земськими архівами”. 
Відтак, у Львові одночасно працювали дві установи під управлінням 
ВДА, а саме згадані в Декреті від 7 лютого 1919 р. земський і держав-
ний архіви. Потім були приєднані архіви, що раніше підпорядковува-
лися Головному управлінню державних архівів колишнього Пруссько-
го округу. З 1 січня 1922 р. під управління ВДА увійшов колишній 
прусський Державний архів у Познані. Роком пізніше, а саме 1 січня 
1923 р., було перебрано керівництво над архівами, розташованими на 
Східних Кресах. Це було пов’язано з ліквідацією політичної та адміні-
стративної автономії Серединної Литви25. Завдяки цьому ВДА прийняв, 
нарешті, під своє управління державні архіви у Вільнюсі та Гродно. 
Заключний крок у створенні архівної мережі відбувся 1 січня 1924 р., 
коли Міністерство сільського господарства і аграрних реформ передало 
ВДА архів колишнього Управління комісії в Бидгощі. На його осно-
ві була заснована філія Державного архіву в Познані26. У той же час 
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архівна мережа поповнювалася архівними установами, що перебували 
на стадії організації, а саме архівами в Любліні, Плоцьку, Пьотркуві, 
Калиші, Ломже, Кельце, Радомі і Сувалках. Утім, спочатку запланова-
ний архів у Луцьку так і не був створений. Станом на 1 січня 1924 р. 
мережа державних архівів у Польщі налічувала 20 архівних установ 
під безпосереднім керівництвом ВДА. Двадцять першим архівом мала 
стати Гданська філія Поморського архіву, але у зв’язку зі складною 
політичною ситуацією, пов’язаною з функціонуванням “Вільного міста 
Данцига”, його реорганізували в архівний сектор при Управлінні Ге-
нерального комісара Республіки Польща. В кінцевому результаті ця 
архівна установа так і не перейшла в підпорядкування ВДА27. Струк-
тура мережі державних архівів станом на січень 1924 р. представлена 
на Схемі 1.

Схема 1 
Організація мережі державних архівів у 1924 р.

 

 

 

 
Джерело: Авторська розробка.
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«Вільного міста Данцига», його реорганізували в архівний сектор при 

Управлінні Генерального комісара Республіки Польща. В кінцевому 

результаті ця архівна установа так і не перейшла в підпорядкування ВДА27. 

Структура мережі державних архівів станом на січень 1924 р. представлена 

на Схемі 1. 

Схема 1  

Організація мережі державних архівів у 1924 р. 
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Незалежно від мережі державних архівів, які у всіх справах, що 
стосувалися їхньої роботи, підпорядковувалися безпосередньо ВДА, 
функціонували й інші архіви: міські, церковні та монастирські, вищих 
навчальних закладів (університетів і політехнічних інститутів), гро-
мадських організацій і товариств, а також приватні архіви. Ці архіви 
відрізнялися від типових державних архівів за своєю організацією. Не-
зважаючи на це, документи, котрі вони зберігали, мали величезну істо-
ричну цінність і містили багатющу інформацію28. У більшості випадків 
у таких архівах працював висококваліфікований персонал із архівною 
та історичною освітою. Державні архіви підтримували з низкою цих 
архівів наукові контакти29.

Крім основного юридичного акту, котрим був Декрет від лютого 
1919 р., діяльність державних архівів регулювали й інші нормативні 
документи, розроблені і введені в дію Міністерством духовних справ. 
Вони доповнювали і розширювали положення Декрету, висвітлювали 
і визначали методичні норми, що застосовувалися під час розроблен-
ня архівних документів. Ними регулювалася також більшість питань, 
пов’язаних із діяльністю архівів у частині управління та завідування 
господарством30.

Положення, викладені в цих нормативних актах, розширювали 
функції архівів, насамперед у сфері доступу до архівних документів. 
Іншим завданням державних архівів був, за сучасною архівною тер-
мінологією, архівний контроль за архівами діючих установ і діловод-
ством у державних адміністраціях. Через брак персоналу, виконання 
цього завдання покладалося на об’їзних архівістів. Проте здійснення 
контролю у такий спосіб не виправдалося на практиці31. Розширення 
завдань архівів у частині контролю призвело до зниження рівня роз-
роблення архівних документів і показників із комплектування архівів, 
позаяк постійні відрядження архівістів з метою контролю позбавляли 
архіви необхідних кадрів для виконання архівної роботи.

Широке наукове співробітництво, про яке йшлося у згаданих вище 
актах, впливало на кількість і якість документів, які отримували до-
слідники. В архівах завжди діяв і до сьогодні діє принцип, згідно з 
яким неопрацьовані і необліковані архівні документи не можуть бути 
доступні користувачам. У цьому місці варто підкреслити, що фонд дер-
жавних архівів, зібраний до 1929 р., налічував 78 тис. 783 погонних 
метри, а до 1939 р. він зріс до 90 тис. погонних метрів32.

Мережа державних архівів, безумовно, не представляла собою 
сталу структуру. Навпаки, в ній часто відбувалися зміни: деякі архіви 
ліквідували, але замість них не завжди засновували нові архівні уста-
нови. Варто також зазначити, що архівна мережа не відповідала адмі-
ністративному поділу держави. Проблемними стали архіви, розміщені 
у випадково обраних місцях, особливо у т. зв. провінції. Так, у зв’язку 
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зі заснуванням Міністром військових справ відомчого Військового ар-
хіву33, що функціонує й досі, Військовий Архів Міністерства духовних 
справ ліквідували в 1930 р., а на його місці був створений Архів Нових 
Актів34. Основним завданням новоствореного архіву було збирання до-
кументів австрійських і німецьких окупаційних установ періоду 1914–
1918 рр. Варто згадати про ліквідацію архівів у Калиші і Сувалках 
1926 р. та припинення існування архіву в Ломжі в 1930 р. У 1933 р. лік-
відували Земський архів у Львові, а його фонди передали на зберігання 
до Державного архіву у Львові35. Міністерство духовних справ також 
виявляло намір ліквідувати Державний архів у Плоцьку, але його не 
було реалізовано до початку Другої Світової війни у вересні 1939 р. 
Ще в 1925 р. було вжито заходів до створення Державного архіву в 
Торуні. Однак, відсутність приміщення для архіву і адміністративні 
зміни в країні стали причинами, через які завдання, котрі планувало-
ся покласти на цей архів, переклали на Бидгощську філію Державного 
архіву в Познані36. Змінювалися й назви архівів. Наприклад, Земський 
архів у Кракові 1936 р. було перейменовано на Державний архів у Кра-
кові, а Архів Міністерства духовних справ і народної освіти – на Архів 
народної освіти. Автономія Сілезії стала на перешкоді заснуванню там 
державного архіву37. У 1932 р. був створений Архів давніх актів Сі-
лезького воєводства в Катовіцах, але він не підпорядковувався ВДА, а 
перебував під управлінням Загального відділу Управління Сілезького 
воєводства38.

ВДА у міжвоєнне двадцятиліття неодноразово наполягав на органі-
зації державних архівів у всіх тодішніх воєводських містах39. У зв’язку 
з цим деякі архіви мали ліквідувати (як, наприклад, архів у Плоцьку), 
а інші планували перемістити. Наприклад, переміщення архівних фон-
дів зазнав Державний архів у Пьотркуві, фонди якого були передані на 
зберігання до Лодзя40. Реалізацію плану з переміщення архівних фондів 
збиралися розпочати ще в 40-х роках XX ст., але завадила Друга Сві-
това війна. Структура державних архівів в Польщі до початку війни в 
1939 р. показана на схемі 2.



187АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ

Схема 2 
Організація мережі державних архівів у 1939 р.

 

Джерело: Авторська розробка.

Розмірковуючи над організацією архівів у міжвоєнний період, вар-
то згадати про фінансову ситуацію, яка впливала на їх функціонування. 
Відділ Державних Архівів у Міністерстві духовних справ мав у своє-
му розпорядженні власний бюджет, який розподілявся між усіма під-
порядкованими йому державними архівами. Бюджет мав дві складові: 
“загальну” і “надзвичайну”. Перша призначалася для виплати заробіт-
ної плати, а також матеріально-адміністративних витрат (робочий одяг 
працівників, страхування співробітників та винагороду за понаднормо-
ву роботу, підтримання будинків і офісів, поточний ремонт і організа-
цію сховищ, придбавання архівних документів і видання архівної літе-
ратури, а також витрати, пов’язані з діловими поїздками і заняттями на 
курсах підвищення кваліфікації)41.

“Надзвичайний” бюджет складався зі спеціальних фінансових засо-
бів і був призначений на капітальний ремонт, будівництво або присто-
сування приміщень для архівів42. Бюджет державних архівів у період 
1919–1932 рр. представлений в таблиці 2 і на діаграмі 1.
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Таблиця 2 
Бюджет державних архівів у 1919–1923 рр.

Рік Бюджет
(польські марки) Звичайні витрати

Надзвичайні
(непередбачувані) 

витрати

II пол. 1919 746 764 666 764 80 000

1922 445 574 231 0 0

1923 1 977 949 591 1 017 949 591 960 000 000

Джерело: Авторська розробка на підставі Mamczak-Gadkowska I. Archiwa 
państwowe... – S. 82–83.

Діаграма 1
Бюджет державних архівів у 1928–1932 рр.
із врахуванням непередбачуваних витрат

 

Джерело: авторська розробка на підставі Mamczak-Gadkowska I. Archiwa 
państwowe... S. 83.

Із наведених даних видно, що в період 1919–1932 рр. бюджет не 
був великим. Він формувався по-різному, в залежності від господар-
сько-економічного становища держави. Наприклад, у 1925 р. бюджет, 
призначений для потреб державних архівів, становив 1 млн 71 тис. 
762 злотих. Ця сума покривала персональні (426 тис. 885 злотих), мате-
ріальні (88 тис. 24 злотих) та інвестиційні (556 тис. 853 злотих) витрати 
архівів. Найгіршим для державних архівів був період великої економіч-
ної кризи. Наприклад, в 1932/1933 бюджетному році на потреби Відді-
лу Державних Архівів виділили лише 290 тис. злотих.

У наступні роки також не було збільшення бюджетних асигнувань 
для забезпечення функціонування державних архівів. У 1935/1936 ро-
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ках на потреби державних архівів виділили лише 125 тис. злотих43. 
Сума матеріальних і адміністративних витрат державних архівів у 
1932–1936 рр. представлена на діаграмі 2.

Діаграма 2 
Адміністративно-господарські витрати державних архівів

у 1932–1936 рр.

Джерело: авторська розробка на підставі Mamczak-Gadkowska I. Archiwa 
państwowe... S. 83.

Фінансові потреби державних архівів були на той час набагато 
більшими й коливалися в межах мільйона злотих на рік. Витрачання 
виділених архівам коштів здійснювалося під жорстким контролем. З 
кожним роком зменшення бюджетних асигнувань украй негативно 
впливало на розмір і виплату заробітної плати в архівах, припинялися 
інвестиції. Бюджет не відповідав основним завданням, що стояли перед 
державними архівами, а також потребам архівів у проведенні ремонт-
них робіт. Фінансові проблеми привели до порушення роботи Архівної 
Ради в 1923–1927 рр., а після 1930 р. – до повного припинення її діяль-
ності44. Тільки з 1936 р. бюджет ВДА почав поступово зростати.

