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Видання про аВтографи Видатних оСобиСтоСтей
“Історичні автографи. З фондів Державного архіву Харківської облас-

ті”. – X. : ХПММС, 2010. – 268 с. – (Серія “Харківські колекції” ; вип. 2).

Серед розмаїття книжок, пред-
ставлених у книгарнях на до-
году багатьом шанувальникам 
віт чизняної історії і культури, 
привертає до себе увагу унікаль-
на праця, яка є підсумком плід-
ної співпраці Державного архіву 
Харківської області і Харківсько-
го приватною музею міської са-
диби. як слушно зазначає у своїй 
передмові до книги голова редак-
ційної колегії видання професор 
С. і. Посохов: “Державний архів 
Харківської області є зберігачем 
справжніх скарбів. Тут, на Хар-
ківщині, народилися, працювали, 
творили видатні вчені, митці, про-
світителі, державні та громадські 
діячі. Чимало з того, про шо вони 

турбувалися, про що мріяли, на чому наполягали, нам стало відомо із їх 
листів, творів, повідомлень, інших документів, які дбайливо зберігають 
та вивчають архівісти”.

з-поміж тисяч славетних імен, пов’язаних з Харківщиною, упо-
ряд ники (о. С. Гнєзділо, о. С. Коптєва, Л. а. Панасенко, о. В. Сафо-
нова) відібрали автографи майже 120 осіб, які залишили помітний 
слід в історії краю та були широко відомі за його межами. назвемо 
деякі з них: Лев Толстой і михайло фрунзе, федір Шаляпін і Клавдія 
Шульжен ко, Дмитро Шостакович і Юрій Гагарін, та ще багато інших 
вчених, письменників, державних і політичних діячів, військових, усіх 
не перелічиш.

До безперечних позитивних рис видання слід віднести не лише роз-
міщення в книзі автографів видатних осіб, а й їхніх фотографій (пор-
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третів), стислі біографічні дані, а також науково-допоміжний апарат, 
який може бути корисним читачеві у подальшому пошуку.

не можна не сказати слів вдячності як автору дизайну книги 
(о. і. Панченко), так і всім тим, хто опікувався поліграфічним оформ-
ленням видання: книга виготовлена з великою любов’ю до документів 
і осіб, з ними пов’язаних.

Проте, вважаємо своїм обов’язком зробити деякі зауваження і ви-
словити побажання упорядникам щодо майбутніх видань. Книга не міс-
тить автографів видатних діячів церкви, а між іншим серед духовних 
осіб Харківщини було багато славетних діячів, віднесених у XX сто-
літті до сонму святих і чиї автографи також зберігаються у фондах 
Державного архіву Харківської області. але переваги книги настільки 
наочні, що відшукувати якісь несуттєві хиби просто не має сенсу.

рецензована робота – ще одне свідоцтво того, як у сучасних умовах 
архіви можуть співпрацювати з різними інституціями і як можна вво-
дити до наукового обігу архівні колекції.

Колись видатний французький просвітитель К. Гельвецій зауважив: 
“Серед книжок, як і серед людей, можна потрапити як в хороше, так і 
в погане товариство”. Гортаючи сторінки книги “історичні автографи. 
з фондів Державного архіву Харківської області”, ми потрапляємо у 
шляхетне товариство.


