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ЩЕДРІ ТРИ ЧВЕРТІ ВІКУ
ПРОФЕСОРА ЯРОСЛАВА КАЛАКУРИ

24 вересня виповнилося 75 років 
від дня народження відомого укра-
їнського вченого, доктора історич-
них наук, професора, Заслуженого 
працівника вищої школи України 
Ярослава Степановича Калакури. 
Його ґрунтовні дослідницькі по-
шуки позначені вагомими здобут-
ками у багатьох галузях історичної 
науки, насамперед – історіографії, 
джерелознавстві та архівознавстві. 
Блискучий талант організатора ви-
щої школи, педагога-новатора плід-
но втілився у підготовці високо-
професійних фахівців – істориків, 
наукових кадрів вищої кваліфікації. 
Все це принесло вченому заслуже-
ний авторитет і повагу в широких 
колах наукової, педагогічної, архів-

ної громадськості. Його життєвому і творчому шляху присвячено чи-
мало публікацій1.

Народився Я. С. Калакура у с. Рудики Підгаєцького повіту Тарно-
пільського воєводства (ІІ Річпосполита). Батьки, по-селянськи мудрі, 
освічені й свідомі українці, прищепили синові християнські чесноти, 
інтерес до знань, до історії, виховали щирі національні почуття. Освіту 
отримав у Коломийському педучилищі та Чернівецькому державному 
університеті. Трудовий шлях розпочинав учителем, потім була комсо-
мольська і викладацька робота в Івано-Франківському педінституті. 
Першим етапом наукового становлення стало навчання в аспірантурі 
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Київського державного університету імені Т. Шевченка. Під керівни-
цтвом авторитетного вченого, людини великої мудрості і життєвого 
досвіду проф. І. І. Шевченка у 1968 р. захистив кандидатську дисер-
тацію, присвячену актуальній у той час темі – історії соціалістичного 
змагання2.

Незабаром здібний молодий науковець став відповідальним пра-
цівником відділу науки і навчальних закладів, а згодом – помічником 
секретаря ЦК Компартії України. На початку 1970-х рр. йому довелося 
бути в епіцентрі тривалої і жорсткої дискусії навколо концептуальних 
проблем підготовки чергового видання “Нарисів історії Комуністичної 
партії України”, зокрема її початкового періоду та гострої внутрішньо-
партійної боротьби. Ця полеміка торкнулася й мене, тодішнього аспі-
ранта Харківського університету. Обрана тема дисертації – “Боротьба 
“правих” і “лівих” в КП(б)У 1918 року” виявилася не просто складною, 
але й політично дражливою. Саме тоді доля звела мене з помічником 
секретаря ЦК з ідеології. Завдяки його порадам тему вдалося скоригу-
вати у бік більш широкого контексту партійного будівництва в Україні.

Робота в апараті ЦК КП України дала можливість Я. С. Калаку-
рі добре вивчити діяльність академічних наукових установ та вузів-
ських кафедр історичного профілю. Спілкування із відомими ученими 
Ф. П. Шевченком, В. А. Дядиченком, А. В. Санцевичем, В. Г. Сарбеєм, 
М. Я. Варшавчиком, П. М. Шморгуном істотно вплинули на його ви-
бір напряму подальших досліджень – історіографія історії Компартії 
України.

Водночас апаратна праця стала для молодого вченого серйозним 
випробуванням, школою громадянського змужніння і кар’єрних розча-
рувань. Принципова позиція стосовно трактування низки питань укра-
їнської історії, зокрема національно-визвольного руху другої половини 
ХІХ ст., оцінки українського націонал-комунізму виявилася не до впо-
доби тодішньому ідеологу КПУ В. Маланчуку. Звинувативши Я. Ка-
лакуру в “націонал-комунізмі”, у 1972 р. він домігся його звільнення з 
партійної роботи.

Відтоді вже чотири десятиліття діяльність Я. С. Калакури нероз-
ривно пов’язана з Київським університетом імені Т. Шевченка, де 
розкрився його інтелектуальний потенціал, організаторський талант і 
висока педагогічна культура. Спочатку він працював заступником ди-
ректора Інститу ту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук. 
У 1980 р. захистив докторську дисертацію3. З 1981 по 1989 рр. – про-
ректор із навчальної роботи, директор Інституту суспільних наук уні-
верситету.

У 1994 р. Я. С. Калакура очолив кафедру архівознавства та спеці-
альних галузей історичної науки. Він багато зробив для успадкування 
й збагачення традицій першої в Україні архівознавчої та джерелознав-
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чої кафедри, закладених її завідувачами професорами Ф. Шевченком, 
В. І. Стрельським та В. О. Замлинським. Слід відзначити, що як на-
уковець і партійний працівник Ярослав Степанович був давно і тісно 
пов’язаний з архівними установами і архівною справою. Цей зв’язок 
має декілька вимірів: а) як користувач архівною інформацією; б) як ку-
ратор архівних установ; в) як завідувач архівознавчої кафедри; г) як до-
слідник історії, теорії архівознавства та архівної практики; д) як орга-
нізатор підготовки кадрів архівістів і наставник молодих архівознавців.