Як видно з діаграми, недофінансування ВДА, а значить і дер-
жавних архівів на місцях, викликало значні труднощі в забезпеченні 
їх правильного функціонування. Наприклад, тільки в 1927 р., завдя-
ки енергійним зусиллям професора Станіслава Пташицького, вдалося 
опублікувати перше число першого в Польщі професійного архівного 
журналу “Archeion”45. Із фінансових причин залишився незреалізова-
ним проект будівництва Центрального державного архіву, розпочатий 
ще 1922 р.46 Спорудження цього об’єкту було пов’язане з планами ра-
ціонального розміщення архівних фондів. Утім, проект і до сьогодні не 
реалізований.
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У зв’язку зі змінами міжнародної політичної ситуації в травні 
1939 р., ВДА здійснив перші кроки для забезпечення збереженості ар-
хівних фондів на випадок війни. Основні заходи були спрямовані на 
захист найбільш цінних колекцій, що зберігалися в архівах Варшави. 
Так, було прийнято рішення про переміщення частини документів у 
сховище в Форте Сокольницького на Жолібожі. Стосувалося це тільки 
Головного архіву давніх актів та Архіву нових актів47. Архівні устано-
ви, розташовані далеко від столиці, готувалися до війни відповідно до 
своїх обмежених можливостей. Архіви забезпечувалися, перш за все, 
протипожежними засобами. Навчали також працівників пожежогасін-
ню та наданню медичної допомоги. Ще в середині травня 1939 р. ВДА 
скликав нараду, на якій учасники розглядали питання забезпечення 
безпеки архівів на випадок війни48.

До вересня 1939 р. державні архіви підготувалися до війни настіль-
ки, наскільки це було можливо49. Фонди деяких архівів, як, наприклад, 
у Військовому Архіві, були частково евакуйовані з Варшави. На жаль, 
евакуація не завжди сприяла збереженості архівних документів. Так, 
один із транспортів, в якому перевозилися архівні та військові доку-
менти, знищили бомбардувальники, а інші документи згоріли як раз 
напередодні перетину румунського кордону50. Керівники провінційних 
архівів рідко приймали рішення про евакуацію фондів. Можливо, це 
було пов’язано з відсутністю потенційних місць для евакуації докумен-
тів, а також людей і спеціалізованих транспортних засобів. Винятком 
став Державний архів у Познані, проте під час евакуації до Львова час-
тину його фондів знищила авіація ворога, а друга частина була пере-
хоплена нацистами51. В результаті артилерійського вогню і повітряних 
нальотів на Варшаву був повністю зруйнований Архів народної освіти, 
а Казначейський архів втратив третину своїх фондів52. Після закінчення 
воєнних дій у 1939 р., перш ніж почала функціонувати організаційна 
структура німецької окупаційної адміністрації, до 25 жовтня на зайня-
тих територіях розпоряджалося військове керівництво53. Після появи 
указів щодо організації окупованих територій, державні архіви відно-
вили роботу в реаліях окупації і працювали під управлінням нацист-
ської адміністрації54.

Таким чином, у період ІІ Речі Посполитої було закладено основи 
й здійснено важливі заходи з розбудови сучасної національної держав-
ної архівної служби Республіки Польща. Централізація архівної справи 
в Польщі була визнана найкращою ідеєю й виправдала себе. Прийня-
ті законодавчі акти, незважаючи на свою недосконалість і проблеми 
впровадження, виявилися доцільними і спрацювали на врятування на-
ціональної архівної спадщини. На закладених у них правових засадах 
розвинулася мережа державних архівів Республіки Польща. 

Переклад із польської мови Лариси Левченко.
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In presented article the polish archivists activities aimed in to creation of fully 
centralized net of state archives after the period of the years of national bondage, 
were shown. The first initiatives, that were taken in Poland during the World War I, 
had found their reflection in the prepared acts of law. In those acts the first structures 
and tasks of centralized archival network and its subordination, were shown in those 
times. The Rescript of the Regency Council, that was published in July 31th 1918, 
therefore still before a formal regain of independence by Poland, has been subjected 
to substantive criticism of the historical and archival environment, among others 
by prof. Teodor Wierzbowski. In the consequences of actions taken in those times, 
was established on February 7th 1919 “Decree on the organization of state archives 
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and care of archival materials”. Directly to March 29th 1951, this basic in archival 
field act of law, was regulating whole crucial issues of the archives of the II Polish 
Republic activities. This document has been supplemented by numerous regulations 
and guidelines, created by The Ministry of Religious Affairs and Public Education, 
in which the Department of State Archives was subjected to. It was the governing 
body for state archives, which decided on the organization, tasks and budget of all 
institutions. An independent advisory body was the functioning Archives Council, 
whose members were elected for a three-year term. In this publication, based on 
subsequent legal acts, the author presented numerous problems that faced by state 
archives, covering both legal, organizational and financial issues. The article is 
based on a rich literature of the subject and is enriched with diagrams, charts and 
tables illustrating the issues discussed in the text.

Key words: the State Archives of the II Republic of Poland; Decree on the 
organization of state archives and care of archival materials; Department of State 
Archives in Poland.
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О. В. БАЖАН*

УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК-АРХІВІСТ АНАТОЛІЙ КЕНТІЙ
(до 80-річчя від дня народження)

У квітні цього року 
історику-архівісту, за-
служеному працівнику 
культури, кавалеру орде-
на “За заслуги” ІІІ ступе-
ня Анатолію Вікторови-
чу Кентію виповнилося 
б 80 років. Понад 40 ро-
ків свого життя він при-
святив служінню архів-
ній справі. Його внесок 
у її подальший розвиток 
вимірюється численни-

ми ґрунтовними теоретичними розробками з питань методики архівної 
роботи, тисячами атрибутованих та описаних документів в упорядко-
ваних ним архівних фондах, які сьогодні є золотими родзинками доку-
ментальної колекції однієї з провідних архівних установ нашої держа-
ви – Центрального державного архіву громадських об’єднань України 
(ЦДАГО України). На архівній ниві також яскраво проявилося і його 
покликання історика-науковця. Авторству А. В. Кентія належить понад 
80 фундаментальних наукових розвідок та публікацій з актуальних пи-
тань історії Організації українських націоналістів (ОУН) та Української 
повстанської армії (УПА), проблематики радянського партизанського 
руху та української еміграції.

На превеликий жаль, неординарна постать Анатолія Вікторовича 
залишилася поза увагою укладачів фахових біографічних та енцикло-
педичних видань1. Виключенням з цього ряду певного забуття мож-
на розглядати статтю начальника відділу забезпечення збереженості 
та обліку документів ЦДАГО України А. В. Іщук – “Історик-архівіст 

* Бажан Ольга Вікторівна – директор Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України, Заслужений працівник культури України.

© О. В. Бажан, 2017
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А. Кентій: життєвий шлях та основні напрямки діяльності”2. З огляду 
на це, нинішня ювілейна дата стала чудовою нагодою згадати Анатолія 
Вікторовича, осмислити його роль і місце у загальному процесі розви-
тку архівознавства та історичної науки в цілому, і тим самим віддати 
належну шану цій непересічній особистості.

А. В. Кентій народився 12 квітня 1937 р. у м. Києві. Цікавою є іс-
торія його родини. Батько – Кентій Віктор Андрійович брав участь у 
Першій світовій та громадянській війнах. У міжвоєнний період займав-
ся кінним спортом у складі київського товариства “Спартак”. У 1938 р. 
виграв першість СРСР у дисципліні висотно-дальнього стрибка на коні, 
а також ставав рекордсменом УРСР в інших кваліфікаціях кінних зма-
гань. На початку німецько-радянської війни, у липні 1941 р., Вік тора 
Андрійовича мобілізували до лав Червоної армії. Згодом родина отри-
мала звістку, що він зник безвісти у січні 1944 р. Мати – Катерина 
Гаврилівна у жахливі роки нацистської окупації Києва змогла зберегти 
дітей – Анатолія і старшу доньку Любов, а у повоєнний час виховати 
їх гідними та освіченими людьми3.

Анатолій Кентій навчався у київській середній школі № 155, після 
закінчення якої, у 1955 р., певний період працював учнем слюсаря на 
Молотовському райпромкомбінаті м. Києва. Впродовж 1956–1959 рр. 
проходив службу в Радянській армії. Повернувшись додому, згадав на-
вички робочої професії і влаштувався на роботу слюсарем на заводі 
ім. Артема у Києві.

Учасники семінару-практикуму на тему “Історик-архівіст Анатолій Кентій. 
До 80-ї річниці від дня народження”. Зліва направо: Т. В. Вронська, 

Р. Я. Пиріг, О. В. Бажан, І. К. Патриляк, Я. С. Калакура, М. Г. Палієнко, 
М. Г. Щербак, Г. В. Папакін, О. Є. Лисенко. 

ЦДАГО України, 7 квітня 2017 р.
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Наступною життєвої віхою А. В. Кентія стало навчання у Київсько-
му державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, куди він вступив у 
1962 р. на вечірнє відділення історичного факультету. У 1968 р. Ана-
толій Вікторович здобув вищу освіту, з відзнакою закінчивши універ-
ситет.

Архівну діяльність він розпочав у 1966 р. на посаді старшого нау-
кового співробітника Центрального державного історичного архіву, а 
згодом працював на різних наукових і керівних посадах у державних 
архівах та Головному архівному управлінні при Раді Міністрів УРСР. 
Так, у 1968–1970 рр. він обіймав посаду старшого інспектора орга-
нізаційно-методичного відділу, а протягом 1970–1979 рр. виконував 
обов’язки помічника начальника Архівного управління (з 1974 р. – Го-
ловне архівне управління). У ці роки А. В. Кентій долучився до роботи 
з підготовки першого у нашій країні довідника “Державні архіви Укра-
їнської РСР” (К., 1972), ставши одним із його авторів-упорядників.

1980-ті – початок 1990-х років пов’язані з роботою Анатолія Вікто-
ровича у секторі партійного архіву Інституту історії партії при ЦК Ком-
партії України – філії Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС: з 
січня 1980 р. – інструктором, а з вересня 1989 р. – старшим науковим 
співробітником4. До кола різноманітних питань, якими він опікувався, 
входило вирішення завдань науково-методичного керівництва партій-
ними архівами обласних комітетів КПУ та вдосконалення науково-тех-
нічного опрацювання архівних документів, зокрема Українського шта-
бу партизанського руху тощо.

Фрагмент виставки, присвяченої 80-й річниці Анатолія Кентія – 
особисті документи, надані родиною.

ЦДАГО України, 7 квітня 2017 р.
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Із здобуттям Україною незалежності перед архівістами постали 
принципово нові масштабні завдання: реформування архівної справи, 
її демократизація і деполітизація, створення відповідної нормативно-
правової бази, розширення доступу до архівних документів, розгортан-
ня наукових досліджень в галузі архівознавства та документознавства, 
організація діяльності архівних установ на нових засадах господарю-
вання, подальший розвиток архівної системи, до якої згідно з Указом 
Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 р. увійшли партій-
ні архівні установи. У цей період А. В. Кентій у складі однієї з робочих 
груп спеціалістів активно займався питаннями приймання на державне 
зберігання документів із поточного архіву ЦК КПУ, що охоплювали 
період 1985–1991 рр.5. Крім того, у зв’язку із створенням на базі ко-
лишнього Архіву ЦК КПУ Центрального державного архіву громад-
ських об’єднань України необхідно було здійснити комплекс заходів з 
інтегрування партійного архіву до системи державних архівів України. 
З метою їх реалізації, перебуваючи з жовтня 1991 р. на посаді головно-
го зберігача фондів ЦДАГО України, Анатолій Вікторович працював 
над організацією відповідно до правил роботи державних архівів упо-
рядкування документів поточного діловодства ЦК КПУ; забезпеченням 
широкого доступу дослідників до документів6; здійсненням переходу 
на нові форми обліку та планово-звітної документації державних архі-
вів7 тощо.

У 1992 р. А. В. Кентій повернувся на роботу в Головне архівне 
управління при Кабінеті Міністрів України, де впродовж 1992–1997 рр., 

Фрагмент виставки, присвяченої 80-й річниці Анатолія Кентія – документи 
про упорядкування фонду “Колекція документів “Український музей у Празі”.

ЦДАГО України, 7 квітня 2017 р.
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перебуваючи на посаді начальника відділу зберігання та обліку Архів-
ного фонду України, опікувався проблемами забезпечення збереженос-
ті архівних документів та здійснення їх обліку на загальногалузевому 
рівні. Особлива увага приділялася ним удосконаленню нормативно-ме-
тодичного забезпечення відповідного напряму та здійсненню комплек-
су практичних заходів, спрямованих на поліпшення умов зберігання 
документів, посилення надійності й безпечності експлуатації будівель, 
споруд та інженерних мереж; посиленню вимог до контрольно-про-
пускного режиму, протипожежного захисту в державних архівах тощо. 
Крім цього, в цей період А. В. Кентієм були підготовлені рекомендації 
“Методика і критерії виявлення і включення унікальних документаль-
них пам’яток Національного архівного фонду України до Державно-
го реєстру національного культурного надбання”, які побачили світ у 
1998 р. і стали теоретичним фундаментом діяльності архівних установ 
із наповнення відповідного розділу Державного реєстру національного 
культурного надбання.

Останні роки свого життя (1997–2010) Анатолій Вікторович про-
працював у ЦДАГО України. Без перебільшення можна стверджувати, 
що за рівнем результативності і продуктивності вони стали апогеєм 
творчої біографії історика-архівіста. За його безпосередньої участі під-
готовлено путівник по фондах ЦДАГО України, розпочато виявлен-
ня унікальних документів у фондах архіву. Протягом 2001–2009 рр. 
ним упорядковано і описано окремі фонди радянських партизанських 
з’єднань та загонів; особовий фонд командира Чернігівського парти-
занського з’єднання, державного та громадського діяча О. Федорова; 
документи громадського об’єднання “Народний Рух України” тощо. 
Неперевершеним взірцем професійної майстерності, яка ґрунтується 
на глибоких знаннях енциклопедичного рівня, стало наукове впорядку-
вання Анатолієм Вікторовичем колекції документів “Український му-
зей в Празі”. Упоряднику вдалося зробити низку відкриттів у вивчен-
ні епістолярної спадщини української еміграції. У процесі наукового 
опрацювання були виявлені та ідентифіковані листи Голови Проводу 
ОУН Є. Коновальця, секретаря Проводу українських націоналістів 
В. Мартинця; листи Голови Директорії і Головного отамана військ 
УНР С. Петлюри до колишніх представників УНР – відомих україн-
ських громадсько-політичних діячів К. Мацієвіча та В. Садовського8.

Упродовж 1998–1999 рр. А. В. Кентій входив до складу робочої 
групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. 
Саме в цей період Анатолій Вікторович написав низку наукових праць 
з історії Української військової організації (УВО), ОУН, УПА. Серед 
фахівців його розробки вважаються найзмістовнішими дослідженнями 
з цієї проблематики, зокрема: “Українська військова організація (УВО) 
в 1920–1928 рр.: Короткий нарис” (К., 1998), “Нариси з історії Органі-
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зації українських націоналістів (1929–1941)” (К., 1998), “Нариси з іс-
торії Організації українських націоналістів в 1941–1942 рр.” (К., 1999), 
“Українська повстанська армія в 1942–1943 рр.” (К., 1999), “Українська 
повстанська армія в 1944–1945 рр.” (К., 1999), “Нарис боротьби ОУН–
УПА в Україні (1946–1956)” (К., 1999) та ін. І це тільки невеликий 
перелік того, що було написано ним за останні 10 років життя.

За вагомий особистий внесок у розвиток архівної справи, висо-
кий професіоналізм А. В. Кентій нагороджений орденом “За заслуги” 
ІІІ ступеня (2004), медаллю “Ветеран праці” (1986), Грамотою-подя-
кою Президента України (1999) та йому присвоєно звання “Заслужений 
працівник культури України” (2001).

З метою належного вшанування пам’яті висококваліфікованого 
спеціаліста архівної справи, талановитого історика, “людини, для якої 
архівний пошук, наукові дослідження, видання джерел були не вико-
нанням службового обов’язку, а життєвою необхідністю, сенсом жит-
тя”9, 7 квітня 2017 р. ЦДАГО України провів семінар-практикум на 
тему “Історик-архівіст Анатолій Кентій. До 80-ї річниці від дня наро-
дження”. Співорганізатором заходу, який проходив у рамках освітньо-
пізнавального проекту “Архівна аудиторія історика”, виступив істо-
ричний факультет Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

Серед відвідувачів заходу були студенти та аспіранти профільних 
кафедр університету, співробітники архівних установ та науковці, яким 

Фрагмент виставки, 
присвяченої 80-й річниці 

Анатолія Кентія – 
наукові праці з історії 
Другої світової війни.

ЦДАГО України,
7 квітня 2017 р.
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пощастило свого часу працювати з Анатолієм Вікторовичем. Учас-
никам семінару-практикуму пропонувалося розглянути і обговорити 
крізь призму життєвого та творчого шляху Анатолія Кентія низку ак-
туальних наукових питань, зокрема: “Особа в українській архівістиці”, 
“Архівні зібрання української еміграції”, “Історія України ХХ століт-
тя в архівних документах”. У дискусії взяли участь: директор ЦДАГО 
України, Заслужений працівник культури України О. В. Бажан, декан 
історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор кафедри новітньої 
історії України І. К. Патриляк, головний науковий співробітник відділу 
історії Української революції (1917–1921 рр.) НАН України, доктор іс-
торичних наук, професор Р. Я. Пиріг, професор кафедри архівознавства 
та спеціальних галузей історичної науки Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор 
Я. С. Калакура, директор Інституту української археографії та джере-
лознавства імені М. С. Грушевського НАН України, доктор історичних 
наук Г. В. Папакін, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор М. Г. Щербак, на-
чальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДА-
ГО України А. В. Іщук, професор кафедри архівознавства та спеціаль-
них галузей історичної науки Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор М. Г. Палі-
єнко, начальник відділу використання інформації документів ЦДАГО 
України, кандидат історичних наук С. І. Власенко, завідувач відділу 
історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України 
НАН України, доктор історичних наук О. Є. Лисенко, старший науко-
вий співробітник, викладач кафедри міжнародних відносин Воєнно-ди-
пломатичної академії імені Євгенія Березняка, доктор історичних наук 
Т. В. Вронська та інші.

У своїх виступах учасники дискусії наголосили на значущості осо-
би історика-архівіста у процесах збереження, вивчення та введення до 
наукового обігу документів Національного архівного фонду, на важли-
вості скрупульозного опрацювання різноманітних історичних джерел 
для об’єктивного і неупередженого висвітлення історичних подій і про-
цесів, а також відмітили необхідність продовження у різних форматах 
співпраці ЦДАГО України з історичним факультетом Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка з метою забезпечення 
якісної підготовки фахівців у галузі історичної науки та архівознавства.

У рамках семінару-практикуму відбулося відкриття виставки до-
кументів, присвяченої Анатолію Вікторовичу Кентію. Значний інтерес 
викликали особисті документи та численні наукові праці вченого, що 
також були представлені тут. На ознайомлення з виставкою, що трива-
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ла два тижні, завітала родина А. В. Кентія – його дружина, діти, родичі 
та друзі.

1 Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 3. 1970–1990- ті 
роки/Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Л. М. Федорова. Київ, 
2003. 284 с.; Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.): біобібліогр. довідник/Держ-
комархів України, УНДІАСД; упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, 
Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський, Л. М. Федорова. Київ, 2007. 752 с.; 
Українська архівна енциклопедія/Держкомархів України, УДНДІАСД; ред-
кол.: І. Б. Матяш (гол.) та ін. Київ, 2008. 680 с.

2 Іщук А. Історик-архівіст А. Кентій: життєвий шлях та основні напрямки 
діяльності//Студії з архів. справи та документознавства. Т. 22–23. Київ, 2015. 
С. 164–169.

3 ЦДАГО України (Центральний державний архів громадських об’єднань 
України). Ф. 39. Оп. 10. Спр. 16. Арк. 5.

4 Там само. Арк. 3.
5 Там само. Ф. 264. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 6–6зв.
6 Там само. Арк. 11–12.
7 Там само. Спр. 16. Арк. 9–11.
8 Кентій А. В. Фонд “Український музей в Празі” ЦДАГО України як 

складова “Празького архіву” (за результатами впорядкування)//Архіви Украї-
ни. 2000. № 1–3. С. 43–49.; Його ж. Комплекс листів С. В. Петлюри у фондах 
ЦДАГО України//Архіви України. 2001. № 1–2. С. 72–79.

9 Іщук А. Зазнач. твір. С. 168.
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С. І. ВЛАСЕНКО, О. Є. ЛИСЕНКО*

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ:

НАУКОВА СПАДЩИНА 
ІСТОРИКА-АРХІВІСТА А. В. КЕНТІЯ

У когорті дослідників вітчизняної історії – чимало відомих імен. 
Однак постать Анатолія Вікторовича Кентія (1937–2010 рр.) посідає в 
ній особливе місце. Образно кажучи, він перебував не просто найближ-
че до архівних джерел, а безпосередньо формував архівні фонди, аби 
вони стали надбанням учених. Одночасно він став першопроходцем в 
інтерпретації деяких джерельних пластів, оприлюднених у його працях 
з максимально можливою науковою коректністю.

Феномен цієї особистості, її вплив на розвиток архівної справи й 
історичної науки у незалежній Україні ще належить осягнути. Цю роз-
відку ми вважаємо запрошенням колег до вивчення спадщини цієї не-
пересічної людини і талановитого історика.