Його перші знайомства з фондами міського та обласних архівів у 
Станіславі (нині Івано-Франківськ) відбулися на межі 1950–1960 рр., 
коли створювалася кімната комсомольської слави в обласному істори-
ко-краєзнавчому музеї. Виявлялися документи з історії революційного 
руху на Прикарпатті та участі в ньому молоді. Пізніше в ході виконання 
дипломної роботи як студент Чернівецького державного університету, а 
також в аспірантські роки, працюючи над кандидатською дисертацією 
з історії творчої активності робітників промислових підприємств захід-
них областей України, він опрацював відповідні фонди партійних і дер-
жавних архівів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львів-
ської, Рівненської, Тернопільської областей, а також Партійного архіву 
Інституту історії партії при ЦК КП України, архіву Укрпрофради. 

На межі 1960–1970-х рр. Я. С. Калакура як відповідальний праців-
ник відділу науки і навчальних закладів ЦК КП України був куратором 
Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР. Це дозволи-
ло йому досить близько ознайомитись з діяльністю колегії управління, 
його голови О. Г. Мітюкова, центральних державних архівів, редколегії 
журналу “Архіви України”. Не переривались його зв’язки з архівами і 
в період написання докторської дисертації.

На посаді проректора Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка Ярослав Степанович велику увагу приділяв роботі 
архівознавчої кафедри, яку очолював у той час відомий архівіст і дже-
релознавець В. І. Стрельський. Після його виходу на пенсію за реко-
мендацією Ярослава Степановича кафедру очолив В. О. Замлинський, 
якого він знав особисто як колишнього завідувача Партійного архіву 
Волинського обкому партії, а потім старшого наукового співробітника 
Партійного архіву Інституту історії партії при ЦК КП України.

На початку 1994 р., після смерті Володимира Олександровича, 
Я. С. Калакуру було обрано завідувачем кафедри. Це найбільш про-
дуктивний період у його діяльності на ниві архівознавства і підготовки 
архівістів. Він ініціював широкий план заходів, спрямованих на ре-
організацію кафедри, її кадрове зміцнення, узаконення спеціальності 
“архівознавство”, оновлення навчального плану, розроблення нових 
програм із низки фахово-орієнтованих дисциплін. Разом з професора-
ми М. Я. Варшавчиком та Б. І. Корольовим завідувач запропонував змі-
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нити назву кафедри. Вчена рада університету підтримала пропозицію 
і як наслідок постала кафедра архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки. І справа полягала не в механічній зміні вивіски, а 
наповненні новим змістом її діяльності як опорної кафедри в межах ви-
щої освіти України. Мова йшла, з одного боку, про продовження про-
гресивних архівно-археографічних традицій, закладених в Університеті 
Св. Володимира М. Максимовичем, М. Іванишевим, В. Антоновичем, 
про критичне переосмислення надбань кафедри за чотири повоєнних де-
сятиріччя, а з іншого, про надання кафедрі, покликаної стати фундато-
ром розвитку сучасної української архівістики, національного обличчя.

На чільне місце було поставлено кадрові питання кафедри, поліп-
шення її якісного складу, що зумовлювалось як новим статусом, так 
і об’єктивними причинами. У зв’язку з похилим віком кафедру поли-
шили професори М. Я. Варшавчик (помер у 2001 р.), Б. І. Корольов 
(перейшов на роботу в Науково-дослідний інститут вищої освіти АПН), 
а також доцент А. М. Іваненко (працює в університеті “Україна”). За 
таких умов було взято курс на підготовку докторів наук із числа про-
відних доцентів кафедри. Під керівництвом Ярослава Степановича за-
хистили докторські дисертації і стали професорами І. Н. Войцехівська 
та Ю. М. Сорока. За його рекомендацією на дослідженні зарубіжної ар-
хівної україніки зосередилась доцент М. Г. Палієнко, яка згодом також 
стала доктором наук, професором. Тепер у складі кафедри 5 професо-
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рів та 2 доценти. Захистили кандидатські дисертації лаборанти кафедри 
А. М. Сукало та Н. А. Сердюк.

Новий завідувач добре розумів, що справитися з такими масш-
табними завданнями неможливо без тісної взаємодії з Головархівом 
України, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи 
та документознавства, архівними установами. До речі, в 1998–2003 рр. 
Я. С. Калакура був членом колегії Головного архівного управління – 
Державного комітету архівів України. Як тодішній керівник державної 
архівної системи з приємністю згадую тісну співпрацю з колективом 
архівознавчої кафедри, особисто її завідувачем. Спільне усвідомлен-
ня неможливості підготовки високопрофесійних кадрів істориків-ар-
хівістів без комплексу сучасних профільних навчальних підручників і 
посібників сприяло тому, що одним із пріоритетних напрямів роботи 
кафедри стала підготовка першого національного підручника “Архівоз-
навство”.