Початок наукової діяльності А. В Кентія пов’язаний з Центральним 
державним архівом громадських об’єднань України (ЦДАГО України) 
(на той час – сектор партійного архіву Інституту історії партії при Цен-
тральному комітеті Компартії України – філії Інституту марксизму-ле-
нінізму при ЦК КПРС). Саме архівні фонди, а також неабиякий інтерес 
до історії Другої світової війни, визначили тематику наукових дослід-
жень цього видатного історика-архівіста.

Розпочинаючи з 1980 р., А. В. Кентій вивчав за архівними докумен-
тами історію радянського партизанського руху. Це була перша тема, 
ґрунтовно досліджена та висвітлена ним у наукових працях, інтерес до 
якої він проніс через усе своє життя. Працюючи спочатку в складі ав-
торських колективів, А. В. Кентій став досліджувати численні архівні 
документи партизанських формувань, що діяли на окупованій території 
України. Першою ґрунтовною роботою, в підготовці якої взяв участь 
А. В. Кентій, була колективна монографія “Народная война в тылу фа-
шистских оккупантов на Украине 1941–1944”, що вийшла в 1985 р. у 
двох книгах, друга з яких стосувалася безпосередньо партизанської 
тематики1. Дещо пізніше, в 1988 р., побачила світ монографія “Штаб 

* Власенко Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, начальник 
відділу використання інформації документів Центрального державного архіву 
громадських обєднань України;

Лисенко Олександр Євгенович – доктор історичних наук, професор, 
завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту 
історії України НАН України.
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непокоренных” у співавторстві з І. Ф. Курасом2. Автори цього видання 
торкнулися основних аспектів діяльності Українського штабу парти-
занського руху (УШПР), розкрили особливості партизанського руху на 
різних етапах війни, висвітлили питання матеріально-технічного, фі-
нансового та кадрового забезпечення УШПР і окремих партизанських 
формувань, організації зв’язку і медичної служби тощо. Книга вийшла 
накладом у 6 тис. примірників. Звичайно, як і в будь-якому науковому 
дослідженні радянського періоду, в цій праці були присутні обов’язкові 
кліше, нав’язані історикам комуністичною ідеологією, однак це аж ніяк 
не зменшує наукової цінності видання.

Пізніше напрацьовані матеріали з проблем партизанської бороть-
би на окупованій нацистами території стали підґрунтям низки нових 
наукових праць А. В. Кентія, особливістю яких був критичний аналіз 
величезного масиву архівних документів із фондів ЦДАГО України. 
Саме тут зберігається найповніший в Україні комплекс документів 
партизанської тематики. Узагальненням цієї теми, в певній мірі, стало 
науково-довідкове видання “Україна партизанська. Партизанські фор-
мування та органи керівництва ними (1941–1945 рр.)”, підготовлене у 
2001 р. працівниками архіву, серед яких був і А. В. Кентій3. Базуючись 
на архівних документах, ця праця складається з історичних довідок про 
нелегальний Центральний комітет КП(б)У, Український штаб парти-
занського руху та його представництва при військових радах чотирьох 
Українських фронтів, обласні штаби партизанського руху, партизанські 
з’єднання, дивізії та бригади, що діяли в Україні та за її межами (Поль-
ща, Угорщина, Чехословаччина). Особливо цінним є те, що автори 
вперше подають відомості про партизанські загони, які не входили до 
складу з’єднань, дивізій і бригад, а діяли самостійно, зокрема, інфор-
мацію про їх дислокацію, період бойової діяльності, причини розфор-
мування, а також прізвища їх командирів і комісарів. Один із сучасних 
фахівців з історії Другої світової війни І. К. Патриляк назвав цю працю 
“першим і єдиним узагальнюючим виданням, що розкриває боротьбу в 
тилу ворога на території України”4.

У 2005 р. побачила світ ґрунтовна монографія “Війна без пощади 
і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941–
1944)”, підготовлена у співавторстві А. В. Кентієм та В. С. Лозиць-
ким5. У ній розкрито бойову, диверсійну та розвідувальну діяльність 
партизанських формувань, проаналізовано прорахунки й помилки в 
організації та розвитку партизанського руху, визначено роль партиза-
нів у звільненні території України, висвітлено стосунки партизанських 
загонів та з’єднань з Організації українських націоналістів (ОУН) і 
Української повстанської армії (УПА) тощо. Автори відмовилися від 
загальноприйнятих в радянській історіографії тлумачень у висвітленні 
партизанського руху: постійного і надмірного підкреслювання органі-
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зуючої і керівної ролі Комуністичної партії в партизанському русі та 
його міфологізації; твердження, що партизанська боротьба від само-
го її початку мала “всенародний характер”; гіперболізованої героїза-
ції учасників партизанського руху; уникнення критичного осмислення 
збройної боротьби партизанів, особливо того, що стосується партійного 
керівництва, його окремих представників, діяльності вищих партійно-
радянських органів. Автори вперше поставили під сумнів чисельність 
партизанів – 501 тис. осіб і, оперуючи архівними документами, просте-
жили динаміку їх зростання та визначили загальну кількість учасників 
партизанського руху в Україні в 1941–1944 рр. між 180 і 500 тис. осіб6.

Пізніше, в 2010 р., на основі зазначеної монографії побачили світ 
науково-популярні видання “Радянські партизани 1941–1944: світло і 
тіні”7 та “Радянський рух опору на території України”8. На думку фа-
хівців, особливістю цих праць, як і всіх наукових розробок А. В. Кентія 
з партизанської тематики, є “насиченість тексту статистичними мате-
ріалами”, що “дозволяє читачеві дійти неупереджених висновків щодо 
реального стану речей у розвитку партизанського руху опору на оку-
пованій території”, “очима цифр подивитися на процеси, пов’язані з 
партизанським рухом, зробити власні висновки про чисельність, ефек-
тивність, важливість радянського партизанського руху в Україні”9. Як 
зазначила Т. В. Вронська, “коректне та виважене оперування цифрами 
і фактами дозволило авторам довести суттєві розбіжності між офіцій-
ною, сфальсифікованою статистикою та реальним станом речей у здо-
бутках радянського руху опору на окупованій території України”10.

Враховуючи те, що основний комплекс документів з історії парти-
занського руху опору в роки Другої світової війни зберігається у фон-
дах ЦДАГО України, одним із напрямів розробки зазначеної тематики 
в архіві є публікація цих документів. А. В. Кентій впродовж багатьох 
років був упорядником документальних видань із партизанської тема-
тики. Зокрема, в 2005 р. у ЦДАГО України було підготовлено збірник 
під назвою “Від Поліссся до Карпат”, в якому вперше оприлюднено 
значну кількість документів із фондів Українського штабу партизан-
ського руху та Сумського партизанського з’єднання про події Карпат-
ського рейду 1943 р., здійсненого Сумським партизанським з’єднанням 
під командуванням С. А. Ковпака11.

У 2010 р. побачило світ документальне видання “Партизанская 
война на Украине: Дневники командиров партизанских отрядов и со-
единений. 1941–1944”12. Ця книга вміщує повні тексти щоденників про-
відних командирів партизанських формувань, що діяли в тилу вермах-
ту: С. А. Ковпака та С. В. Руднєва (командира та комісара Сумського 
з’єднання), М. М. Попудренка (командира Чернігівського з’єднання), 
М. І. Наумова (командира з’єднання українських кавалерійських пар-
тизанських загонів), М. І. Шукаєва (командира з’єднання ім. Й. В. Ста-
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ліна), Г. В. Балицького (командира загону ім. Й.В. Сталіна Черніго-
во-Волинського з’єднання). Особливістю книги є те, що ці щоденники 
вперше були опубліковані в повному обсязі без будь-яких вилучень та 
скорочень. Фахівці наголошують на високому науковому рівні підго-
товки видання. Так, на думку Д. В. Ведєнєєва, “передмова до збірника 
виконана на високому фаховому воєнно-історичному та джерелознав-
чому рівні, та, по суті, є кваліфікованим оглядом історії партизанської 
боротьби в Україні”, а науково-довідковий апарат має “науково-пізна-
вальну цінність”13.

Немає сумніву, що саме багаторічні ґрунтовні дослідження 
А. В. Кентієм архівних документів уможливили появу таких видань, 
як “Красные партизаны Украины, 1941–1944: малоизученные страницы 
истории” (2006 р.)14 та “Родня. Полиция и партизаны, 1941–1944. На 
примере Украины” (2011 р.)15 (у співавторстві з російським істориком 
О. С. Гогуном). Проблемний підхід, використаний упорядниками, дав 
змогу відстежити окремі дискусійні аспекти діяльності та життя парти-
занів, по-іншому подивитися на замовчувані та заборонені в радянській 
історіографії питання радянського руху Опору. А реалізувати це вда-
лося, на нашу думку, лише завдяки глибокому знанню А. В. Кентієм 
величезного комплексу документальної бази.

Загалом науковий доробок А. В. Кентія з історії партизанського 
руху в роки Другої світової війни є доволі великим. Ця тема дослід-
ження простежується від середини 1980-х років і до кінця життя іс-
торика-архівіста16. А публікація статей А. В. Кентія в базовому багато-
томному виданні Інституту історії України Національної академії наук 
України – “Енциклопедія історії України”, на нашу думку, свідчить про 
визнання його як провідного дослідника в Україні з історії партизан-
ського руху17. Наукові праці та розробки А. В. Кентія з цієї тематики і 
на сьогодні продовжують залишатися класикою історіографії. А осно-
вним найважливішим критерієм, що яскраво відрізняє їх серед розма-
їття робіт, є введення до наукового обігу величезного масиву архівних 
документів та глибокий їх аналіз і критичне неупереджене осмислення.

Ще однією темою дослідження А. В. Кентія після його повернення 
в 1997 р. до ЦДАГО України став український національно-визволь-
ний рух першої половини ХХ століття. У зв’язку з його професійною 
діяльністю в поле зору потрапляють документальні масиви Україн-
ського музею в Празі – т. зв. “Празького архіву”, який А. В. Кентій 
упорядковував. Відтак розширюється тематика його наукових пошуків. 
Поступово виокремлюється тема української еміграції та її представ-
ників – А. В. Кентій входив до колективів упорядників та редакторів 
низки збірників документів, що зберігаються в ЦДАГО України та в 
інших архівах. Це – листування Симона Петлюри (2001 р.)18, праці та 
листи Всеволода Петріва (2004 р.)19, листування Євгена Коновальця – 
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А. В. Кентій є співавтором передмови (2003 р.)20, документи Миколи 
Чеботаріва (2003 р.) 21, щоденник та мемуари Софії Русової (2004 р.)22.

Важливою подією в науковому середовищі, на думку фахівців, ста-
ла поява в 2008 р. збірника документів (обсягом понад 900 сторінок), 
під назвою “Українська політична еміграція”, в якому розкривається 
діяльність українських громадських об’єднань та окремих діячів у емі-
грації23. Саме А. В. Кентій був одним з ініціаторів та упорядників цього 
видання, співавтором передмови до нього, що було логічним продов-
женням його роботи з формування Колекції документів “Український 
музей у Празі”. Науковці, які досліджують історію українців за кордо-
ном, позитивно оцінили появу збірника, вказуючи на “значний внесок 
у розширення та збагачення джерельної бази вивчення української по-
літичної еміграції”24.

Важливо зазначити, що підготовлені А. В. Кентієм за результата-
ми упорядкування “Празького архіву” наукові публікації є суттєвим 
внеском в українську історичну науку25, адже вони базувалися на до-
кументах, що фактично вперше вводилися в науковий обіг. І сьогодні 
ці праці продовжують викликати неабиякий інтерес серед істориків та 
архівістів.

З часом у поле зору А. В. Кентія потрапили питання національно-
визвольних змагань, які охоплюють період 1920–1950-х років. Одним 
із чинників, що сприяв цьому, було залучення його до робочої групи 
при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Ця група пра-
цювала впродовж 1997–2004 рр., і її завдання полягало у виявленні та 
вивченні архівних документів, що стосуються історії ОУН і УПА. Ре-
зультати її діяльності викладені у фаховому висновку робочої групи26.

У рамках цих зусиль готувалися наукові розробки з окремих 
проблем, що входили до кола інтересів Урядової комісії. Авторству 
А. В. Кентія належить серія праць з цієї тематики, загальним обся-
гом 63,52 друк. арк., які вийшли друком впродовж 1998–1999 рр.: 
“Українська військова організація (УВО) в 1920–1928 рр. Короткий 
нарис”27, “Нариси історії Організації українських націоналістів (1929–
1941 рр.)”28, “Нариси історії Організації українських націоналістів 
(1941–1942 рр.)”29, “Українська повстанська армія в 1942–1943 рр.”30, 
“Українська повстанська армія в 1944–1945 рр.”31, “Нарис боротьби 
ОУН–УПА в Україні (1946–1956)”32. Ним також було підготовлено 3 
розділи для узагальнюючої праці “Організація українських націона-
лістів і Українська повстанська армія”, що вийшла в 2005 р.: Перехід 
ОУН(Б) на антинімецькі позиції (1941–1942); “Двофронтова” бороть-
ба УПА (1943 – перша половина 1944 рр.); Антикомуністичний опір 
ОУН і УПА у післявоєнний період33. Праці А.В. Кентія, написані під 
час діяльності робочої групи при Урядовій комісії, стали найбільш сис-
темними ґрунтовними дослідженнями з історії національно-визвольної 
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боротьби. Вони базувалися на архівних документах, здебільшого з 
фондів Українського музею в Празі, зосереджених у ЦДАГО України 
та ЦДАВО України. Фаховий підхід та високий науковий рівень під-
готовки А. В. Кентієм матеріалів для Урядової комісії відзначав ке-
рівник робочої групи С. В. Кульчицький, який назвав його “відомим 
в Україні архівістом з великим практичним досвідом”34. А історик та 
архівіст В. С. Лозицький, з яким А. В. Кентій працював упродовж ба-
гатьох років, стосовно цих видань зауважував, що його розробки “без 
перебільшення, стали найновішими і найповнішими дослідженнями з 
цієї проблематики, а фахівці відзначали їх високий науковий рівень, 
об’єктивізм та доступність викладу матеріалу”35.

А. В. Кентій продовжував досліджувати тему національно-визволь-
ного руху на території України й після припинення діяльності робочої 
групи36. Окремим напрямом наукових студій з цієї тематики була його 
участь у підготовці багатотомного видання “Літопис УПА. Нова серія”. 
Це серія збірників документів із фондів як ЦДАГО України, так і ін-
ших архівів, що розкривають боротьбу радянських органів влади проти 
УПА і націоналістичного підпілля. Зокрема А. В. Кентій був упоряд-
ником 5-ти томів цього видання (томи 4–7, 10), що вийшли впродовж 
2002–2007 рр.37

Результатом багаторічної науково-дослідної праці А. В. Кентія з те-
матики національно-визвольного руху стала поява унікальної, першої в 
Україні комплексної двотомної монографії “Збройний чин українських 
націоналістів. 1920–1956. Історико-архівні нариси” (2005, 2008 рр.). 
Том 1 охоплював період від Української військової організації до Орга-
нізації українських націоналістів (1920–1942 рр.); у томі 2 подано істо-
рію Української повстанської армії та збройного підпілля ОУН в 1942–
1956 рр.38 Ці книги узагальнили весь науковий доробок А. В. Кентія з 
цієї проблематики, над яким він працював майже 20 років. У передмові 
до першого тому український історик та архівіст Г.В. Папакін наголо-
сив на авторській позиції Анатолія Вікторовича, зазначивши, що “він 
прагне зважити всі історичні свідчення, і на підставі фахової суворої 
критики наявних джерел зробити об’єктивний висновок щодо місця 
українського націоналістичного руху в історії міжвоєнної та повоєнної 
Європи. Причому автор не дуже переймається, як сприймуть його на-
укові дослідження у різних політичних таборах. Для нього найважли-
вішим є оприлюднення правди, а не виголошення зручних для когось 
висновків”39. Зауважимо, що вказана праця А. В. Кентія й донині є од-
ним із основних наукових орієнтирів для дослідників історії національ-
но-визвольної боротьби на території України першої половини ХХ ст.

Останнє наукове дослідження А. В. Кентія з теми українського 
самостійницького руху було опубліковано вже після його смерті, в 
2011 р., в “Українському історичному журналі”. Символічно, що це був 
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огляд під назвою “Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України”, 
в якому він узагальнив джерельний масив з історії українського націо-
нально-визвольного руху 1930–1940-х років, назвавши його “важливою 
частиною всього комплексу матеріалів ОУН і УПА, які зберігаються у 
архівосховищах України, і становлять значний науково-інформаційний 
інтерес”40.

Коло інтересів А. В. Кентія як історика та архівіста визначалося, 
передусім, документами, що зберігаються у ЦДАГО України, де він 
пропрацював понад 25 років. У його науковому доробку є праці з різ-
них проблем історії ХХ ст. Зокрема, А. В. Кентій був одним із упо-
рядників першого ще в радянській Україні збірника документів “Го-
лод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів” 
(1990 р.)41 та підготовленого до 75-х роковин збірника документів із 
фондів ЦДАГО України “Голодомор 1932–1933 років в Україні: злочин 
влади – трагедія народу” (2008 р.)42. Детально опрацювавши джерельну 
базу з історії Другої світової війни, А. В. Кентій став упорядником від 
ЦДАГО України збірників документів “Київ у дні нацистської навали: 
За документами радянських спецслужб”, що побачив світ у 2003 р. 43, 
та “Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр.”, опублікованого в 
2014 р.44. Останньою документальною працею, упорядником якої був 
А. В. Кентій, що побачила світ за його життя, був збірник “Провісники 
свободи, державності і демократії”, присвячений 20-й річниці створен-
ня Народного Руху України45.

Авторству А.В. Кентія належить понад 80 статей, опублікованих у 
фахових наукових виданнях та на шпальтах газет. Їх тематика різнома-
нітна: історія ХХ століття, починаючи від подій Української революції 
і завершуючи видатними історичними постатями. І всі вони базували-
ся на виваженому і ґрунтовному вивченні архівних документів. Отже, 
А. В. Кентій дійсно був і залишається справжнім Істориком-Архівістом 
з великої літери, який у своїх працях не остерігався ставити дискусійні 
питання й відповідати на них мовою документів. Наприклад, як один 
із провідних дослідників історії Другої світової війни, він так оцінював 
співвідношення радянського руху Опору й українського національного 
визвольного руху на окупованій території України: “Правда була і у 
воїнів УПА, і тих, хто воював у Радянській армії, і ті, й інші боролися 
за свою країну: одні – за самостійну, інші – за радянську. Але все одно 
за Україну. Це має об’єднати всіх”46. 

Відомий архівіст й історик А. В. Кентій володів справді енцикло-
педичними знаннями, сповідував загальнолюдські, цивілізаційні цін-
ності в житті й принципи незаангажованості в науці. Принциповий у 
питаннях, що стосувалися неспростовних історичних фактів, він одно-
часно демонстрував широту погляду на події, до яких виявляв своє за-
цікавлення, протяжних у часі асоціацій та порівнянь, що надавало його 
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текстам особливої переконливості. Аргументуючи й підкріплюючи 
джерельною базою кожне своє теоретичне твердження, цей дослідник 
досяг високого рівня, що викликало повагу у колег і численних його 
читачів.

В історії існують постаті, що карбують її своїми знаковими пра-
цями для наступних поколінь. А. В. Кентій належить саме до таких 
учених.
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Я. С. КАЛАКУРА*

АВТОРИТЕТНИЙ ЗНАВЕЦЬ 
І ГЛИБОКИЙ ДОСЛІДНИК АРХІВІВ

Ім’я Анатолія Вікторовича Кентія належить до золотого фонду 
українських архівістів. Він мій ровесник, дитина війни, як і я, здобував 
вищу освіту на заочному відділенні Київського університету і пов’язав 
своє життя з історичними студіями. А познайомився я з ним на межі 
1960–1970-х років, будучи куратором Головного архівного управління 
РМ УРСР по лінії ЦК КП України, згодом періодично спілкувалися, 
особливо зблизилися в період його роботи головним хранителем фон-
дів і провідним науковим співробітником Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України. Не раз доводилось звертатися 
до нього за порадами і консультаціями, зокрема в ході підготовки спец-
курсу “Джерела з історії українського руху опору”, коли наші студенти 
проходили тут архівну практику. До речі, я був керівником курсових і 
дипломної робіт по кафедрі архівознавства та спеціальних галузей іс-
торичної науки його улюбленої доньки Катерини, яка навчалася в Шев-
ченковому університеті. 

Майже 45-річна титанічна і творча праця Анатолія Кентія на ар-
хівній ниві – чудовий взірець чесного і самовідданого служіння вели-
кій справі і благородній меті, прекрасний приклад для наслідування 
молодою генерацією архівістів. Саме такі люди й створюють новий, 
цивілізаційний образ сучасних архівів, їх поліфункціональність, які 
синтезують історичну пам’ять, ретроспективну інформацію, наукову і 
просвітницьку роботу, є потужними осередками національної культу-
ри. В чому ж секрет суспільного і державного визнання цієї людини, 
її авторитету, яка, хоч і не посідала високих керівних посад в архівній 
ієрархії, але залишила по собі вагомий слід і добру пам’ять? По-перше, 
у тих моральних цінностях, які вона сповідувала з молодих літ і дотри-
мувалася упродовж всього життя: любов до рідної землі і свого народу, 
інтерес до його історії, прагнення якомога повніше прислужитися укра-
їнській справі. За плечима майбутнього архівіста була посада слюсаря 
на заводі, армійська служба, які навчили його працелюбству, сформу-
вали дисциплінованість і зібраність у досягненні мети, допитливість і 
настирливість у пошуках істини. Університет додав спеціальних знань 
і прищепив зацікавленість та вміння пошуку, виявлення і досліджен-
ня джерел. По-друге, у закоханості в архіви, фаховій компетентності, 

* Калакура Ярослав Степанович – доктор історичних наук, заслужений 
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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багатогранності і відкритості Анатолія Кентія як історика-архівіста, 
енциклопедиста архівної справи, феноменального знавця фондів, який 
всебічно опанував усі їх “таємниці”. Ці та інші риси, помножені на ши-
року ерудицію, винятково гостру пам’ять, кмітливість, глибокі знання, 
компетентність і почуття високої відповідальності дозволили йому по-
єднати виконання сугубо архівних функцій з плідною методичною та 
науково-дослідницькою роботою.