Як член авторського колективу можу підтвердити всю складність 
народження цієї книги. І тут Ярослав Степанович виявив не тільки 
властиві йому наполегливість, організаторські здібності, вміння спря-
мувати роботу колективу, але й взяв на себе розробку його концепції, 
структури, методичного забезпечення. Йому належала ключова роль у 
визначенні предмета і об’єкта архівознавства, обґрунтуванні періоди-
зації розвитку архівної справи в Україні, у розмежуванні таких понять 
як архівна система та система архівних установ тощо. Чималі трудно-
щі довелося перебороти й при виданні підручника. Завдяки фінансовій 
підтримці ректора Київського університету культури М. М. Поплав-
ського підручник вийшов друком у 1998 р.4

Я. С. Калакура разом з іншими членами колективу був удостоєний 
галузевої премії імені Василя Веретенникова. Друге видання підручни-
ка вийшло в світ у 2002 р. й досі користується найбільшою популяр-
ністю серед студентів5. Десятиліття, що минуло з того часу, позначене 
новими істотними напрацюваннями з теорії і методології архівознав-
ства, впровадженням прогресивних архівних технологій, просуванням 
у сфері архівного менеджменту, розширенням зв’язків з міжнародною 
архівною спільнотою. Все це має знайти відображення у новому видан-
ні підручника “Архівознавство”, яке є нагальним. Поза сумнівом, така 
ініціатива вузівських архівознавців була б підтримана керівництвом 
Державної архівної служби України, тим паче, що за останні роки на-
уковий потенціал кадрів архівістів істотно зріс.

Ярослав Степанович також підтримував підготовку “Хрестоматії з 
архівознавства”, брав участь у створенні навчального посібника “На-
риси історії архівної справи в Україні”, “Української архівної енцикло-
педії” та інших праць6. Він був серед ініціаторів і активних розробників 
Концепції підготовки кадрів для архівних установ України7, причет-
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ний до відкриття в КНУ імені Т. Шевченка аспірантури і магістратури 
за спеціальністю “Архівознавство”, розроблення навчального плану і 
низки авторських спецкурсів, у тому числі: “Архівний менеджмент”, 
“Архівна система України”, “Методологія архівознавчого досліджен-
ня”, “Архівні джерела з історії українського руху опору” та ін.

Складаючи портрет Я. С. Калакури як архівознавця, не можна обійти 
загальний діапазон його наукових інтересів, який вражає масштабністю 
і розмаїттям. Він сформувався як дослідник політичної історії та істо-
ріограф. У радянські часи досліджував історіографію історії Компартії 
України в умовах розвинутого соціалізму. З відновленням державної 
незалежності України зосередився на українській історіографії, підго-
тував авторський лекційний курс “Українська історіографія”, який ви-
тримав два видання8. Він очолював авторський колектив національного 
підручника “Історичне джерелознавство”, який побачив світ у 2002 р., 
взяв участь у підготовці навчального посібника “Спеціальні історичні 
дисципліни” (керівник авторського колективу І. Н. Войцехівська).

Досягнувши пенсійного віку, Ярослав Степанович передав завід-
ування кафедри в 2002 р. проф. М. Г. Щербаку, залишившись на посаді 
професора кафедри. Він продовжує читати лекції, проводити семінар-
ські заняття, займається науково-дослідною та консультаційною робо-
тою, не пориває зв’язків з архівною справою. З 2010 р. бере участь в 
роботі Громадської ради при Державній архівній служби України. Уче-
ний активно співпрацює з академічними інститутами історії України, 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, з 
Національним науково-дослідним інститутом українознавства та все-
світньої історії.

Величезний внесок Я. С. Калакури у підготовку наукових кадрів 
вищої кваліфікації. Під його керівництвом захищено 15 докторських і 
майже 50 кандидатських дисертацій. Низка праць присвячена архіво-
знавчій тематиці. Зокрема, Олена Косенко проаналізувала джерельно-
інформаційний потенціал особових архівних фондів, Іван Мищак ви-
вчив розвиток архівної справи в Україні у 1940–1960-х рр., Ірина Мага 
вперше дослідила життєвий і творчий шлях одного із зачинателів укра-
їнського архівознавства В. Романовського9.

Загалом перу ювіляра належить понад 500 наукових, науково-по-
пулярних, публіцистичних, науково-методичних і навчальних праць, у 
т. ч. 84 індивідуальних і колективних монографії, 3 навчальних під-
ручники, 8 посібників видано під грифом Міністерства освіти і науки. 
Ярослав Степанович – академік вищої школи України, Заслужений 
працівник вищої школи, заслужений професор КНУ імені Т. Шевчен-
ка, нагороджений орденами “За заслуги” ІІ і ІІІ ступенів, Почесною 
грамотою Верховної Ради України.
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Ті, кому довелося працювати і спілкуватися з Ярославом Степа-
новичем, відзначають його мудрість та інтелект, нестримну енергію, 
велику працездатність, відданість справі, самоорганізованість і вимог-
ливість, активну громадянську позицію, які органічно поєднуються з 
чуйністю і доброзичливістю, небайдужістю до людей. Свій ювілей він 
зустрічає сповнений оптимізму, нових наукових планів. Колеги, учні й 
друзі зичать йому міцного здоров’я, творчої наснаги, родинного щастя 
і довгих літ життя.
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