Не вдаючись до аналізу наукового доробку Анатолія Вікторовича, 
який ще очікує належної оцінки з боку історіографії та джерелознав-
ства, вважаю доцільним звернути увагу на україноцентризм, докумен-
талізм і тематику його праць, пов’язаних з історією національно-ви-
звольних змагань, українського руху опору, діяльністю еміграційних 
центрів у діаспорі. Він інтуїтивно відчував проблеми, які тривалий час 
замовчувалися, спотворювалися і фальсифікувалися в радянській іс-
торіографії, а з відновленням незалежності України вимагали нового 
погляду і відповідного джерельного забезпечення. Вражає й широкий 
діапазон досліджуваних ним проблем: голодомор 1932–1933 рр., ді-
яльність Української військової організації та Організації українських 
націоналістів, партизанський рух. Його зацікавила спадщина Симона 
Петлюри, Євгена Коновальця, Всеволода Петріва та інших. Завдяки не-
втомній пошуковій, дослідницькій та археографічній роботі архівіста 
українська документальна гуманітаристика збагатилася унікальними 
працями, які засвідчують неперервність і цілісність національно-ви-
звольної боротьби українського народу, його героїку і нескореність.

Ось чому подальше осмислення творчої спадщини Анатолія Кентія, 
його феномену і мистецтва архівної, архівознавчої та археографічної 
праці не може обмежитися відзначенням ювілейної дати, а має стати 
стимулом до комплексного дослідження цієї непересічної особистості, 
створення інтелектуально-просопографічного портрета у форматі спе-
ціальної монографії або дисертаційної роботи. 
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М. Г. ПАЛІЄНКО*

“ПРАЗЬКИЙ АРХІВ” У ТВОРЧІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
І СПАДЩИНІ АНАТОЛІЯ КЕНТІЯ

Зустрічі і творче спілкування з Анатолієм Вікторовичем Кентієм 
закарбували у моїй пам’яті самобутній, багатогранний образ Людини і 
Дослідника. Архівіст за фахом і покликанням, він поєднав у своїй праці 
кращі риси, необхідні для повноцінної реалізації себе у житті та профе-
сії – ґрунтовну освіту, яку здобув на історичному факультеті Київсько-
го університету, блискучу ерудицію, яку він розвинув у собі завдяки 
постійному самовдосконаленню та зануренню в студіювання джерел і 
літератури, відданість обраній справі, величезну працездатність та са-
моорганізацію, вміння відкривати та робити відомими широкому за-
галу “таємниці” історії, що їх він безкінечно черпав у надрах архівних 
першоджерел.

Анатолію Вікторовичу було притаманне пристрасне ставлення до 
Архіву, який, на мою думку, був для нього “summa rerum”, своєрідним 
універсумом, джерелом пізнання, натхнення і творчої реалізації. 

Коло професійних та наукових інтересів А. В. Кентія було широ-
ким і доволі різноманітним за своєю тематикою, хоча хронологічно 
воно торкалося передусім української історії, відображеної у докумен-
тах ХХ ст. Його праці різних періодів засвідчують еволюцію погля-
дів дослідника на такі ключові проблеми в історії буремного ХХ ст., 
як український національно-визвольний рух та Українська революція 
1917–1921 рр., діяльність української політичної еміграції в Європі, 
голодомор 1932–1933 рр., партизанський рух періоду Другої світової 
війни, причини, форми і методи боротьби Організації українських на-
ціоналістів. Сформувавшись в історичному дискурсі радянської істо-
ріографії, Анатолій Вікторович не боявся змінюватися, переглядати 
застарілі догми, був відкритий для пошуку, альтернативного бачення, 
дискусії.

Особливий сплеск творчої активності історика-архівіста припав на 
останній період його життєдіяльності, коли він поринув у системати-
зацію та вивчення цінного комплексу документів з історії українсько-
го національно-визвольного руху та діяльності української політичної 
еміграції, що увійшов до анналів національної історії та архівістики під 
умовною назвою “Празький архів”. 

* Палієнко Марина Геннадіївна – доктор історичних наук, професор, про-
фесор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка.
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А. В. Кентію судилося привести до ладу і зробити доступними для 
дослідників і нащадків цінні сегменти документальної спадщини про-
відних українських політичних, військових, культурних, церковних ді-
ячів, митців і науковців, які дбайливо збиралися і зберігалися політич-
ною еміграцією у 1920-х–1940-х роках у Музеї визвольної боротьби 
України (МВБУ) в Празі, а по Другій світовій війні були переміщені 
до радянських спецсховищ, звідки вилучалися спецслужбами для “опе-
ративного” використання. 

У період “горбачовської перебудови”, у травні 1988 р., до Партій-
ного архіву Інституту історії партії при ЦК КПУ від Комітету держав-
ної безпеки УРСР надійшли 117 картонажів під умовною назвою “Му-
зей визвольної боротьби України в Празі” із стислим описом складу 
документів. Однак, до реорганізації архіву і створення на його осно-
ві Центрального державного архіву громадських об’єднань (ЦДАГО) 
України, ці документи перебували на таємному зберіганні. Перше озна-
йомлення з ними, як згодом зазначав А. В. Кентій, відбулося лише на-
прикінці 1991 р. Ще через 2 роки – у березні 1993 р. – було розроблено 
і затверджено інструкцію зі створення фонду та принципів науково-
технічного опрацювання документів. На той час умовний обсяг фонду 
обчислювався в 1 тис. справ (117 тис. арк.). 

На жаль, фізичний стан багатьох документів був незадовільний 
і переважна їх більшість потребувала реставрації. Наукову система-
тизацію документів та формування справ передбачалося провести за 
3 роки, на реставраційно-палітурні роботи відводилося 2 роки. Про-
те опрацювання документів відбувалося повільно, що пояснювалося їх 
розпорошеністю внаслідок кількаразових переміщень, складністю іден-
тифікації та атрибуції тощо.

Тим часом Анатолій Вікторович, який з 1992 р. працював началь-
ником відділу зберігання та обліку архівного фонду у Головному ар-
хівному управлінні при Кабінеті Міністрів України, у 1997 р. повер-
нувся до ЦДАГО України і з новими силами та ентузіазмом приступив 
до вивчення та систематизації документів. Зрештою дирекцією архіву 
було ухвалено рішення покласти остаточне опрацювання документів 
“Празького архіву” одноосібно на А. В. Кентія.

Саме у цей час, на початку 2000-х років, я мала унікальну на-
году частково долучитися до творчої лабораторії знаного архівіста. 
Працюючи над підготовкою дисертації та монографічного досліджен-
ня, присвяченого архівним центрам української еміграції в Європі у 
1920-х–1940-х роках, я не могла цілісно опрацювати тему, не залучив-
ши до аналізу важливий сегмент “Празького архіву”, який зберігався 
у ЦДАГО України. Оскільки він перебував ще на стадії опрацювання, 
для мене особливо цінними і важливими були консультації Анатолія 
Вікторовича, і загалом позитивне ставлення, сприяння у наукових по-
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шуках з боку архівістів, зокрема, директора ЦДАГО України В. С. Ло-
зицького, за що я всім висловлюю свою щиру вдячність.

Мені пощастило неодноразово спілкуватися з Анатолієм Вікторо-
вичем у його робочому кабінеті на 2-му поверсі величної архівної спо-
руди – там завжди панувала творча атмосфера, все було підпорядковано 
“його величності” Документу. Це була своєрідна дослідна лабораторія, 
де співставлялися тексти рукописів, вивчалися почерки, засвідчувальні 
підписи, печатки тощо. Анатолій Вікторович, який надавав перевагу 
друкарській машинці перед винаходами нової інформаційної доби, во-
лодів енциклопедичною пам’яттю і концентрував у ній необхідну йому 
для роботи інформацію. 

Історик-архівіст підходив до процесів систематизації та упорядку-
вання документів не лише з позицій дотримання засадничих архівних 
принципів провенієнції і “поваги до фонду”, але й залучаючи методи 
критичного аналізу і синтезу джерельної інформації, вивчення історич-
ного контексту створення і “життя” окремого документа. Передусім 
він ґрунтовно простудіював наукову літературу, присвячену діяльнос-
ті еміграції загалом та МВБУ зокрема. Однією з настільних книг для 
нього стала праця Симона Наріжного “Українська еміграція. Культур-
на праця української еміграції між двома світовими війнами”, перша 
частина якої побачила світ у Празі 1942 р. Добре обізнаний він також 
був із результатами досліджень Миколи Мушинки та Патриції Кеннеді 
Грімстед, присвячених долі архівних зібрань МВБУ. Завжди ретельно 
студіював фундаментальну 10-томну словникову частину “Енциклопе-
дії Українознавства”, видану за редакцією В. Кубійовича (Париж, Нью-
Йорк, 1955–1984 рр.). Як він згодом зазначав, уміщені в ній відомості 
про українські державні, військові, громадські, наукові та культурні 
організації доби Української революції 1917–1921 рр. та еміграційного 
періоду мали важливе значення для класифікації всього джерельного 
комплексу та ідентифікації окремих інституцій та осіб.

У результаті упорядкування документального розсипу, А. В. Кен-
тієм було виділено 205 фондоутворювачів, у т. ч. 129 установ і органі-
зацій (серед них: Президіальна канцелярія Західноукраїнської Народ-
ної Республіки, Головна команда частин Української галицької армії в 
ЧСР, Союз визволення України, Організація українських націоналістів, 
Український громадський комітет в ЧСР, Товариство бувших вояків 
Армії УНР у Франції, Український вільний університет у Празі та ін.). 

Найскладнішим завданням було проведення атрибуції значної 
кількості документів особового походження, зокрема епістоляріїв, які 
часто підписувалися криптонімами або прибраними іменами. Між ін-
шим, Анатолієм Вікторовичем було встановлено авторство 15 листів 
Головного Отамана С. Петлюри до чільних діячів УНР К. Мацієвича та 
В. Садовського, підписаних літерою “П.”. Свого часу він описав свою 
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роботу над ними в окремій публікації на сторінках журналу “Архіви 
України”1, охарактеризувавши не лише склад документів, але й визна-
чивши їх джерельно-інформативний потенціал для подальших науко-
вих досліджень. Звертаючись до аналізу окремих думок, висловлених 
С. Петлюрою у 1924–1926 рр. у листах до К. Мацієвича, А. В. Кентій 
наголошував на їх співзвучності нашому часу та підкреслював, що “ця 
частина епістолярної спадщини Голови Директорії, Головного отама-
на військ УНР є унікальним історичним джерелом з новітньої історії 
України, яке після введення до наукового обігу стане в нагоді не тіль-
ки широкому загалові дослідників, а й сучасним політикам, зацікавить 
усіх, хто має інтерес до тогочасних подій та діячів, – творців історії тієї 
бурхливої доби”2.

Серед інших документів особового походження, опрацьованих 
А. В. Кентієм у процесі роботи над “Празьким архівом”, можна згадати 
автографи Дмитра, Катерини, Марка і Михайла Антоновичів, Дмитра 
Дорошенка, Євгена Коновальця, Олександра Кошиця, Андрія Лівиць-
кого, Олександра Лотоцького, Євгена Маланюка, Івана Огієнка, Оль-
ги Петлюри, Всеволода Петріва, Євгена Петрушевича, Івана Рудичева, 
Софії Русової, Олександра Шульгина, Андрія Яковлева та інших. Під 
час їх упорядкування Анатолієм Вікторовичем була проведена величез-
на робота з виявлення особливостей почерків, встановлення підписів, 
датування, вивчення реквізитів на конвертах і листівках.

Думаю, що ці дані і в подальшому слугуватимуть для багатьох до-
слідників своєрідною “відправною точкою” для нових пошуків і знахі-
док. Свого часу саме завдяки “віднайденню” Анатолієм Вікторовичем 
серед паперів Президента ЗУНР Є. Петрушевича автографа листа ми-
трополита Андрея Шептицького у справі архіву Уряду ЗУНР від 3 ве-
ресня 1930 р.3, мені вдалося багато в чому синтезувати перебіг подій, 
пов’язаних зі збереженням і долею цього унікального документального 
зібрання4. Завершуючи роботу над упорядкуванням документів укра-
їнської еміграції та формуванням на їх основі фонду “Колекція доку-
ментів “Український музей в Празі” (Ф. 269), до якого увійшло понад 
1600 од. зб., Анатолій Вікторович стисло охарактеризував свою архів-
ну “одіссею” в одній із публікацій на сторінках журналу “Архіви Укра-
їни”5. У ній він, зокрема, порушив важливе питання підготовки міжар-
хівного покажчика документів “Празького архіву”, розв’язання якого 
залишається актуальним й сьогодні. Через численні переміщення, ви-
лучення, оперативне “розроблення” окремих груп документів празькі 
українські колекції значною мірою втратили свою цілісність. Основні 
їх сегменти сьогодні перебувають на зберіганні в архівних, бібліотеч-
них, частково музейних установах України, а також Чехії, Словаччини 
та Росії. 

На мою думку, спільні зусилля істориків та архівістів, спрямовані 
на реконструкцію цілісного “образу” “Празького архіву” та створення 
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на основі його окремих сегментів інтегрованого ресурсу – електронної 
бази даних, матимуть не лише наукову та дослідницьку цінність, але й 
стануть даниною пам’яті тим діячам, які зберегли національну істори-
ко-культурну спадщину в умовах воєнних лихоліть та еміграції, або, як 
Анатолій Вікторович Кентій, доклали чималих зусиль для її упорядку-
вання та вивчення в наш час.

Багатолітня плідна архівна та наукова діяльність А. В. Кентія є 
свідченням його відданого служіння музі Кліо. Численні наукові пра-
ці й документальні публікації А. В. Кентія-історика є красномовним 
підтвердженням значущості архівів для історичних студій. Водночас 
значні здобутки А. В. Кентія-архівіста ще раз доводять, наскільки важ-
ливою є дослідницька складова професії архівіста, володіння методами 
джерелознавчого аналізу та синтезу, інструментарієм історичної науки. 

1 Кентій А. В. Комплекс листів С. В. Петлюри у фондах ЦДАГО України//
Архіви України. 2001. № 1–2. C. 72–79.

2 Там само. С. 79.
3 ЦДАГО України (Центральний державний архів громадських об’єднань 

України). Ф. 269. Оп. 2. Спр. 144. Арк. 96.
4 Див. розділ “Архів Уряду ЗУНР та організація осередку Національного 

музею у Відні” у кн.: Палієнко М. Архівні центри української еміграції (ство-
рення, функціонування, доля документальних колекцій). Київ, 2008. С. 238–
252.

5 Кентій А. В. Фонд “Український музей” у Празі ЦДАГО України як 
складова “Празького архіву”//Архіви України. 2000. № 1–3. С. 43–49.
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І. К. ПАТРИЛЯК*

ДОСЛІДНИК ВАЖКИХ ПИТАНЬ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ

Вартість історика та його праць найкраще пізнається з плином часу. 
Нерідко стається так, що видані в красивих і дорогих палітурках тов-
стелезні ювілейні книжки із редколегіями, “інкрустованими” академі-
ками та професорами, “застарівають” на другий день після своєї появи 
на світ, тоді як непоказні, скромно надруковані праці “непомітних” до-
слідників на десятиліття переживають своїх авторів. Серед останніх є 
чимало робіт історика-архівіста Анатолія Кентія. Ціле гроно його книг 
про діяльність радянських партизанів на території окупованої гітлерів-
цями України та боротьбу підпілля Української військової організації 
(УВО), Організації українських націоналістів (ОУН) і підрозділів Укра-
їнської повстанської армії (УПА), виданих після 1991 р., вказували на 
те, що їх автор нарешті отримав можливість “виписатися”, розповісти 
суспільству про те, що він давно знав (або, точніше, про що вже давно 
довідався із засекречених радянських архівів), запропонувати свої кон-
цепції таких непростих подій вітчизняного минулого. 

Зайшовши у політичний “клінч” щодо питання діяльності ОУН 
та УПА на початку 1990-х років, українські владні кола вирішили в 
1997 р. створити Урядову комісію з вивчення діяльності цих органі-
зацій. На допомогу комісії в Інституті історії України НАН України 
було сформовано Робочу групу істориків на чолі з проф. С. Кульчиць-
ким. Завдання для Робочої групи були накреслені рішенням Урядової 
комісії 28 січня 1998 р1. Першим українським дослідником, який був 
готовий до активної публікаційної діяльності в межах Робочої групи, 
тобто, у якого вже були відповідні напрацювання, став Анатолій Ві-
кторович. Уже в 1998 р. виходять друком 2 його монографічні праці 
загальним обсягом майже 17 др. арк., присвячені діяльності УВО та 
ОУН2. Це були перші ґрунтовні дослідження з цієї проблематики, зро-
блені українським автором на джерельній базі вітчизняних архівів. Од-
разу ж упало в око бажання вченого показати діяльність УВО та ОУН 
на широкому тлі подій, які мали дати читачеві уявлення про причини 
та передумови появи вказаних структур, вплив на їхню ідеологію тих 
процесів, що відбувалися в світі. Завдяки надзвичайній широті круго-
зору та ерудиції, ученому вдалося реалізувати свої наукові задуми.

* Патриляк Іван Казимирович – доктор історичних наук, професор ка-
федри новітньої історії України, декан історичного факультету Київського 
націо нального університету імені Тараса Шевченка.

© І. К. Патриляк, 2017
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Прорахунки українського військового будівництва періоду Вели-
кої революції, пошуки нових форм боротьби у 1920-х роках, намагання 
знайти союзників і кристалізувати власне ідеологічне обличчя, ство-
рення ОУН, її діяльність в перше десятиліття, убивство Є. Коновальця 
та розкол Організації, внутрішня боротьба і стосунки з Німеччиною – 
всі ці надзвичайно складні проблеми стали об’єктом наукових пошуків 
Анатолія Кентія у його перших 2-х монографіях, виданих під егідою 
Робочої групи істориків. Архівні документи, археографічні збірники, 
спогади, щоденники, листи – це добрі 90% з усього масиву посилань 
автора. Його колосальні знання архівів дозволили перетворити кожну 
тезу, кожну аналітичну думку на фортецю, підвалини якої були покла-
дені на раніше мало кому відомі неопубліковані джерела. 

У 1999 р. світ побачили вже 4 монографії Анатолія Кентія загаль-
ним обсягом 47 др. арк., опубліковані в рамках діяльності Робочої 
групи істориків3. Охопивши весь період діяльності підпілля ОУН та 
підрозділів УПА на території України, дослідник зумів запропонува-
ти власну концепцію історії цього явища, його оригінальну періодиза-
цію. Зробив вдалу спробу ввести висвітлення історії оунівського під-
пілля та повстанського руху в контекст світового історичного процесу 
1930-х–1950-х років.

Глибоко опрацювавши архівні документи (а особливо фонди “рід-
ного” Центрального державного архіву громадських об’єднань України) 
під час написання своїх монографічних досліджень, Анатолій Кентій на 
початку 2000-х років активно долучився до упорядкування потужних 
археографічних збірників. З його допомогою побачили світ 4–7 томи 
нової серії “Літопису УПА” (укомплектовані радянськими документа-
ми, що стосувалися боротьби з націоналістичним підпіллям та повстан-
ським рухом на завершальному етапі Другої світової війни і в перші по-
воєнні десятиліття)4. Безцінним джерелом для дослідників історії ОУН 
став упорядкований А. Кентієм та В. Лозицьким збірник епістолярію 
Євгена Коновальця та його адресатів із ґрунтовною вступною статтею 
та науковими коментарями, підготовленими упорядниками5. 

У 2005 р. світ побачила підсумкова монографія Робочої групи іс-
ториків “Організація українських націоналістів і Українська повстан-
ська армія. Історичні нариси”. 3 з 8-ми її розділів вийшли з-під пера 
Анатолія Кентія6. Того ж року було видано 1-й том синтетичної праці 
Анатолія Вікторовича про діяльність УВО, ОУН та УПА – “Збройний 
чин українських націоналістів 1920–1956”7, присвячений історії УВО 
та ОУН (до створення УПА). Ще через 3 роки Анатолій Кентій ви-
дав 2-й том “Збройного чину…”, який охопив період від 1942 р. до 
1956 р.8 Книга вийшла мізерним накладом – всього лише 250 примірни-
ків, тому одразу ж стала бібліографічною рідкістю. Проте велетенський 
джерельний масив, використаний вченим, його оригінальні аналітичні 
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висновки, принципові теоретичні конструкції зробили двотомник по-
мітним явищем у вітчизняній історіографії, однією з перших синтетич-
них праць з дослідження проблематики українського визвольного руху, 
яка й сьогодні (через 12 років після появи 1-го і через 9 років після 
появи 2-го тому) не втратила своєї актуальності й не перетворилася на 
закам’янілий історіографічний раритет, цікавий лише букіністам.

Однак, варто пам’ятати, що неймовірна “плодовитість” А. Кентія в 
царині дослідження УВО, ОУН та УПА не відволікла його від роботи 
над іншими напрямами, зокрема над історією партизанського руху в 
роки Другої світової війни. І тут Анатолій Вікторович так само здій-
снив цілий переворот у сприйнятті радянських партизанів, дощенту 
зруйнувавши сумлінно виплеканий у попередні десятиліття відлакова-
ний позитивний образ “червоних месників”. 

“Україна партизанська” – науково-довідкове видання про парти-
занські формування та їхнє керівництво, співупорядником якого був 
А. Кентій, відкрило перед допитливим читачем новий світ із точною 
статистикою, коректними узагальненнями, болючою правдою про по-
разки, а часом і про перемоги партизанів9. 

Вивчаючи архівні документи легендарного рейду ковпаківців у 
Карпати 1943 р., А. Кентій спільно з В. Лозицьким у 2005 р. упоряд-
кували ще один документальний збірник – “Від Полісся до Карпат”, 
на сторінках якого містилися аналітичні статті, документи, щоденники, 
стенограми бесід з учасниками рейду10. 

Того самого року Анатолій Кентій і Володимир Лозицький опублі-
кували цікаву монографію про радянський партизанський рух в Укра-
їні, у 6-ти розділах якої охопили всі найголовніші проблеми вказаної 
тематики – від зародження руху до організації контррозвідувальної ро-
боти в партизанських підрозділах11. 

Багаторічна, копітка робота над вивченням т. зв. Празького архіву 
зробила безцінним внесок Анатолія Кентія в упорядкування унікаль-
ного збірника “Українська політична еміграція 1919–1945 рр.”12. Фо-
тографії, партійні програми, інформаційні довідки і, звичайно, листи 
дозволяють читачеві поглинути в окремий світ українських зарубіжних 
політиків, перейнятися життям, боротьбою, перемогами, поразками і 
зрадами тих людей, які не з власної волі покинули батьківщину, але 
так і не змогли відмовитися від пов’язання своєї долі з її успіхами та 
катастрофами. 

Насамкінець хотілося б згадати ще про 2 праці, до яких був причет-
ний Анатолій Кентій. Йдеться про науково-популярне видання “Радян-
ські партизани 1941–1944: світло й тіні”, що вийшло у рамках проекту 
“Друга світова. Український вимір”13 та мало на меті ознайомити най-
ширші кола вітчизняних читачів із реаліями радянського партизансько-
го руху в Україні; а також про документальне видання “Родня. Полиция 
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и партизаны”, котре стало шокуючим викликом для багатьох наших 
співгромадян, які дізналися про неймовірне протистояння односельчан, 
братів, однополчан, земляків, що опинилися з різного боку барикад у 
роки нацистської окупації14. Обидві книги стали яскравим свідченням 
того, що Анатолій Кентій до останнього дня свого життя був перекона-
ний у необхідності писати правду про найскладніші проблеми. Правду, 
базовану на широкому масиві архівних документів, а тому не залежну 
від політичної кон’юнктури. Проживши перші 50 років свого життя в 
умовах ідеологічного тиску на історичну науку, цей вчений добре знав 
ціну інтелектуальної свободи, скуштувавши яку, не хотів більше роз-
лучатися з нею до останнього подиху. 
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УЧЕНИЙ, ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 
В. М. ДОМАНИЦЬКИЙ (1877–1910)

На основі документів Державного архіву Черкаської області висвітлено 
маловідомі сторінки життя та діяльності українського філолога, текстолога, 
історика, фольклориста, політичного та громадського діяча Василя Микола-
йовича Доманицького.

Ключові слова: вчений; сторінки життя; діяльність; наукова спадщина.

“Вставаймо, рук не покладаючи, до нової праці. Тим тяжче, що 
знову одного з найкращих робітників немає” – такими словами провів в 
останню путь непересічну особистість, гордість української нації – фі-
лолога, текстолога, історика, фольклориста, політичного та громадсько-
го діяча Василя Миколайовича Доманицького видатний український 
вчений В. К. Липинський. Помер В. Доманицький 28 серпня (за ста-
рим стилем) 1910 р. на півдні Франції в м. Аркашон, де йому довелося 
лікуватися1. Він прожив всього 33 роки. Про це свідчить запис у ме-
тричній книзі Різдво-Богородицької церкви с. Колодистого, зроблений 
його батьком – Миколою Михайловичем Доманицьким, який служив у 
тому селі приходським священиком2. Після смерті тіло В. Доманицько-
го привезли в Україну, але через заборону владою поховання “небез-
печного націоналіста” в Києві, його було поховано у с. Колодистому 
Київської губернії3 (зараз – Тальнівського району Черкаської області). 
Свою останню шану В. Доманицькому селяни рідного і навколишніх 
сіл висловили, несучи домовину 15 верств на руках, а на вінку було 
зроблено напис: “Дорогому порадникові, незабутньому вчителеві, слав-
ному борцеві за долю рідного народу з незмірним жалем колодистські 
селяни”4. 

Метричні записи про народження5, смерть6, а також відомості про 
родину Доманицьких дбайливо зберігаються у Держархіві Черкаської 
області. З них можна довідатися про родинні зв’язки, кількість членів 
родини та багато іншої інформації7.

При вивченні документів про народження і смерть ученого було 
виявлено цікавий факт з його біографії, невідомий бібліографам, який 
полягає в тому, що таїнства хрещення і поховання В. Доманицького 
здійснювали одні й ті ж самі люди (з різницею в часовому проміж-
ку в 33 роки): приходський священик містечка Катеринополя, в яко-
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му мешкала мати В. Доманицького, а пізніше – протоієрей с. Стецівки 
М. Ф. Грушецький та селянин с. Колодистого І. Лисак, які вочевидь 
були в дружніх стосунках з його батьком. 

В. Доманицький заповів викарбувати на своєму надгробку слова 
Т. Г. Шевченка, якого щиро поважав та з прихильністю ставився до 
його непересічної творчості: “Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, 
у нас нема зерна неправди за собою”. Тому, не випадково, головним 
доробком у житті В. М. Доманицького було упорядкування повного 
видання “Кобзаря”, для чого учений звіряв рукописи Т. Г. Шевченка 
і виправляв помилки попереднього видання, що побачило світ 1907 р. 
у Петербурзі. Поряд із цим він редагував працю М. Аркаса “Історія 
України”. 

В. Доманицький відбувся як науковець завдяки своєму найкра-
щому літературознавчому дослідженні – “Критичний розслід над тек-
стом “Кобзаря” Шевченка”, в якому автор розглядає текстологію вір-
шів Т. Г. Шевченка. У статтях “М. Марковичка” та “Авторство Марка 
Вовчка” (1908) В. Доманицький виступив проти П. Куліша, довівши 
безперечну автентичність творів Марка Вовчка. Висновки дослідника 
були позитивно оцінені й підтримані І. Франком8. 

Як фольклорист, В. Доманицький збирав і досліджував народні піс-
ні. Його праці з історії, етнографії та археології не виходили за рамки 
історіографії. Опублікувавши кілька щорічних бібліографічних оглядів 
українських видань, розкрився у новій для себе сфері – бібліографії. 
У своїй статті “Вінчання навкруг “діжи” автор описав випадок дво-
разового вінчання однієї і тієї ж пари9 та в статті “Невдале вінчання 
монаха” – хибні звичаї духовенства наприкінці 90-х років XVIII ст.10. 
Свої краєзнавчі дослідження В. Доманицький оприлюднив у статтях: 
“Приготування до зустрічі імператора Олександра I в Умані” – про від-
відання імператором у 1822 р. м. Умані і пригощання його чаєм воло-
даркою “Софіївки” Софією Потоцькою в “Гроті Фетіди”11, “До історії 
приватних пансіонів в Київській губернії на початку XIX століття” – 
про історію відкриття та діяльність жіночого пансіону в Умані12, “Як 
вводилося оспопрививання в Уманському повіті сто років тому”13. 

Археологічні дослідження В. Доманицького знайшли своє відо-
браження в статтях: “Археологічний літопис” – про розкопки, які він 
проводив поблизу с. Павлівки, на фермі “Ольгино”, поблизу с. Кри-
ві Коліна Уманського повіту14, “Дослідження та розкопки” – про до-
слідження ним городища в його рідному с. Колодистому15. Наведені 
вище та багато інших історико-літературних і фольклористичних праць 
В. М. Доманицького друкувалися в “Киевской старине”, “Записках на-
укового товариства ім. Т. Г. Шевченка”, “Літературно-науковому ві-
стнику” (“ЛНВ”), “Украинскому вестнику” тощо.

Неоціненним є внесок В. Доманицького у видавничу справу. Очо-
люючи розділ наукової хроніки в журналі “Киевская старина”, він став 
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співзасновником товариства “Вік” для видання народних книжок. Тим 
же товариством був виданий “Збірник українських літературних творів 
до сторіччя української літератури”. 

В. Доманицький, як розумна та культурна людина, користувався на 
батьківщині величезною повагою. Як громадський діяч, він сприяв роз-
витку кооперативних установ. За його участю у рідному селі Колодис-
тому були відкриті лавка, сільський народний дім, читальня, комісійне 
бюро для продажу селянського хліба. 

Науковці багатьох поколінь досліджують його спадщину. Доку-
менти біографічного характеру та значна кількість наукових статей і 
публікацій про нього зберігається в музейних, бібліотечних та архівних 
установах не тільки в Україні, але й за кордоном. У Музеї книги та 
друкарства України відкрита на його честь експозиція. 

Саме про активну громадську діяльність В. Доманицького розпові-
дають поліцейські донесення, що відклалися у документах Російського 
державного історичного архіву (м. Москва, РФ). В Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН Украї-
ни зберігається особовий фонд В. Доманицького, що вміщує рукописи 
творчих праць, біографічні документи, документи службової та гро-
мадської діяльності, листування тощо. Епістолярну спадщину В. Дома-
ницького досліджують науковці Інституту української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. Про нього 
залишили спогади В. Антонович, Д. Донцов, С. Єфремов, О. Конин-
ський. Особливо відверті і теплі спогади залишив В. Липинський, який 
вважав В. Доманицького людиною неперевершеної довіри, найближ-
чою йому з усього оточення, який зблизив його з М. Грушевським, 
С. Єфремовим, Б. Грінченком. В. Липинський у своїх листах був від-
вертим лише з В. Доманицьким, а коло порушуваних ними проблем 
охоплювало науку, політику, публіцистику і просвітництво. 

Публіцистичні роботи В. Доманицького вивчають науковці Інсти-
туту журналістики Національного університету імені Тараса Шевчен-
ка16. Чимало документів про вченого зберігається в архіві Інституту 
літератури НАН України17. Численні документи про В. Доманицького 
зібрав відомий український журналіст та краєзнавець Микола Федо-
рович Комарницький, особовий фонд якого зберігається у Держархіві 
Черкаської області18. 

Значний творчий спадок за коротке життя та напрями праці В. До-
маницького лише підтверджують, що він був людиною багатої й чесної 
душі, всебічних знань і вірно служив українському народові.
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The article highlights the little-known pages of life and activity of famous 
Ukrainian philologist, textual critic, historian, folklorist, political and public figure 
Vasyl Mykolayovych Domanytskyi on the base of documents of the State Archives 
of Cherkasy Region.
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